
nının tavanında ortada sekiz kollu büyük 
bir yıldız. kenarlarında buna paralel " L" 
biçiminde, üçgenlerle sonuçlanan dört 
adet kartuş bulunmakta, bunların içinde 
de beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı ile res
medilmiş örgü motifleri, yıldızlar ve 
şemseler yer almaktadır. Yapıdaki diğer 
mekanların tavanları "çubuklu" denilen 
türdedir. Hünkar mahfiliyle buna bağlı 
birimlerin duvarlarında dikdörtgen pa
noların içine rümilerle dolu şemseler ve 
köşebentler resmedilmiştir. 

Hasirizade Tekkesi'ndeki bezemelerin 
en ilginci, kadınlar mahfiline ait kafes
lerin üzerine resmedilmiş olan hurma 
ağaçlarıdır. Osmanlı süsleme sanatında 
diğer birtakım bitkilere oranla pek az 
kullanılmış olan bu motifin varlığı, hur
manın Sa'diyye tarikatı erkanında önem
li bir sembolik yerinin olmasıyla açıkla
nabilir. Özellikle bu bağlamda "hurma 
tekbirlemek" olarak adlandırılan tarika

. ta intisap töreninde dervişlere şeyhleri 
tarafından tekbirle hurma yutturulması 
söz konusu bezemeyi anlamlı kılmakta
dır. Örneklerine az rastlanan, kafes üze
rine boyama tekniğini sergilernesi bakı
mından önemli olan bu kafesler de son 
yıllarda eski eser yağmacıtarının hışmına 
uğramıştır. 
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(~1) 

Alaüddin Muhammed 
b. Ali b . Muhammed 
el-Haskefl ed-Dımaşki 

(ö. 1088/1677) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

1025 (1616) yılında Şam'da doğdu. As

ten Hasankeyfli (Hısnıkeyfa) bir aileden 
olup bundan dolayı Haskefı nisbesiyle anı
lır. İlk tahsilini babasının ve Şam hatibi 
Muhammed b. Taceddin ei-Mehasini'nin 
yanında yaptı. Uzun süre bu hocasının 
derslerine devam etti ve ŞaJ:uf:ı -i Bu{ıari 
dersinde onun yardımcısı oldu. Daha son
ra Remle'de Hanefi alimi Hayreddin er
Remli, Kudüs'te Fahreddin b. Zekeriyya 
ei-Makdisi'den ders aldı . 1060'ta (1650) 
hacca gitti. Medine'de Safiyyüddin Ah
med b. Muhammed el-Kuşaşi'nin ders
lerini takip etti. Ayrıca Mansür b. Ali es
Sütühi. Eyyüb ei-Halveti es-Salihi, Abdül
baki b. Abdülbaki ei-Ba'li gibi illimlerden 
faydalandı. 

Muhammed Emin ei-Muhibbi'nin kay
dettiğine göre önceleri maddi sıkıntı 
içinde bulunan Haskefi 1 073'te (1663) 
İstanbul'a gitti ve burada Sadrazam 
Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa'nın tak
dirine mazhar olarak Şam'da Çakmakiye 
Medresesi'ne müderris tayin edildi. An
cak bu görevden vazgeçince talep ettiği 

Şam müftülüğüne getirildi. Burada beş 
yıl kaldı ve Muhammed b. Yahya ei-Hab
baz vefat edince (1075/1664-65) onun ye
rine Emeviyye Camii'nde hadis dersleri
ni verdi. Bir süre sonra kendisini çeke
meyenlerin şikayetleri üzerine her iki gö
revinden de alınarakSelimiye Medresesr
ne tayin edildi. Burada bir yıl kaldıktan 
sonra İstanbul'a giderek Şeyhülislam Min
karizade Yahya Efendi ile görüştü ve 
şikayetlerini ona bildirdi. Bunun üzerine 
Kare ve Aclün kadılıkları uhdesine veril
di, ayrıca Emeviyye Camii'ndeki görevi
ne iade edildi. Sadrazam Fazı! Ahmed 
Paşa o sırada Girit seferinde bulundu
ğundan Haskefı de Girit' e gitti. Sadraza
rnın iltifatına mazhar oldu ve fethedilen 
Kandiye'de (Eylül 1669) fetih hutbesini 
okudu. Burada Hama kadılığı da uhdesi
ne verildi. Tekrar Şam'a dönen Haskefi 
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bir süre ders verdiyse de vefatına dair 
bir haber İstanbul'a ulaşınca müderrislik 
ve kadılık görevlerinden alınmış oldu. 
Bu yüzden bir müddet boşta kaidı ve 
Suriye nakibi Muhammed b. Kemaleddin 
b. Hamza vefat edince Şam Takaviye 
Medresesi'nde görevlendirildi. Ardından 
İstanbul'a gitti ve bu görevine Sayda 
kadılığı eklendi. Şam'a dönerek vefatma 
kadar ders vermeye devam etti. Devrinde 
Hanefi ulemasının önde gelenlerinden 
biri olan ve aralarında İsmail b. Ali ei
Müderris, Derviş b. Nasır ei-Hulvani, 
İsmail b. Abdülbaki ei-Katib ei-Yazici, 
Ömer b. Mustafa ei-Vezzan ve lfuldşa 
tü'l-eşer müellifı Muhibbi gibi alimierin 
de bulunduğu birçok talebe yetiştiren 
Haskefı 1 O Şewal 1 088 (6 Aralık 1677) 
tarihinde vefat etti ve Babüssagir Kab
ristanı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. ed-Dürrü 'l-mu.l].tar. Şern
seddin Muhammed b. Abdullah et-Ti
murtaşi'nin (ö. 1004/1595)fıkha dairTen
virü '1-ebşar adlı eserinin şerhidir. 1 071 
( 1661) yılında kaleme alınan ve Süleyma
niye Kütüphanesi ile (mesela bk. Esad 
Efendi, nr. 687, Hamidiye, nr. 490, Fatih, 
nr. 1681-1 684, KılıçAli Paşa, nr. 382)Şam 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (M. Mut1" ei
Hafız. ı. 324-330) birçok nüshası bulunan 
eser müstakil olarak veya bazı haşiyele
riyle birlikte birçok defa basılmıştır (İs

