
HAClHASANzADE EFENDi 

1488'de Rumeli kazaskerliğine getirildi ve 
ölümüne kadar bu görevde kaldı . Böyle
ce aralıksız yedi yıl Anadolu. on sekiz yıl da 
Rumeli olmak üzere toplam yirmi beş yıl 
kazaskerlik makamında kalan yegane alim 
oldu. Öldüğünde İstanbul Fatih'te yaptır
dığı mescid ve medresenin haziresine def
nedildi. Vefat ettiği zaman yaşının dak
sanın üzerinde olduğu , hatta Mecdl'nin 
Şekaik Tercümesi'ndeki derkenarda, ya
zarının adı verilmeyen bir şuara tezkire
sinden naklen yaşının 115 olduğu kayde
dilmiştir. Sehl Bey'in Tezkir e 'sinde de ya
şın ın yüzü aştığı ifade edilmektedir. 

Hacıhasanzade'nin uzun kazaskerlik gö
revi süresinde icraatının neler olduğu kay
naklarda pek zikredilmemektedir. İl m iye 
mesleğinde mülazemet sisteminin geliş
mesinde etkili olduğu, ll. Bayezid döne
mine ait bugün mevcut en eski mülaze
met defterlerinden birinin onun zama
nında tutulduğu sanılmaktadır (TSMA, 
nr. D 560111). Ayrıca birçok talebe kendi
sinden mülazım olmuştur. Tacizade Ca
fer Çelebi'nin Hevesname adlı eserinde 
methettiği dört kişiden biri de hacası Ha
cıhasanzade'dir. Şiirle de uğraşan ve Cami 
mahlasını kullanan Hacıhasanzade'nin çe
şitli tezkirelerde ve Şekaik Tercümesi'n
de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. 
Kendi adını taşıyan medresesi, Müeyyed
zade imzasıyla düzenlenmiş 911 ( 1505) 
tarihli vakfiyede paye olarak 30 akçeli 
görünmekteyse de daha sonra 40, XVI. 
yüzyıl sonlarında da SO akçeli medrese
ler arasına girmiştir (AtaY, s. 392, 532). 

XVI. yüzyıl boyunca birçok tanınmış ali
min burada müderrislik yaptığı bilin
mektedir (Baltacı, s. 219-220). 

Eserleri. Hacıhasanzade, fıkha dair 
Mecma'u'l-bil;dr adlı bir eser (Süley
maniye Ktp., Turhan Valide Sultan, nr. 
3 ı 8) kaleme aldıktan başka Beyzavl'nin 
Envdrü 't-tenzil'inden En'am suresine 
(İÜ Ktp., AY, nr. 2019; Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 91/2) ve Sadrüşşerla'ya 
ait et-TavziJ:ı'ın "Mul5-addematü'l-erbaca" 
bahsine (Millet Ktp. , Murad Molla, nr. 706, 

vr. ı 35- ı 53; Beyazıt Devlet Ktp. , Veliyyüd
din Efendi, nr. 2 ı 22/1) haşiye yazmış, 

Hüseyin Wıiz- i Kaşifı'nin Ravzatü'ş-şü

hedd' adlı eserini Saadetname adıyla ter
cüme etmiştir (TSMK, Revan Köşkü, nr. 
1 092; Beyazıt Devlet K tp., Vel iyyüddin 
Efendi, nr. 37 11; Millet Ktp., Ali Emir!, nr. 
ı342). Ayrıca sarf ilmine dair Mizdnü't
tasrif ve tamamlanamayan Gardib-i Lu
güt adlı iki eserinden daha söz edilmek
tedir (Osmanlı Mü~lli{leri, 1, 273-274). 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

ı 
HAClHASANzADE MESCİDİ 

İstanbul Fatih'te 
XVI. yüzyıl başlarında yapılmış 

L mescid. _j 

Fatih semtinin Haliç'e inen yamacm
daki Sinanağa mahallesi Hacıhasan soka
ğında bulunmaktadır. XVI. yüzyıl başların

da inşa edilen mescidin yapım tarihi ke
sin olarak bilinmemektedir. Ayvansar ayi, 
mescidin 91 1'de (1505-1506) ölen Rumeli 
Kazaskeri Mehmed b. Mustafa b. Hacı Ha
san ( Hacıhasanzade Efendi) tarafından 
vakfedildiğini bildirir. Bir vakıf kaydı ile 
desteklenen bu bilgi yanında mescid. 
953 (1546) tarihli Tahrir Defteri'nde de 
Mevlana Hacıhasanzade Mescidi adıyla 

zikredilmiştir. 911 yılı Saferayında (Tem
muz 1505) yazılan vakfıyesinin yer aldığı 

