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Türk çe, Arap ça ve Fars ça ya nın da İtal-

yan ca da bi li yor du. Dev let mü ter ci mi ve 

ta rih çi si sı fa tıy la bil has sa Hü se yin Pa şa za-

ma nın da sa ray da önem li dev let adam la rı 

ara sı na gir miş tir. Dev let ler ara sı ant laş-

ma lar da et ki li ol ma sı do la yı sıy la ba zı Ba tı 

kay nak la rın da Tu nus Dı şiş le ri ba ka nı ola-

rak gös te ril mek te dir (el-Esrârü’l-kemîne, 
neş re de nin gi ri şi, s. 13).

Eser le ri. 1. Beşâßiru eh li’l-îmân bi-fü-

tû ¼âti Âli £O¦mân. Mus li huddîn-i Lâ rî’-

nin Fars ça umu mi bir ta rih olan Mirßâ-

tü’l-edvâr ve miršåtü’l-aÅbâr ad lı ese ri-

nin ba zı bö lüm le ri Ho ca Sâded din Efen di 

ta ra fın dan Türk çe’ye çev ril miş ti; Beşâßir 

bu çe vi ri nin Os man lı ta ri hi ne ay rı lan 

kıs mı nın Arap ça ter cü me si dir. Hü se yin 

Hoca, Ya vuz Sul tan Se lim dö ne miy le so na 

eren ese ri, Kut büd din en-Neh revâlî’nin 

el-İ£lâm bi-a£lâmi Bey tillâhi’l-¼arâm’ı 

ve İbn Ebü’s-Sürûr el-Bekrî’nin Nu½re-

tü eh li’l-îmân bi-târîÅi Âli £O¦mân’ı 

baş ta ol mak üze re Os man lı ta ri hiy le il gi li 

çe şit li eser ler den fay da la nıp III. Ah med 

dö ne mi ne ka dar getir miş tir (¬ey lü Be-
şâßi ri eh li’l-îmân, neşre de nin gi ri şi, s. 69). 
Bir mu kad di me ile yirmi üç bö lüm den 

mey da na ge len ese rin mu kad di me sin de 

Os manlılar’ın men sup ol du ğu Türk ka bi-

le le ri, Osmanlı Devleti’nin ku ru lu şu, asıl 

eser de ise sırasıy la bir sultanın dö ne mi 

ele alı nır ve bölüm sonunda o dö ne min 

âlim le ri ta nı tı lır (ese rin bir nüsha sı Tu-
nus Ah me di ye Ktp., nr. 6554’te ka yıtlıdır). 
2. ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân bi-fü tû-

¼âti Âli £O¦mân. Mu har rem 1136 – Re-

bîülevvel 1137 (Ekim 1723 – Ka sım-Ara lık 

1724) tarihle ri arasında yazılmış tır. Hü-

se yin Ho ca, Beşâßir’in yir mi dör düncü 

bö lü mü ola rak ha zır la dı ğı bu ese rin de 

Tunus’un Os manlı hâki miyeti ne gi ri-

şinden Hü seynîler’in ku ru cusu Hü se yin 

Pa şa döne mi ne (1705-1735) kada r olan 

tarihin i kı sa ca an lat mış tır (s. 87-118). 
Daha son ra ay nı dö nem de Tu nus’un 

önem li ilim mer kez le rin den Kay re van, 

Sefâkus, Cer be, Sûse, Nef ta, Tevzer ve 

Bâ ce’de ya şa yan, ar dın dan eya let mer ke-

zi Tu nus şeh rin de ye ti şen âlim ler, ta ri kat 

şeyh le ri, ayrıca hac se ya ha ti sı ra sın da Mı-

sır, Mek ke ve Dı maşk’ta gö rüş tü ğü âlim 

ve zâhidler hak kın da ge niş bil gi ve ril mek-

te dir (s. 118-325). Eser, Os man lı dö ne mi 

Tu nus ta ri hi nin Murâdîler ve Hü seynîler 

dev ri için önem li bir kay nak ol du ğu gi bi 

bu iki dö nem le il gi li en önem li bi yog ra fi 

ki ta bı sa yı lır (ese rin tah li li için bk. Ah-
med Ab düs se lâm, s. 206-219). Ön ce Mu-

