
HASAN BABA 

!aline katıldı. İlk d ayı Hacı Mehmed'in (el
Hac Muhammed) damadı olup onun yanın
da önemli bir rol oynadı. Hacı Mehmed'in 
Cezayir'e karşı Fransa'nın savaş hazırlık
larından çekinerek Trablusgarp'a kaçma
sı üzerine Hasan Baba 1 092 ( 1681) yılı 
sonunda iktidarı ele alarak ikinci Cezayir 
dayısı oldu ve Fransa'ya karşı takınılan 
düşmanca tavrı o da sürdürdü. Haris, ve
himli ve merhametsiz olduğundan birçok 
düşman kazandı. Çeşitli isyan teşebbüs
lerini şiddetle bastırdı. 1680'de Murad 
Bey oğulları arasındaki karışıklıklar sebe
biyle 11.mus'un iç işlerine karıştı. 1681 'de 
Fas-Cezayir sınırındaki Tilimsan'ı kuşa
tan Fas Kralı Mevlay İsmail'in ordusu ile 
savaştı ve onları buradan uzaklaştırdı. 
Hasan Baba İngiltere'yi isteklerinden vaz
geçirip bu ülke ile antlaşma imzaladı. 
Ancak Fransa Kralı XIV. Louis barışı ka
bul etmedi. 1682 yılı başlarında Amir al 
Duquesne kumandasında Cezayir'e gön
derdiği donanma 29 Temmuz 1682'de 
Cezayir önlerine geldi ve burayı 26 Ağus
tos'tan 12 Eylül'e kadar bombardıman 
etti. Hasan Baba bu muhas~raya karşı 
koydu. Cezayir donanmasının 13 Eylül'de 
yaptığı ani bir saldırı sonucunda Fransız
lar geri çekilmek zorunda kaldılar. Hiçbir 
şey elde etmeden geri dönen Duquesne 
1683'te tekrar geldi ve 26 Haziran'da Ce
zayir şehrini yeniden topa tuttu. Bu du
rum karşısında Hasan Baba arniralle 
görüşmeyi kabul etti ve esirleri bırak
maya razı oldu. Rehine olarak rakibi sa
yılan Mezemorta Hüseyin Paşa'yı gön
derdi, hıristiyan esirler de iade edildi. Bu 
arada tazminat konusundaki müzakere
ler devam etti. Ancak Duquesne tarafın
dan serbest bırakılan Mezemorta Hüse
yin Paşa karaya çıkınca reisieri toplaya
rak Cenlne'yi bastı, Hasan Baba'yı öldür
terekkendisini dayı ilan etti (22 Temmuz 
1683) . 
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HASAN BABA TEKKESİ 

Yunanistan'ın kuzey kesiminde 
Tesalya'da tekke külliyesi. 

_j 

Tesalya'da bugün adı Larissa olan Yeni
şehir ile Ampelakia arasında Tempe (Tem
pi) vadisinde Yenişehir'in 20 km . kadar 
uzağında bulunan Hasan Baba Tekkesi'
nin kurucusu ve kuruluş tarihi hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. 

Osmanlı medeniyetinde, zor geçit ve
ren boğazların korunması ve yöreden ge
çen yolculara gerektiğinde yardımcı olun
ması için buralarda kurulan tekkelerin 
dervişleri görevlendirilmişti. Hasan Baba 
Tekkesi bu türden önemli tesislerden bi
riydi. Tekkenin ayakta kalabilmiş yapıla
rından biri. mimarisi ve bilhassa duvar 
örgüsü bakımından XV-XVI. yüzyılların ya
pı sanatına işaret etmektedir. Ömer Lut
fi Barkan'ın. Kanuni Sultan Süleyman dö
nemine ait 732 nr.lı Paşa İli Defteri'n
den derlediği notlar arasında , "Zaviye-i 
Hasan Baba, Veled-i Yağnur" başlığı al
tında (nr. ı 79) bir zaviyenin adı geçmek
teyse de bunun Yenişehir yakınlarındaki 
Hasan Baba Tekkesi olup olmadığı bilin
memektedir. Evliya Çelebi'nin Karafer
ye'den (Verria) sonra bahsettiği mesire
lik bir yerdeki Hasan Baba Sultan ziyare
tinin de (Seyahatname, VIII. 186) burada
ki Hasan Baba Tekkesi olmadığı bellidir. 
Ekrem Hakkı Ayverdi. Avrupa'daki Os
manlı dönemi mimari eserlerine dair ki
tabının Yunanistan bölümünde genellik
le eski kayıtlara dayanarak bilgi verirken 
bu tesis hakkında aydınlatıcı bir açıkla
ma yapmamıştır. 

Tempe vadisinin girişindeki düzlükte 
kurulan Hasan Baba Tekkesi ve vadideki 
köprü ile çevrenin vahşi güzelliği yabancı 
seyyahların dikkatini çekmiştir. E. Dod
well. 1801-1806 yılları arasında Yunan is-
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tan içinde gerçekleştirdiği seyahatte 
1805'te bu tekkenin bir resmini yaptırmış, 
Baltık Almanları'ndan Gr af Otto Magnus 
von Stackelberg 1812 yılında Tempe vadi
sinin bir desenini çizmiş. 1899'da burayı 
gören O. Kern de vadiyi tasvir etmiştir. 

