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elEm¦ile tü’lfa²liy ye üze ri ne şer hi dir. Yi ne yan lış lık la Ku yu cak lı’ya nis bet edi len bu ese rin nüs ha sı Amas ya Be ya zıt İl Halk Kü tüp ha ne si’nde mev cut tur (nr.1381/6).
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Ha zi ran 1832’de An ka ra Ars lan bey mahal le sin de doğ du. Asıl adı Hü se yin Hüsnü’dür. Çok kı sa boy lu ol du ğu için Kü çük Hü se yin di ye ta nı nır. Ba ba sı Gök me noğul la rı’ndan Ka tır cı Ali Ab dul lah Efen di ma hallî yet ki li ler ce zor la ça lış tı rıl dı ğından va li ye şikâyet te bu lun muş, bir so nuç ala ma yın ca An ka ra’dan ay rı lıp Mi ha liç’e yer leş miş tir. Bu sı ra da on ikion üç yaş ların da olan Kü çük Hü se yin Efen di, bir sü re son ra ba ba sı ve fat edin ce İs tan bul’a gi dip Sa raç ha ne sem tin de Mev levî ta ri ka tı na men sup bir sa raç us ta sı na çı rak lık yapma ya baş la dı. Bir yan dan da sa bah la rı Sü ley ma niye Ca mii’nde ki ders le re de vam et ti. Bir sü re tü tün dol dur ma atöl ye sin de ça lış tı. Bu ara da Fa tih Çar şam ba’da bu lunan Murad Mol la Dergâhı’nda ta sav vufî mu hit le ta nış tı. Ar dın dan adı nı duy du ğu Nak şibendîHâlidî şey hi Ha cı Fey zul lah Efen di’ye inti sap et mek is te di. Hü seyin Vassâf’ın nak let ti ği ne gö re kar nın da olu şan şiş lik te da vi le re rağ men bir tür lü dü zel me yin ce bir dos tu nun tav si ye siy le du ası nı al mak için Fey zul lah Efen di’ye baş vu ran Kü çük Hü se yin Efen di’nin tale bi iki de fa red de dil di, üçün cü baş vu rusun da, şey hin, “Oğ lum, bu kar nı nız da ki şiş ge çer, an cak bi ze in ti sap et me li si niz, yok sa biz üfü rük çü ta kı mın dan de ği liz” de me si üze ri ne ken di si ne in ti sap et  
ti (1859). Fey zul lah Efen di kı sa bir sü re son ra Ku le li Vak‘ası yü zün den Mi dil li’ye sür gün edi lince Da ğıs tan lı Ha cı Mûsâ ve Müh te di Cev det efen di ler den ders ala rak ken dini ye tiştirme ye ça lış tı. Bir ara Mi dilli’ye de git ti, mür şi di af fe di lip İs tan bul’a 

vr.9a) ken di sin den ön ce İ¾hâr’a mu‘rib yaz mış olan Ku yu cak lı’nın ese ri ni mü ellif adı zik ret me den “bi rin ci mu‘rib” di yerek eleş tir mek te dir. Zeynîzâde’nin eleştir di ği ki şi nin Ku yu cak lı ol du ğu hâ miş te “ المعرب اأول الشيخ عبداه قيوجغي القائل ” şek lin de belirtil mek te ve Zeynîzâde’nin ten kit etti ği gö rü şün mü el li fe ai di ye ti onun Züb
de tü’li£râb’ın da da tes bit edil mek te dir. 
2. Mu£ribi £Avâmili Cedîde. Bir givî’ye ait ese rin mu‘ri bi dir. Müellifin bir isim vermediği eser Arapça olmakla birlikte yazma nüshalarda Osmanlıca terkiple kayıtlıdır. Ku yu cak lı el£Avâmil’i i‘rab ederken ba zı şerh ler de yap mış tır. Meh met Fa ruk Çift çi ese ri yük sek li sans te zi olarak neş re ha zır la mış tır (2008,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü). 3. E¦mârü’l¼a vâ
şî ve’şşürû¼ (SüleymaniyeKtp.,Gire-
sunYazmaları,nr.128). Ab dur rah manı Câ mî’nin Mol la Câmî adıy la bi li nen el
Fevâßidü’²²iyâßiy ye’si nin hâşi ye si olup 
1133’te (1721) ta mam lan mış tır. Öte yan
dan Rû¼u’şşürû¼ ve Şer¼u’lEm¦ile
ti’lfa²liy ye yan lış lık la Ku yu cak lı’ya nis bet edil miş tir. Mü el li fin Ez he rü’şşürû¼’unun ba zı nüs ha la rı kü tüp ha ne ler de Rû¼u’ş
şü rû¼ adıy la ka yıt lı dır. Şer¼u’lfa²île mi
ne’½½arf ise Bir givî’nin ken di ese ri olan 

