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HASAN SlRRI EFENDi . 
(1823-ı 905) 

Türk mfisikisi bestekan, 
hanende ve hattat. 

_j 

istanbul Boğaziçi'ndeki Yeniköy'de doğ
du. Babası Süleymaniye müderrislerin
den Mehmed Emin Efendi'dir. Yeniköy 
Mekteb-i ibtidaiyye'sini ve Emirgan Rüş
diyesi'ni bitirdi. Bu arada hıfzını tamam
ladı. Meclis-i V ala-yı Ahkam-ı Adliyye Ka
lemi' nde katip halifesi, mümeyyiz ve baş
katip olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra 
1891'de Mahkeme-i Ticareticra Daire
si'ne geçti. Bu dairede icra memurluğu 
görevine devam ederken hastalandı. Bir
kaç yıl felçli olarak yaşadıktan sonra 25 
Şaban 1323 (25 Ekim 1905) tarihinde ve
fat etti. Rumelihisarı'ndaki aile kabrista
nında annesinin ve kızının yanına defne
dildi. Naaşı. 191 O' da oğlu Mehmed Nuri'
nin (Urunay) Yenikapı Mevlevlhanesi'nde 
yaptırdığı mezara nakledildL 

Hasan Sırrı, Hamamizade İsmail Dede 
Efendi, Külhanbeyi Hüseyin Dede ve Ka
zasker Mustafa İzzet Efendi gibi mOsiki 
üstatlarından ders alarak kendini yetiş
tirmiş. bestekarlığının yanı sıra sesinin 
güzelliği ve mOsiki hocalığı ile de tanın
mıştır. önce Eskişehir Mevlevihanesi şey
hi Hasan Dede'ye, daha sonra Yenikapı 
Mevlevihanesi şeyhi Osman Selahaddin 
Dede'ye intisap eden Hasan Efendi der
gahlara devam ederek zakirlik yapmış. 
ilahi ve durak okumuştur. Sultan Abdül
mecid'in kızlarından Seniha Sultan'ın Ku
ruçeşme' deki sarayında bir ramazan ayı 
boyunca müezzinbaşılık yapmış. Sünbül 
Efendi Dergahı'nda da bir süre vekaleten 
zakirbaşılık görevinde bulunmuştur. MCı
siki meclislerinde bilhassa TanbOri Bu
hOr ve Kemani Aleksan Ağa eşliğinde ya
kın arkadaşı BehiCıl Efendi ile beraber 
okumayı seven Hasan Efendi'nin yetiştir
diği birçok talebe arasında Hadi Bey, Ha
cı Faiz Bey, Kasımpaşalı Şeyh Cemaleddin 
Efendi, Kadırgalı Şeyh Nida Efendi, Nuri 
Şeyda Bey ve Hafız İbrahim Erkal en meş
hurlarıdır. 

Dini ve din dışı eserleriyle bestekarlık 
gücünü de ortaya koyan Hasan Sırrı Efen
di'nin durak, ilahi ve şarkı formundaki 
toplam dokuz eseri günümüze ulaşmıştır 
(bu eserler için bk. Öztuna, I, 334). Bun
ların içinde yer alan üç şarkı, Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Arşivi'nde Ende
runlu Hafız Hüsnü adına kayıtlıdır. 

Hasan Sırrı Efendi, Yeniköy RaCıfi Der
gahı şeyhi Thvfik Efendi ve Kazasker Mus-
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Hasan 
Sı r rı Efendi'nin 

celi -sülüs 
bir levhası 

(ibnülemin, 
s. 375) 

tafa izzet Efendi'den hat dersleri almış. 
Sırri imzasıyla çeşitli boyutlarda kırk se
kiz adet hilye-i saadet, çok sayıda sülüs
nesih kıta ve levha yazmıştır. Konya'da 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sanduka
sı üzerindeki pOşidenin sırma ile işlenmiş 
celi- sülüs hattı da ona ait olup 1894 yı
lında yazılmıştır. Oğlu Mehmet Nuri Uru
n ay (ö. 1935 [? ] ) Medresetü'l-hattatin'
de on yıla yakın tezhip muallimliği yap
mıştır. 
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Ebü'I-Abbas ei-Hasen 
b. Süfyan b. Amir eş-Şeybani 

