
HAS BEY 

Arran'a giderken bir fırsatını bulup Ab
durrahman'ı öldürmesini söyledi ; Has 
Bey de Gence önünde Abdurrahman'ı öl
dürdü (Mart 1147). Bunu haber alan Sul
tan Mesud, emirlerinden Irak'ta bulunan 
Alp Kuş KCınehar ile Tatar'ı yanına getir
tip Emir Abbas'ı öldürttü (Nisan 1147). 
Boz-aba'ya da bir mektup yazarak ken
disine itaat ettiği takdirde yerinde bıra
kılacağını bildirdi. Ancak Boz-aba askeri
ni toplayıp Hemedan üzerine yürüdü. Ya
nında eskisi gibi Selçuklu melikleri vardı. 
Bu sırada Bağdat'tan Hemedan'a dönen 
sultan ordusuyla birlikte gelmesi için Has 
Bey'e haber gönderdi. Has Bey, Abdur
rahman'ı ortadan kaldırıp uç bölgesi Ar
ran'ın idaresini kendine bağladıktan son
ra Erdebil'i de Ak Arslan'ın elinden kolay
ca almış. ancak Aksungur'un oğlu tara
fından şiddetle müdafaa edilen Meraga 
önünde beklemek zorunda kalmıştı. Ace
le olarak yetişmesi için sultandan haber 
alınca Aksungur'un oğlu ile bir anlaşma 
yapıp Hemedan'a hareket etti ve Boz
aba'nın yaklaşmasından önce şehre ulaş
tı: İki ordu Hemedan'a bir konak uzaklık
taki Kara Tegin çayırında karşılaştı. Yapı
lan savaşta su1tanın ordusunun sağ ve 
sol kolları bozguna uğrayıp Hemedan'a 
doğru kaçmaya başladıysa da sultan ve 
Has Bey'in başında bulunduğu merkezde
ki kuwetler savaşa devam etti ve Boz
aba yakalanıp Has Bey tarafından öldü
rüldü. 

Savaşın kazanılmasında önemli rol oy
nayan Has Bey' e emir-i Mciblik verilerek 
en yüksek mevkiye çıkarıldığı gibi atabeg 
unvanı da tevcih edildi. Ancak birçok emir 
Has Bey'e gösterilen bu teveccühü kıs
kandı. Selçuklu hanedanının memlükleri 
olan bu emirler, Has Bey'in eski aleyhtar
Iarından Hacib Thtar'ın hapsedilip öldü
rülmesi üzerine Sultan Mesud'un hizme
tinden ayrılarak Bağdat'a gittiler. Mak
satları, sultanı Abbasi halifesinin hizme
tine girmekle tehdit edip isteklerini ka
bul ettirmekti. Kendilerine kötü davra
nan bu emirlerle Bağdat halkı arasında 
bazı çarpışmalar oldu; halktan birçok kişi 
öldü. Bir süre sonra Sultan Mesud emir
Ieri bağışladı ve dirliklerini geri verdi. 

Has Bey'in t ecrübeli emirlerin başına 
geçirilmesinden dolayı ortaya çıkan hoş
nutsuzluğa, Mesud'un amcası ve met
büu Büyük Selçuklu Sultanı Sencer ilgisiz 
kalmadı. Bazı kaynaklara göre Mesud'a 
Has Bey'i uzaklaştırmasını, bunu yapma
dığı takdirde tahtını elinden alacağını bil
dirdi. Sencer'in 1148 yılının sonlarında 
Rey'e gelmesi muhtemelen bu meseley-
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le ilgilidir. Sultan Sencer'in Rey'e geldiği

ni Bağdat'a giderken Esedabad'da haber 
alan Mesud. Has Bey ile vezirini ve maiye
tini orada bırakıp Sencer'in huzuruna çık
mak için hareket et ti. Mesud'u çok iyi 
karşılayan Sencer, hakkında bilgi edindi
ği Has Bey'in meziyetlerine hayran kala
rak yeğenineonun daha fazlasına layık 
olduğunu söyledi. Sultan Mesud'un Has 
Bey' e gösterdiği teveccüh artarak devam 
etmiş. onun 11 SO yılında yakalandığı bir 
hastalıktan kurtulması üzerine "müküs" 
denilen ve halka ağır gelen gayri şer'iver
giyi kaldırmıştır. 