adıy la bi li nen ano nim sarf kita bı na 1137’de 
(1725) yaz dı ğı şerh tir. Emsi leyi muh te life nin ta ma mı na, em sileyi mutta ri de ye ise kıs men te mas eden ese rin Adem Ger le giz yük sek li sans çalış ma sı ola rak edis yon kriti ği ni yap mış tır (2008,MÜSosyalBilimler
Enstitüsü). 3. Şer¼u’lBinâß (Sü ley mani-

yeKtp.,Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2). 
Bi nâßü’lef£âl’in şer hi dir. Otuz beş ba bın özel lik le ri nin ele alın dı ğı bu çalışma yı da Sem ra Gök do ğan yük sek li sans çalış ma sı ola rak tah kik et miş tir (2008,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü). 4. erRisâle fî fi£li’t
ta£ac cüb. İki va rak lık bu risâle 1130’da 
(1718) te lif edil miş tir. Adem Ger le giz, taac cüb fi ili nin kı yasî sîga la rı na da ir tar tışma la rı ele alan ese ri Şer¼u’lEm¦ile ile bir lik te neş re ha zır la mış tır.

Na hiv. 1. Züb de tü’li£râb (Sü ley ma ni-

yeKtp.,Süleymaniye,nr.961). Birgi vî’ nin 
İ¾ hâ rü’lesrâr’ının mu‘ri bi dir. 1122’ de 
(1710) ya zı lan bu şer hin Ku yucak lı’nın ilk ki ta bı ol ma sı muh te mel dir. Ge nellik le eser le rin de ön ce ki te lif le ri ne atıf ta bu lunan mü el li fin bu şer hin de bu türden bir atıf yap ma ma sı da bu ih ti ma li kuvvetlen dir mek te dir. Zeynîzâde, ¥al lü es
râ ri’laÅyâr £alâ i£râbi İ¾hâri’lesrâr ad lı ese rin de (ÂtıfEfendiKtp.,nr.2596,

Kuyucaklı Abdullah Efendi’nin Mu£ribi  £Avâmili Cedîde  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Ankara Millî Kütüphane, Adana İl Kütüp-
hanesi Koleksiyonu, nr. 440)
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yo lun dan ye ti şip kü çük bir ça tış ma nın ardın dan Ha lil Bey’i kaç ma ya mec bur bı raktı, hat ta onun sı ğın dı ğı Kar be yaz Ku le si’ni yık tır dı, fa kat ku man da he ye ti ara sın daki an laş maz lık lar se be biy le izin al ma dan Ki lis’e çe kil di. Bu nu gö ren Ab dur rah man Pa şa da fi rar et ti. Ay nı şe kil de er zak sıkıntı sı çe ken ve İmam Ağa’yı 300 pi ya de ile Pa yas mu hafaza sı na bı ra kan Mus ta fa Pa  şa da Ha lep’e çe kil di. Bu nun üze ri ne Ha lil Bey Pa yas’ı tek rar al dı. Ar dın dan Üze yir, Kurt ku la ğı ve Pa yas mu ha fa za sı Ada na müte sel li mi olan Ha san pa şazâde Ab dul lah Bey’e paşalık rüt be siy le ve ril di. 1786’da Ke ki Ab di Pa şa, üçün cü Di yarbekir va li li ği sı ra sın da Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey’i ce za landır mak la gö rev len di ril diy se de o da bir başa rı sağ la ya ma dı.Bu lun du ğu böl ge de fa ali yet le ri ni da ha da art tı ran Ha lil Bey, Mi sis Köp rü sü’nün yı kıl ma sı üze ri ne yol cu la rı ka yık lar la karşı ya ge çi re rek bâc al ma ya baş la dı. Es ki Ha lep ka dı sı İs met Efen di’nin ar zı na gö  re köp rü yü ba rut la ha va ya uçu ran Ha lil Bey’in esas is te ği Ada na eya le ti nin kendi si ne ve ril me siy di. Ha lil Bey de İs tan bul’a yol la dı ğı ar zın da bu böl ge nin ken di si ne mîrimîran lık rüt be siy le bı ra kıl ma sı nı is tiyor du. An cak dev let onun için san cak be yli ği ni ye ter li gör mek tey di. Ha lil Bey’in ye ni bir is yan ha re ke ti baş lat ma sın dan kor kan dev let, 1788’de ken di si ne mîrimîran unva nıy la Üze yir san cak be y li ği ni ve Ka ra
mut (Ka ra murt) ha nı ağa lı ğı nı ver di. Böyle ce Kü çü ka li oğul la rı böl ge ye tam an lamıy la hâkim ol du. 1789’da, Kü çü ka li oğ lu ga ile si ni or ta dan kal dır mak için ken di si ne Ada na ve Ma raş va li li ği ve ri le rek böl ge ye gön de ri len Ha zi ne dar Ali Pa şa da gö revi ni ye ri ne ge ti re me di. Ay nı yıl Bey lan lı Ab dur rah man Pa şa, Ada na bey ler be yi ol du ğun da Üze yir Be yi Ha san pa şazâde Ha cı Ali Bey, Ab dur rah man Pa şa’nın oğ lu Mol la Bey ve Ka ra mol la oğ lu 910.000 asker le Pa yas’ı alt mış gün ka dar mu ha sa ra et ti, Ha lil Pa şa bu bas kı üze ri ne Kar beyaz’a sığın dı, az son ra da kuv vet ler ge ri çe kil di.O sı ra lar da Fran sa’nın Mı sır’a sal dı rı sı ile uğ ra şan dev let bu iş le ye te ri ka dar il gi lene mi yor du. Pa yas mu ta sar rı fı ve Havâs ağa sı un va nı ve ri len Ha lil Pa şa af fe di le rek ye ni den Pa yas’a hâkim ol du. Ar dından Cerid, Ka ra lar ve Ta cir li aşi ret le rin den topladı ğı adam lar la Ma raş’ı bas tı. Dulkadıroğ lu Ömer Pa şa’nın Ma raş’ta ye ter li sa yıda aske ri yok tu. Ha lil Pa şa ulemânın ve hal kın ço ğu nu tu tuk lat tı. Ki lis müf tü sü yir mi dört ulemâyı top la yıp bir mah zar la duru mu İs tan bul’a bil dir di. Ay nı yıl de niz yolu nun 

