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ı 
HASEKİ 
(~l:>) 

Osmanlı Saray ve askeri teşkilatlarında 
bazı görevliler için kullanılan 

bir unvan. 
L 

Arapça hasstan gelen hassa kelime
siyle Farsça "gl" ekinden oluşan haseki 
(hassagl) "yakın arkadaş , özel sohbet ar
kadaşı" anlamına gelir. Kelime teri m ola
rak Memlükler'de çoğul biçimiyle (hase
kiyye) sultanın en yakın köleleri için kul
lanılmıştır (bk. HASEKİYYE). Memlük
ler'den önce kurulan bazı İslam devletle
rinde "hükümdarın muhafız kıtası, gü
venilir ve seçkin maiyeti" anlamında yine 
has kelimesinden türetilen havas, sıbya
nü'l-havas, hassagan ve hasekiyan gibi 
tabirlerin kullanıldığı bilinmektedir. Ha
seki, Osmanlı saray teşkilatında padişa
hın münasebette bulunduğu cariyelerle 
sarayın Blrun kısmında hizmet gören 
Bostancı Ocağı'nın ileri gelen bir sınıfına 
mensup olanlar, askeri teşkilatında ise çe
şitli hizmetlerde bulunan bazı görevliler 
hakkında bir un van olarak kullanılmıştır. 

Padişahın gözüne giren ve gönlünü çe
lerek zevcesi olan gedikli cariyelere ha
seki veya "hünkar hasekisi" denirdi. "Has 
odalık" veya "ikbal" de denilen bu cariye
lerin en gözde olanı "başikbal" unvanıyla 
anılırdı. Hasekiliğe yükselen earlyeye sa
m ur kürk giydirilirdi. Hasekilerden erkek 
çocuk doğuraniara "haseki sultan" unva
nı verilir ve başına kıymetli taşlarla süslü 
bir altın taç takılırdı; kendisine bir daire 
tahsis edilerek geçimi için haslar ayrılır 

(bk. PAŞMAKLIK) . hizmetine diriyeler ve 
emrine bir kethüda verilirdi (Silahdar. ır. 

68 5). Ölen bir padişahın erkek çocuk do
ğurmuş hasekileri Eski Saray'a gönderi
lir, çocuğu olmayan veya kız çocuk do
ğurmuş olanlar ise yüksek rütbeli devlet 
adamları ile evlendirilirdi. 

Haseki sultanlar içinde Kanuni Sultan 
Süleyman'ın zevcesi Hürrem Sultan ile 
Sultan İbrahim'in gözdesi Şah Sultan 
(Telli Haseki). isimlerinden çok haseki un
vanıyla meşhur olmuşlardır. Bunlardan 
birincisinin Mimar Sinan'a inşa ettirdiği 
Haseki Külliyesi hala ayaktadır. Haseki 
sultan tabirinin yerini zamanla kadın ve 
kadınefendi almıştır. Kadınlar da başka
dm, ikinci, üçüncü ve dördüncü kadın gi
bi derece ve unvanlarla anılmışlardır. 

Sarayın Birun kısmına mensup olan 
bostancı hasekileri Bostancı Ocağı'nın 
ileri gelen bir sınıfıydı. Resmi günlerde 
ve alaylarda başlarına iki karış kadar 
uzunlukta sivri ve koni biçiminde külah, 
arkalarma dalama denilen kırmızı çuha
dan yapılmış bir üst kaftanı giyerler, bel
lerine çuha kemer kuşanırlardı. Diğer 

günlerde ise başlarına mukawa üzerine 
tutkana yapıştırılmış kırmızı çuhadan 
barata, arkalarma cübbe biniş giyerler, 
bellerine şal kuşanırlar ve sim yaldızlı 
hançer takariardı (Ata Bey, ı. 293). XVIII. 
yüzyıldaki mevcudu 300 civarında olan 
bostancı hasekileri diğer bostancılardan 
yaka ve kemerleriyle, ellerindeki asalarla 
ayırt edilirlerdi. Yeni haseki olan bostan
cıya asası merasimle verilir, o da kendi 
eliyle kurban keserdi. Bostancı hasekile
rinden altmış kadarı padişahın maiyetin-