ham med b. Ho ca gö ze ti min de ya yım la-

nan ese ri (Tu nus 1326) Tâhir el-Ma‘mûrî 

Ca mii’nde ve Tu nus’ta ki med re se ler de 

Mus ta fa b. Ab dül kerîm, Ebü’l-Ab bas Ah-

med Burnâz, Ebü’l-Ha san Ali es-Sûfî, Mu-

ham med es-Sag¢r Dâvûd, Nûrü’l-î²â¼’ı 

oku du ğu Mu ham med Muhtâr b. Re ceb 

el-Ha nefî ve Ebû Ab dul lah Mu ham med 

Zey tû ne el-Mü nestîrî gi bi âlim ler den dinî 

ilim le rin ya nı sı ra man tık ve dil ders le ri 

al dı. Mansûr en-Neşşâr, Mu ham med el-

Âbid gi bi ta ri kat şeyh le ri nin soh bet le ri ne 

ka tıl dı. Ken di si de ba zı ta le be ler ye tiş tir di; 

Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Ali Azzûz 

es-Sûfî on dan çok fay da lan dı ğı nı söy ler 

(Mah fûz, II, 250). 1689’da ya kalandı ğı 

hum ma se be biy le te da vi gör mek üze-

re İtal ya’ya git ti. Yol cu lu ğu sı ra sın da 

ilâç yapı mı ve bit ki sel ilâçlar ko nu sun da 

dok tor ve ecza cı lar la gö rüş tü, on lar dan 

özellik le kınakınay la il gi li bil gi al ma ya 

ça lış tı. Bu ilâç sa ye sin de şi fa bul duk tan 

son ra Tu nus’a dön dü. Be ra be rin de getir-

di ği kı na kı na kabuk larıy la, ara la rın da ho-

ca sı Ebü’l-Hasan Ali es-Sûfî’nin oğ lu Ebû 

Ab dul lah Muham med’in de ol du ğu ba zı 

ki şi le ri te da vi etti (el-Esrârü’l-kemîne, s. 
32). Ay rı ca bu ko nu da öğ ren dik le rin den 

ve ge tir di ği bir ri sâ le den ha re ket le el-

Esrârü’l-kemîne fî a¼ vâ li’l-kînekîne 

ad lı bir risâle ka le me al dı.

Hü se yin Ho ca, Murâdîler’in yı kı lı şı na 

yol açan ka rı şık lık la rın ya şan dı ğı dö nem-

de 1106 (1694) yı lın da Meh med Bey ta-

ra fın dan di van kâtip li ği gö re vi ne ge ti ril di. 

Meh med Bey’in ön ce bir kaç de fa ken-

di si ni Türk çe mek tup lar yaz dır mak için 

ça ğır dı ğı nı, da ha son ra res men gö rev-

len dir di ği ni söy ler (¬ey lü Beşâßiri eh li’l-
îmân, s. 299). Bu gö re vi ni Hü seynîler’in 

ku ru cu su Hü se yin Pa şa za ma nı na ka dar 

(1137/1724) de vam et tir di ve ona en ya-

kın dev let adam la rı ara sı na gir di. Hat-

ta bu ya kın lık do la yı sıy la ken di si ne kin 

bes le yen Ali Pa şa’ nın on dan ala ma dı ğı 

in ti ka mı nı da ha son ra oğ lun dan al dı ğı 

bil di ri lir.

1111’de (1699) hac yol cu lu ğu na çı kan 

Hü se yin Ho ca dö nüş te uğ ra dı ğı Ka hi re’de 

bir kaç yıl kal dı. Bu ra da Ebüs suûd’un tef-

si ri ne ge niş bir hâşi ye ya zan Mu ham med 

Zey tû ne ile ta nış tı ve on dan fay da lan dı. 

