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Eyüp Sul tan Ca mii’nde kı lın dık tan son ra 

dergâhın hazîre si ne def ne dil di. Sul tan 

Ab dü la ziz kab ri ni mer mer den yap tı ra rak 

üze ri ne de mir bir şe be ke koy dur muş tur.

Ba ba sı nın bü rok ra si nin üst ka de me le-

rin de bu lun ma sı na rağ men onun ko nu-

mun dan ya rar lan ma yıp sı ra dan öğ ren ci ler 

gi bi med re se kö şe le rin de ya şa ma yı ter-

cih et me si, tah si li ni ta mam la dık tan son ra 

mü der ris lik ve ya baş ka bir resmî gö rev 

al ma ma sı, var lık lı bir ai le den geldiğ i hal de 

ai le sin den in ti kal eden mi ra sı kar deş le-

rine bı ra kıp tek ke ler de ika me te yö nel me si 

şah si ye ti hak kın da bir fi kir ver mek te dir. 

Ve fat et ti ğin de adı na ka yıt lı hiç bir ci-

het ve ya va zi fe yok tu. Ders le rin den do-

layı kim se den üc ret al ma mış, adı hiç bir 

resmî ev ra ka gir me miş, yö ne ti ci le re ve 

si yasîle re yüz ver me miş, hiç ev len me miş, 

her kesim den in san lar la gö rü şüp soh bet 

et miş ve ders le ri ne da ha çok kül tür lü 

kişi ler katılmıştır . Nakşî ol ma sı na rağ-

men Me¦ne vî okut ma sı, Mev levî sik ke si 

giy me si, an cak imâ me si ni Mev levîler gi bi 

des tar şek linde de ğil düz do la ma yap-

ma sı onun Mev levî meş rep ol du ğu nu ima 

et mek te dir. Hatm-i hâcegânın ar dın dan 

cehrî zi kir ic ra et miş, da ha çok Nakşî-

Hâlidîler’e has bir uy gu la ma ola rak gö rü-

len ha dis ve tef sir ki tap la rı okut muş tur. 

Bu da onun fark lı bir yol ta kip et ti ği ni, ay-

rı ca şer‘î ilim ler de ki kud re ti ni gös ter mek-

te dir. Okut tu ğu ve şer het ti ği ki tap lar la 

top lum ha ya tın da seç kin bir mev ki edi nen 

Ho ca Hüsâmed din Efen di, mo dern dö ne-

min bir ilim da lın da uz man laş ma yı öne ren 

par ça lı bi lim an la yı şı kar şı sın da bü tün lük-

çü Os man lı ulemâ ge le ne ği nin önem li bir 

tem sil ci si dir. Tek ke si ne ge len her se vi ye-

de in san ken di se vi ye si ne gö re iz le ye bi le-

ce ği ders çe şi di bu la bil miş tir. Bu du ru mu, 

Nak şi bendî-Mü ced didî eko lü nün Os man-

lı’nın son dö ne min de ki tem sil ci le rin den 

şey hi Meh med Emin Efen di, pîrda şı Ali 

Beh cet Efen di ve ken di ha li fe si Mus ta fa 

Vahyî Efen di’de de gör mek müm kün dür.

Ho ca Hüsâmed din Efen di’den sonr a 

tek ke sin de, Me¦ ne vî ya nın da di ğer ders-

le ri de otuz iki yıl hiz me tin de buluna n 

ha li fe si Mus ta fa Vah yî Efen di (ö. 1878) 
sür dür müş tür. Tah sil ha ya tına Ho ca Hü-

sâmed din Efen di’nin ya nın da baş layan 

Süt lü ce Sâdî Dergâhı şey hi Ha sî rîzâ de Elif 

Efen di onun hak kın da bir eser kale me 

al mış tır (bk. bibl.). Elif Efen di, Mus ta-

fa Vahyî Efen di’den nak len Ho ca Hü sâ-

med din Efen di’nin te li fe pek önem ver-

me me si ne rağ men üç eser bı rak tı ğı nı 

söy le mek te dir. Bun lar dan Tir mizî’nin 

eş-Şemâßilü’n-ne be viy ye’si nin Türk çe 

Şey hi Meh med Emin Efen di’nin ken di si ne 

ver di ği “Hüsâmed din” mah la sıy la ta nı nır. 

