
bilir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed döne
mindeki Sofular ve Saraç inebey mahal
leleri de adları değişmeksizin birleştiril
miştir. Bunun yanı sıra aynı dönemdeki 
Cüllah ve Hacı İsmail mahalleleri ise isim
lerinin yanında ikinci bir adla anılmaya 
başlanmıştır. Bunlardan ilki Haraççı. di
ğeri Tekye adıyla kaydedilmiş ve muh
temelen eski mahalle yakınında bir yer 
değişikliğinden dolayı iki adla anılmışlar
dır. 

Hasköy'ün şehirleşmesinde görülen bu 
değişme ve gelişme zamanla ahalisinin 
hukuki statüsüne de yansıdı. Bunun so
nucunda Fatih Sultan Mehmed dönemin
de önemli bir sayıya sahip olan çift ve 
bennakler giderek azaldı ve bu sayı 1515'
te beş bennak, iki cabaya kadar düştü. 
Bununla birlikte 1530'da Avusturya elçi
lik heyetiyle istanbul'a gelirken Hasköy'e 
uğrayan B. Curipeschitz burasını Uzuno
va adıyla ve Osmanlı padişahlarının avian
dığı bir köy olarak kaydeder (Yolculuk 
Günlüğü 1530, s. 41) . 

1530'da Hasköy'ün mahalle sayısı yine 
yedi ve nüfusu 192 hane ile 108 mücer
redden (yaklaşık ı 100 kişi) müteşekkildi 

(BA, TD, nr. 370, s. 337). Bu tarihteki ma
halle isimleriyle 1515'teki mahalle isim
leri arasında pek bir fark yoktur. Sadece 
1515'te Hacı İsmail adıyla da anılan Tek
ye mahallesi burada Hacı YCınus şeklinde 
kaydedilmiştir. Ancak kasabanın nüfu
sunda 1515'e nisbetle bilriz bir düşüş gö
rülmektedir. Bu durumun sebebi hakkın
da herhangi bir bilgiye rastlanmamakla 
birlikte ovada yer almasının bunda etkili 
olduğu söylenebilir. XVI. yüzyılın son çey
reğinde Hasköy'ün durumunda önemli 
bir değişme olmadı. lll. Murad dönemi
ne ait tahrir defterine göre burada yine 
yedi mahalle bulunuyordu. Nüfusu ise 
252 neferden (ı ı 50 kişi civarında) iba
retti (BA, TD, nr. 65 ı, s. 115-1 ı 9). Mahal
leler arasına Osmanlı Fakih adında yeni 
bir mahalle kaydedilirken daha önceki yıl
larda mevcut Hacı Kayalı mahallesinin 
ortadan kalktığı görülmektedir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde Has
köy'de daha çok tarıma dayalı ekonomi 
hakimdi. Bunun yanında kasabada bazı 
meslek ve sanat dallarıyla uğraşanlar. da 
vardı. Bunlar arasında özellikle dericilik 
ve deri sanatıyla ilgili zenaat kolları olduk
ça gelişmişti. Bunun bir işareti olarak bu 
dönemdeki mahallelerden biri Debbağ
lar adını taşımaktaydı. Ayrıca bu mahal
le sakinleri içinde dericilerin veya bütün 
esnafın yöneticisi durumunda olan bir 

ahi baba bulunuyordu. Dericiliki e ilgili sa
nat dalları arasında daha çok pabuççu
luk. saraçlık ve kürkçülük ön plandaydı. 
Bu arada terzi, sabuncu, keçeci. nalbant, 
kıncı, ipekçi, boyacı ve hasırcı gibi meslek 
ve sanat dallarıyla uğraşanlar da mevcut
tu. Bu meslek ve sanat dalları, XVI. yüz
yıl boyunca tarıma dayalı ekonominin ya
nı sıra çeşitlenerek gelişmesini sürdür
dü. Ayrıca burası bir bozahane ile pek 
çok malın alınıp satıldığı bir pazara sa
hipti (BA, MAD, nr. 35, vr. 20•; BA, TD, 
nr. 50 , s. 78; nr. 370, s. 337). Kasabada 
1530 yılında bir cami ile altı mescid bu
lunmaktaydı (BA, TD, nr. 370, s. 337). 

Hasköy XVII. yüzyılda önemli bir hadi
seye sahne olmadı. Katib Çelebi, bu yüz
yılın ortalarında Hasköy'ün coğrafi yeriy
le ona komşu şehir ve kasabaları kaydet
tikten sonra Edirne'den itibaren üçüncü 
menzilde yer aldığını yazmaktadır. XVIII. 
yüzyılda Hasköy'den bahseden P. L. inci
ciyan ise havasının ve suyunun sağlığa 
elverişli olmaması sebebiyle burada sıt
ma hastalığının yaygın olduğunu , halkın 

bu hastalığa karşı korunmak için bol bol 
soğan yediğini ve gecenin ayazında so
ğutulmuş soğanlı su içtiğini belirtir. Ay
rıca Koca Sinan Paşa'nın, 1592'de Macar
lar'a karşı yaptığı sefer esnasında halkın 
isteği üzerine buraya iki kervansaray, iki 
hamam, dükkanlarla cami ve imaret yap
tırdığını yazar. Bunun yanında eylül ayı 
içinde burada iki gün süreli bir panayır 
kurulduğuna işaret eder. 