1125 (1713) yı lın da ki ikin ci hac se ya ha tin-

den dö ner ken Dı maşk’a git ti. Dı maşk’ta 

Sey yid el-Hısfî ve Ab dül ganî en-Nab lusî 

gi bi âlim ler le gö rü şüp on lar dan da ya rar-

lan dı. Ar dın dan Fi lis tin’e ge çe rek Ku düs 

ve el-Halîl şe hir le ri ni zi ya ret et ti; Ka hi re 

üze rin den Tu nus’a dön dü. Hü se yin Ho ca 

1145’te (1732) ve fat et ti; onun 1169’da 

(1755-56) öl dü ğü de söy le nir. Âbid ve 

zâ hid ki şi li ğiy le ta nı nan Hü se yin Ho ca 

Hü se yin Ah med’in ba zı ma ka le le ri şun-

lar dır: “The His to ri og raphy of Is lam in Et-

hi opia” (Jo ur nal of Is la mic Stu di es, III/1 
[Ox ford 1992], s. 15-46); “Trends and Is-

su es in the His tory of Is lam in Et hi opia” 

(Is lam in Af ri ca: Pro ce edings of the Is lam 
in Af ri ca Con fe ren ce, ed. Nur Al ka li v.dğr., 
Iba dan 1993, s. 205-220); “Is lam and Is-

la mic Dis co ur se in Et hi opia (1973-1993)” 
(New Trends in Et hi opi an Stu di es: Pa pers 
of the 12 th In ter na ti onal Con fe ren ce of Et-
hiopi an Stu di es, ed. Ha rold G. Mar cus, 
Law ren ce vil le 1994, I, 775-801); “Is la mic 

Li te ra tu re and Re li gi ous Re vi val in Et hi-

opia (1991-1994)” (Is lam et so ciétés au sud 
du Sa ha ra, XII [Pa ris 1998], s. 89-108); 
“Ref lec ti ons on His to ri cal and Con tem-

po rary Is lam in Et hi opia and So ma lia: a 

Com pa ra ti ve and Con tras ti ve Over vi ew” 

(Jo ur nal of Et hi opi an Stu di es, XL/1-2 [Ad-
dis Aba ba 2007], s. 261-276); “Waqf-land 

in Ni ne te enth-Cen tury Wällo (Et hi opia)” 
(Land, Li te racy and the Sta te in Su da nic 
Af ri ca, ed. Do nald Crum mey, Tren ton 
/ As ma ra 2005, s. 241-250); “The Sta te 

and Is lam in Et hi opia, 850-1995 A.D.” 

(Is la mic Ci vi li sa ti on in Eas tern Af ri ca, ed. 
Ab du B.K. Ka so zi and Sa dik Ünay, Is tan-
bul 2006, s. 39-60); “Coe xis ten ce and/or 

Con fron ta ti on?: To wards a Re ap pra isal of 

Chris ti an-Mus lim En co un ter in Con tem-

po rary Et hi opia” (Jo ur nal of Re li gi on in 
Af ri ca, XXXVI/1 [Lei den 2006], s. 4-22) (di-
ğer ça lış ma la rı için bk. Go ri, s. 217-221).

BİB Lİ YOG RAF YA :

R. S. O’Fa hey, Ara bic Li te ra tu re of Af ri ca: The 
Wri tings of the Mus lim Pe op les of Nort he as tern 
Af ri ca, Lei den 2003, III/A, s. 126-127; I. M. Le wis, 

“Is lam in Ni ne te enth-Cen tury Wal lo, Et hi opia: 
Re vi val, Re form and Re ac ti on, by Hus se in Ah-
med, Lei den: Bril, 2001”, Jo ur nal of Is la mic Stu-
di es, XV/1, Ox ford 2004, s. 107-108; E. Fic qu et, 