ka rış tı ğı an la şıl mak ta dır. Kü çük Ali’nin adı, bun dan son ra da Ço ba noğ lu Ab dul lah ile bir lik te Pa yas’ta gi riş tik le ri ba zı ka nun suz ha re ket ler do la yı sıy la sık sık ge çe cek tir. 
1763’te Kü çük Ali ve yan daş la rı, Üze yir sancak be yi Üveyszâde Mûsâ Bey’in Pa yas’ta ki So kul lu Vak fı’nın yö ne ti ci li ği ne ta yi ni ni hi çe sa ya rak va kıf mal la rı nı top la ma ya de vam et ti ler. Ha lep’e gi den ipek ker va nın dan 15 yük ipe ğin ça lın ma sı üze ri ne san cak be yi Mûsâ Bey ile Ço ba noğ lu Ab dul lah Bey’in du rum la rı sar sı lın ca Kü çük Ali’nin dev let ka tın da iti ba rı art tı. Ha lep Va li si Azmzâde Meh med Pa şa 15 yük ipe ği Üvey soğ lu Mûsâ’dan is te di ğin de Mûsâ inkâr ede rek bü tün mal la rı nı alıp Kürd da ğı na kaç tı. He
men son ra 1767’de Üvey so ğul la rı Kü çü kali oğul la rı’na ye ni le rek si ya set sah ne sin den çe kil di ve Kü çü ka li oğul la rı’ndan Ha lil Bey’in is mi öne çık ma ya baş la dı.Ha lil Bey’e kay nak lar da Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey de nil me si ne rağ men ba ba sı nın ger çek ten Kü çük Ali ol du ğu na da ir kesin bil gi yok tur. Ha lil Bey’in adı ilk de fa 
1778 ta rih li bir bel ge de geç mek te dir. Bu na gö re Kü çü ka li oğ lu Ha lil ve yan daşla rı Şam ve Ha lep tüc ca rı nı ha ra ca bağla mış lar dı. Bu nu ön le mek için Ka ra man Va li si Sü ley man Pa şa gö rev len di ril diy se de onun âni ölü mü üze ri ne bir so nuç çıkma dı. Pa yas yo lu ev vel kin den da ha kö tü bir ha le gel di ğin den tüc car lar, Sü vey di ye 
(Samandağı) İs ke le si’nden ge mi le re bi nip Ada na’nın Ka ra taş (Ayas) İs ke le si’ne çıkı yor lar dı. Bu na kar şı lık Ha lil Bey bul duğu ka yık lar la tüc car ka fi le si ni bas mış ve mal la rı nı yağ ma la mış tı. Dev let ala cak ları nı top la mak için gön deri len ve 1785’te Ha lep’ten dö ner ken Süvey di yeKa ra taş de niz yo lu nu kul lan mak zo run da ka lan Ha san Efen di’nin ra po ru na gö re Pa yas’ta Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey, Bey lan / Be len’de Ab dur rah man Pa şa, Kurt ku la ğı Ker vansa ra yı’nda Ha san pa şazâde Ha cı Ali Bey “hü kü met” et mek tey di. Ay rı ca o sı ra lar da Fran sız tüc car la rı nın ker va nı so yul muş tu. Pa yas ve Bey lan’da ki men zil ler de men zil bey gi ri bu lun mu yor du.Ha lil Bey’in üze ri ne 1786’da Ha lep Va li si Mus ta fa Pa şa gön de ril di. Yar dım cı lık la rı na da A‘zâz ve Ki lis Voy vo da sı Dal ta banzâde, Bey lan lı Ab dur rah man Pa şa ve Üze yir Be yi İmam Ağa ile Ada na mü te sel li mi Ha sanpa şazâde Ab dul lah Bey (Paşa) ge ti ril di. Ha lil Bey, Ama nos lar’da ya şa yan Ço ba noğlu Ha co (Hacı) Bey’e sı ğın dı. Hü kü met kuvvet le ri ne de niz den de bir kaç ge mi gönde ri le rek des tek sağ lan dı. Ada na’nın ye ni va li si Azmzâde Yûsuf Pa şa da bu ha rekâta ka tıl dı. Ki lis Voy vo da sı Dal ta banzâde, dağ 