Hıf zı nı ta mam la dık tan son ra Kas ta mo-

nu lu Ömer Efen di’den Arap ça, Kon ya lı Ali 

Efen di’den ha dis usu lü, Ahıs ka lı Hoca Se-

lim ve Esad efen di ler den tef sir ve Eyüp 

Ha tu ni ye Tek ke si şey hi Ho ca Se lim Efen-

di’den ba zı fen ders le ri ni oku du. Kon ya lı 

Ali Efen di’den Øa ¼î¼-i BuÅârî icâze ti al-

dı. Ar dın dan Bur sa’ ya gi de rek Ho ca Se lim 

Efen di’nin şey hi Emîniy ye Dergâhı post-

ni şi ni Kådirî-Nakşî şey hi Ker kük lü Sey yid 

Meh med Emin Efen di’ye in ti sap et ti. 

Uzun sü re Meh med Emin Efen di’nin soh-

be tin de bu lun du. Sey rü sülûkü nü onun ya-

nın da ta mam la dı; Emîniy ye Dergâhı’nda 

imam lık yap tı.

1811’de şey hi nin ve fa tı nın ar dın dan İs-

tan bul’a dön dü. Ho ca Se lim Efen di’den 

Fu ½û½ü’l-¼ikem ve Me¦nevî ders le ri al-

dı. Er te si yıl Se lim Efen di’nin ve fa tın dan 

son ra Mer kez Efen di Tek ke si’nde Me¦-

ne vî okut ma ya baş la dı; ilk iki cil di bu ra-

da bi tir di. 1824’te Şeyh Me sud Efen di’nin 

ve fa tı se be biy le boş ka lan Ko ca mus ta fa-

pa şa Sün bülî Âsitâne si’nde cu ma na ma-

zın dan ön ce Me¦nevî’nin di ğer cilt le ri ni 

okut ma yı sür dür dü. 1831 yı lın da ta mam-

la dı ğı ilk Me¦nevî hat mi nin du ası nı, seç-

kin ki şi le rin bu lun du ğu bir me ra sim de 

Mu rad Mol la Dergâhı şey hi mes nevîhan 

Mu rad Nak şi bendî yap tı. Ay nı yıl hac ca 

git ti, dö nüş te Sün bü liy ye’den Ha cı Ev had 

Tek ke si’nde uz le te çe kil di. Da ha son ra 

cu ma na ma zın dan ön ce Me¦nevî, pa-

zar te si gün le ri ikin di na ma zın dan son ra 

Kådî Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl ad lı tef-

si ri ni ve sa lı ge ce le ri Øa¼î¼-i BuÅârî, di-

ğer gün ler de Me ½â bî¼, Şir£atü’l-İslâm, 

Delâßilü’l-Åay rât gi bi eser le ri okut tu. 

Øa¼î¼-i Bu Åâ rî’yi iki de fa hat met tik ten 

son ra Süyûtî’nin el-Câmi£u’½-½a³¢r’ini 

okut ma ya baş la dı. 1849’da Me¦nevî’yi 

ikin ci de fa bi tir di. Ay nı yıl Kådî Beyzâvî’nin 

tef si ri ve Me½âbî¼ hat mi ni de ta mam la-

dı. Er te si yıl Sul tan Ab dül me cid’in, Ha cı 

Ev had Tek ke si’nde ki ders le ri ni iz le ye bil-

me si için ken di si ne bil gi ve ril me den tek-

ke ye mah fel yap tır ma sı üze ri ne Ha tu ni ye 

Tek ke si’ne ta şın dı. Vefa tı na ka dar bu ra da 

ders okut tu. Meh med Âkif Er soy “Ho ca 

Hü sam” şii rin de, onun Sul tan Ab dül me-

cid’e kar şı me sa fe li tav rı nın sul ta na ya kın-

lı ğı “mânevî bir belâ” ola rak gör me sin den 

kay nak lan dı ğı nı söy ler. 1854’te göz le ri ni 

kay bet me si ne rağ men Me¦nevî okut-

ma ya de vam eden Ho ca Hü sâmed din 

Efen di üçün cü Me¦nevî hat mi nin ar dın-

dan ve fat et ti. Ce na ze na ma zı 10 Mart 

1864’te ra ma zan bay ra mı nın bi rin ci gü nü 

nr. 1371D, 1641D). 11. el-Yâš†te tü’l-

fe rîde fî na¾ mi lüb bi vâci bi’l-£aš¢de. 

