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HASAN EFENDi, zakiri 
{ö. 1032/1623) 

Türk dini musikisi bestekan 
ve zakir. 

_j 

Foça'da doğdu . Hatiplik yapması ve 
devrinin önemli zakirierinden olması se
bebiyle Hatib Zakiri Hasan Efendi diye de 
anılır. Küçükyaşta istanbul'a giden Hasan 
Efendi Halvetiyye şeyhlerinden Nfireddin
zade'ye intisap etti. Güzel sesi ve zikir 
idare etmedeki kabiliyetiyle dikkati çe
kerek dergahın zakirbaşılığına getirildi. 
Nevizade Ata!, zakirbaşının bulunmadı
ğı bir zikir meclisinde bu vazifenin şeyh 
efendi tarafından Hasan Efendi'ye veril
diğini, zikri başarılı bir şekilde idare et
mesi üzerine daha sonra da bu hizmete 
devam ettiğini ve zamanla bu sahada 
üstat olduğunu söyler. Sultan I. Mustafa 
döneminde Eminönü Küçükpazar'daki 
Hoca Hayreddin Camii'ne hatip olan Ha
san Efendi bu görevi sırasında vefat etti. 
Caminin hazlresinde, Fatih Sultan Meh
med dönemi ulemasından Hoca Hayred
din Efendi'nin yanına defnedildi. Evliya 
Çelebi'nin anlattığına göre Hasan Efen
di, bir öğle vakti minarede ezan okurken 
bir çaytak sarığını başından kapıp mina
renin alemi üzerine bırakmış. bir hafta 
kadar burada duran sarığın çıkan bir fır
tınada minareden düştüğü sabah Hasan 
Efendi vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda 
I. Mustafa'nın musahiblerinden olduğu 
söylenen Hasan Efendi'nin vefat tarihini 
Ataı. Katib Çelebi ve diğer kaynaklar 1 032 
{1623). Müstakimzade ise 1030 {1621) 
olarak kaydeder. 

Hasan Efendi. dini mfisikinin özellikle 
cami mfisikisi formunda bestelediği eser
lerle tanınmıştır. Zamanımıza ulaşan bes-

teleri arasında hüseyni cenaze salası . dil
keşhaveran sabah salası. bayati cuma ve 
bayram salası. nühüft Mersiye-i imam 
Hüseyin en meşhurlarıdır. Halil Can, ce
naze salası ile sabah salasının Buhüriza
de Mustafa ltri tarafından bestelendiği
ni söyler. Mehmet Suphi Ezgi ise ltri'nin 
eserleri olarak bilinen segah tekbir ve sa
tat-ı ümmiyyenin de üslüp benzerliğini 
ve Hasan Efendi'nin talebesi şair Dal'nin 
bir manzumesini delil göstererek ona ait 
olduğunu ileri sürerse de {Türk Musiki
si, ıı. 8) bu görüş mfisiki çevrelerinde 
kabul görmemiştir. 

Bazı güfte mecmualarında rastlanan 
Zakiri m ahiaslı manzumelerinden Hasan 
Efendi'nin orta derecede bir şair olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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HASAN EFENDi CAMii 

Bosna'da Banaluka şehrinde 
XVI. yüzyıl sonunda yapılmış cami. 

L _j 

Banaluka'nın (Banja Luka) Aşağışehir 
{Donji Seher) olarak adlandırılan kesimin
de bulunan yapı Arnavudiye veya Defter
dar Camii olarak da adlandırılır. Kapı ke
meri üstündeki 1 003 { 1594-95) tarihini 
taşıyan ta'lik hattıyla yazılmış kitabesin
den banisinin defterdar olduğu anlaşıl-

HASAN EFENDi CAMii 

maktadır {"Bu cami-i ziN'ıya aya ne de
sem tarih 1 Hatif dedi ey Sebzi de Ciimi-i 
Defterdar"). 

Ekrem Hakkı Ayverdi Bosnalı araştır
macılardan naklen, caminin aynı şehirde 
büyük bir külliyesi olan Gazi Ferhad Pa
şa'nın defterdan Hasan Efendi (Ağa) ta
rafından yaptırıldığın ı bildirir. Ona göre 
mabed 1963'teki şiddetli zelzelede zarar 
görmüş ve 1972'de tamir edilmiştir. Amir 
Pasi"in Bosna -Hersek'teki islam mima
ri eserlerine dair kitabındaki listede, Bos
na savaşında 1992 Nisanı ile 1993 Hazi
ranı arasında zarar gören eserlerden Ar
navudüa adıyla gösterilen bu caminin bü
tünüyle harap olduğu belirtilmiştir. 