Sultan Mesud'un vefatı üzerine (Re
ceb 547/Ekim 1152), oğulları daha önce 
öldüğünden kardeşi Mahmud'un oğlu 
Melikşah, Has Bey ve diğer beyler tarafın
dan Selçuklu tahtına oturtuldu. Sultan 
Mesud'un ölümünü fırsat bilen Halife 
Muktefı- Liemrillah Bağdat'ta sultan ve 
beylerin konaklarına el koydurdu; ayrıca 
Vasıt, Hilleve Küfe'deki Selçuklu valileri
ni uzaklaştırarak buraları kendi idare
sine aldı. Melikşah ise devlet işlerini Has 
Bey' e bırakarak eğlence ile vakit geçirme
ye başladı. M elikşah ile devleti idare ede
meyeceğini anlayan Has Bey onun yerine 
Melik Muhammed'i tahta geçirmeyi dü
şündü. Emirlerin de bu görüşe katılması 
üzerine Melikşah'ı Hemedan Kalesi'nde 
hapsettirdi~en sonra (Ocak 1153) bir.ve
zirle bir emiri Hüzistan'da bulunan Melik 
Muhammed'e gönderdi. Ancak bunlar. 
Has Bey'e ihanet ederek Muhammed'e 
Has Bey'i kötüleyip onu öldürmeden ra
hat şekilde hükümdarlık yapamayacağı
nı ve ortadan kaldırılmasına herkesin se
vineceğini söylediler. Bu durumdan ha
berdar olmayan Has Bey, Kaymaz oğlu İl 
Kavşut vasıtasıyla Melik Muhammed'i 
sultan ilan etmek üzere Hemedan'a da
vet etti. Muhammed Hemedan'a gelince 
kendisine çok değerli hediyeler sundu. 
Fakat Muhammed, gelişinin üçüncü gü- · 
nü tahtın devri hususunu konuşmak için 
Has Bey'i huzuruna çağırdı ve Has Bey ile 
birlikte Emir Zengl Candar'ın boyunlarını 

vurdurdu. Has Bey'in askerleri Muham
med'in köşküne yürüdülerse de Has Bey 
ile Zengi Candar'ın kesik başları ile karşı
laşınca dağıldılar. Has Bey'in çok zengin 
hazinesi Sultan Muhammed ve adamla
rının eline geçti. 

Samimiyeti, saflığı ve kıskançlığın kur
banı olan Has Bey'in başı Meraga hakimi 
Nusretüddin ile Arrc1n Valisi Şemseddin 
İldeniz'e gönderildi. Olaya büyük tepki 
gösteren Nusretüddin ile Şemseddin, 
Zencan Valisi Bazdar ve Yarınkuş oğlu 

Alp Argu ile birleşerek Hemedan'a yürü
yünce Sultan Muhammed İsfahan'a kaç
mak zorunda kaldı. Emirler onun yerine 
amcası Süleyman'ı Selçuklu tahtına ge
çirdiler. 
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HAS BEY DARÜLHUFFAzı 

Konya'da 
Karaınanlılar dönemine ait 

bir darülhuffiiz_ 

Mimari kuruluşu, çini mihrabı ve dış 
bezemeleriyle dikkate değer bir eser 
olan Gazi Alemşah mahallesindeki bu kü
çük yapı, kapısının üzerinde bulunan ki-
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tabesine göre 824 (1421) yılında Hatıplı 
Has Bey oğlu Mehmed Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Kitabesinde darülhuffaz ol
duğu açıkça belirtilmesine rağmen ben
zerliğinden dolayı bazı yayınlarda türbe 
şeklinde geçer; bazı Batılı yazarlar ise ya
pıya Ayasofya Mescidi demektedirler. Me
ram'da da bir cami ve hamam yaptırdığı 
bilinen Has Bey oğlu Mehmed Bey'in bu 
darülhuffaz için zengin valuflar bıraktığı 
ll. Mehmed, ll. Bayezid ve lll. Murad dö
nemi il yazıcı defterleriyle muhtemelen 
bu yapıya ait olan Konya Müzesi'ndeki 
bir taş vakfıyeden (envanter nr. 939) öğ
renilmektedir. 

Kare planlı ve iki katlı olan yapının alt 
katını bodrum. üst katını mescid teşkil 
eder. Halk arasında Has Bey oğlu Meh
med Bey'in gömülü olduğu söylenen bed
ruma binanın kuzeyindeki bir kapıdan 
inilir. Kalın tutulan duvarlar kireç taşın
dan örülmüş ve tavan dört köşeli kırma 
kubbe ile örtülmüştür. Bedrum duvarla
rı dış yüzde üst kat duvarlarından, bu ka
tın cephelerini çevreleyen çıkintılı bir sil
me kornişin alt kenan ile ayrılır. Böylece 
alt kenan ile subasman ketunu da belir
leyen bu çerçeve, iç ve dış nisbetleri fev
kalade uyumlu olan yapıya farklı bir gö
rünüş kazandırmıştır. 

