
Hasan Hükmi, XVII. yüzyılın ilk yarısı
nın meşhur Osmanlı münşilerinden biri 
sayılır. 160 1'de divan katipliğini sürdü
rürken aynı zamanda bir önceki şehna
meci olan Lokman'ın ricasıyla Talikizade 
Mehmed Subhi'nin yerine şehnameci ta
yin edildi. Bu göreve tayiniyle ilgili Cema
ziye lah ir 1010 (Aralık 1601) tarihli hük
mün süreti A.yine-i Zurefa'da verilmiş
tir (s. 41-43). Hükml, Cigalazade Sinan 
Paşa 'nın 1604-1605 İran seferine şehna
meci olarak katılmışsa da gerek bu olay
lar gerekse başka konular hakkında her
hangi bir şehname veya inşa eseri mey
dana getirmemiştir. İnşasına dair birkaç 
örneğe münşeat mecmualarında rastlan
maktadır. 
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Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi 
yoktur. Kardeşi Ebü'I-Ayş Ahmed b. Ka
sım'dan sonra tahta geçti (343/954 ). En
dülüs Emevl halifesine tabi olarak hüküm 

süren Hasan, Fatımiler'in meşhur ku
mandanı Cevher es-Sıkılll 347'de (958) 
Tanca ve Sebte (Ceuta) hariç bütün Mağ
rib'i hakimiyeti altına alınca Fatımller'e 
bağlılık arzetmek zorunda kaldı (349/ 
960). Sıkılll' nin 349 yılı sonunda (Şubat 
961 ) İfrlkıye' den ayrılmasının ardından yi
ne eskiden olduğu gibi Endülüs Ernevi
leri adına hutbe akutmaya başladıysa da 
Bulukkin b. Zlrl'nin Mağrib'de gerçek
leştirdiği başarılı seferden sonra tekrar 
Fatımiler'e biat etti ve hatta onlarla iş 

birliği yaptı. Buna çok öfkelenen Endülüs 
Emevl Halifesi ll. Hakem veziri Muham
med b. Kasım'ı Afrika'ya gönderdi. Ta
raflar arasında Tanca'da Fahsumehran 
denilen yerde meydana gelen savaş Mu
hammed b. Kasım'ın mağlübiyeti ve ölü
müyle sonuçlandı (21 Reblülewel 362/30 
Aralık 972). Bunun üzerine halife meş

hur kumandanı Galib b. Abdurrahman'ı 
büyük bir orduyla yola çıkardı (30 Şevval · 
362/3 Ağustos 973). Hasan korkup bulun
duğu Basra şehrini terketti ve Hacerün
nesr Kalesi'ne çekildi. Kasrımasmüde ya
kınlarında cereyan eden savaş sırasında 
Galib Serberi kumandanlarını çeşitli va
adlerle kendi tarafına çekti. Yalnız kalan 
Hasan savaşı bırakıp Hacerünnesr Kale
si'ne sığındı ve kalenin kuşatılmasıyla da 
eman dileyerek teslim oldu: böylece bü
tün Mağrib yeniden Endülüs Emevl Dev
leti'nin hakimiyeti altına girdi. Il. Hakem, 
1 Muharrem 364'te (21 Eylül 974) muh
teşem bir törenle karşıladığı Galib'in Kur
tuba'ya getirdiği Hasan'ı ve maiyeti erka
nını affetti ve kendilerine hil'at giydirip 
maaş bağladı. Ancak ertesi yıl istediği de
ğerli bir mücevheri vermeyince Hasan'ı 
adamlarıyla birlikte ülkesinden sürdü. 

Meriye'den (Aimeria) Tunus'a, oradan 
da Mısır'a giden Hasan, Fatımi Halifesi 
Aziz- Billah tarafından çok iyi karştiandı 
ve kendisine intikamının alınacağına dair 
söz verildi. Sekiz yıl kadar Mısır'da kalan 
Hasan, 373'te (983-84) Fatımiler'e tabi 
İfrlkıye Valisi Bulukkin b. Zirl'nin yardı
mıyla Mağrib'e geçti: Serberiler de ken
disine katıldılar. Bunu haber alan Endü
lüs Emevl Halifesi ll. Hişam'ın hacibi İbn 
Ebü Amir ei-Mansür, amcazadesi Ebü'I
Hakem Amr b. Abdullah'ı büyük bir or
duyla gönderip hükümdarlarını ortadan 
kaldırarak idrisiler meselesini kökünden 
çözmesini istedi. Ebü'I-Hakem de donan
ma ile Sebte'ye geçti ve Hasan'ı muha
sara etti. Ebü Amir, daha sonra oğlu 
Abdülmelik'i de büyük bir ordu ile yardı
ma gönderdi. Zor durumda kalan Hasan 
eman diledi ve Endülüs'e geçmesine izin 