Eski resimlerinde görüldüğü gibi bir 
düzlükte kurulan tekke kubbeli bir yapı 
ve minaresiyle dikkati çekiyordu. Ayver
di'nin minarenin binadan ayrı oluşuna 
şaşması yersizdir. Çünkü Dodwell 'in yap
tığı resimde bu minare, dikdörtgen plan
lı ve üstü kiremitkaplı bir caminin bitişi
ğinde açık şekilde gösterilmiştir. Fakat 
daha sonra cami yıktırılmış. minare ise 
uzunca süre ayakta kalmıştır. Tekkenin 
191 O' da von Lüpke tarafından çekilen fo
toğraflarından birini E. Reisinger yayım
lamıştır. Bu fotoğrafta kubbeli bina ile 
minare görülmekte. arka planda tekke 
binası farkedilmektedir. Minareye bitişik 
olması gereken cami ise bütünüyle orta
dan kalkmıştır. Kubbeli yapı yaşlı servi
lerle çevrilidir. Minarenin arkasında görü
len tekke kagir bir zemin üzerinde ahşap 
kirişli bir yapıdır. Üstü kiremit kaplı çatı 
ile örtülüdür. Yine aynı fotoğraf, kubbeli 
yapının giriş cephesine bitişik bir ek kana
dın varlığını da belli eder. Aynı yıllarda çe
kilen diğer bir fotoğraf kubbeli bina ile ona 
bitişikyapıyı yakından gösterir. Üstü kire
mit örtülü bu bina çok alçak olup pence
releri klasik boşaltma (tahfif) kemerlidir. 
Yakın tarihlerde Hasan Baba Tekkesi 

hakkında bir monografi yayımiayan Ba
kalopoulos'un kitabında tekkeden günü
müze kalanların birkaç fotoğrafı ile kub
beli binanın planı da yer almaktadır. Ka
lan izlerden dört sütunlu, kubbeli, üç bö
lümlü bir son cemaat yerinin var olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu kısım daha son
ra, kiremit kaplı çatısı olan ve bir tarafta 
esas kitleden dışarı taşan bir ek bina ile 
işgal edilmiştir. Kare biçimindeki kubbeli 
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bina düzenli bir teknikle kesme taştan ya
pılmıştır. Cümle kapısı. camiierin çoğun
da rastlandığı gibi iki yanında oturma n iş
lerine sahiptir. içten 6 x 6 m. ölçüsünde
ki mekanı sekiz köşeli sağır kasnağa otu
ran bir kubbe örter. Bakalopoulos'un çi
ziminde içeride bir de mihrap nişi göste
rilmiştir. Kubbeye geçiş köşelerde içieri 
dilimli tromplarla sağlanmış. kasnak hi
zasında kubbe eteğinde üç sıra mukar
naslar işlenmiştir. Bina oldukça yüksek 
bir kitle halindedir. Yan cephelerinde alt
ta bir. kıble cephesinde iki pencere var
dır. Bunlar m ermer çerçeveli ve tuğladan 
boşaltma kemerlidir. İçlerinde demirden 
!akma parmaklıklar vardır. Üstte her cep
hede daha küçük ikişer pencere açılmış, 

bunun yukarısına tek pencere yapılmış
tır. Bu kubbeli bina her bakımdan bir ca
mi görünümüne sahiptir. Fakat hemen 
yanında bir vakitler yükselen minarenin 
ayrı bir cami binası ile birlikte oluşu şaşır
tıcıdır. Bugünkü durumda bu garip birle
şime bir çözüm bulmak mümkün değil
dir. Kubbeli binanın. tekkeye adını veren 
Hasan Baba 'nın türbesi olabileceği bir 
iht imal olarak düşünülebilirse de büyük
lüğü ve cami hüviyetinin ağır basması bu 
yolda tahmin yürütmeyi zorlaştırmakta
dır. Tesalya'nın bu bölgesinde Balkan sa
vaşına kadar Türkler'in yaşadığı, hatta Ha
san Baba Tekkesi'nin yakınındaki köy! erin 
Balamutlu (Palamutlu). Dereli gibi Türkçe 
adlar taşıdığı dikkate alınırsa ( Baedeker, 
s. 220) buradaki müslümanların bu ca
miyi bir süre daha yaşattıkları söylenebi
lir. Bakalopoulos, binanın iç duvarlarında 
bir kuşak halinde uzanan. koyu zemin 
üzerine beyaz bir hatla yazılmış yazıları 
da tesbit ederek bunların fotoğraflarını 
yayımlamıştır. 

