HAFSA er-REKONiYYE
sinde kalkan duvar süsleme uygulanmış
bir alan olarak dikkati çeker. Diğerlerine
göre daha dar olan orta açıklığın kemerinin üzerine rastlayan kısma taş-tuğla karışımı dikdörtgen bir silme çerçeve oturtularak bu açıklığa uzaktan bir taçkapı
görünümü kazandınimak istenmiştir.
Silme çerçevenin içi, altıgen köfeki taşla
rı arasına yerleştirilen üçgen tuğlalarla
elde edilmiş desenle, kalkan duvarıngeri
kalan kısmı ise yatay tuğla sıraları arası
na zikzak şekilde tuğlalar dizip aralarına
dik üçgen taşlar doldurmak suretiyle
oluşturulan geometrik motiflerle bezenmiştir. Avlunun Atik sokağa bakan dış
duvarında sivri kemerli, kitabesiz bir
çeşme bulunmaktadır.
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Hafsa Hatun Camii - Bursa

Sultan'ın

ikinci halifesi Bedreddin Mahmud'un adınayaptırılmış olabileceğini söylemektedir (Baykal, s. 128).

Cami, yanlardakiler geniş, ortadaki dar
üç sivri kemerli son cemaat mahalliyle
içten içe 8,85 x 8,85 m . ölçüsündeki kare planlı asıl ibadet mekanından oluşur.
9 m. çapındaki kubbe, zengin silmeli bir
kornişle baklavali bir kuşağa oturtulmuştur. Cephelerde ikisi altta, ikisi üstte ve biri kubbe kasnağında olmak üzere
beşer sivri kemerli pencere bulunmakta,
bunlardan alttakilerin mermer söveli,
üsttekilerin alçı şebekeli olduğu görülmektedir. Yanları kapalı ve yüksek kalkan duvarlı olan son cemaat mahalli iki
yanda aynalı tonoz. ortada yuvarlak tonozla örtülüdür. Vüksekçe bir çerçeve
içine alınmış sade görünümlü alçı mihrapta t ek süsleme, klasik formunu hemen hemen bulmuş olan stalaktitli yaş
maktır. Sekiz sıra stalaktitli kavsaranın
yanlarında iki sıra stalaktitli birer takoz
bulunmaktadır; mihrabın tamamı yağlı

boya ile boyanmıştır. Camiden biraz sonra yapıldığı sanılan minber de çok sadedir. Batı yönünde yer alan sekizgen kaideli minareye son cemaat mahallinden
çıkılır. Kaideden silindirik tuğla gövdeye
geçiş üçgenler yardımıyla temin edilmiŞ
tir; şerefe altı dört sıra kirpi saçaklıdır.
Caminin duvar örgüsü iki sıra taş , iki
dizisi şeklindedir. Girişin yer aldığı üç kemerli son cemaat yeri cephesıra tuğla
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CANDAN ÜLKÜ

HAFSA HATUN TÜRBESi
Sultan Selim Külliyesi'nin
haziresinde bulunan
ve günümüzde yalnız
kalıntısı duran türbe
(bk. SULTAN SELİM CAMİİ
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Hafsa bintü'I-Hac

güzelliği,

zarafeti, aklı ve zekası
özellikle şiir sanatındaki üstün
yeteneği ve zengin kültürü ile başta devlet adamları olmak üzere zamanın ileri
gelenlerinin dikkatini çekıniştir. 549'da
(1154), Gırnata'nın Muvahhidler'in yönetimine geçtiği günlerde şehrin aristokrat ailelerinden Beni Said' e mensup şair
Ebu Ca'fer Ahmed b. Abdülmelik ile görüşmeleri hissi bir alakaya dönüşmüş,
daha sonra Muvahhidler'in veziri olan
Ebu Ca'fer onun şiirlerine ilham kaynağı
olmuştur. 551 (1156) yılında Muvahhidler'in hükümdan Abdülmü'min'in oğlu
Ebu Said Osman Gırnata'ya vali olunca
zamanın edip ve şairlerini sarayına davet
etmiş, bunların arasında yer alan Hafsa'ya özel bir ilgi, daha sonra da hissi bir yakınlık duymuş. Hafsa'yı Rabafta bulunan
babası Abdülmü'min'e elçi olarak göndermiştir. Hafsa, Ebu Said ve babası için
kasideler yazmış, bunun üzerine Abdülmü'min Hafsa'ya Gırnata yakınlarında o
zamana kadar tanınmayan bir yer olan
yanında
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er-Rekı1niyye