(i). 303/916) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

213'te (828) Horasan yakınlarındaki Ne
sa'da doğdu. Zehebrnin eserinde bu tari
hin 280 (893) civarında diye gösterilmesi 
(A'Ulmü'n-nübela', XIV, 157) müstensih 
veya matbaa hatasından kaynaklanmış ol
malıdır. Şeytan kabilesine mensup olup 
doğum yerine nisbetle Nesevl (bazı kay
naklarda Fesevi veya N esai) olarak anılır. 
Horasan. Bağdat, Basra, KOfe, Hicaz, Mı
sır ve Şam gibi ilim merkezlerine yaptığı 

seyahatlerde İshak b. Rahuye, Kuteybe 
b. Said, Ali b. Hucr. Ahmed b. Hanbel, 
Yahya b. Main ve EbO Bekir b. Eb O Şeybe 
gibi şahsiyetlerden hadis tahsil eden Ha
san b. Süfyan, hacası Hibban b. Musa'nın 
huzurunda Abdullah b. Mübarek'in riva
yetleriyle çok fazla meşgul olmasının, 
Ebü'I-Velid et-Tayalisi ile Süleyman b. 
Harb'in rivayetleri üzerinde çalışmasına 
engel teşkil ettiğini söylemektedir. Fıkıh 
bilgisini mezhep kurucusu, fal<ih ve mu
haddis Ebu Sevr'den Kiti'ıbü's -Sünen'i 

(muhtemelen imam Şafii'nin es-Süne
nü'l-me'şüre'sini) okuyarak geliştirdi ve 
onun mezhebine göre fetva verdi. Ayrıca 
Harmele b. Yahya'dan fıkıh dersi aldı. 
Kaynaklarda onun Şafii fukahasının ilk 
tabakasından olduğu da kaydedilmekte
dir. İbn Ebu Şeybe'nin derslerini bizzat 
kendisinden dinledi; İshak b. Rahuye'den 
eJ-Müsned'inin çoğunu, Muhammed b. 
Ebu Bekir ei-Mukaddemi'den et-Tefsir 
adlı eserini okudu. Nadr b. Şümeyl'in ta
lebelerinden edebiyat dersi aldı. Kendi
sinden İbn Huzeyme, ibnü'I-Ahrem, İbn 
Hibban, Ebü'I-Velid ei-Ümevi, Ebu Bekir 
el-ismaili. Gıtrifi ve tarunu İshak b. Sa'd 
hadis tahsil etti. Hasan b. Süfyan, Nesa'
ya yaklaşık 17 km. mesafedeki BaiOz kö
yünde 303 yılının Ramazan ayında (Mart 
916) vefat etti ve burada defnedildi. Kab
ri halen ziyaretgahtır. 

Anlayışı. zekası. derin bilgisi ve ilmi ce
saretiyle meslektaşlarının ve hocalarının 
takdirini kazanan Hasan b. Süfyan'ı ho
cası Ali b. Hucr bu yönleriyle beğenmiş 
ve kendisine "Ebü'I-Abbas" (arslan ba
bası) künyesini vermiştir. Cerh ve ta'dil 
imamları arasında sayılan Hasan b. Süf
yan'a doksan yaşlarında iken sened ve 
metinleri birbirine karıştırılmış hadisle
rin gösterildiği ve onun hangi metnin 
hangi senede ait olduğunu belirlediği ri
vayet edilir. Hakim en-NisabOri, Hasan 
b. Süfyan'ın kendi devrinde Horasan böl
gesinin muhaddisi, sika bir ravi, hadis ri
vayetinde çok ihtiyatlı davranan feraset 
sahibi bir kişi, edebiyat ve fıkıh ilimleri
nin de önde gelen üstatlarından olduğu-