dö nünce ona hiz me te de vam et ti. Feyzullah Efendi’nin ölü mü nün (1876) ar dından ha li fe le rin den Meh med Nûri Efendi’ye (ö.1885), onun ar dın dan şey hi nin di ğer ha li fe si Ha san Vi sâ lî Efendi’ ye (ö. 

1902) in ti sap et ti. Onun ve fa tıy la da kendi si ir şad pos tu na oturdu .Si liv ri ka pı Bâlâ Mek te bi ile Ko ca musta fa pa şa Ma hal le Mek te bi’nde kal fa lık ve Gül ha ne As kerî Am ba rı Es vap emin li ği ya pan Kü çük Hü se yin Efen di 1907’den son ra dost la rı nın is te ği üze ri ne ken di ni ta ma men ir şad fa ali yet le ri ne ver di. Koca mus ta fa pa şa’da Nûh Efen di Med re sesi’nin bevvâblı ğı üze rin de ol du ğu için bu mekânı dergâh edin di. Nak şi bendîHâlidî usu lü nü ic ra et mek le be ra ber zi kir meclis le ri mün te sip ol ma yan la ra da açık ol duğun dan mec lis le re da ha ge niş bir kit le ye hi tap et ti. Hü se yin Vassâf’ın bil dir di ği ne gö re 1924 yı lı iti ba riy le yir mi üç ha li fe si var dı. Dört de fa ev len miş, an cak ço cuğu ol ma mış tır. 14 Mart 1930 ta ri hinde doksan se kiz ya şın da ve fat et ti, Eyüp Gümüşsu yu Me zar lı ğı’na ikin ci şey hi Meh med Nûri Efen di’nin ya nı na def ne dil di. Mu hiple rin den Ma re şal Fev zi Çak mak da onun ya nı na def ne dil miş tir. Sey yid Yâkub Kâşgarî Han’ın oğ lu bes tekâr Ab dül ka dir Tö re on dan fe yiz alan önem li şah si yet ler den dir. Mü rid le rin den Meh med Emin Pa şa’nın ken di si hak kın da yaz dı ğı, “Per tevi nûrı Hudâ’sın yâ Hü seyni Nak şi bend” mıs raıyla baş la yan şi iri Ab dül ka dir Tö re ta ra fından bes te len miş tir.
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Hatay, Dörtyol ve Payas kesiminde

ortaya çýkan bir âyan ailesi.
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Ai le nin men şei yö re de yo ğun bi çim de yer leş miş bu lu nan Ulaş lı oy ma ğı na da yanır. Böl ge yi do la şan ta rih çi Ah med Cev det Pa şa on la rın Riş van aşi re tin den ol duk la rı nı ya zar. Ün lü şa ir Da da loğ lu ise ai le yi Özer İli bey le ri olan Öze ro ğul la rı’na bağ lar. Ai leye adı nı ve ren Kü çük Ali hak kın da ilk bil gi 
1760 yı lı na ait tir. Bu ta rih te Kü çük Ali’nin Üvey soğ lu İbrâhim ile bir lik te bir ci na ye te 