(ö. 586/1190)
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Son derece katı bir yönetim anlayışına
sahip olan Murabıtlar devrinde yetişme
sine rağmen Hafsa ' nın her zaman ve her
yerde kendini ifade edebilen hür ve cesur kişiliği, Endülüs İslam toplumunda
kadının konumuna ve hürriyet anlayışına
ışık tutması bakımından ayrı bir önem
taşımaktadır. Hafsa'nın şiirlerinde bu
anlayışın örneklerini görmek mümkündür.
Hafsa

ve KÜLLiYEsİ).

HAFSA er-REKÜNİYYE
(a.~,.ı-_,If 4..:.0> )

Hac ile (Lagardere, s. 168-169) yakınlığı
kuwetle muhtemeldir.
Çocukluk ve gençlik yılları, Beni Hud ve
Beni Adhfı ' nın kısa süreli istilaları dışında
çalkantılara maruz kalmayan Murabıt
lar'ın yönetimi altındaki Gırnata'da sükunet içinde geçti. İlk öğreniminden sonra
zamanın Endülüs aristokrasisinin geleneğine uyarak dil, edebiyat ve özellikle
şiirde köklü bir eğitim gördü. Endülüs
şehirleri içinde çok sayıda kadın şairiyle
tanınan Gırnata'da, Zeyneb ei-Vadifışiyye
ve kız kardeşi Hamdüne ile şehrin kadısı
Ebu Bekir Muhammed ei-Gassani'nhı kı
zı Nezhün gibi birçok kadın şair arasın
da, hatta Muvahhidler devrinde yetişmiş
diğer bütün kadın şairler içinde geniş
kültürü, edebi birikimi ve üstün şiir yeteneği bakımından onun seviyesine çıkabi 
len olmamıştır. İbn Dihye'nin, "Hafsa'nın
hem şiiri hem de nesri zarifti ve şiirinde
adeta mOsiki hfıkimdi" sözü bunu teyit
etmektedir (el-Mutrib, s. 10). Nesrinden
bugüne herhangi bir şey ulaşmamakla
birlikte elde bulunan az miktardaki şiir
parçaları bu görüşü kanıtlamaktadır.
nın bulunması

Gımatalı kadın şair.

_j

530 (1135) yılı civarında Gırnata'nın (Granada) güneybatısında, Sierra Nevada dağ
larının eteklerindeki Büşerrat'ta (Aipujarras) doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte
yerleştikleri Gırnata'da yetişti. Ailesi,
Murabıtlar'ın fetihleri esnasında İspan
ya'ya gelip yerleşen Serberi asıllı bir sülaleye mensuptur. Aldığı üstün eğitim
onun zengin ve soylu bir aileden geldiğini
göstermektedir. Hafsa'nın, Murabıtlar'
dan, Mağrib-i Aksa'ya ve Endülüs'e hakim olan Beni Thrgut'un Beni Hac koluna
mensup Gırnata Valisi Ali b. Semvin el-
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Requena'yı

(RekOniye, RukOne. ErkOn)
Ebu Said Osman'ın Hafsa'ya
duyduğu ilgiye karşı lık görmediği Hafsa'nın onun için yazdığı bazı şiirlerden anlaşılmaktadır. Hafsa ' nın eldeki şiirlerinin
çoğunun Ebu Ca'fer için yazılmış olması
ve özellikle Ebu Ca'fer'in, rakibi olan Ebu
Said tarafından önce hapse atılıp ardın
dan aç bırakılarak ölüme terkedilmesi
karşısında hüzün dolu şiir ve mersiyeler
kaleme alması onu sevdiğini göstermektedir. Hafsa, Ebu Ca'fer'in hayatının acıklı
bir şekilde sona ermesi üzerine inzivaya
çekilmiş. büyük bir hayal kırıklığı içinde
acısını şiirlerine gömmüş . ancak şiirleri
nin çoğunu validen çekindiğ i için neşret
memiştir. Bununla birlikte diğer şiirleri
arasında yer yer bu tür m ersiye parçalarına rastlanmaktadır (M. Müntasır er-ReysOnl, s. 119-131) . Daha sonra teseliiyi
zühdde bulan ve şiir söylemeyi terkeden
Hafsa Gırnata'dan ayrılarak Merakeş'e
gitmiş. burada vefatma kadar Muvahhid
sultanları ve Abdülmü'min'in oğulları
Ya'küb (MansGr) ile Yusuf zamanlarında
sarayda prensesierin eğitim ve öğreti
miyle meşgul olmuştur.
vermiştir.