Taş döşeli geniş bir avlunun içinde yer 
alan cami dışarıdaki zemin katuna göre 
daha aşağıdadır. Bu avlunun en ilgi çeki
ci özelliği kapısının üstüne yerleştirilmiş. 
yerli halk arasında "Munarica" {küçücük 
minare) ya da "AkSamluk" {akşamlık) adıy
la bilinen küçük bir minareye sahip ol
masıdır. Bu minareye, daha doğrusu üs
tü külahlı şerefeye çıkış, yanında korku
luğu olan yaklaşık sekiz on kadar basa
makit merdivenle sağlanmıştır. Semavi 
Eyice tarafından "minber biçimli mina
reler" olarak adlandırılan böyle minare
tere Anadolu'da {Kayseri, Milas) ve istan
bul'da rastlanır {Semavi Eyice, "İstan

bul'da Bazı Cami ve Mescit Minareleri", 
TM, X 1195l-1953J. s. 247-268). Ancak 
belirtilen örneklerde bu tarz minareler 
bir mescide aitken Hasan Efendi Camii'
nin ayrıca bir minaresi daha vardır. Bu 
durum karşısında böyle ikinci bir mina
reye niçin gerek görüldüğü anlaşılma
maktadır. Burada şerefeyi teşkil eden 
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HASAN EFENDi CAMii 

köşk kısmının kemer biçimi de bunun 
sonradan yapılmış bir ekleme değil Türk 
sanatının klasik dönemine, yani esas 
caminin inşa edildiği yüzyıla ait olduğu
nu göstermektedir. Ayverdi'nin hala 
akşam ezanının okunduğunu belirttiği 

bu kısmın, cemaatin çok olduğu yaz ay
larında avluda namaza duranlar için 
minber olarak kullanılmış olması ihtima
li de kıble yönü bulunmadığından söz ko
nusu değildir. 

Hasan Efendi Camii önünde, üzerieri 
kubbe ile örtülü üç birimli bir son cema
at yeri vardır. 1\ınç bilezikli, baklavali baş
lıklı dört sütuna oturan sivri kemerierin 
taşıdığı kubbelerden ortadaki diğerleri
ne göre daha geniş çaplıdır. Son cemaat 
yerinden harime geçit veren cümle kapı
sı da alışılmamış biçimde bir kemerin için
dedir. Esas kapı kanatları üstündeki yay
van kemerin tepesinde kitabe yer almış
tır. Bunları çerçeveleyen büyük kemer 
ise barok profilli içbükey ve dışbükey bir 
alt kenar süslemesine sahiptir. 

Cami dıştan kenan 1 O m. olan bir kare · 
biçimindedir. Her cephesinde mevcut iki
şer, ayrıca ana kubbenin kasnağındaki 
sekiz pencereden ışık alması düşünül
müş. fakat sağ yan cephesindeki pence
re buraya bitişik olan türbeye açılmıştır. 
Harimi 8,40 m . çapında üstü kurşun kap
lanmış bir kubbe örter. Kare mekandan 
kubbe yuvarlağına geçiş için köşelerde 
tromplar kullanılmış. bunların alt uçların
da bulunan kemer başlangıçlarındaki 
konsollar birkaç dizi mukarnasla bezen
miştir. Mihrap mermerden olup kavsa
rası mukarnaslıdır. Minber de mermer
den oymalı olarak işlenmiştir. 

Hasan Efendi Camii'nin esas minaresi 
sağ tarafındaki köşeye bitişik olarak ya
pılmıştır. Girişi içeriden olup cami kitlesi
ne aynı taraftan bitiştirilen türbe ile de 
bağlantılıdır. Cami, minare kürsüsü ve 
türbenin birbirine yapışık olarak adeta 
girift bir halde yerleştirilmesi de Türk 
mimarisi bakımından alışılmamış bir plan 
özelliğidir. Bu durum, bu iki unsurun ca
minin inşasından sonra peyderpey değil 
aynı zamanda planlanarakyapıldığına de
lil sayılabilir. Kesme taştan olan, Ayver
di'nin kaydettiği ölçüye göre 26 m. bo
yundaki minare bütün Rumeli'de yapılan
lar gibi aşırı derecede uzundur. 