· bu defterde mescidin yakınında ve şeh
rin çeşitli yerlerinde, ayrıca Galata, Üskü
dar, Azatlı, Burgaz, Filibe ve Bursa'da bazı 
mülkler vakfedildiği belirtilmektedir. Bun
dan başka Bursa'da Hamam-ı Atik ile 
(Kadı Hamamı) Hamam-ı Cedld denilen iki 
evkafı daha vardır. Mescide daha başka 
hayır sahiplerinin de vakıflar yaptığı bilin
mektedir. Diğer taraftan Mimar Sinan'ın 
yaptığı binaların adlarınİ veren Tezkire 
tü'l-ebniye'de 1bk Hacı Hasan Mescidi 
adıyla bir yapı kaydedilir. Fakat Mimar 
Sinan, daha önce inşa edilen ve belki de 
1505 zelzelesinde yıkılan bu mescidi ye
niden inşa etmiş olabilir. Evliya Çelebi de 
yapının "Mimar Sinan binası mükellef bir 
mescid" olduğunu belirtir." Ayvansarayı~
nin bildirdiğine göre yanınd~ bir de med
~esesi olan mescid, Şeyhülislam Eb
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ısmail Efendi (ö. ı 725) tarafından min
ber konularak cami haline getirilmiştir. 
Hacıhasanzade Mescidi 1274'te (1857-58) 
bir yangında harap olmuş ve kitabesinde 
belirtildiğine göre Hüseyin Ağa adında bir 
hayır sahibi tarafından ihya edilmiştir. 

Halk arasında Hacı Hasan Camii olarak 
anılan mabed, içten 8,30 x 8.40 m. ölçü
sünde hemen hemen kare bir harim me
kanından ibarettir. 4, 70 m. derinliğin-

deki son cemaat yerinin iki yan duvarı 
eski olmakla beraber yakın tarihlerde sa
nat değerinden yoksun bir biçime sokul
muştur. Caminin esas bünyesindeki du
varlar taş ve tuğla şeritler halinde örül
müş, cephelerde klasik sivri tahfıf ke
merli pencereler açılmıştır. Binanın du
varlarının yeteri kadar kalın ( ı, ı o m.) olu
şu ve planının kare biçimi, caminin esa
sında belki de bir kubbeye sahip bulun
duğunu gösterir. Fakat 1968'deki tamir
de bu hususta bir araştırma yapılma
mıştır. Harimin üstü kiremit örtülü ah
şap bir çatı ile kapatılmıştır. Son cemaat 
yeri de tek meyilli ahşap çatıya sahiptir. 

Hacıhasanzade Camii'ni, İstanbul'da 
mevcut benzeri küçük ölçülü mahalle 
mescidlerinden ayıran en ilgi çekici özel
lik sağ cephesine bitişik, içine harimden 
girilen minaresidir. Kürsü kısmı kesme 
taştan çok pahlı olan minarenin az taş

kın, yine taş pabuç kısmını bir bilezikten 
sonra takip eden gövdesi taş ve tuğladan 
iki renkli olarak yapılmıştır. Taş ve tuğla
nın ustaca sıralanmasıyla gövde bakiava 
biçiminde bir desenle bezenmiştir. Eski 
Türk minarelerinde çok sevilen bir süsle
me olmakla beraber bu tezyinat İstanbul'
da başka bir minarede uygulanmamış
tır. Birgi Ulucamii, Akşehir'de Taşmedre

se, Selanik'te Alaca Cami minareleri de 
böyle bir desenle renkli olarak inşa edil
mişti. Hacıhasanzade Camii minaresinin 
şerefe çıkmaları, ilk Osmanlİ dönemi üs
IQbuna uygun olarak mukarnaslar. yani 
geniş niş dizileriyle meydana getirilerek 
aralarına sarkitmalar (stalaktit) konu lma
mıştır. Şerefe korkuluğu ise oymalı olma
yıp klasik şebeke motifine göre kabart
malı idi. Şerefeden yukarısı düz olarak ya
pılmıştı. 1947'de oldukça yıpranmış hal
de olduğu tesbit edilen minare (Eyice, ı 

[ı 963 1, rs. 34) sonraları kürsüye kadar yı
kılmış (Yüksel, rs. 378) ve aynı teknikte ol
mak üzere yeniden yapılmıştır. 