HASAN iLMf BEY 

verilmesini istedi. Ebü'I-Hakem ona eman 
verip durumu Mansür'a bildirdi: ancak 
Mansür bunu onaylamadı ve Hasan'ı yol
ladığı adamlarına öldürttü (Cemaziye
levvel 375/Eylül-Ekim 985). Böylece idri
sller hanedanı yıkılmış oldu. Kaynaklar 
Hasan'ı katı kalpli ve kaba bir insan ola
rak tanıtırlar. 
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HASAN iLMi BEY 
(1846-1900'den sonra) 

Giridi mülkiye memuru, 
şair ve sözlük yazarı. 

_j 

ZZ Ağustos 1846'da Kandiye'de doğdu. 
Kandiye aşar ve ağnam mültezimi Ali 
Hilmi Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini 
burada Turşucu Yüsuf Efendi Medrese
si'nde yaptı . Matematik, coğrafya , fizik, 
jeoloji dersleri aldı; ayrıca Meşnevi, Di
van-ı l:fafl'~ ve Gülistdn okudu. Bir yıl 
kadar da Rum mektebine devam etti. 
1863'te Menteşe Şer'! Mahkeme mukay
yitliğiyle memuriyete başladı. 1866-1900 
yılları arasında İstanköy, Aydın, Kasta
monu, Lice, Yemen'de Taiz, Anis, Haraz, 
Lühayye, Basra'da Sükuşşüyüh, Trablus
garp'ta Garyan, Misrata, Zaviye vilayet, 
sancak ve kazalarında rüsümat memuri
yeti kitabeti, cinayet kitabeti, Tahrirat 
Kalemi mukayyitliği. Meclis-i İdare-i Vila
yet başkitabeti, Tah ri rat Kalemi müdüri
yeti, Mektupçu Kalemi müsewitliği ve 
kaymakamlık gibi görevlerde bulundu. 
Son memuriyeti Garyan kazası kayma
kamlığıdır. Ölüm tarihi bilinmemekte, an
cak sözlük çalışmasının mukavelesine ve 
şiir kitabının basım tarihine göre 1900 yı
lında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Arapça, Farsça ve Rumca bilen, Kasta
monu'daki memuriyeti sırasında bir sü
re vilayet gazetesinin muharrirliğini de 
yapan Hasan ilmi'nin bilinen iki eseri var
dır. Bunlardan Osmanlı Dili adlı eseri, 
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istanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırma
ları Merkezi Kütüphanesi'nde mevcut bir 
sözlük çalışması dır. 1305 sayfalık dokuz 
defter halindeki eserin basılmasıyla ilgili 
iki adet mukavelename müsveddesi de 
aynı yerde bulunmaktadır. Hasan ilmi 
Bey'le, İran uyruklu Tahranlı tüccar Ab
durrahman Şir Mirza arasında imzalan
mış olan ilk mukavelenameye göre Os
manlı Dili'nin müsveddesine müellif ta
rafından, Mütercim Asım Efendi'nin Ka
mus Tercümesi ve Burhan-ı Katı' Ter
cümesi'ndeki kelimelerden Osmanlıca'
da yaygın olarak kullanılanları ilave edile
rek "Burhan-ı Lugat-ı Osmaniyye" adı al
tında yeni bir sözlük hazırlanacaktır. Bu 
sözlüğün Kamus-ı Türki sayfaları büyük
lüğünde ve 1 zo -1 so forma hacminde ol
ması düşünülmüştür. Fakat Hasan ilmi 
Bey'in bu ilaveleri yapamadığı anlaşılmak
tadır. Yine müellifle Asır Matbaası ve Kü
tüphanesi sahibi Kirkor Faik Efendi ara
sında imzalanan ikinci mukavelenameye 
göre önceki sözlükten vazgeçildiği , bu
nun yerine, Kirkor Faik'in daha önce ha
reke sisteıtıine göre yayımladığı Lugat-ı 
Nacl'nin alfabetik olarak düzenlenmesi, 
burada mevcut örnek beyitlerin . çıkarıl 