Çağının en üstün kadın şairi kabul edi. len Hafsa' nın (a.g.e., s. 119) şiirleri sadece tabiiliği. ahengi ve derin lirizmiyle değil ince ve narin mimarisi ve estetik yetkinliğiyle de dikkati çeker. Bazıları ironik
bir üslupla yazılıTuş olan bu şiirlerde işle
nen temalar genellikle aşk. övgü, serzeniş. kıskançlık, ümitsizlik ve hüzündür.
Bu nitelikleriyle zamanın müslüman İs
panya 'sında hakim olan romantik havayı yansıtmaktadır. Hafsa ' nın şiirleri ileri
gelenler ve zenginler arasında büyük .iİgi
görmüştür.

Hafsa-Ebu Ca'fer aşkı , devlet ricali arageçmesi, ayrıca karşılıklı şiirler ve
nazireler bakımından bir asır önce Endülüs Emevl Halifesi Müstekfi'nin (Muhammed b. Abdurrahman) kızı Veliade ile şair
İbn Zeydun arasında yaşanan aşka benzetilir. Ancak Veliade'nin şiirleri aşırı sert
ve aşırı yumuşak bir karakter gösterirken Hafsa'nınkiler nefsi okşayan bir nitelikte olup daha gerçekçi görünmektedir.
sında

Hafsa er-Rekuniyye'nin hayatı ve şiirle
ri hakkında en kapsamlı çalışma Louis di
Giacomo tarafından yapılmış olup (bk.
bibl.) çeşitli edebiyat ve tarih kitapların
da parçalar halinde bulunan yaklaşık yetmiş beyit tutarındaki şiirleri eserin sonunda "ei-Bekaya'l-mul)(al)lasa min eş'a
ri Hafsa" adıyla bir araya getirilmiştir (s.
95-101) .
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HAFSA SULTAN
(ö. 940/1534)
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi.

~

Hayatı hakkında

fazla bilgi yoktur; elli
altı yaşında vefat etti ği bilinmekte, buradan 1478 veya 1479 yılında doğmuş olduğu sonucuna varılmaktadır. Belgelerde adının Ayşe. Hafsa bint Abdülmuin.

Hafsa Sultan' ın Sultan Selim Camii
türbesi - Fatih 1 Istanbul
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Hafsa

Sultan ' ın

vaktiyesinden bir sayfa

(VGMA, Vakfiye, nr. 1425/58)

baba adının da Abdülmuin'den başka Abdülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmesi
cariye olarak saraya girdiğini gösterir.
Bazı kaynaklarda onu Kı rım hanedanına
veya Dulkadıroğulları'na bağlama gayreti görülürse de bu inandırıcı değildir.
Gençlik yıllarını kocası Yavuz Sultan Selim'in sancak beyi olduğu Trabzon'da geçirdi ve Şehzade Süleyman' ı 1494 yılında
burada dünyaya getirdi. Oğlunun ll. Bayezid tarafından 1S09'da Kefe valiliğine ,
daha sonra da Yavuz Sultan Selim tahta
geçince Saruhan sancak beyliğine tayin
edilmesi üzerine onunla birlikte önce Kı
rım'a, ardından Manisa'ya gitti ve buraya yerleşti; ancak Şehzade Süleyman
tahta çıkınca onu istanbul'a aldırdı. Valide sultan (mehd-i ulya) olarak on üç yıl
beş ay yirmi yedi gün yaşayan Hafsa Sultan 4 Ramazan 940 (19 Mart 1534) tarihinde vefat etti ve Sultan Selim Camii'nin bahçesindeki türbesine gömüldü.
Yerli ve

yabancı

kaynaklar. Hafsa SulKanuni Sultan Süleyman üzerinde etkili olduğunu. fakat bunu kötüye
kullanınayıp sarayda müsbet manada idareci bir rol oynadığını ve hayatının sonuna kadar da Hürrem Sultan'ın nüfuz ka-

tan'ın oğlu