Caminin sağ tarafına bitişik türbeye, 
kapı haline getirilmiş olan minare kürsü
sü dibindeki bir pencereden geçilmekle 
beraber esas kapısı dışarıdan kürsü ya
nındadır. üstü kubbeli olan bu yapı dü-
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zensiz bir sekizgen biçimindedir. Dışarı
ya açılan kapının yer aldığı , diğerlerine 

göre çok daha dar olan kenar sayılmadı
ğında türbe içten yedi kenarlı bir görü
nüşe sahiptir. Acaba burada tam açığa 
vurutmadan bir Bektaşilik sembolizmi 
mi düşünülmüştür? Varna'nın kuzeyin
deki Akyazılı Sultan Tekke ve Türbesi'n
de. bütün elemanlar yedi köşeli inşa edil
mek suretiyle böyle bir mimari sembo
lizm açıkça belli edilmiştir (bk. AKYAZILI 
SULTAN ASİTANESİ). Türbenin içinde iki 
sandukanın varlığına işaret eden Ayver
di, caminin kıble duvarı önünde uzanan 
hazirede çok sayıda mezar bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Ayverdi gerek makalesinde gerekse ki
tabında, sağ tarafına bitişik olan türbe
den dolayı bu caminin "yan kanatlı n cami
lere benzediğine işaret etmişse de bizim 
"tab hanelin veya "zaviyelin camiler olarak 
adlandırdığımız bu tipte Hasan Efendi Ca
mii arasında hiçbir benzerlik yoktur. 

1974-1975 ve 1992-1996 yıllarındaki 
eski Türk eserleri katliamından sonra ne 
durumda olduğu bilinmeyen Hasan Efen
di Camii, tek kubbeli ibadet yerleri biçi
minde basit planlı bir yapı olmakla bera
ber avlu kapısı üstündeki minber şeklin
de minaresi ve bedenine bitişik türbesiy
le Osmanlı dönemi Türk mimarisinde 
özel bir yere sahiptir. 
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HASAN FEHMİ EFENDi 
(ö. 1298/1881) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1210'da (1795-96) Akşehir'de doğdu. 
llgınlı Osman Efendi'nin oğludur. İlk tah
silini burada yaptıktan sonra öğrenimi
ne Konya'da devam etti. Daha sonra ar
kadaşı Kara Halil Efendi ile birlikte İs
tanbul'a gitti; Vidinli Mustafa Efendi'nin 
derslerine katıldı. Bu sırada açılan rufıs 
imtihanında birinci olarak Ayasofya Ca
mii'nde ders vermeye başladı. Bu ders
lerdeki başarısıyla dikkati çekerek Şeh
zade Abdülaziz'in kavaid ve edebiyyat-ı 
Arabiyye dersleri hocalığına tayin edildi. 
1263'te ( 184 7) ibtida-i har i c derecesiy
le müderris oldu, ardından diğer merha
leleri de katederek m Cısıle-i Sahn'a ulaş
tı. 127S'te (1858-59) ders vekili oldu. Ab
dülaziz'in tahta çıkması ile birlikte itiba
rı ve mevkii yükseldi; 29 Ramazan 1278 
(30 Mart 1862) tarihli bir irade-i seniyye 
ile muallim-i sultani unvanını aldı. Bir yıl 
sonra kendisine Mekke payesi tevcih 
edildi; 13 Aralık 1863'te Muğla kazası ar
palık olarak verildi ve 20 Aralık'ta Anado
lu kazaskerliğine getirildi. 

1863'te Abdülaziz'in Mısır seyahatine 
muallim-i sultani sıfatıyla katılan Hasan 
Fehmi Efendi, burada Ezher hatiplerin
den İbrahim es-Sekk.a ile tanışıp sohbet 
etme imkanı buldu. Kendisine 1864'te 
Muğla kazası bedeli, 1866'da Alaiye ka
zası niyabeti, kısa bir süre sonra Isparta 
kazası bedeli, Ocak 1868'de de Rumeli 
kazaskerliği payesi verildi. Nihayet 7 Mu
harrem 128S'te (30 Nisan 1868). Hacı Meh
med Refik Efendi'nin Meclis-i Ali üyeli
ğine seçilmesiyle boşalan şeyhülislamlık 
makamına tayin edildi. Böylece Hoca Sa
deddin ve Seyyid Feyzullah Efendi'den 
sonra muallim-i sultani ve şeyhülislam 
unvaniarını birlikte taşıdığı için "camiu'r
riyaseteynn unvanını alan üçüncü ve so
nuncu şeyhülislam oldu. 