ması ve Osmanlı Dili'ndeki Türkçe keli
melerin buna ilave edilerek "Osmanlı Lu
gat Hazinesr adiı yeni bir sözlük hazırlan
ması öngörülmüştür. Ancak bu tasarının 
da gerçekleşmediği anlaşılmaktadır (Kir
kor Faik Efendi, daha sonra Lugat-ı Na

cfyi alfabetik sisteme çevirip bazı ilave
lerle birlikte yeniden yayımiarnıştır 1İs
tanbul1317, 1322 1) . Hasan ilmi Bey, Os
manlı Dili'nin "Gerekli Birkaç Söz" başlı
ğınıtaşıyan önsözünde sözlüğün tertibi 
ve sözlükte yer alan kelimelerle ilgili bilgi 
vermekte, eserde Türkçe kelime!ere her
hangi bir işaret konulmadığı halde Arap
ça ve Farsça asıllı olanların belirtildiğini, 
bu arada ga1at ve muharref kelimelere 
de dikkat çekildiğini söylemektedir. Aslı 
Türkçe olan, ancak sonradan yapısı de
ğişmiş veya terkedilmiş bulunan kelime
leri de sözlüğüne alan yazar değişikliğe 
uğramış kelimelerin aslını kaydetmiş ve 
terkedilmiş olanların terkedildiğini be
lirtmiştir. 

Müellifin ikinci eseri olan Mealimü'l
garam onun iki na't, ,Yirmi bir gazel, üç 
şarkı ve bir manzumesini ihtiva eden kü
çük bir şiir kitabıdır (istanbul 1318). Şar
kılarından, "Bizar ediyor canımı kalbirnde
ki yare" uşşak, "Arz-ı ruhsar et çemende 
güller olsun şermsar" dügah, "Sinemde 
siperdir güzelim hırz-ı hayalin" hicazkar 
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makamlarında dönemin bestekarı Nuri 
Şeyda Bey tarafından bestelen miştir. 

Hasan ilmi Bey'in Hüseyin Hüsnü ile 
birlikte hazırladıkları bir Yemen Salna
mesi de bulunmaktadır (lll. cilt, San 'a 
1304). Müellif Yemen'de Meclis-i idare-i 
Vilayet başkatibi iken hazırlanan salna
rnede Yemen ve kazalarıyla ilgili tarihi, 
coğrafi, iktisadi, sosyal ve istatistik bilgi
lerle devlet personelini tanıtıcı bilgiler 
yer almaktadır. 
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HASAN KAFi AKHİSARi 
(ö. 1024/1615) 

Uşi1lü '/-/;lik em 
adlı eseriyle tanınan 

Osmanlı alim .ve müellifi. 

Ramazan 951'de (Aralık 1544) Bosna
Hersek'teki Akhisar (Prusac) kasabasında 
doğdu. Zi'bl. Akhisar!, Bosnevl nisbele
riyle anılır. Bosna-Hersek'te Hasan Kafi
ja Pruscak diye tanınmıştır. Büyük dede
si Yakub, XV. yüzyılın sonlarına doğru iş
kodra'dan (Arnavutluk) göç edip Akhi
sar'ın Zi'b (Zib) köyüne yerleşti. Fatih 
Sultan Mehmed döneminde gerçekleşen 
Bosna'nın fethinden sonra 100 yaşların
da iken islamiyet'i kabul ettiği, ailenin 
Yakuboğulları veya Davudoğulları kolla
rından bir kısmının sonraki dönemlerde 
Akhisar'a göç ettiği, Hasan Kafi'nin ba
basının adının Turhan, dedesinin adının 
Davud olduğu rivayet edilir. 98Z (1574) 
tarihli tahrir defterinde. Akhisar'ın Sul
tan Bayezid Camii mahallesinde yaşadığı 
kaydedilen (BA, TD, nr. 535, s. 103) Da
vud oğlu Turhan'ın Hasan Kafi'nin babası 
olduğu ve Hasan Kafi'nin bu mahallede 
doğduğu söylenebilir. Sursalı Mehmed 
Tahir'in , "Kafi" mahlasını "ilm-i kaf"ta 
(?) olan mahareti veya Cemaleddin İb
nü'I-Hacib'in el-Katiye'sine yazdığı şerh 
sebebiyle aldığına dair kaydı (Osmanlı 
Müellifleri, I, 277) Evliya Çelebi tarafın
dan verilen bilgiye dayanmış olmalıdır 
(Seyahatname, V, 446). 