Do kuz be yit hac min de ki bu man zu me yi 

Ara bî b. Mu ham med el-Hâşimî el-Azzûzî 

el-Ce vâ hi rü’l-müfîde, Mu ham med b. 

Ab dur rah man el-Fâsî £Uyûnü’l-fevâßid 

fî beyâni £il mi’l-£ašåßid adıy la şer het-

miş tir. Hâlid ez-Zeh rî, Hi lâ lî’ye ait men sur 

bir akaid met niy le bir lik te bu ese ri £Aš¢-

de tân li-Ebi’l-£Ab bâs el-Hi lâ lî adıy la 

tah kik ede rek ya yım la mış tır (Mirßâtü’t-
türâ¦, sy. 2 [Ra bat 1433/2012], s. 158-174). 
12. el-Æa ½î de tü’r-Râßiy ye fi’t-te ves sül 

bi-es mâßi’llâ hi’l-¼üsnâ (Ra bat el-Hi zâ-
ne tü’l-âmme, nr. 157D, 1608D). Adı bi-

lin me yen bir mü el lif ed-Dü re rü’l-leßâlî 

min ne fâßi si Sî dî A¼med el-Hi lâ lî (el-
Hizâne tü’l-Ha se niy ye, nr. 2893), Reşîd 

el-Mu sal lût İt ¼â fü’l-mu£â½ır ve’t-tâlî bi-

cem£i ter ce me ti’ş-şeyÅ el-Hi lâ lî adıy la 

bi rer bi yog ra fi ka le me al mış lar dır.
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ÿNa il Oku yu cu

– —HOCA HÜSÂMEDDÝN
(1770-1864)

Nakþibendî þeyhi, mesnevîhan.˜ ™

İs tan bul’un Ak sa ray sem tin de doğ du. 

Dîvân-ı Hümâyun Da hi li ye Ka le mi ser ha li-

fe le rin den İs tan bul lu Sey yid Meh med Fe-

him Efen di’nin oğ lu dur. Asıl adı Ha san’dır. 
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HOLT, Peter Malcolm

A. K. S. Lamb ton ile bir lik te) edi tör lü ğü nü 

de yap mış tır.

Al man ca ve Fran sız ca’dan çe vir di ği 

eser ler le de İslâm ta ri hi ça lış ma la rı na 

kat kı da bu lu nan Holt, Pe ter Tho rau’nun, 

Mem lük Sul ta nı I. Bay bars’ın bi yog ra fi siy-

le il gi li en iyi ça lış ma ka bul edi len Sul tan 

Bai bars I. von Ägy pten: Ein Be it rag 

zur Gesc hich te des Vor de ren Ori ents 

im 13. Jahr hun dert ad lı ese ri ni (Wi es-
ba den 1987) The Li on of Egypt: Sul tan 

Bay bars I and the Ne ar East in the 

Thir te enth Cen tury (Lon don-New York 
1992) ve Cla ude Ca hen’in la Turquie pré-

ot to ma ne’ını The For ma ti on of Tur key: 

The Sel ju kid Sul ta na te of Rum: Ele-

venth to Fo ur te enth Century (Lon don 
2001) adıy la İn gi liz ce’ye çe virmiştir. Mic-

hael Köhler’in Allianzen und Verträge 

zwischen fränkischen und is la mischen 

Herrschern im Vordere n Orient (Berlin 
1991) adlı eseri Holt tarafın dan İngilizce’ye 

çevrilmiş ve ölümünden sonra yayımlan-

mıştır. Allian ces and Treaties between 

Frankish and Muslim Rulers in the 

Middle Earst (Leiden 2013). Onun Haç lı 

ta rih çi si Jo nat han Ri ley-Smith ile Or ta do-

ğu’da Haç lı lar üze ri ne or tak la şa dü zen le-

di ği se mi ner ler Eas tern Me di ter ra ne an 

Lands in the Pe ri od of the Cru sa des 

is miy le neş re dil miş tir (War mins ter 1977).

