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Iii İlıRAHİM EL-BEYYÜMI GANİM 

HASAN BEY KÖPRÜSÜ 

Yunanistan'ın Yenişehir'inde 

XVI. yüzyılda yapılmış köprü. 
.J 

Kuzey Yunanistan'da bugün adı Larisa 
olan Yenişehir'de Köstem (Pinios) akarsu
yu üstündeki bu köprü şehirde bir cami, 
medrese ve sıbyan mektebi de yaptıran 
Hasan Bey (Gazi Hasan Bey) vakıflarından
dır. Kimliği hakkında yeterli bilgi bulun
mayan Hasan Bey'in Mora beyi olduğu, 

909'da (1503-1504) ve 911'de (1505-
1506) Anadolu ve Rumeli beylerbeyiliği
ne getirildiği. 920' de ( 1514) Yavuz Sultan 
Selim'in Çaldıran seferinde şehid olduğu 
Sicill-i Osmanide bildirilmektedir. 
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Osmanlılar zamanında Rumeli'de Türk
ler tarafından bu bölgede kurulan en bü
yük şehirlerden biri olan Yenişehir'deki 

Hasan Bey Köprüsü'nün başında aynı 
bani tarafından inşa etiiriimiş bir de ca
mi bulunduğunu burayı 1688'de ziyaret 
eden Evliya Çelebi bildirmektedir. Cev
det Çulpan, Mevlevi şeyhi Hasan Nazif 
Efendi'nin 1246'da (1830-31) hac dönü
şü Köstem suyu kenarında kurduğu mev
levihane ile yaptırdığı köprüden bahse
derken bunun yeniden inşa edilen bir 
köprü mü, yoksa Gazi Hasan Bey Köprü
sü'nün bir onarımı mı olduğu hakkında 
şimdilik bir şey söylenemeyeceğini ifade 
eder. Caminin kıble duvarı önünde bii
nisinin altıgen planlı kubbeli türbesi bu
lunmaktaydı. Hasan Bey Çaldıran'da şe
hid düşmüşse cenazesi buraya getirilmiş 
midir, yoksa önceden yaptırılan bu yapı 
boş kalmıŞ bir türbe midir? Üçüncü bir 
ihtimal de külliyenin başka bir Hasan Bey 
tarafından yaptırılmış olmasıdır. 

Hasan Bey Köprüsü, eski fotoğrafların
dan anlaşıldığı kadarı ile Rumeli'deki 
Türk köprülerinin en güzellerinden biri
dir. Tamamen kesme taştan yapılmış 
olup aralarında sel yaranlar (mahmuzlar) 
bulunan sivri kemerli on gözü vardır. Ay
rıca her mahmuzun üstünde ve iki büyük 
kemerin arasındaki masif ayak, içine kü
çük birer kemerli göz daha açılmak sure
tiyle yapı hem takviye edilmiş hem de 
hafifletilmiştir. Türk-Yunan savaşı sıra
sında elden çıkımışken 1895'te geri alın
dığında Yenişehir'e giden Sabah gazete
si muhabiri Süleyman Tevfik köprünün 
dokuz gözlü, 114 m. uzunluğunda ve 8 
m. genişliğinde olduğunu bildirir. Bu sı
rada gazetelerde yer alan ve üzerinden 
şehre giren Türk askerinin geçişini gös
teren resimlerden, XIX. yüzyılda köprü
nün kenar korkuluklarının yenilenerekya
ya kaldırımlarının iki yanında demir pra
çollarla genişletildiği, korkulukların yeri
ne demir parmaklıklar takıldığı anlaşıl
maktadır. 

Köprünün tam başında yer alan med
resesi, sıbyan mektebi, türbesiyle bir kül
liyenin merkezi olan cami de eski resim
lerinden öğrenildiği kadarı ile kesme taş-
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tan bir yapı olup kubbeli, üç bölümlü bir 
son cemaat yerini takip eden kare planlı 
bir harimden ibaretti. Üstünü sekizgen 
biçiminde sağır kasnağa oturan kurşun 
kaplı bir kubbe örtüyordu. Önündeki köp
rü gibi bütünüyle XVI. yüzyılın klasik üs
h1bunu aksettiren bu yapı İstanbul Sul
tanahmet'teki Firuz Ağa Camii'nin bir 
benzeri idi. Yunanistan'a dair turist reh
berlerinde buradaki Türk eserlerinden 
ve dolayısıyla bu köprüden tek kelime ile 
bahsedilmemesi (mesela bk. Bequignon. 
s. 270-272) dikkati çeker. Halbuki 1910'
da basılan başka bir rehberde, şehrin 
içinde çoğu harap camilere ait yirmi yedi 
minare görüldüğü gibi köprünün karşı 
tarafında mükemmel durumda "muhte
şem" bir caminin bulunduğuna işaret 
edilmiştir (K. Baedeker, s. 219). 
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HASAN b. BİŞR el-AMİDi 

(bk. AMİDi, Hasan b. Bişr). 

