
HASAN RlZA EFENDi, Hacı 

bu çalışmaları hattı kadar önemli değil
dir. 

Hasan Rıza Efendi'nin kızı Mükerrem 
Hanım, Kandilli Rasathanesi'nin kurucu
su Mehmet Fatin Gökmen'in eşidir. Oğlu 
Ahmet Süreyya Saltuk ( ö. ı 969) Divan-ı 

Hümayun Kalemi hulefasından olup harf 
inkılabına kadar Babtali'de hattattığı mes
lek edinmiş, daha sonra liselerde edebi
yat muallimliği yapmıştır. 
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Süreyya Saltuk'un notlarından da istifade edil
miştir). 
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HASAN RizA EFENDi, 
Said Paşa İmaını 

(ö. is9o) . 

.. Mevlidhan, 
şair, hattat ve hanende. 

ı 

_j 

Manisa'da doğdu. Eğridirli Hoca Ab
dullah Efendi'nin oğludur. Öğrenimini 
Manisa'da tamamladı. Rifal şeyhlerinden 
Antakyalı Hazevizade Ahmed Vehbi Efen
di'den icazetname aldıktan sonra İstan
bul'a giderek Üsküdar'ın 1bygartepe sem
tine yerleşti. Güzel sesi ve müsiki bilgisiy
le kısa zamanda tanındı. Uzun yıllar Da
mad Mehmed Said Paşa'nın (ö. 1868) 

imamlığını yaptı. Ondan gördüğü ilgi ve 
himayeden dolayı Said Paşa İmamı laka
bıyla anılır. SultanAbdülaziı; zamanında . 
hünkar imamlığına tayin ediidiyse de bO . 
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Said Paşa 
Imam ı 
Hasan Rıza 
Efendi'nin 
el yazısına 
bir örnek 
(M. Ugur 
Dennan 
koleksiyonu) · 

vazifesini devam ettiremedi. 1 9 Şewal 
1307 (8 Haziran 1890) tarihinde seksen 
beş yaşlarında vefat etti. Toptaşı cadde
sindeki Sandıkçı Şeyh Edhem Efendi Ri
fal Dergahı haziresine defnedildi. 

Devrinin en önemli icracıları arasında 
yer alan. aynı zamanda şair ve hattat olan 
Hasan Rıza Efendi özellikle mevlidhanlığı 

ile ün yapmıştır. İstanbul'a geldiğinde 
müsiki sahasında ileri bir seviyede olma
sına rağmen Hamamizade İsmail Dede 
Efendi'nin seçkin talebelerinden Mutaf
zade Ahmed Efendi'den de faydalanmış, 
ondan pek çok ilahi , durak, mersiye ile 
birlikte bilhassa mevlid meşketmiş, ayrı
ca klasik formlar çerçevesinde birçok fa
sıl geçmiştir. 

Hasan Rıza Efendi parlak ve tiz bir se
se sahipti. Onun en önemli özelliği, için
den geldiği şekilde ve kendi arzu ettiği za
man okumasıdır. Sultan Abdülaziz'in h ün
kar imamı iken Daimabahçe Camii'ndeki 
ilk cuma selamlığında kendisine hutbe
nin hicaz makamında okunmasının irade 
buyurulduğu söylenince, "İrade ile hutbe 
okunmaz, ne zuhur ederse o okunur" di
yerek camiyi terketmiş. hükümdar da 
onun bu hususiyetini öğrenince bir mik-

. tar atıyye göndererek kendisini bu vazi
feden . affetmişti. Fakir ve kimsesizlerin 
taleplerini reddetmemesiyte de tanınan 
Hasan Rıza Efendi bu kişilerin isteklerini 
derhal yerine getirirdi. Mehmed Akif Er
soy onun bu özelliğini "Said Paşa İmamı" 
adlı şiiriyle ebedlleştirmiştir (Safahat, s. 
491-495) 

Son derece mütevazi olan Hasan Rıza 
Efendi, çoğunlukla Sandıkçı Şeyh Edhem 
Efendi Rifal Dergahı'na devam eder. bu
rada bulunduğu zaman da şeyh odasın
da oturmayıp kahve ocağının bir kenan-

. na ilişirdi. Yanındayumakyumakyün bu
lundurur. her gittiği yerde çorap, takke 
gibi şeyler örerdi. ~endisine bir defasın
da bütün vaktini örgü örmekle geçirdiği 

hatırlatılarak, "Gözlerinize yazık değil 
mi?" denildiginde, "Nazarımı masivildan 
koruyorum" cevabını verdiği nakledilir. 