Caminin etrafını çeviren avlu duvarının 
girişi yanında kitabesiz bir çeşme vardır. 

Cami ile birlikte yapıldığı bilinen medrese
den bugün hiçbir iz yoktur. Aydın Yüksel 
önce otuz! u, sonra kırklı, 1590'da da eliili 
olduğu bilinen medresenin on beş veya 
on altı hücreye sahip bulunması gerekti
ğini ileri sürer. Cahit Baltacı, XVI. yüzyıl 
sonuna kadar buradaki müderrislerden 
yirmi yedisinin adını tesbit etmiştir. 1869'
da faal durumdaki medreseler listesinde 
yer alan bu vakıf rumi 1331'de (1915-16) 
kadro dışı idi. 21 Kanunuewel 1334'te 
(21 Aralık 1918) eklenen bir notta ise on 
yedi hücreli olan bu medresenin içinde ba-
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rınılamaz durumda olduğu. "Kabil-i sük
na değildir ve muhacirler tarafından iş
gal olunmuştur" kaydıyla belirtilmiştir. 

1918'den itibaren İstanbul'da meydana 
gelen yangın, yeniden yapılaşma ve imar 
düzenlemesi keşmekeşi içinde medrese 
yok olmuştur. Bu arada külliyeye ait sı b
yan mektebinin de hiçbir izi kalmadığın
dan yeri dahi bilinmemektedir. Ayvansa
rayi banisinin mescid yanında gömülü ol
duğunu bildirir. Fakat sad~ce bir mezar 
mı yoksa türbe mi olduğu aniaşılmayan bu 
kabir de ortadan kalkmıştır. 
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HACIM SULTAN 

Bektaşi tarikatı 
geleneğine göre 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
önde gelen halifelerinden biri. __j 

Rivayete göre asıl adı Receb'dir. Hacı 
Bektaş Vilayetnamesi ile kendi adına 

düzenlenen Vilayetname'de belirtildiği 

üzere Koluaçık (Kolaçık) Hacım Sultan 
diye de bilinir. Batı Anadolu'daki konar 
göçer Türkmen oymakları içinde Hacı 

Bektaş-ı Verı kültünün yayılmasında çok 
önemli rolü bulunmasına rağmen hak
kında bilinenler. Hacım Sultan Vilayet
namesi ile Hacı Bektaş Vilayetname
si'nde kendisine ayrılan ve birincisinin bir 
özeti olan kısma dayanmaktadır. 

Hacım Sultan Vilayetnamesi'nin, bü
yük bir ihtimalle Hacım Sultan'ın başhali

fesi Derviş Burhan (Burhan Abdal) tarafın

dan Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nden en 
az yirmi otuz yıl önce ve en geç m. yüzyı
lın ortalarında yazıldığı, Hacı Bektaş- ı Ve- rı 

ile ilgili şifahl gelenekleri kendi mena
kıbnamesinden de önce yazıya geçiren 
ilk metnin de bu olduğu söylenebilir. Bu 
metin günümüze ulaşmasaydı Hacım Sul
tan'ın hayall bir şahsiyet olduğu düşü
nülebilirdi. Çünkü konar göçer Türkmen 
oymakları içinde faaliyet gösteren sGfı
lerin, önemli hadiselere karışmadıkları 
sürece genellikle dönemin şehirlerde ya
zılan eserlerinde yer almaları zordu. Bu 
bakımdan eser onun hakkında başvuru
lacak yegane kaynak durumundadır. 