HASAN BURliANEDDİN 
CİHANGiRi 

(ö. 1074/1663) 

Halvetiyye -Ramazaniyye tarikatının 
Cihangiriyye şubesinin kurucusu. 

.J 

.J 

Harput'ta doğdu. Uzun yıllar İstan
bul'un Cihangir semtindeki tekkesinde 
faaliyet gösterdiği için Cihangiri lakabıyla 
anılır. Halifesi Mustafa Nehci'nin Tuh
fetü's-salikin ve hediyyetü'l-mürşidin 
adlı eserinde bizzat kendisinden dinledi
ğini belirterek verdiği bilgiye göre Celali 



isyanları sebebiyle Bursa'ya hicret etmek 
zorunda kaldı. On sekiz yaşlarında Halve
tiyye- Ramazaniyye şeyhlerinden Yakub 
Fanl Efendi'ye intisap etti. Celall isyanla
rı Bursa'yı da tehdit etmeye başlayınca 
şeyhiyle birlikte İstanbul'a giderek Eyüp'
te Baba Haydar Tekkesi'ne yerleşti. Bu 
yıllarda mürşidinin şeyhi Şerbetçi Meh
med Efendi ile onunşeyhive Halvetiyye'
nin Ramazaniyye kolunun plri olan Mahfi 
Ramazan Efendi'nin sohbetlerine katıl
ma fırsatını buldu. Sekiz yıl hizmetinde 
bulunduğu Ramazan Efendi tarafından 
kendisine 1020 (1611) yılında hilafet ve
rildi ve Cihangir Camii'ne meşihat konu
larak buraya şeyh tayin edildi. Bu bilgile
re göre Hasan Burhaneddin yirmi beş 
otuz yaşlarında hilafet alm ış olmalıdır. 

Diğer kaynaklarda yer alan Hasan Bur
haneddin'le ilgili bilgiler oldukça çelişkili
dir. Şeyhl onun istanbul'a 1068 (1658) yı
lında geldiğini söyler ( Vekayiu 'l-fuzala, ı. 

559-560). Aynı tarihi veren Ayvansarayi 
ise 970'te (1562-63) dünyaya geldiğini , 

1000 (1591-92) yılında Yakub Fanl'den 
hilafet aldığını kaydeder (Hadikatü'l-ce
uami', Il. 72. 73). Bu bilgiler daha sonraki 
bazı kaynaklarda da tekrarlanmıştır. Hü
seyin Vassara göre ise 1000 (1591-92) yı
lında doğmuş. buiGğ çağına erince istan
bul'a gelmiştir (Se{ine, V, 26) . 

Hasan Burhaneddin Efendi Cihangir 
Camii'ne şeyh tayin edildikten sonra ca
minin yanına yaptırdığı tekkede vefatma 
kadar elli iki yıl irşad faaliyetini sürdür
müş. bu uzun süre içinde birçok halife 
yetiştirmiştir. Halifeleri istanbul ve civa
rıyla Gebze, Safran bolu, İznik, Edirne, Bo
lu, Bursa, Gelibolu, Tavşanlı , İsmail (Tuna 
nehrinin kuzey kolu üzerinde bir şehir). 
Kili, Akkirman. Malatya ve Şam'da faali
yet göstermiş. kendisine nisbet edilen Ci
hanglriyye tarikatının geniş bir sahada 
yayılmasını sağlamışlardır. Mustafa Neh
ci onun. aralarında devlet erkanı ve med
rese mensuplarının da bulunduğu birçok 
halifesinin adını verir ( Tuhfetü 's-salikin, 
vr. I4•-40b; ayrıca b k. Se{ine, V, 30-31) . 

Hasan Burhaneddin Cihanglrl'nin ta

rikat silsilesi Şeyh Yakub Fanl, Şerbetçi 

Mehmed Efendi vasıtasıyla Halvetiyye- Ra
mazaniyye'nin kurucusu Ramazan Mah

fi'ye ulaşır. Silsile Ramazan Efendi'den 
sonra Muhyiddin Karahisar], Şeyh Kasım 

Efendi, Şeyh izzeddin Karamani şeklinde 
devam ederek Halvetiyye'nin ana kolla
rından Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'e (ö. 

91 O/ ı 504) nisbet edilen Ahmediyye ile 

birleşir. Cihanglriyye tarikatında Hasan 

Burhaneddin Efendi tarafından tertip 
edilen ve "Cihangir usulü tevhid" diye bi
linen zikir usulü uygulanmal<tadır. Diz 
üzerinde oturarak icra edilen bu zikri Ha
san Burhaneddin ilk olarak, hareket et
mek üzere olan bir gemideki tayfaların 
zinciri çekerken çıkardıkları ahenkli ses
leri işitip vecde gelerek uygulamış. daha 
sonra bu tarz zikir devam ettirilmiştir. 