Hasan Rıza Efendi'nin mevlid okuyu
şunda fevkalade bir tavır sahibi olduğu 
belirtilir. Okuduğu güftede sözlerin anıa
şılmasını temin için kelimelerin arasını 
kesmeden okumaya özen gösterir, nağ
meleri mısra sorilannda yapardı. Zekai 
Dede'nin, Hasan Rıza: Efendi'nin bir mev
lidini dinledikten sonra oradan ayrılırken 
oğlu Ahmed~e (lrsoy), "Hilfız! İşte asıl 
mevlid böyle okunur" dediği onun bu 
özelliğini aksettiren rivayetler arasında-

dır. Doksanüç Harbi esnasında Mevkib-i 
Hümayun Alayı teşekkül ettiği sıralarda 
Sultantepe'de okuduğu mevlidin Beşik
taş'tan dinlendiği söylenir. Devrinin en 
güzel Kur'an okuyanları arasında anılan 
Hasan Rıza Efendi ayrıca okuduğu gazel, 
şarkı, ilahi ve mersiyelerle de müsiki çev
relerinin aranılan icracılarındandı. Yetiş
tirdiği mevlidhanlar içinde Hacı Hakkı 
Efendi ve Bedevi şeyh i Ali Baba en tanın

mışlarıdır. Hilfız Kemal de onun tavrında 
mevlid okurdu . Hasan Rıza Efendi'nin 
Seyyid Rıza mahlası ile yazdığı ilahilerini 
topladığı divançesi Divan-ı Rıza adıyla 

basılmıştır (İstanbul 1290). 
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HASAN-ı RÜMLÜ 
(_,Lc,J~) 

(ö. 985/1577) 

A/:ısenü't-teviiri!J adlı 
umumi tarihin müellifi, alim. 

_j 

937 (1530-31) yılında Kum şehrinde 
doğdu . Şah Tahmasb'ın yakın adamlarin
dan ve Rumlu Türkmen oymağı reisierin
den Emir Sultan Rumlü'nun torunudur. 
Kendi ifadesine göre Kazvin ve civarı ti
yfil* olarak Tahmasb tarafından dedesi
ne verilmişti. Eserinde dedesi hakkında 
biraz bilgi verirse de babasından hiç bah
setmez. Hasan-ı Rümlü saray çevresinde 
yetişti ve ölünceye kadar sarayda kaldı. 
Bu arada küçük yaştan itibaren Şah Tah
masb'ın yanında birçok sefere katıldı. 

Safevi ordusunda kurçi (korucu) sınıfı 

içinde görev yaptı. Rümlü, Şah ll. İsmail 
ve Muhammed Hudabende dönemlerin
de de sarayda bulunmuştur. 

Bazı araştırmacıların on iki, bazılarının 
on cilt olduğunu ileri sürdükleri AJ:ıse
nü't-tevari{ı'in sadece son iki cildi günü
müze ulaşmıştır. Türkiye, İran, Hindistan, 
Rusya ve Avrupa kütüphanelerinde yaz
ma nüshaları bulunan eserin Gllan, Ma
zenderan ve Taliş'e ait kısmı B. Dorn tara
fından 1858'deyayımlanmıştır(bk. bibl.) . 
Farsça olarak kaleme alınmış bulunan 
AJ:ısenü't-tevaril], devrine göre sade bir 
dille yazılmış olup yer yer şiirlerle süslen-


