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HASAN, Mir 

(bk. GULAM HASAN}. 

HASAN AGA, Benli 
(ö. 1073/1662) 

Türk musikisi bestekan, 
hanende. 

.., 

.., 

_j 

1016 (1607) yılında Edirne'de doğdu. 
Daha sonra ailesiyle birlikte istanbul'a 
gitti. On sekiz yaşında Enderun'a alının
caya kadar babasının helvacı dükkanında 
çalıştı. Sarayda, o sıralarda çocuk yaşta 
olan IV. Murad'dan gördüğü yakın ilgi 
onun padişahlığı döneminde de devam 
etti ve bir müddet sonra m llsahib-i şeh
riyariler arasına girdi. IV. Murad'ın vefatı 
üzerine ( 1640) saraydan ayrıldı. Bundan 
sonraki hayatı hakkında bilgi bulunma
yan Hasan Ağa istanbul'da vefat etti. 

Hasan Ağa, sesinin güzelliği sayesinde 
ve bestelediği eserlerle devrinin önde ge
len mOsikişinasları arasında yer almıştır. 
Babasından tanbura çalınayı öğrenerek 
mOsikiye başladığı kaydedilmektedir. En
derun'a girdikten sonra tanbur çalması
nı da öğrenen Hasan Ağa tanbur üstadı 
olarak şöhret oldu. Nitekim IV. Murad'ın 
kendisinden sık sık tanbura ve Rumeli 
türküleri dinlediği, ayrıca sarayda yapı
lan fasıliara sazı ve sesiyle katıldığı bilin
mektedir. Ancak mOsikideki asıl şöhreti

ni bestelediği saz eserlerinde ortaya koy
duğu başarı ile kazanmıştır. Zamanımıza 
ulaşan on üç peşrev ve saz semaisinin 
arasında bilhassa iki rast peşrevi ve aynı 
makamdaki saz semaisi ile pençgah peş
revi Türk mOsikisi repertuvarının en seç
kin eserlerindendir. 
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HASAN AGA, Enfi 
(ö. 1136/1724) 

Lale Devri'nin 
ünlü hanende ve bestekan. 
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istanbul'da Tophane civarındaki Fın
dıklı semtinde dünyaya geldi. Mehmet 
Suphi Ezgi onun 1660'lı yıllarda doğmuş 
olabileceğini söyler. Enfi ve Burnaz lakap-

HASAN AGA, Enfi 

larıyla tanınmış olup bu lakapların kendi
sine enfiye çekme merakından veya bü
yük burunlu olmasından dolayı verildiği 
rivayet edilir. ilk mOsiki bilgilerini baba
sından alan Hasan Ağa, genç yaşta Ende
rOn-ı Hümayun'da kilar-ı hassaya kabul 
edildi. Enderun'daki tahsilisırasında mG
siki alanında kendini yetiştirdi. lll. Ah
med devrinde ( 1703-1730) serhanende ol
du. Bu arada Halveti - Şabani Şeyhi Meh
med NasOhi'ye intisap etti. 171 S'te En
derun'dan emekli edilen Hasan Ağa ve
fatında Edirnekapı dışındaki kabristana 
defnedildi. Ölüm tarihini Ayvansarayl, 
Müstakimzade, Ramiz ve Mehmed Esad 
Efendi 1141 ( 1729) olarak verirlerse de 
Başbakanlık Arşivi'ndeki bir kayıttan 11 
Zilkade 1136 ( 1 Ağustos 1724) tarihinde ve
fat ettiği anlaşılmaktadır (lşıközlü. 11 
119731. s. 522-523). 

Hasan Ağa. sarayda uzun süre Ebube
kir Ağa'nın idaresindeki fasli heyetinde 
serhanende olarak bulunmuştur. Seyyid 
Vehbi Sumame'sinde, lll. Ahmed'in şeh
zadelerinin 1720 yılında Okmeydanı'nda 
yapılan sünnet düğününü anlatırken ser
hanende Burnaz Hasan Çelebi'nin idare
sinde seksen yüz hanende ve sazende
den oluşan büyük bir heyetin fasıl icra
sından söz eder. Aynı zamanda iyi bir tan
burl olan Hasan Ağa, dini ve din dışı eser
leriyle bestekarlık sahasındaki kudreti
ni ortaya koymuş. devrinde bestelerinin 
çokluğuyla diğer sanatkarlar arasında 
seçkin bir yer elde etmiştir. EbOishakza
de Esad Efendi onun ZOO'ün üzerinde 
eser bestelediğini söyler. El yazması güf
te mecmualarında yapılacak bir araştır
ma ile bu sayının 300'ün üzerine çıkması 
muhtemeldir. Hasan Ağa daha çok hece 
vezniyle yazılmış manzumeleri, özellikle 
Nedim ve MahtOmi'nin şiirleriyle Hasan 
Sezai. Seyyid Seyfullah ve Yunus Emre'
nin ilahilerini bestelemiştir. Yılmaz Öztu
na onun durak. ilahi, beste. semai, şarkı 
formlarında toplam on sekiz eserinin za
manımıza ulaştığını kaydeder. Bunlar 
arasında, "Küşade sinesi bilmem ki se
Msı mı var?" mısraıyla başlayan nişabu
rek bestesiyle, "Came-i sürh ile sanma 
la'l-gOn olmuş gelir" mısraıyla başlayan 
aynı makamdaki semaisi en tanınmış 
eserlerindendir. H ulus ve Hasan mahlas
ları ile şiirler yazan ve bu şiirlerinde aruz 
ve hece vezinlerini başarıyla kullanan Ha
san Ağa na'tları ile de ünlüdür. Bazı şiir
leri kendisi ve başka bestekarlar tarafın
dan bestelenmiştir. 
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HASAN AGA, Mühürdar 

Köprülüzade 
Fazı! Ahmed Paşa'nın mühürdan 

ve onun seferlerini anlatan 
Ceviihirü 't-tevfinn adlı eserin müellifi 

(bk. CEVAHiRÜ't-TEVARIH). 