Holt’un Eng lish His to ri cal Re vi ew, 

Bul le tin of the Scho ol of Ori en tal and 

Af ri can Stu di es (BSO AS), Der Is lam, 

Jo ur nal of Se mi tic Stu di es, Jo ur nal of 

the Ro yal Asi atic So ci ety, Je ru sa lem 

Stu di es in Ara bic and Is lam, Wie ner 

Ze itsc hrift für die Kun de des Mor gen-

lan des, al-Ma saq gi bi der gi ler de pek 

çok ma ka le si ya yım lan mış, ma ka le le rin-

den bir kıs mı Stu di es in the His tory of 

the Ne ar East adıy la der len miş (Lon don 
1973), “The Struc tu re of Go vern ment in 

the Mam luk Sta te” ad lı ma ka le si Türk-

çe’ye çev ril miş tir (trc. Sa mi ra Kor tan ta-
mer, “Mem lük Sul tan lı ğın da Dev let Ya pı sı”, 

Ed mund Bos worth gi bi bi lim adam la rıy la 

be ra ber çe şit li yer ler den ve özel lik le Or-

ta do ğu’dan İn gil te re’ye li sans son ra sı ça-

lış ma yap mak için ge len pek çok öğ ren ci 

ye tiş tir di.

Holt, ilim ha ya tı nın ilk yıl la rın da Sudan’-

da oluş tur du ğu alt ya pı nın da kat kı sıy la 

ça lış ma la rı nı da ha zi ya de Su dan ve Mı sır 

üze ri ne yön len dir miş ti. Mehdîlik hak kın-

da ki ça lış ma sı nın de va mı ola rak A Mo-

dern His tory of the Su dan: From the 

Funj Sul ta na te to the Pre sent Day 

(Lon don 1961), Su dan ta ri hi açı sın dan en 

önem li eser ler den olan A His tory of the 

Su dan: From the Co ming of Is lam to 

the Pre sent Day (Lon don 1961, M. W. 
Daly ile bir lik te), Egypt and the Fer ti le 

Cres cent 1516-1922 (It ha ca 1966, 1975, 
1980; Ka hi re 1970) ad lı eserle ri ni yaz-

mıştır. Ala nın da ilk ol ma özel li ği ta şı yan 

bu ça lış ma lar el li yıl geç me si ne rağ men 

hâlâ de ğe ri ni ko ru mak ta dır. İlmî ha ya tı-

nın ikin ci ev re sin de Holt da ha çok Haç lı-

lar ve Mem lük ler’le il gi li eser ler yaz mış tır. 

Bu dö nem de te lif et ti ği The Age of the 

Cru sa des, The Ne ar East from the Ele-

venth Cen tury to 1517 ad lı ki tap (Lon-
don 1985) Bar ba ra Czars ka ta ra fın dan 

Leh çe’ye (Wars za wa 1993), Öz den Arı kan 

ta ra fın dan Türk çe’ye çev ril miş tir (Haç lı lar 
Ça ğı: 11. Yüz yıl dan 1517’ye Ya kın do ğu, 
İs tan bul 1999). Ay rı ca Ebü’l-Fidâ’nın el-

MuÅ ta ½ar fî aÅbâri’l-be şer ad lı ta ri hi nin 

mü el li fin oto bi yog ra fi si ni içe ren kıs mı nın 

ter cü me si olan The Me mo irs of a Syri an 

Prin ce, Ab† al-Fidå Sul ¹ån of ¥amåh 

(672-732/1273-1331) (Wi es ba den 1983) 
ve ilk dö nem Mem lük sul tan la rı ile Av ru-

pa lı dev let ler ara sın da ya pı lan an laş ma la-

rın ne şir, ter cü me ve tah li lin den olu şan 

Early Mam luk Dip lo macy (1260-1290), 
Tre ati es of Bay bars and Qa la wun with 