“Hus se in Ah med, Is lam in Ni ne te enth-Cen tury 
Wal lo, Et hi opia. Re vi val, Re form and Re ac ti on, 
Lei den-Bos ton-Köln, Brill (So ci al, Eco no mic and 
Po li ti cal Stu di es of the Midd le East and Asia, 
74), 2001, 232 p.”, Ca hi ers d’étu des af ri ca ines, 
XLIV/175, Pa ris 2004, s. 700-702.
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– —HÜSEYÝN HOCA
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(ö. 1145/1732)

Tunuslu devlet adamý
ve tarihçi.˜ ™

1077 (1666) yı lın da Tu nus’ta doğ du. Bü-

yük ih ti mal le Türk asıl lı olup hak kın da faz-

la bil gi yok tur. Genç lik yıl la rın da Zeytûne 
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ke li me içer di ği ni be lirt ti ği söz lük te Arap-

ça, Fars ça ve Türk çe ke li me ler için kı salt-

ma lar kul la nıl mış tır. Söz lü ğün 600. say-

fa sın dan iti ba ren Ba tı dil le rin den gel miş, 

yak la şık 700 ke li me yi ne dil kı salt ma la rıy la 

bir lik te sı ra lan mış tır. 5. Lu gat-ı Rem zî. 

Hü se yin Rem zi’nin 1888’de ken di hat tıy la 

ya za rak iki cilt ha lin de bas tır dı ğı söz lük te 

50-60.000 mad de ba şı var dır. Eser de Os-

man lı Türk çe si’nde kul la nıl ma yan Arap ça 

ve Fars ça bir çok ke li me ye yer ve ri le rek 

hac mi nin ge rek siz ye re art tı rıl dı ğı nı ile-

ri sü ren dil ci ler ol du ğu gi bi (DİA, XXXVII, 
409-410) lu ga ta hak et ti ği de ğer ve rilme-

yip da ha son ra ha zır la nan söz lük ler de 

kay nak ola rak kul la nıl ma ma sı nın bir kayıp 

ol du ğu nu söy le yen ya zar lar da var dır (Bi-
rin ci, sy. 31 [1270], s. 55-70). Söz lük te baş-

ta tıp te rim le ri ol mak üze re fen bi limle ri 

te rim le ri ne ge niş yer ve ril miş, ba zı çi zim-

ler de ek len miş tir.

Di ğer Ya yın la rı: Takvîm-i Remzî. Bu-

gün kü ajan da la ra ben ze yen, bir say fa-

sın da na maz va kit le ri, di ğer say fa sın da 

o ay için de ger çek leş miş önem li olay la rın 

ta rihi nin yer al dı ğı bir sü tun la ki şi sel not-

la rın ya zı la bi le ce ği kı sım la rı olan, top lam 

alt mış dört say fa dan mey da na gel mek te-

dir. İlk bas kı sı 18 Re ceb 1306 – 30 Re ceb 

1307 (20 Mart 1889 – 21 Mart 1890) ta rih-

le ri ni içe ren tak vim den bu gün kü tüp ha-

ne lerde mev cut olan so nun cu su 22 Mart 

his siyyât-ı ta as subkârâne le ri ni ga le ya na 

ge ti re cek sûret te neş ri yat ta bu lun du ğu” 

ge rek çe siy le Bi rin ci Dîvân-ı Harb-i Örfî’de 

yar gı lan dı. 26 Ma yıs 1909 ta rih li irâde-i 

se niy ye ge re ğin ce me mu ri yet le ili şi ği 

ke sil di. Mü eb bet kü rek ce za sı na çarp-

tı rı la rak Ro dos ada sın da ki ha pis ha ne ye 

gön de ril di. Yak la şık üç yıl son ra Sul tan 

Meh med Re şad’ın cülûsu nun dör dün cü 

yıl dö nü mün de 27 Ni san 1912’de af fe di-

lip İs tan bul’a dön düy se de me mu ri ye te 

baş la tıl ma dı ve 2 Şu bat 1913 ta ri hin de 

emek li ye sev ke dil di.