Haseki Sultan, Bestancı Ocağı başhasekisi ve Bostancı hasekisi ( Turkische Geviinder und Osmanische Gese//scha{t, İs
tanbul 1966, lv. 10, 43, 44) 



de bulunur ve bir yere giderken kendisi
ne refakat ederdi. Hasekilerin bir başka 
görevi de valide sultanın Eski Saray'dan 
Topkapı Sarayı'na nakli sırasında muha
fızlığını yapmaktı. Devlet işlerinin Paşa

kapısı'na (BabıaJi) intikalinden sonra 
sadrazarnın sunduğu telhisleri padişaha 
götüren hasekiye "vezir karakulağı" de
nirdi. 

Padişahın deniz gezilerinde saltanat 
kayığının dümenini bostancıbaşı tutar. 
kayığın baş tarafında ise haseki ağalar 
bulunurdu. Saltanat kayığının sağında 
ve solundaki iki kayıkta bulunan haseki
ler de ayakta dururlar ve ellerindeki değ
neklerle güzergah üzerinde bulunan ka
yıklara yol açmalarını emrederlerdi. Bos
tancı hasekilerinin bir görevi de padişa
hın gizli emirlerini taşra yöneticilerine 
iletmekti. Çoğu İstanbullu ve Arnavut 
asıllı olan hasekiler genellikle hamiacılık
tan yetişirdi (bk. BOSTANCI) . Hemen hep
si okur yazar. uzun boylu. düzgün konu
şan, iş bilir kişiler olan bostancı haseklie
rinden yüksek dereceli devlet memuri
yetlerine yükselenler, hatta sadrazam 
olanlar bile çıkmıştır. Bostancı haseklie
rine "elbise-baha" adıyla vazife, ekmek ve 
yemek verilirdi. Haseki fırınında pişen ek
rneğe "bostana somunu" denirdi. XIX. yüz
yılın ilk yarısında sayıları 100 kadar olan 
bostancı hasekilerinin en büyük amiri 
başhaseki ağa idi. Onun da altında kireç 
imalathanelerinin mültezimi olan kireç
çibaşı. İstanbul ve civarındaki dalyanların 
mültezimi olan balık emini ve İstanbul'
da şarap i mali ve satışıyla ilgilenen şarap 
emini bulunmaktaydı (D'Ohsson, VII, 30) . 

Padişahın tebdilikıyafetle yaptığı tef
tiş gezilerinde kendisine refakat eden 
on iki bostancı hasekisine "tebdil haseki
si" adı verilmiştir. 1829 yılında padişah 
maiyetindeki solak ve peyklerle birlikte 
hasekiler de kaldırılmış. bunların yerini 
rikab-ı hümayun hademesi almıştır. Ma
beyn bostancılarının unvanı da "ma
beyn-i hümayun hademesi"ne çevrilmiş
tir (Ata Bey, lll, 113-114). Daha sonraki 
yıllarda Avrupa tarzına meyledilirken ba
zı makam adları gibi hasekliere de Fran
sızca yaver-i harb anlamında "aid de 
camp" unvanı verilmiş (LutfT, vııı, 180), 

fakat bu yaygınlaşmamıştır. 

Yeniçeri Ocağı 'nın 14. 49. 66 ve 67. ce
maat ortalarına haseki ortaları denirdi 
(Eyyübi Efendi Kanunnamesi, s. 43). Ya
ya ve atlı olan yeniçeri hasekileri, padişa
hın maiyetinde ava çıkmak ve av köpeği 
beslemek üzere Fatih Sultan Mehmed 
zamanında ihdas edilmiştir. İmtiyazlı ve 

itibarlı olan bu ortaların her birinin "ha
seki ağa" denilen kumandanları vardı. 
Bunlar. padişah camiye giderken atının 
sağında ve solunda yürüyerek ona refa
kat ederlerdi. Haseki ağalar bazan dev
şirme memuru olarak da kullanılmıştır. 
"Hasekiyan-ı piyade" adı verilen ve sayı
ları 1 000 kadar olan yeniçeri hasekileri
nin yevmiyeleri zaman içinde 24-27 akçe 
arasında değişmiştir. 