Chris ti an Ru lers (Lei den 1995) önem-

li ça lış ma la rın dan dır. Holt ha ya tı nın son 

dö ne min de il gi si ni tek rar Su dan üze ri-

ne yo ğun laş tır mış ve The Su dan of the 

Three Ni les: The Funj Chro nic le 910-

1288 A.H./1504-1871 ad lı ese ri ni ya yım-

la mış tır (Bos ton 1999). İslâm ta rih çi li ği 

ala nın da ya pı lan ilk ça lış ma lar dan bi ri olan 

His to ri ans of the Midd le East (Lon don 
1962, B. Le wis ile bir lik te). Osmanlı fethin-

den Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne kadar 

Mısır tarihine dair araştırmaları içeren 

Po li ti cal and So ci al Chan ge in Mo dern 

Egypt (Lon don 1968) ve Türk çe’ye İslâm 

Ta ri hi, Kül tür ve Me de ni ye ti adıy la çev-

ri len (I-IV, İs tan bul 1989) The Cam brid-

ge His tory of Is lam ad lı mü ra ca at ki ta-

bı nın (Cam brid ge 1970, Ber nard Le wis ve 

ter cü me si Kitâb-ı Şerh-i Şemâil adıy-

la ba sıl mış tır (İs tanbul 1248, 1287, 1313, 
1316, 1322; Bu lak 1254). Me¦nevî’nin ilk 

bey ti ni şer het ti ği risâle siy le an cak on beş 

cü zü nü ta mam la ya bil di ği Øa¼î¼-i BuÅârî 

üze ri ne yaz dı ğı Arap ça şerh gü nü mü ze 

ulaş ma mış tır.
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ÿHür Mah mut Yü cer

– —HOLT, Peter Malcolm
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Ýngiliz þarkiyatçýsý.˜ ™

28 Ka sım 1918’de Lan cas hi re’de doğ du. 

Ra hip olan ba ba sı nı do kuz ya şın da kay-

bet tik ten son ra ai le siy le Buc king ham-

sha re’in bir kö yü ne Ick ford’a ta şın dı. Or ta 

öğ re ni mi nin ar dın dan Ox ford Uni ver sity 

Col le ge’ın Ta rih Bö lü mü’ne gir di. Me zun 

ol duk tan son ra 1941’de İn gi liz sö mür-

ge si Su dan’da or ta öğ re tim ku rum la rın-

da öğ ret men ola rak ça lış ma ya baş la dı. 

Su dan’da ya şa dı ğı yıl lar da Arap ça’sı nı 

ge liş tir di. 1954 yı lın da Su dan dev let ar-

şiv le ri ne ta yin edil di; böy le ce Mehdîlik 

ha re ke tiy le il gi li bel ge le ri in ce le me fır sa tı 

bul du. Su dan’ın ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma-

sın dan bir yıl ön ce 1955’te İn gil te re’ye 

dö ne rek Londra Üni ver si te si Scho ol of 

Ori en tal and Af ri can Stu di es’te öğ re tim 

üye si ol du. Su dan’da bul du ğu bel ge le-

re da ya na rak ha zır la dı ğı The Mah dist 

Sta te in the Su dan ad lı te ziy le (Ox ford 
1958) dok tor unva nı aldı. Bu ese ri Ce mil 

Ubeyd, el-Meh diy ye fi’s-Sû dân adıy la 

Arap ça’ya çe vir di (Ka hi re 1978). 1964’te 

pro fe sör lüğe yük sel di. 1975’ te Scho ol of 

Ori en tal and Af ri can Stu di es’ te Ber nard 

Le wis’den bo şa lan Or ta do ğu Ta ri hi bö lüm 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 1982’de bu gö re-

vin den emek li ye ay rıl dı. 2 Ka sım 2006’da 

Ox ford’da öl dü. Çok ve rim li bir ilmî ha yat 

ge çi ren Holt, Scho ol of Ori en tal and Afri-

can Stu di es’te Or ta do ğu ça lış ma la rı nın al-

tın ça ğı sa yılan 1960-1980’li yıllar da Ber-

nard Le wis, Ann K. S. Lamb ton ve Clifford 

Peter
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