1887 yı lı or ta la rın da Be ya zıt’ta Kök çü ler 

Ka pı sı’nda bu lu nan bir mat ba ayı dev ra lan 

Hü se yin Rem zi bu ra yı yir mi yıl ka dar iş let-

ti. Taş bas kı yap tı ğı dev let salnâme le rin de 

ka yıt lı bu mat ba ada bir iki risâle ha riç hep 

ken di ki tap la rı nı bas tı. 15 Ka sım 1899 ta-

rih li bir bel ge de mat ba ası nı ge rek li iz ni 

al ma dan Er me ni ce ma atin den Mih ran’a 

ver di ğin den mat ba acı lık yap ma sı nın ya-

sak lan dı ğı be lir ti li yor sa da 1908-1909 

yıl la rın da çı kar dı ğı Mikyâs-ı Şerîat ad lı 

ga ze te yi ken di mat ba asın da bas ma ya de-

vam et ti. Arap ça, Fars ça ve Fran sız ca bi-

len Hü se yin Rem zi 9 Ara lık 1936 ta ri hin de 

İs tan bul’da öl dü. 1880’de ev len di ği Ne cip 

Pa şa’nın kı zı Fat ma Nazime Ha nım’ dan 

Meh med Fâtih ve Ömer Alâeddin adın-

da iki oğ lu ol muş, so ya dı kanu nu çıkınc a 

Al tın bi lek so ya dı nı al mıştır. Hü se yin 

Remzi’nin eser le ri Mek teb-i Tıb biy ye-i 

Şâhâne mu al lim le rin den Mi ra lay Hü se-

yin Rem zi Bey (ö. 1898) ve Dârüş şa fa ka 

me zu nu Hü se yin Rem zi Bey’in (ö. 1925) 
eser le riy le ka rış tı rıl mak ta dır.

Eser le ri. 1. Mün şeâtü’l-etfâl (İs tan bul 
1287, taş bas kı). Hü se yin Rem zi’nin he nüz 

on ye di ya şın da iken yaz dı ğı eser de mek-

tup laş ma, mev lid, nikâh, dü ğün, zi ya fet, 

sün net ve if ta ra da vet ör nek le ri, ay rı ca 

mek tep ço cuk la rı na fay da lı ba zı bil gi ler 

yer al mak ta, so nun da “Risâle-i Ahlâk” kıs-

mı bu lun mak ta dır. 2. Nuh be tü’l-mün şe-

ât (İs tan bul 1292). Ma li ye ye da ir ya zış ma 

ör nek le ri ni içe ren ki ta bın ka pa ğın da ki bir 

ifa de den mü el li fin hat tıy la ya zıl dı ğı an la-

şıl mak ta dır. 3. İl mihâl-i Tıbbî (İs tan bul 
1305). Ka pa ğın da bir hıf zıs sıh ha risâle si 

ol du ğu be lir ti len ve al tı kı sım dan olu şan 

eser de sün net ol ma nın öne mi, ab dest, 

na maz, oruç ve gus lün fay da la rı, do muz 

eti nin, af yon, es rar, tü tün vb.nin za rar la-

rı an la tı lır. 4. Lugåt-ı Ec ne biy ye İlâve li 

Lu gåt-ı Osmâniy ye. Rüş di ye ta le be le-

ri nin ya rar lan ma sı için cep te ta şı na cak 

bo yut ta ha zır lan mış ve ilk de fa 1880’de 

Hü se yin Rem zi’nin hat tıy la taş bas kı ola-

rak ba sıl mış tır. Mü el li fin tah mi nen 25.000 

ye ni den neş ret miş tir (Lib ya-Tu nus, 
ts.). 3. el-Es râ rü’l-ke mî ne fî a¼vâli’l-