üst kattaki mescid mekanı yine kare 
planlı olup giriş cephesi batı yönündedir 
ve kapıya iki taraftan çıkılan dört basa
makit bir merdivenle ulaşılır. Kapının sağ 
tarafında mermer söveli bir pencere yer 
almaktadır. Subasman hariç binanın ta
mamı tuğladan yapılmış, ön cephe mer
mer. diğer cepheler kireç taşı ile kaplan
mıştır. Beş dilimli bir kemerin örttüğü 
giriş açıklığının üzerinde iki satırlı sülüs 
kitabe, onun üzerinde sivri kemerli alın-

Has Bey 
Darülhuffazı'nın 

mih rabı ile 
giriş cephesindeki 
tas süslemelerden 
bir detay 

lık n işi yer alır. Pencerenin üzerinde ise 
kapının alınlık nişinden daha az derin. yu
varlak kemerli küçük bir sağır pencere 
bulunmaktadır. Üstten itibaren yarıya ya
kın bir kısmı dökülmüş olan mermer kap
lam alar. kapı ve pencerenin söveleriyle 
cepheyi çevreleyen silme kornişin arası
na yerleştirilmiş Selçuklu tarzı geomet
rik ve bitkisel motifli şerit ve zencirekler
le bezenmiştir (bu merrnerierin kaplama 
mı yoksa asiT duvar taşı mı olduğu hak
kındaki tartışma için bk. Konyalı, s. 960). 

Geniş bir kasnağa oturan kubbe yarım 
küre şeklindedir; üstünde almaşık dizil
miş üç sıra halinde tuğla mahmuz dikkat 
çeker. Kare prizma gövdeden onaltıgen 
kasnağa geçiş üçgenlerle sağlanmış, ku b
benin kasnakla birleştiği hat üzerinde bir 
kirpi saçak meydana getirilmiştir. Kasna
ğın cephe duvarlarının ortasına gelen kı
sımlarında birer sivri kemerli pencere bu
lunmakta ve bu pencerelerin kenarları 
ile köşelerdeki geçiş üçgenlerinin birbiri
ne bitiştiği kesimlerde mavi çinilere rast
lanmaktadır. 

Kasnaktaki dört fevkani pencere ile ka
pının yanındaki dörtgen pencereden ışık 
alan harim oldukça loştur. Mekanı örten 
dilimli kubbeye geçiş dışarıda olduğu gi
bi yine üçgenlerle sağlanmıştır. Selçuklu 
çini mihraplarının yakın bir benzeri olan 
mihrabın yarım silindirik nişi beş kade
meli kavsara ile konikleşmektedir. Kav
saranın başlangıcına kadar yükselen sü
tunçeler ve başlıkları da dahil olmak üze
re n işin, köşe düzlüklerinin ve bordür şe
ritlerinin tamamı lacivert ve flruze çini
lerle kaplanmıştır. Kaplamada Selçuklu 
çini mozaik usulü uygulanmış ve çok çe
şitli geometrik ve bitkisel motifler işlen
miştir. 
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HASODA 

Enderun teşkilatını oluşturan 
yedi kademeden (koğuş) 

en yükseğinin adı 
(bk. ENDERUN). 

HAS YÜNUS BEY TÜRBESi 

Edirne'nin Enez ilçesinde 
XV. yüzyıla ait türbe. 
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Kasabanın yerleşim alanı dışındaki düz
lükte eski mezarlığın içindedir. İlkçağ'da 
adı Ainos olan Enez, tarih içinde önemli 
bir ticaret ve liman şehri olarak gelişmiş, 
Edirne'nin Meriç yoluyla denize bağlantı
sını sağlayan bir iskele olmuştur. 

Türbenin adını taşıdığı Yunus Bey'in 
aslen ihtida etmiş bir Katalan (İspanyol) 
olduğuna dair kaydın doğruluk derecesi
ni kontrol mümkün değildir. Donanma 
kumandanı Hamza Bey'in Sakız adası se
feri arkasından 1455 yazında Osmanlı do
nanmasının başına getirilen Has Yunus 
Bey, denize açıldığı ilk seferinde bir fırtı
naya yakalanarak gemilerinden yedisini 
kaybetmiş, kendi sancak gemisi güçlük-
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