HASAN AGA CAMii 

~ 

Adana 'da 
Ramazanoğullan dönemine ait cami. 

L ~ -

Ali Ağa mahallesinde Yağ Camii'nin 
1 SO m. kadar güneyinde yer alan ve asıl 
adı Hasan Kethüda Camii olan eserin ne 
zaman yapıldığı belli değildir. Halk arasın
da dolaşan bir rivayete göre. Ramazanoğ
lu Pirl Paşa'nın beylerbeyi olarak Adana 
dışında bulunduğu sırada , Ulucami'nin 
yapımına nezaret eden kethüdası Abdul
lah oğlu Hasan Ağa tarafından bu inşa
attan arttırılan malzeme ile yaptırılmış
tır. Bu rivayetin doğruluk derecesi bilin
memekle birlikte her iki eser arasında, 
harimin yan tarafında yer alan dikine rne
kanlardan başka kubbeleri örten oluklu 
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kiremitler, çiniler ve mihraplarla minber
lerdeki renkli taş işçiliğ i bakımından bü
yük benzerlikler bulunduğu dikkat çek
mektedir. Bu benzerlikler ve Ulucami'nin 
tamamlanış tarihinin 1541 , türbesinde
ki çini kaplamalı lahltierden en yeni tarih
lisinin de 1 552 yılına ait olduğu dikkate 
alındığında XVI. yüzyılın ortalarında ya
pıldığı söylenebilir. 

Tamamen kesme taştan inşa edilmiş 
olan ve mevcut haliyle dıştan dışa 24,00 
x 36,45 m. boyutlarında bir alan kapla
yan cami, tek kubbeli bir harimle bunun 
iki yanında dikdörtgen planlı birer me
kan ve kuzeyinde yer alan revaklı bir av
ludan oluşmaktadır. 1814 ve 1946 yılla
rında iki büyük tamir geçirdiği bilinmek
te ve bu tamirler sırasında harimin iki ya
nındaki dikdörtgen mekanların değişikli
ğe uğradığı, avlunun üç tarafında bulu
nan revakların ise tamamen ortadan kal
dırıldığı görülmektedir. İlkyapıdan günü
müze ulaşan orüinal kısımlar harim, mi
nare ve son cemaat yerinin bir bölümün
den ibarettir. Doğu , batı ve kuzeyden sa
de görünüşlü üç kapı ile girilen küçük av
lunun kıble tarafında arka arkaya iki sıra 
revak bulunur. Bunlardan öndeki, dört 
ince sütun üzerine oturan bir sakıftan , 

harime bitişik olanı ise (son cemaat yeri) 
dört sütun üzerine binen üç kubbeden 
meydana gelmiştir. Onarımlardan biri sı
rasında kalın birer ayak içine alınmış olan 
uçlardaki sütunların üzerinde görülen 
üzengi taşlarından ve iki yan duvardaki 
birer pandantif izinden, eskiden öndeki 
revakın doğu ve batı uçta kuzeye doğru 
dönerek aviuyu tırdolayı kuşattığı tah
min edilmektedir. Son cemaat yeri reva-

Hasan Ağa Camii -Adana 

Hasan Ağa 

camii 'nin 
cümle kapısı 

kının kubbe sayısı halen üç ise de aslında 
bunların beş tane oldukları anlaşılmakta
dır; fakat bu kubbeler harimin kapısına 
göre biraz doğuya kaymış vaziyettedir. 

Harimin 1 O, 70 m. çapındaki ku b besi, 
doğrudan doğruya dört duvar üzerine 
binen sekizgen bir kasnağa oturmakta, 
köşelerde geçiş unsuru olarak trompla
rın kullanıldığı görülmektedir. Bu kubbe 
de son cemaat yerinin kubbeleri gibi ma
halli geleneğe uygun olarak oluklu kire
mitlerle kaplanmıştır. Sade birer mihra
bı bulunan ve düz örtüyle örtülmüş olan 
yan kanatlar harime ikişer kapı ile bağlan
maktadır. Harimin kuzeydoğu köşesinde
ki çokgen gövdeli ve şerefesinin altı mu
karnaslı minareye doğudaki yan mekan
dan geçilerek girilmektedir. 

Harim kapısı üç taraftan bir sıra dama
lı, iki sıra pahlı silme ile çevrilmiş, bu çer
çeve ile basık kemerli atkı arasında kalan 
üstteki kısma mukarnaslı bir silme daha 
yerleştirilmiştir. Aynı çerçeve ve silmenin 
son cemaat yeri mihrabiyesinde de uy
gulandığı görülür. Zarif mukarnaslarla ni
hayetlenen yuvarlak nişli mihrapta, özel
likle dört ko ll u çark motif ler iyle dikkat i 
çeken Memlüklü tarzı renkli taş işçiliği 
hakimdir. Aynı şekilde tezyin edilen, fa
kat nisbeten daha sade bir görünüşe sa
hip olan mermer minberin aynalıkların
da geometrik kompozisyon! u birer üçgen 
göbek yer almaktadır. Harimin kuzeyini 
boydan boya kateden ahşap mahfilin alt 
yüzü, Adana'da başka hiçbir eserde gö
rülmeyen zengin ve başarılı kalem işle
r iyle bezenmiştir. Ahşap kapı kanatları 
geometrik, pencere alınlıklarının çinileri 
ise bitkisel motiflerle süslüdür. 
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