
yımladı. Yazılarında köylülerin haklarını 
savunduğu için hükümet tarafından beş 
defa mahkemeye verildi. Bu mahkeme
lerdeki savunmalarında çar memurları
nın halka zulmettiğini ve halkın sömürüi
düğünü söylemekten çekinmedi. 

1896 yılında Bakü'ye dönen Hasanbey 
sosyal amaçlı bazı derneklerde görev al
dı. Yazılarını, Kafkasya Türklüğü'nün bu 
yıllarda Rusça neşredilen en önemli ya
yın organı olan Kaspi gazetesinde yayım
lamaya başladı ve ölene kadar yazı yaz
mayı sürdürdü. Bakü şehir meclisine üye 
seçildi. Bu görevi yürüttüğü yedi yı l için
de Bakü ve civarındaki köy okullarının yö
netimini üstlendi. Neriman Nerimanof'la 
birli~te 1906'da Bakü'de toplanmasında 
büyük rol oynadığı Azerbaycan Muallim
leri 1. Kurultayı'nın başkanlığına seçildi. 
28 Kas ım 1907'de bi r felç geçirdikten 
sonra vefat eden Hasanbey büyük bir tö
renle defnedildi. Mezarı daha sonra Ba
kü'de kurulan Fahrl Hıyaban'a nakledil
miştir. 

Türk dünyasının ortak bir edebi dili ve 
tek bir gayesi olması gerektigine inanan, 
bunun gerçekleşmemesi halinde Türk 
dünyasının parçalanacağını söyleyen . 
Azerbaycan ve Kafkasya Türklüğ ü'nün 

esaret ve bilgisizlikten kurtarılması için 
ömrü boyunca çalışan Hasanbey'in Azer
baycan Türk kültür tarihinde önemli bir 
yeri vardır. Bazı yazıları ölümünden son
ra Kiev'de okuyan Azerbaycanlı öğrenci
ler tarafından Toprak Su ve Hava (Bakı 
191 2ı ve Bedeni S alamat Sahlamak 
Düstarü '1-amelidir (Bakı I 9 I 2ı adlı iki 
küçük kitapta toplanmıştır. Daha sonra 
Ziyaeddin Göyüşov. onun çeşitli konular
daki makalelerini geniş bir giriş yazısıy
la birlikte H esen Bey Zerdabi: Seçil
miş Eserleri adıyla yayımiarnıştır (Bakı 
196oı 

Ekinçi'nin neşrinin ellinci yıl dönümü 
münasebetiyle yayımlanan Azerbaycan 
Matbuatının Elli İlliyi: Ekinçi 1875-
1925 ( Bakı ı 926 ı adlı eserde Şarklı'n in 

(Ferhad Ağazadeı "Hesen Bey Melikof 
Zerdabi'nin Tercüme-i Hali" başlıklı bir 
makalesi yer almaktadır. Bu kitapta, Ha
san bey'in Ekinçi gazetesi hakkında Ha
yat gazetesinde çıkan "Rusya'da Evve
limci Türk Gazetesi" başlıklı yazısı da bu
lunmaktadır. Gazetenin bibliyografyası 

Sadık Hüseyinov (Ekinçi Gazetesinin izah
lı Bibliogra{yası, Bakı I 963, 1977ı ve Kiril 
alfabesiyle tam metni 1\.ıran Hasanzade 
tarafından (Ekinçi 1875-1877, Bakı 1970ı 
neşredilmiştir. 
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HASANBEYZADE AHMED PAŞA 

(ö. 1046/1636-37ı 

Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. 
L ~ 

Küçük lakabıyla anılan Relsülküttab Ha
san Bey'in oğludur. Medrese tah~ilini ta
mamladıktan sonra gelirinin azlığı dola
yısıyla ilmiye sınıfından ayrılarak Dal Meh
med Efendi'nin ilk relsülküttablığı sı ra