Yeniçeri hasekileri yaşlanınca belli bir 
maaşla emekliye sevkedilirdi. Hasekiba
şılığa genellikle başdevecilikten geçilirdi. 
Haseki ağalar kethüda bey gibi sam ur ve 
vaşak kaplı kadife üst (bir nevi kürk) ile 
sarı çizme giyerler. atiarına gümüş zin
cir, enselik, özengi ve topuz vururlardı. 
Haseki ortalarının bu dört ağasına diğer 
yeniçeri zabitleriyle birlikte yılda iki defa 
yazlık ve kışlık elbise için kumaş verilirdi. 
Haseki ağalardan yükselenler ocak bey
tülmalcisi olurdu. 1imarlı sipahi olarak 
dış hizmete çıkanlar ise 30.000 akçelik 
dirlik tasarruf ederlerdi. Kendilerine 
hünkar hasekisi de denilen dört haseki 
ağanın en kıdemlisine başhaseki adı ve
rilirdi. Başhaseki terfi ederek turnacıba
şı. saksoncubaşı. zağarcıbaşı ve kethüda 
bey olabilirdi (a.g .e., s. 43) . 

Eski Saray baltacı larından olan ve ken
disine hasekibaşı denilen görevli Darüs
saade ağasına bağlı olup Haremeyn ev
kafıyla ilgilenirdi. Yine Eski Saray baltacı
larından olan kapı haseki ağası ise Da
rüssaade ağasının sadrazam kapısındaki 
işlerini takip etmekle yükümlü bir görev
liydi (bk. BALTACI). 
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~ A BDÜLKADiR ÖZCAN 

HASEKi HAMAMI 

HASEKİ HAMAMI 

İstanbul Eminönü'nde 
XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından 

L 
yapılmış hamam. 

Yenicami'nin arkasında, bu ibadet ye
rinin arastası olan Mısır Çarşısı'nın gü
ney tarafındaki girişinin karşısında bulu
nuyordu. Vakfiyesinden. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın hasekisi Hürrem Sultan ta
rafından vakıflarına gelir sağlamak üze
re yaptınldığı anlaşılmaktadır. M. Nermi 
Haskan, Süleymaniye Kütüphanesi'nde
ki Muharrem 958 (Ocak 1551) tarihli vak
tiyesinde (Esad Efendi, nr. 3752) bu tesi
sin. "Hamam der mahalle-i yehüdiyan 
der kurb-i bab-ı yehüd" olarak kaydedil
diğini bildirir. Nitekim Eminönü'nün bu 
bölgesi ewelce bir yahudi mahallesi oldu
ğundan şehri kuşatan sur kapılarından 
buradaki Bahçekapı halk arasında Çıfıt 
Kapısı olarak adlandırılmıştı. 

Hamamın Hassa Başmimarı Sinan ta
rafından inşa edildiği eserlerinin adlarını 
veren listelerden öğrenilmektedir. İçinde 
yalnız hamamların bulunduğu bir risale
de. "Merhüme Haseki Sultan hamamla
rı, biri Ayasofya kurbunda ve biri yahudi
ler içinde" kaydı ile burasına işaret edil
miştir. Tuhietü'l-mi'marin'de açık ola
rak zikredilmeyen yapı. Tezkiretü'l-eb
niye'de hamamlar bölümünde (nr. 7) 

"yahudiler içinde Haseki Sultan Hama
mı" şeklinde verilmiştir. Bu büyük çifte 
hamam Sultan Hamarnı olarak şöhret 
bulduğundan semt de bu adla adi andıni
mıştır. Bir müddet sonra yakınına Yeni
cami'nin yapımına başlanmış ve hamam 
bu külliyeye ait yapılar arasına girmiştir. 

Haseki Hamamı· nın Heinrich Glück tarafından çizilen plan 
ve kesiti (Die Bader, şeki l 102) 
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