Gerek Bakalopoulos'un monografisin
deki resimden ( Ta Kastra tou Platamona, 

rs. 5) , gerekseAyverdi'nin eserindeyer 
alan 1969'da çekilmiş fotoğraftan mina
reden de artık hiçbir iz kalmadığı anlaşıl
maktadır. 
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[!1!] S EMA Vi E YiCE 

HASAN-ı BASRİ 
( 1..5~ 1~1) 

Ebu Said el-Hasen 
b. Yesar el-Basri 

(ö . 110/ 728) 

L Basralı meşhur tabii, alim ve zahid._j 

21 (642) yılında Medine'de doğdu . Ba
bası Yesar' ın (müslüman olmadan önce
ki adı FeyrOz) . Irak'ın fethi sırasında Bas
ra yakınlarındaki Meysan kasabasından 
Medine'ye getirilen esirlerden olduğu 
söylenir. Oğlunun şöhreti dolayısıyla da
ha çok Ebü'I-Hasan adıyla tanınan Yesar, 
kaynaklarda Zeyd b. Sabit'in veya Enes 
b. Malik'in halasının azatlısı olarak gös
terilir ve efendisine nisbetle kendisine 
Ensari nisbesi verilir (İbn Sa'd, VII. 156) 
Hasan-ı Basri'nin annesi Hayre, Resul-i 
Ekrem'in eşi Ümmü Selerne'nin azatlısı 
ve hizmetkarıdır. Bundan dolayı Hasan'
la daha çok Ümmü Selerne ilgilenmiş. bil
gili ve hakim bir kişi olarak yetişmesinde 
bu ortamın büyük rolü olmuştur (İbn 
Hallikan, ll , 69: Ahmed Hal'li Cum 'a, ı . 

161- 167) Kendisinden küçükolan iki kar
deşinden Said hadisçi, Arnmar ise Allah 
korkusundan dolayı çok ağlamakla tanı
nan bir zahid idi. 

HASAN -ı BASRi 

Hz. Ömer başta olmak üzere birçok sa
ha bin in duasını alan Hasan-ı Basri on iki 
yaşında Kur'an' ı ezberledi. Yetmişi Bedir 
gazisi olmak üzere 120 kadar sahabi ile 
görüşme imkanı buldu. Daha sonra Va
dilkura'ya giderek burada kendini ilme 
verdi. istifade ettiği sahabiler arasında 
Enes b. Malik ilk sırada yer alır. Hz. Ali '
nin halife olmasının ardından ailesiyle bir
likte Basra'ya gitti ve ömrünü burada 
geçirdi. Arap olmayan bir kadınla evlili
ğinden bir kızı ile Said ve Abdullah adla
rında iki oğlu oldu. 

Hasan-ı Basri, Basra Valisi Süleyman 
b. Harb'in verdiği kadılık görevini bir sü
re ücret almadan yaptıktan sonra istifa 
ederek ilim ve vaazla meşgul olmaya baş
ladı . Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ey
yub es-Sahtiyani, Katade b. Diame, Amr 
b. Ubeyd, Vasıl b. Ata. Abdullah b. Avn. 
Malik b. Dinar ve Mübarek b. Fedale bu
lunmaktadır. Muaviye zamanında Rebi' 
b. Ziyad'ın kumanda ettiği bir sefere ka
tılarak Re bi' e katiplik yaptı. Mühelleb b. 
Ebu Sufre kumandasında Kabil üzerine 
gönderilen bir orduya da katıldı (İbn 
Sa 'd, VII, ı 75) . Bu iki sefer dışında haya
tını Basra'da vaaz ve ibadetle geçiren 
Hasan- ı Basri Receb 11 O (Ekim 728) t ari
hinde burada vefat etti. 

İyi bir hatip ve etkili bir vaiz olan Ha
san- ı Basri fesahat ve belagatın doruk 
noktasına ulaşmıştır (Ca h iz, ı. 2 ı ı) . Özlü 
ve akıcı üslubu, derin bir tefekkürün, ma
nevi bir tecrübenin ürünü olan hakima
ne sözleri özellikle zahidler, sufiler ve va
izler üzerinde her zaman etkili olmuştur. 

Onun sözleri tesir bakımından peygam
berlerin sözlerine benzetilmiştir (Ebu 
Nuaym, II, 147). Kaynakların verdiği bil
giye göre Hasan-ı Basri dünyaya ve dün
ya malına değer vermez, elinde bulunan 
şeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı . Zama
nını eviyle mescid arasında geçirir, mes
cidde ve evinde dini sohbet ler yaparak 
halkı islam'ın ibadet ve ahlak prensipleri
ni samirniyetle benimseyip tam bir ihlas
la yaşamaya davet ederdi. Devamlı Kur
'an okurdu. Ashabın hayatına derin bir 
özlem duyan Hasan-ı Basri bu özlemini 
şu sözlerle ifade etmiştir: "Yetmiş Bedir 
gazisine yetiştim .. . Siz onları görseydiniz 
deli sanırdınız: onlar da sizin iyilerinizi 
görselerdi artık ahiakın kalmadığına hük
meder, kötülerinizi görselerdi bunların 
hesap gününe bile inanmadıklarını söy
lerlerdi" (a.g.e., ll , 134) . 

Hz. Osman'ın şehid edilmesi, Cemel ve 
Sıffin savaşları , Kerbela Vak'ası gibi bir
çok fitneye şahit olan Hasan- ı Basri bu ko
nulardaki düşüncelerini cesaretle ortaya 
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