sında (ı 590-159 ı ı Divan-ı Hümayun hiz
metine girdi. Divan katipliği görevi esna
sında teslimati vazifesiyle lll. Mehmed'in 
Eğri Seferi'ne ( 1596 ı katılanlar arasında 
yer aldı (Topçular Katibi Abdülkadir. s. 
93); aynı zamanda bu seferde Sadrazam 
Damad İbrahim Paşa' nın tezkireciliği hiz
metinde de bulundu. Serdar Satırcı Meh
med Paşa'nın V arat Seferi'ne ( 1598 ı ka
tı ldıktan sonra İstanbul'a dönüşte tek
rar İbrahim Paşa'nın tezkireciliği hizme
tine getirildi. Sadrazam ve Serdar Da
mad İbrahim Paşa'nın 20 Şevval 1 007'de 
(16 Mayıs 1599) Uyvar Seferi 'ne çıkması 
ile bu sefere de ikinci tezkireci olarak iş
t irak etti; seferde ordunun 1 008 Muhar
remi sonlarında (Ağustos 1599) Ösek (Es
sek) sahrasına varmasından önce konak
ladığı Vulkvar'da baştezkireciliğe tayin 
edildi (a.g.e., s. 211 ı . İ brahim Paşa'nın 
Kanüe Seferi'ne de ( 1 60oı baştezkireci 

olarak katılan Hasanbeyzade, Relsülküt
tab Yaycızade Hamza Efendi'nin Ösekya
kınında Kariha menzilinden İstanbul'a 
gönderilmesi üzerine bir müddet veka
leten relsülküttablık hizmetinde bulundu 
(Mehmed b. Mehmed Edirnevl, s. 203-
204; Hasanbeyzade Ahmed, I, 8-9ı. Yeni 
Sadrazam ve Serdar Yemişçi Hasan Pa
şa'nın İstolni Belgrad'ı geri almasında ve 
Peşte muhasarasında da (ı O lll 1602 ı baş
tezkireci olarak serdarın yanında yer al
dı. Yavuz Ali Paşa'nın 30 Aralık 1603'te İs
t anbul'a gelerek sadaret makamına geç
mesinden sonra aynı mevkii muhafaza 
ettiyse de vezlriazam Macaristan Seferi'-
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ne ç ıktığında bu görevden aziedildi (Top
çu lar Katibi Abdülkadir, s. 323ı; ancak 
Sadaret Kaymakamı Hilfız Ahmed Paşa'
nın tezkireciliği hizmetinde bırakıldı (Ha
sanbeyzade Ahmed, Il, 291-292ı Nisan 
1604'te gedikli kiltipler arasında yer alıp 
beratı yenilenen Hasanbeyzade 1604 Ey
lülünde defter-i hakani emini kaymaka
mı. Ocak 1605'te defter emini oldu (Eme
cen , XXXV 119941. s. 140, 144ı. Bundan 
sonra maliye hizmetine geçti ve 23 Ekim 
1605'te Anadolu'daki eşkıya üzerine ser
dar tayin edilen Kara Davud Paşa'nın se
fer mühimmatını defterdar olarak ta
mamladığı gibi. Aydın ve Saruhan t araf 
l arında isyan ettiği için 14 Eylül 1609'da 
Sadrazam Kuyucu Murad Paşa tarafından 
öldürtülen Yusuf Paşa'nın muhallefatını 
Anadolu defterdan olarak yazıp deftere 
kaydederek Başdefterdar Ekmekçiz~
de Ahmed Paşa'ya teslim etti ( Hasanbey
zade Ahmed, ll, 315-317; Topçular Katibi 
Abdülkadir, s. 448-449ı . Hasanbeyza
de'nin bundan sonra mükerreren Tuna, 
Karaman ve Halep defterdarlıklarında bu
lunduğu, Karaman ve Kefe beylerbeyi
likleri vazifelerini de ifa ettiği anlaşılmak

tadır. 18 Zilkade 1018 (12 Şubat 161 O) t a
rihli arşiv vesikasına göre (BA, MD, nr. 78, 
s. 782ı Tuna defterdan olduğu anlaşılan 