tanbull260, 1277, 1294, 1307, 1308; Hint 
1223; Kalküta 1243, 1268; Leknev 1280, 
1293 !Hintçe tercümesiyle birlikteL 1294; 
Bombay 1278, 1300-1302, 1309; Lahor 
1305; Bulak 1254, 1272; Kahire 1268, 1293, 
1299, 1307, 1318, 1321). Eserin nikah, 
talak. vakıf, hibe, şüf'a, vesaya ve feraiz 
bölümleri Brü Mohar Doyal tarafından 
İngilizce'ye tercüme edilerekArapça met
niyle birlikte basılmıştır ( Leknev 191 3; 
tıpkıbasım Delhi 1992). ed-Dürrü'l-mu.l].
tar, Hanefi mezhebindeki sahih görüşle
re yer vermesi ve birçok fıkhi meseleyi 
muhtasar şekilde ihtiva etmesi sebebiy
le rağbet görmüş, üzerine çeşitli haşiye
ler yazılmıştır. Bunların içinde en önem
lileri İbn Abidin'in Reddü'I-mu.l].tdr'ı ile 
(l-V, Bulak 1272, 1286; 1-Vlll, Kahire 1386) 
Tahtavi'nin lfaşiye 'ale'd-Dürri'l-mu.l].
tar'ıdır (Kalküta 1264; Kah i re 1268, 1304; 
Bulak 1269. 1282). Tahtavi'nin eseriAb
dülhamid ei-Ayıntabi tarafından Tercü
me tü 't-Tahtavi ale'd-Dürri'l-muhtar 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (l-VIll. istan
bul 1285-1288). Eserin diğer belli başlı 
haşiyeleri de şunlardır: İbn Abdürrez
zak, Silkü'n-nac;ic;iar (Darü'l-kütübi'z-Za-
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hiriyye, nr. 6662); Ham b. Muhammed 
ei-Fettal, Deld'ilü'l-esrdr (Darü'l- kü
tübi'z-Zahiriyye, nr. 9496 IIJ; 59 !III); Ha
san b. İbrahim ei-Cebert'i, Işld]J.u'l-isfdr 
(namazın vacipleri bölümüyle ilgili bir 
risaledir; Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 
2682); İbrahim b. Mustafa ei-Haleb'i, 
Tu]J.fetü'l-al].ydr (Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye, nr. 5246, 6644, 8191, 8441. 9153, 
11137}; Muhammed b. Abdülkadir el-En
sari. Nul].betü'l-efkdr (I-IV, Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, nr. 2567-2570; eser ed-Dür
rü 'l-Mul]tar'ın çeşitli haşiyelerinin özeti 
mahiyetindedir). 2. ed-Dürrü'l-münte
M- İbrahim b. Muhammed el-Halebi'nin 
(ö. 956/1549) Mülte]fa'l-eb]J.ur adlı ese
rinin şerhidir. 1 080 (1669) yılında telif 
edilen eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde (mesela bk. Fatih, nr. 1809, Halet 
Efendi, nr. 147, Esad Efendi, nr. 773) ve 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (M. Mutl' ei
Hafız, 1, 331-335) birçok nüshası mevcut 
olup defalarca basılmıştır (istanbul 1302, 
1309, 1310, 1311, 1317, 1319, 1321-1322, 
1327, 1328). 3. İfd(iatü'l-envdr. Ebü'I
Berekat en-Nesefi'nin (ö. 710/1310) fı