Hacı Sultan Vilayetnamesi'nde Ha
cım Sultan da tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli gibi 
on iki imam soyundan bir seyyid olarak 
gösterilir. Esere göre Hacım Sultan, onun
cu imam Ali en-Naki'nin tarunu ve Şahza
de Hüseyin'in oğludur. Bununla beraber 
"doksan dokuz bin Türkistan evliyasının 
plri" Hace Ahmed Yesevl'nin müridlerin
dendir. Ahmed Yesevl Hacı Bektaş'ı Rum 
diyarına (Anadolu) halife olarak gönderdi

. ği zaman yanına Hacım Sultan'ı da katar 
(Hacı Bektaş VWJ.yetnamesl'ne göre ise 
Hacı Bektaş Rum'a yalnız gider). Bunlar 
önce hacca gider, dönüşte Anadolu'ya ge
lirler. Hacı Bektaş'ın yanındaki uzun mü
ridlikyıllarından sonra bir gün şeyhi kendi
sine "cihaz-ı fakr" denen taç, hırka, alem, 
seccade ve sofra verir; beline mürşidlik 
alameti olan kendi batın kılıcını kuşatıp 
Germiyan iline (Kütahya, Afyonkarahisar, 
Uşak bölgesi) gönderir. 

HACIM SULTAN 

Vilayetname'de zaman zaman namaz 
kılan. hacca giden, Kur'an okuyan ve zikir
le meşgul olan bir derviş olarak tanıtılan 
Hacım Sultan, Ahmed Yesevl'nin emriyle 
Germiyan iline geldiğinde önce üveyik 
köyünde sığır çobanı olur, ardından San
dıklı'ya gider. Uğradığı her yerde tuhaf 
kılık kıyafetinden dolayı halk onu barın
dırmak istemez; çünkü Hacım Sultan da 
tıpkı şeyhi Hacı Bektaş gibi saçı sakalı, 
kaşı kirpiği kazın m ış. belden yukatısı çıp
lak bir "ışık"tır. Eserde Hacım Sultan. XIV. 
yüzyılda Kalender! ve Haydar! dervişleri 
için kullanılan bu terimle nitelendirilmek
tedir. Gittiği her yerden kovulur. Sonunda 
rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in ir
şadıyla, o sıralar Akkoyunlu yörüklerinden 
bir grubun yayiağı olan Susuz'a gelir. Bu
rada asitanesini inşa eder ve gösterdiği 
kerametler sayesinde şöhreti kısa za
manda etrafa yayılır. Pek çok kimse 
kendisine mürid olur. Hacım Sultan Vi
layetnamesi'nin muhtemel yazarı Bur
han Abdal da bu esnada kendisine inti
sap eder: yanında uzun müddet hizmet 
ettikten sonra halifeliğe kadar yükselir. 
Hacım Sultan'ın Vilaye tname'deki ha
yat hikayesi kısaca bundan ibarettir. 
Uşak'a üç saat mesafede bulunan Ha
cımköy'de yattığı kabul edilir. 

Vilayetname'nin, Orhan Gazi zamanın

da yaşamış olan Geyikli Baba'ya bağlı der
vişlerin (Geyikliler cemaati) zaman za
man şeyhin ziyaretine geldiklerini kaydet
ınesi ve Fatih Sultan Mehmed devrinin 
Kalender! şeyhi Otman Baba'yı da (Osman 
Baba) Hacım Sultan'ın himmetiyle yaşlı 
bir kadından olma nefes eviadı olarak 
göstermesi, çözümü güç birtakım prob
lemierin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bu durumda Hacım Sultan'ın gerçek
ten bizzat Hacı Bektaş'ın halifesi olup 
olamayacağı meselesi söz konusu olmak
tadır. Çünkü arada önemli bir zaman 
farkı bulunmaktadır. öte yandan eğer 
Hacım Sultan gerçekten Hacı Bektaş'ın 
halifesi ise ne Geyikliler cemaatini ne de 
Osman Baba'yı tanımış olabilir. Zira Ge
yikli Baba XIV. yüzyılda, Osman Baba ise 
Germiyan'da doğup bir müddet orada 
hayatını geçirmiş olmakla birlikte m. 
yüzyılda yaşamıştır. Ayrıca eserde bah
sedilen köy ve kasabalar· da Hacı Bektaş 
zamanında henüz Türk hakimiyetine gir
miş değildi. Bütün bunlardan, Hacım 
Sultan'ın Hacı Bektaş zamanında değil 

muhtemelen XIV. yüzyılda yaşamış Hacı 
Bektaş kültüne bağlı bir Kalender! veya 
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