Hasanbeyzade görevi esnasında Erde! ve 
Eflak seferlerine de katıldı. Bu vazifesin
den ayrıldıktan sonra Kefe beylerbeyiliği
ne tayin edildi ve Karadeniz'de Özi suyu 
munsabında olan Kılburun Kalesi'nin t a
miriyle uğraştı, ancak hizmetleri beğe
nilmediği için beylerbeyilikten aziedildL 
Mazul olarak Varna sahiline geldiğinde 
Varna'yı almak isteyen Kazaklar'a karşı 

kalenin korunmasında görev alarak kur
tarılmasını sağladığı için Karaman def
terdarlığına getirildi , ardından Halep'te 
Emval-i Sultani defterdarlığında bulun
du. Bir müddet sonra da Halep eyalet i 
defterdarlığına tayin edildi. Arkasından 
Karaman defterdan olarak kısa bir müd
det vazife gördü, emekliye sevkedildikten 
sonra tekrar 1\.ına defterdan oldu. Kazak
lar'la aniaşan Lehliler üzerine yürümek 
için Bağdan'da toplanarak 1 Zilkade 1 029'
da (28 Eylül 1620) Özi ve Rumeli beyler
beyilerinin kumandasında harekete ge
çen ordunun sefer masraflarını mlrl hazi
neden karşılamakla görevlendirildi. Kısa 

bir müddet sonra bu görevden aynldı. Onun 
bundan sonra uzun mazuliyet devreleri ge
çirdiği, buna da çok defa Başdefterdar Ba
ki Paşa'nın sebep olduğu , bu zatın ikinci 
başdefterdarlığında ( 17 Eylül 1621-19 Ma
yıs 1622), hatta 8 Nisan 162S'teki vefatı 
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sırasında da mazul durumda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Nihayet IV. Murad'ın Re
van Seferi'ne (9 Mart-26 Aralık 1635) ka
tılarak sefer vukuatının yakın bir şahidi 
olmakla beraber ne gibi bir görevle sefer
de bulunduğunu belirtmeyen Hasanbey
zade'nin sefer dönüşünden kısa bir süre 
sonra vefat ettiği sanılmaktadır. Ölüm 
tarihini kaynaklar 1 046 ( 1636-37) olarak 
gösterirler (Sefinetü'r-rüesa, Millet Ktp., 
Tarih, nr. 720, vr. 1 g>'de derkenar). Gümüş
suyu Kabristanı'nda medfun olduğu bil
dirilmekteyse de (Osmanlı Müellifleri, lll, 
46) günümüzde bunu tahkike imkan yok
tur. 

Eserleri. 1. Tarih. İki ciltten meydana 
gelen eserin ilk cildi olan Telhis-i Tacü 't
tevarih, Hoca Sadeddin Efendi'nin Ta
cü 't -tevarih 'inin özeti mahiyetinde olup 
muhteva bakımından dibace ve telhis ol
mak üzere iki kısımdır. Telhis-i Tacü't
tevarih'in son kısmı, kaynağının kısaltıl
mış ve sadeleştiriimiş bir şekli olduğun
dan orüinal bir mahiyet arzetmemekte
diL Eserin ll. cildi olan Zeyl-i Tacü't
tevarih'e gelince, büyük kısmı Hasan
beyzade'nin müşahedelerine dayanan, 
Kanuni Sultan Süleyman'dan başlayarak 

IV. Murad devrinin büyük bir bölümünü 
içine almak üzere çeşitli olayları ihtiva 
eden ve bilhassa lll. Mehmed dönemin
den itibaren tamamen orüinal olan bir 
eser niteliğindedir. Bu cilt, muhteva ba
kımından iki bölüme ayrılmakta olup bi
rincisi kaynaklara ve babasından naklen 
verdiği bilgilere dayanmaktadır. Hasan
beyzade Kanuni devrini Kemalpaşazade, 
Matrakçı Nasuh, Celalzade Mustafa Çe
lebi, Ramazanzade Küçük Nişancı Meh
med Paşa, Hocazade Mehmed Efendi ve 
Mehmed Mecdi'nin eserlerinden istifade 
ederek hazırlamış; ll. Selim ve lll. Murad 
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Hasanbeyzade 
Ahmed Paşa'nın 
tarihinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, 
nr. 2136) 