kînekîne. Bir mu kad di me, on iki bö lüm 

ve bir hâti me den olu şan risâle de kı na kı-

na (kîne, Cincho na of fi ci na lis) ağa cı nın ye-

tiş ti ği ül ke ler hak kın da bil gi ve ril dik ten 

son ra bu ağa cın Av ru pa’ ya gi riş ta ri hi, 

özel lik le ri, hum ma has ta lı ğı nın çe şit le ri 

ve te da vi yön tem le ri ele alın mış tır. Ese rin 

te lif ta ri hi ola rak 1138 (1726) yı lı gös te-

ril se de Av ru pa’ya ilk se ya ha tin den son ra 

ya zıl mış ol ma sı ih ti ma li nin da ha kuv vet li 

ol du ğu ile ri sü rü lür (el-Es râ rü’l-kemîne, 
neş re de nin gi ri şi, s. 17). Mü el lif bu ese-

ri ni ha zır lar ken İtal yan ca kay nak lar dan 

da ya rar lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Hü se yin Ho ca, ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân bi-

fü tû ¼â ti Âli £O¦mân (nşr. Tâhir el-Ma‘mûrî), 
Lib ya-Tu nus, ts. (ed-Dârü’l-Ara biy ye li’l-kitâb), 
neş re de nin gi ri şi, s. 69, ay rı ca bk. tür.yer.; 
a.mlf., el-Esrârü’l-kemîne bi-a¼vâli’l-kînekîne 
(nşr. Kerrây el-Ko santînî), Kartâc 1993, neş re-
de nin gi ri şi, s. 13, 17, 32, ay rı ca bk. tür.yer.; Î²â-
¼u’l-meknûn, I, 182; Ah med Ab düs selâm, Les 
his to ri ens tu ni si ens, Pa ris 1973, s. 206-219; 
Mah fûz, Terâci mü’l-müßel lifîn, II, 250-256; Zi-

riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), II, 248; Mu ham med 

Bû zî ne, Meşâhîrü’t-Tûni siyyîn, Tu nus 1992, s. 
184; Ah med b. Mîlâd, e¹-ªıb bü’l-£Ara biy yü’t-
Tû ni sî, Bey rut 1999, s. 215-216; Ab dül hafîz 
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Lugat-ý Remzî adlý
sözlüðüyle tanýnan yazar.˜ ™

Tul ça ka za sın da (bu gün kü Ro man-
ya’da Tul cea şeh ri) doğ du. Ba ba sı tüc-

car dan İs mâil Efen di, an ne si Emi ne 

Ha nım’dır. Kü çük yaş ta İs tan bul’a git ti. 

Or ta öğ re ni mi nin ar dın dan iki yıl Or man 

Mek te bi’ne de vam et ti, me zun ol ma dan 

ay rı lıp Mek teb-i Tıb biy ye-yi Mül kiy ye’ye 

geç ti ve bu ra dan 1880’de me zun ol du. 

An cak dok tor luk yap tı ğı na da ir bir ka yıt 

yok tur. Daha son ra Mek teb-i Hu kuk’a gi-

re rek bu ra yı da 1886’ da bi tir di. Mes lek 

ha ya tı na kü çük yaş ta Ma li ye Mu ha se-

be si Pe ra ken de Ka le mi’nde baş la dı. Ar-

dın dan ma li ye nin di ğer bö lüm le rin de de 

bu lun du. 1887’de gir di ği Tahrîr-i Ver gi 

İda re si’nde uzun sü re ça lış tı; 3 Ha zi ran 

1902’ de mü mey yiz li ğe ter fi et ti. Bu ra-

da iken, II. Meş ru ti yet’ten son ra im ti yaz 

sa hi bi ve baş mu har ri ri ol du ğu Mikyâs-ı 

Şe rî at ga ze te si nin “ahâlî-i İs lâ miy ye’nin 

Lugat-ı Remzî ’nin kapağı (İstanbul 1305)




