
HAFSA er-REKONiYYE 

Requena'yı (RekOniye, RukOne. ErkOn) 
vermiştir. Ebu Said Osman'ın Hafsa'ya 
duyduğu ilgiye karşılık görmediği Hafsa'
nın onun için yazdığı bazı şiirlerden anla
şılmaktadır. 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 göstermek
tedir. 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 çekindiği için neşret
memiştir. Bununla birlikte diğer şiirleri 
arasında yer yer bu tür m ersiye parçala
rına rastlanmaktadır (M. Müntasır er-Rey
sOnl, 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. 

Çağının en üstün kadın şairi kabul edi-
. len Hafsa'nın (a.g.e., s. 119) şiirleri sade

ce tabiiliği. ahengi ve derin lirizmiyle de
ğil ince ve narin mimarisi ve estetik yet
kinliğiyle de dikkati çeker. Bazıları ironik 
bir üslupla yazılıTuş olan bu şiirlerde işle
nen temalar genellikle aşk. övgü, serze
niş. kıskançlık, ümitsizlik ve hüzündür. 
Bu nitelikleriyle zamanın müslüman İs
panya'sında hakim olan romantik hava
yı yansıtmaktadır. Hafsa'nın şiirleri ileri 
gelenler ve zenginler arasında büyük .iİgi 
görmüştür. 

Hafsa-Ebu Ca'fer aşkı, devlet ricali ara
sında geçmesi, ayrıca karşılıklı şiirler ve 
nazireler bakımından bir asır önce Endü
lüs Emevl Halifesi Müstekfi'nin (Muham
med b. Abdurrahman) kızı Veliade ile şair 
İbn Zeydun arasında yaşanan aşka ben
zetilir. Ancak Veliade'nin şiirleri aşırı sert 
ve aşırı yumuşak bir karakter gösterir
ken Hafsa'nınkiler nefsi okşayan bir nite
likte olup daha gerçekçi görünmektedir. 

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 yet
miş beyit tutarındaki şiirleri eserin so
nunda "ei-Bekaya'l-mul)(al)lasa min eş'a
ri Hafsa" adıyla bir araya getirilmiştir (s. 
95-101) . 
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~ İsMAİL DuRMUŞ 

HAFSA SULTAN 
(ö. 940/1534) 

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi. 
L ~ 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; elli 
altı yaşında vefat ettiği bilinmekte, bu
radan 1478 veya 1479 yılında doğmuş ol
duğu sonucuna varılmaktadır. Belgeler
de adının Ayşe. Hafsa bint Abdülmuin. 

Hafsa Sultan' ın Sultan Selim Camii dıs avlusundaki yıkık 
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Hafsa Sultan ' ın vaktiyesinden bir sayfa 
(VGMA, Vakfiye, nr. 1425/58) 

baba adının da Abdülmuin'den başka Ab
dülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmesi 
cariye olarak saraya girdiğini gösterir. 
Bazı kaynaklarda onu Kırım hanedanına 

veya Dulkadıroğulları'na bağlama gayre
ti görülürse de bu inandırıcı değildir. 

Gençlik yıllarını kocası Yavuz Sultan Se
lim'in sancak beyi olduğu Trabzon'da ge
çirdi ve Şehzade Süleyman'ı 1494 yılında 
burada dünyaya getirdi. Oğlunun ll. Ba
yezid tarafından 1 S09'da Kefe valiliğine , 

daha sonra da Yavuz Sultan Selim tahta 
geçince Saruhan sancak beyliğine tayin 
edilmesi üzerine onunla bir likte önce Kı
rım'a, ardından Manisa'ya gitti ve bu
raya yerleşti; ancak Şehzade Süleyman 
tahta çıkınca onu istanbul'a aldırdı. Vali
de sultan (mehd-i ulya) olarak on üç yıl 
beş ay yirmi yedi gün yaşayan Hafsa Sul
tan 4 Ramazan 940 (19 Mart 1534) tari
hinde vefat etti ve Sultan Selim Camii'
nin bahçesindeki türbesine gömüldü. 

Yerli ve yabancı kaynaklar. Hafsa Sul
tan'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman üze
rinde etkili olduğunu. fakat bunu kötüye 
kullanınayıp sarayda müsbet manada ida
reci bir rol oynadığını ve hayatının sonu
na kadar da Hürrem Sultan'ın nüfuz ka-



zanmasını önlemeye çalıştığını yazmak
tadır. Onun Yavuz Sultan Selim'e ve Ka
nunl'ye gönderdiği bazı mektuplar gü
nümüze ulaşmıştır. 