devrinin bir kısmı için ne gibi kaynaklar
dan faydalandığı bilinmemekle beraber 
diğer kısmını da reisülküttab olan baba
sı Hasan Bey'den naklen vermiştir. Asıl 
önemli olan ikinci bölümde, lll. Mehmed 
devrinden itibaren kendi müşahedeleri 
yanında katıldığı seferler ve devlet hiz
metinde aldığı görevler dolayısıyla hadise
lerin içinde bulunduğundan tarihi olayla
rı kronolojik sırayla bazan sebep ve neti
celeriyle birlikte anlatmıştır. Ayrıca her 
padişahın hayrat ve hasenatını; şehza
delerin, Osmanlı vüzera, ulema ve meşa
yihinin de kısa hal tercümelerini eseri
ne kaydetmiştir. Hasanbeyzade tarihinin 
önemli bir özelliği de çeşitli telif devrele
ri geçirmiş olmasıdır. İlk telifin 1 038 Mu
harreminden (Eylül 1628) önce başlayıp en 
geç 1039'da (1629) tamamlandığı, ikinci 
telifin Rebiülahir-Şewal1 038 (Kasım 1628-
Haziran 1629) arasında kaleme alınd ı ğı , 

üçüncü ve dördüncü teliflerin IV. Murad 
devrinde yazılıp 1040 Recebinden (Şubat 
1631) önce sona erdikleri, beşinci telifin 
Rebiülewei-Receb 1045 (Ağustos-Aralık 
1635) arasında, son telifin de Rebiülev
vel 1 045 (Ağustos 1635) ile 16 Receb 1 045 
(26 Aralık 1635) arasında yazıldığ ı tesbit 
edilmiştir. Atai Hasanbeyzade'nin ikinci 
telif devresinden. Peçuylu İbrahim üçün
cü teliften, Katib Çelebi ikinci teliften is
tifade ettikleri gibi Naima üçüncü telif
ten, Solakzade Mehmed Hemdemi ise be
şinci telif merhalesinden faydalanmıştır. 
Eser Nezihi Aykut tarafından doktora te
zi olarak üç cilthalinde hazırlanmıştır (İÜ 
Ed.Fak. Tarih Semineri Kitaplığı, nr. 3277). 
2. UsO.lü'l-hikem ii nizami'l-alem. Ha
sanbeyzade siyasetname mahiyetinde
ki bu eserini, Zemahşeri'nin Rebi'u'l-eb
rar'ına dayanan Muhyiddin Mehmed b. 
Hatib Kasım'ın Ravzü'l-a]]yar adlı ese
rini kısaltmak suretiyle meydana getir-

miştir. ll. Osman devrinin sadrazaını Gü
zelce Ali Paşa adına kaleme alınan eser 
(İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 
nr. 0-49, vr. lb) bir mukaddime, dört bö
lüm ve bir hatimeden meydana gelmek
tedir. 3. Mecmua. İsmi bilinmeyen bir ki
şi tarafından tertip edilen bu mecmua, 
Hasanbeyzade'ye ait olup kendi kalemin
den çıkmış Ayni Hatun Vakfiyesi ile dört 
manzumeyi, yirmi kadar münşeatı ve biri 
tamamlanmamış üç adet Kanüe fetihna
mesini ihtiva etmektedir (Baysun, TD, Il/ 
3-4, s. 97). Hasanbeyzade, Harndi mah
lası ile bazı şiirler de yazmıştır. 
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li] NEZİHİ AYKUT 

1 
HASANEFENDizADE AHi ÇELEBi

1 

(bk. AHI ÇELEBİ, Hasanefendizade). 
L ~ 

L 

HASANKEYF 

Hısnıkeyfa Artuklulan'nın merkezi, 
günümüzde Batman iline bağlı 

ilçe merkezi olan şehir. 
~ 

Roma ve Bizans kaynaklarında, Sürya
nice kifo (kaya) kelimesinden türetilmiş 
Kifos ve Cepha 1 Ciphas isimleriyle zikre
dilen şehir, Arapça kaynaklarda Hısnu 
Keyfa 1 Keyba şeklinde kaydedilmiş, da
ha sonra bu ad Osmanlı belgelerinde Hıs-