Hasan Kafi, Ni?amü'l-<ulema, adlı 
eserinin son bölümünde verdiği bilgiye 
göre öğrenim hayatına on iki yaşında 
iken Akhisar'da başladı. 974 (1566) yılın-

da istanbul'a giderek dokuz yıl kadar 
medresede okudu . Kemalpaşazade'nin 
talebesi, muldi ve fetva emini olan Hacı 
Efendi Kara Yılan'dan ders gördü ve hiz
metinde bulundu. Emeklilik döneminde 
Çatalca Ali Paşa Medresesi'nde müder
rislik yapan Hacı Efendi ile beraber bir 
süre Çatalca'da kaldı. Onun ölümünden 
sonra Kazasker Molla Ahmed Ensarl'den 
tefsir ve usUl-i fıkıh okudu. 983'te (1575) 
medrese tahsilini tamamlayıp doğum ye
ri olan Akhisar'a dönerek bir süre öğre
tim ve telifte meşgul oldu; Risale ti ta]J
]fi]fi laf?ı çelebi ve el-Kati adlı kitapla
rını bu dönemde kaleme aldı. Devletin 
Bosna ve çevresinde Hamza Bali men
suplarına karşı yürüttüğü takibat sıra
sında Bosna'ya kadı olarak tayin edilen 
ve istanbul'dan hocası.olan Bali Efendi'
nin yanında naiblik görevini üstlendi (986/ 
1578). 

991 (1583) yılında Akhisar'a ilk kadı 
olarak tayin edilen Hasan Kafi 996'da 
(1588) istanbul'a gidip mülazemete baş
ladı ve 998 (1590) yılında Srem sancağı
na kadı tayin edildi. Osiek'te de (Osjek) kı
sa bir süre kadılık yaptı. Ertesi yıl hacca 
gitti. Medine'de iken Babürlü Sultanı Ce
laleddin Ekber Şah'ın hacası Mlr Gazan
fer b. Ca'fer ei-Hüseynl ile tanışarak ders
Ierine katıldı. 1 000 ( 1592) yılında istan
bul üzerinden memleketine dönünce Ak
hisar yakınlarındaki bir bölgeye kadıol
du. 1003 (1594) yılının sonbaharına ka
dar yürüttüğü bu görevini bölgede çıkan 
karışıklıklar sebebiyle terkedip Akhisar'a 
döndü. 

Hasan Kafi, 1 S96'da lll. Mehmed'in Eğ
ri seferine katılmak üzere Akhisar'dan 
ayrıldı. Arapça olarak yazdığı Uşulü '1-]Ji
kem adlı eserini Eğri Kalesi'nin fethi ve 
. Haçova zaferinden sonra (Safer ı 005/ 
Ekim 1596) bazı devlet ve ordu ricaline 
sundu. Kendisine eseri Türkçe'ye çevirip 
şerhetmesi tavsiye edildi. Hasan Kafi ese
rin açıklamalı tercümesini yaparak tek
rar istanbul'a gitti. Kitap Sadrazam Da
mad İbrahim Paşa vasıtasıyla padişaha 
arzedilince müellif onun iltifatına maz
har oldu. Bu vesile ile kendisine Akhisar 
kadılığ ı tekaüden ve o bölgedeki talebe
ye ders akutmak şartıyla tevcih edildi. 
Bir süre istanbul'da kaldıktan sonra muh
temelen Şewal 1 007'de (Mayıs 1599) İb
rahim Paşa'nın kumandasındaki orduya 
katılarak memleketine döndü. Hasan Ka
fi' nin hayatının bundan sonraki dönemi 
hakkında bilgiler yetersizdir. Vezlriazam 
Lala Mehmed Paşa'nın Estergon Kalesi'-