Halvetiyye'nin seyrü süiGk adabına ve 
atvar-ı seb'aya dair iki risalesi ve bazı ila
hileri olduğu bildirilen Hasan Burhaned
din Efendi Reblülahir 1 07 4'te (Kasım 1663) 
vefat etmiş ve Cihangir Camii'nin haZıre

sine defnedilmiştir (b k CiHANGiR TEKKE
si). Hasan Efendi'den sonra makamına 
halifesi ve damadı Şeyh Fethullah Efendi 
geçmiştir ( ö . ll 13/1 70 ı ) . Tekkelerin ka
patıldığı 1925 yılına kadar Cihangir Tek
kesi'nde postnişin olan diğer şeyhler şun
lardır: Şeyh Mahmud Efendi (ı 701-1705). 
Şeyh Ali Efendi mahdumu (I 705- 1727) , 
Şeyh Mahmud Efendi (1727-1785) , Şeyh 

İbrahim Hakkı Efendi mahdumu ( 1785-
1792). Şeyh Hacı Mehmed Zahid Efendi 
(1792-18 22). Şeyh Rıza Efendi (1 828-
1830). Şeyh Hafız Ahmed Efendi ( 1830-
184 7). Şeyh Ahmed Rıza Efendi b. Seyyid 
Mustafa ( 184 7 -1889). Şeyh Seyyid Hafız 
Resmi Efendi (1 889-1900) , Şeyh Hafız 
Mehmed Cemaleddin Efendi ( 1900-?) . 
Şeyh Eşref Efendi (?- 1919). Şeyh Hafız İh
san Efendi (1919-1925) . 

Şeyh Mehmed Zahid Efendi ile Şeyh 
Rıza Efendi arasındaki altı yıllık ( 1822-
1828) boşluk, 1822'de vuku bulan büyük 
Tophane yangını sırasında cami ve çev
resinin yanması sebebiyle meydana gel
miş olmalıdır. Nitekim caminin son ce
maat yeri girişinde bulunan 1307 ( 1889) 
tarihli ihya kitabesinde iiJç inşa edildiği 
967'den (1559-60) sonra caminin birçok 
yangın geçirdiği kaydedilmiştir. Şeyh Sey
yid Hafız Resmi Efendi ve sonrasındaki 
şeyhlerin Halvetiyye'nin Sünbüliyye kolu
na mensup olmaları. tekkenin XIX. yüz
yılın sonlarına doğru Sünbüiller'in kont
rolüne geçtiğ ini göstermektedir. 

Hasan Burhaneddin Cihangiri ad ına düzenlenen bir levha 
(Hasan Burhaneddin Cihangirl Türbesi - Cihangir 1 İs tanbul) 
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HASAN-ı BÜZÜRG 
(~_;ı ,;r> ) 

(ö . 757 / 1356) 

Celayirliler'in kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(13 40-1356). 

Babası , İlhanlı Devleti'nin kuruluşunda 
önemli rol oynayan İlkan (ilka) Noyan 'ın 
torunu Emir Hüseyin'dir; kaynaklarda 
Emir Şeyh Hasan b. Emir Hüseyin b. Ak
boğa şeklinde geçer. 

Hasan-ı Büzürg, İlhanlı Hükümdan Ebu 
Said Bahadır Han zamanında ( ı 3 ı 7- ı 3 3 5) 
önemli görevlerde bulunmuştur. EbG Said 
Bahadır Han'ın kendisinden boşatarak 
evlendiği eski karısı Bağdat Hatun ile giz
lice haberleştiği ve hükümdara suikast 
hazırlığında bulunduğu iddiasıyla idam 
cezasına çarptırılmışsa da (bk. BAGDAT 
HATUN) hanedana yakınlığı sebebiyle ve 
bilhassa Argun Han'ın kızı olan annesinin 
araya girmesiyle affedilerek Kemah Ka
Iesi'ne gönderilmiş, bir yıl sonra da Ana
dolu valiliğine tayin edilmiştir ( 1333). ii
hanlı saltanatı uğruna giriştiği mücade
ledeki amansız rakibi ve düşmanı Suldus
Iar'a mensup Emir Çoban'ın torunu, Ti
murtaş'ın oğlu Şeyh Hasan ile karıştırıl

maması için kendisine Hasan-ı Büzürg ve
ya Celayirli Şeyh Hasan, hasmına da Ha
san-ı KGçek denilmiştir. 

Ebu Said Bahadır Han'ın varis bırak
madan ölümü üzerine Moğol kabilelerin
den Celayir. Suldus, Uyrat ve Sutaylar ara
sındaki mücadele sırasında bağımsız bir 
devlet kurmak için fırsat kollayan Hasan-ı 
Büzürg. Moğol hanedanına mensup şeh

zadelerden Muhammed'i destekleyerek 
ilhan ilan etti ve Şehzade Musa adına sal
tanat iddiasında bulunan Uyratlar'dan Ali 
Padişah'ın üzerine yürüdü. Van gölünün 
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