kıh usulüne dair Mendrü'l-envdr adlı 
eserinin şerhidir (İstanbul1300). Kitap. 
Muhammed Sa'id ei-Burhan'i'nin (ö. 
1966) ta 'likiyle birlikte Muhammed Be
rekat tarafından da neşredilmiştir (Dı
maşk 1413/1992). İbn Abidin bu esere N e
semdtü'l-es]J.dr adıyla bir haşiye yaz
mıştır (İstanbul 1300; Kahire 1328, 1399). 
4./jazd'inü'l-esrdrve bedd'i'u'l-efkdr. 
Haskefi'nin Tenvirü '1-ebşdr'a yazmak 
istediği ve ed-Dürrü'l-mul].tdr'dan da
ha hacimli olarak tasarladığı şerhin vitir 
ve nafile namazlar bahsine kadar yazılan 
kısmı olup eser müellifin vefatı sebebiy
le yarım kalmıştır. Bir nüshası Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (nr. 
10104). s. İl].tişdrü 'l-Fetdva'ş-şufiyye 
ii tari]fati'l-Bahd'iyye. Fazlullah Mu
hammed b. Eyyfıb ei-Macev'i'ye (ö. 666/ 
1286) ait eserin muhtasarıdır (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 1437). 6. Şer]J.u 
~atri'n-nedd. Hişam ei-Burhan'i'nin özel 
kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur 
(Muhammed Berekat, s. 22). 

Haskefi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Cem< bey
ne Fetava İbn Nüceym (Zeynüddin ibn 
Nüceym'in Fetava'sının kendi oğlu ve 
Şemseddin et-Timurtaşi tarafından yapı
lan tertiplerinin birleştirilmiş şeklidir). 
Ta<Ji}fa ula Şa]J.fl:ıi'l-Bul].dri, Ta<li}fQ 'ald 
Tefsiri'l-Beyzdvi ( Bakara ve isra sure
leri) 
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HASKÖY 

İstanbul' da 
Haliç'in kuzey kıyısında 
Beyoğlu ilçesine bağlı 

tarihi bir semt. 
_j 

Kuzey ve kuzeybatıda Çevreyolu ile 
Sütlüce ve Halıcıoğlu semtleri, batıda ve 
güneyde Haliç kıyıları, doğuda Kasımpa
şa semtiyle kuşatılmıştır. Semtin asıl 

merkezi P'ir'ipaşa mahallesidir. 1934 yı
lında basılan İstanbul Şehir Rehberi'
ne göre Hasköy, şimdi her biri ayrı birer 
semt olan Süt! üce ve Halıcıoğlu mahalle
leriyle Keçecip'ir'i. P'ir'içavuş ve Çıksalın 
mahallelerini kapsayan bir nahiye idi. 

Hasköy'den bir görünüş 

Bizans döneminde V. yüzyıldan itiba
ren asilzadelerin yazlık ikametgahlarını 
kurmaları ile önem kazanan Hasköy böl
gesi, loannes Pikridios'un burada yaptır
dığı manastırdan dolayı Pikridion adını 
almıştır. Aynı yerde bir saray inşa eden 
asilzade Aravinthos'un (Arebindos) ismi
ne izafeten Bizans döneminde "Arabant 
kasabası" da denilen semtin Hasköy adı
nı. Fatih Sultan Mehmed'in istanbul ku
şatması sırasında otağını bu bölgede 
kurmuş olmasından veya buradaki has 
bahçelerden aldığı söylenir. Bir başka 
görüşe göre Hasköy adı bölgenin en bü
yük kilisesi olan Paraskevi'den gelmiştir. 
Türk döneminde Parasköy diye anılan 

semtin adı zamanla Hasköy'e dönüş
müştür. 

istanbul'un en eski MOsevi yerleşim 
bölgesi olan Hasköy'de Bizans dönemin
de Karai Mfısev'ileri oturmaktaydı. Ka
raimler veya Karaylar olarak da bilinen 
bu grup, Orta Asya kökenli bir Türk boyu 
olup VI. yüzyılda Kafkasya'ya ve oradan 
da Ukrayna'ya göç ederek Hazarlar'la 
kaynaşmıştır. 626 yılından itibaren Bi
zans'ın Hazar Devleti ile olan müsbet 
ilişkileri sonucu istanbul'a gelmeye baş
layan Karaller Hasköy'e yerleştirildi. Bu
rada kendi inançlarına göre yer altında 
Kal ha Kadoş be Kuşta Bene Mikra (is
tanbul Karaileri'nin mukaddes sinago
gu) adıyla inşa ettikleri sinagog halen 
ibadete açıktır. Hasköy. istanbul'un Türk
ler tarafından fethinden sonra da bir 
Mfısev'i mahallesi olarak gelişmesini sür
dürdü. ll. Bayezid, 1492 yılında ispanya 
ve Portekiz'den kovularak Osmanlı Dev-