Güzelliği kadar hayır severliğiyle de ta
nınan Hafsa Sultan, yaptırdığı birçok ha
yır müessesesi arasında bilhassa Manisa'
da bir kısmı 1 523'te bitirilen cami, med
rese, sıbyan mektebi, hankah, imaret 
hamam ve darüşşifadan meydana gelen 
külliyesiyle tanınır. Bunlardan hamam 
( 1538) ve darüşşifa ( 1539) ölümünden 
sonra Kanuni tarafından onun adına kül
liyeye ilave edilmiştir. 
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~ ALi HAYDAR BAYAT 

r HAFSA SULTAN KÜLLİYESİ -, 

Klasik devir 
Osmanlı mimarisinin 

Manisa' daki en muhteşem örneği. 
L ~ 

Sultaniye Külliyesi adıyla da anılır. Ya
vuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan ta
rafından oğlu Şehzade Süleyman'ın (Ka
nGn0 Saruhan sancak beyi olarak Mani
sa'da bulunduğu sı rada ( ı 5 ı 3-1 520) in
şası başlatılan külliye cami, imaret med
rese, sıbyan mektebi, hankah, darüşşifa 
ve hamamdan oluşmaktadır. Cami ve 
ona bağlı binalardan bir bölümü 929'da 
(1523) tamamlanmış. hamam (94511538) 

ve darüşşifa ise (946/1539) Hafsa Sul
tan'ın vefatından ( 1534) sonra Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından külliyeye ila
ve edilmiştir. Bu külliye, vakıf defterle
rindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre 
Manisa'nın avaya doğru genişlemesini 
sağlayacak bir mevkide-, limurtaşoğlu 
Ali Bey bahçesi denilen yerde, etrafı boş 
bir alanda yaptınldığı için ı:ivarının iska-

Hafsa Sultan Külliyesi - Manisa 

nına çalışılmış ve caminin batı yönüne 
yirmi hane yerleştirilerek bunlar her tür
lü tekalif vergilerinden muaf tutulmuş
tu. Zamanla burada bir mahalle oluşa
rak şehrin büyüme yönü belirlenmişti. 

Hafsa Sultan tarafından külliye için dü
zenlenen vaktiye Şaban 929 (Haziran
Temmuz 1523) tarihli olup görevlileri ve 
gelir kaynaklarını tesbit etmektedir. Bu
nun uygulanışını gösteren 1 531 tarihli 
vakıf Tahrir Defteri'nde maaşlı personel 
sayısı 117'yi bulmaktadır. Camide iki 
imam, bir hatip, dört müezzin ve diğer 
hizmetliler mevcuttu. Ayrıca imaret kıs
mında düzenli olarak yemek çıkarılıyor
du. Defterdeki kayıtlara göre imaret 
mutfağının senelik et sarfiyatı 16,627 ki
logram, buğday sarfiyatı ise 91.500 ki
logram idi. Burada yirmi kişi çalışıyordu. 
Darülkurrada dokuz, hankahta ise on üç 
derviş bulunuyordu. Medresede bir mü
derrisle bunun on talebesi vardı : tate
belere günde 2'şer akçe yevmiye verili
yordu. 1575 tarihli Vakıf Defteri'nde ca
miin batı yanında bulunan darüşşifada 
görevli personelle ilgili kayıtlara rastlan
maktadır. Buna göre burada baştabip, 

ikinci tabip, vekilharç. göz hekimi (keh
hal), cerrah ve yirmi beş kadar da hiz
metli görevliydi (Emecen. s. 95-97) . 

Şehrin sosyal ve ekonomik tarihinde 
önemli bir yere sahip olan külliye daha 
XVI. yüzyılda birtakım olaylarla karşı kar
şıya kaldı. 1 559'da b uranın silahlı talebe 

1 
(suhte) eline geçtiği , vakıf mallarının top
lanmasında bazı suistimaller olduğu, vak
fa ait arazilere müdahale edildiği, ima
rete giden su yollarının harap olup tami-

HAFSA SULTAN KÜLLiYESi 

rine çalışıldığı bilinmektedir (a.g.e., s. 
97) . Bugün külliyenin imaret ve hankah 
kısmı mevcut olmayıp harap haldeki di
ğer kısımları, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü'nce 1969'da tamamlanan restoras
yon çalışmalarıyla eski durumuna uygun 
bir hale getirilmiştir. 

Cami. Yapı, şehirdeki ivaz Paşa ve Ha
tuniye camileri gibi Edirne'deki Üç Şere
feli Cami'nin plan şemasını vermektedir. 
Bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örül
müş duvarlar üzerinde basamak şeklin
de yükselen cami, 12,30 m. çapında mer
kezi kubbe ile örtülü harim, daha alçak 
tutulmuş ikişer küçük kubbeyle örtülü 
iki yan mekan ve beş gözlü son cemaat 
yerinden meydana gelmektedir. Payan
dalarta desteklenen yüksekkasnağın ta
şıdığı merkezi kubbe kare prizma gövde 
üzerine oturmakta ve bina bu haliyle tek 
kubbeli olduğu intibaını bırakmaktadır. 
Harim, ortada birer sütun üzerine basan 
ikişer kemerli açıklıklarta yan mekanla-

Hafsa Sultan camii'nin son cemaat verı 
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