XIX. yüzyılda Edirne vilayeti içindeki pa
nayırlar arasında önemli bir yere sahip 
olan Hasköy, bu yüzyılın ortalarından iti
baren idari bazı değişikliklere uğradı. 
1864'te Filibe'ye bağlı kaza merkezlerin
den birini teşkil ediyordu. Nüfusu da XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında 6000 civarında 
bulunuyordu. Bu nüfusun 2500 kadarı 
Türk. 3500 kadarı gayri müslimdi. Türk 
nüfusun azalması ve gayri müslim nüfu
sun önemli ölçüde artması bölgede baş
layan siyasi olaylarla ilgili olmalıdır. Şehir, 
1875'te Rusya'nın Bulgarlar'a kurdurdu
ğu ihtilal cemiyetlerinin faaliyetleri ve 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasın
daki olaylardan oldukça etkilendi. Bu sa
vaştan sonra 1878'de imzalanan Berlin 
antiaşması ile muhtar bir Bulgaristan 
Prensliği ve Doğu Rumeli vilayeti kuru
lunca Hasköy Doğu Rumeli vilayetinin sı
nırları içinde kaldı. 1880'de idari bakım
dan bu vilayetin sancaklarından birini teş
kil etti. Burası, merkez kazası olan Has
köy'den başka Hacıilyas, Kırcaali ve Har-
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manlı adlı kazalara sahipti. Ancak 1885'
te Bulgaristan Prensliği, Doğu Rumeli vi
layeti topraklarını sınırlarına katınca Has
köy de bu prensliğe dahil edildi. 

1912-1913 Balkan savaşları sırasında 
Trakya ve Makedonya'dan gelen Bulgar
lar Hasköy'de iskan edildi. Bu sırada şe
hirdeki Türk evlerinin önemli bir kısmı 
yağmalandı ve tahrip edildi. Buna rağ
men bölgede önemli bir Türk unsuru 
kaldı. Hasköy 1956'da 38.812, 1972'de 
73.182 ve 1986'da 86.204 nüfusa sahip
ti. Rodop bölgesinin mal deposu duru
munda olan Hasköy, karayolları kavşağı 
ve demiryolları durağı üzerinde yer alır. 
Şehirde özellikle pamukla sigara. şeker 
ve makine parçaları üretilir. Ayrıca şehir 
yakınında kaplıcalar mevcuttur. 
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Londra'da doğdu. Cambridge King's 
College'de arkeoloji öğrenimi gördü. Ha
yatının 1899-1916 yılları arasındaki dö
neminin büyük bir bölümünü Yunanis
tan ve Türkiye'de geçirdi. 1901-1905 yıl
larında, Atina'daki ingiliz Arkeoloji Ensti
tüsü'nde okuduğu üniversitenin bursiye
ri olarak bulundu. Bir süre sonra da bu 
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enstitünün kütüphanecisi ve müdür yar
dımcısı oldu. 1916'da vererne yakalandı ; 

tedavi amacıyla İsviçre'ye gittiyse de iyi
leşemedi. 22 Şubat 1920'de İsviçre'de 
öldü. 

Hasluck'un çalışmaları birbiriyle ilgili 
çeşitli alanlarda yoğun laşmıştır. önceleri . 
bir arkeolog ve tarihçi olarak Grek arke
olojisi, İzmir'in tarihi, Athos dağındaki Or
todoks manastırları, Ortaçağ coğrafya ki
tapları ve seyahatnameleri, Doğu Akde
niz kıyılarındaki Ceneviz ve Ve n edi k yapı

ları. sikkeler gibi konularda çalıştı. Cyzi
cus (Cambridge 191 O, antik şehrin tarihi 
ve burada yapılan kazılar), The Church 
of Our Lady of the H undred Gates in 
Paros (London 1920, H. H . Jewel ile birlik
te) ve Athos and its Monasteries (Lon
don 1924) adlı üç kitapta kırk altı makale 
bu dönemin ürünüdür. 1913'te Konya'ya 
yaptığı bir geziden sonra çalışmaların ı 

Rumeli ve Anadolu 'da Hıristiyanlık ile 
Müslümanlık arasındaki ilişkiler üzerinde 
yoğunlaştırdı. En önemli kitabını oluştu
ran Christianity and Islam under the 
Sultans (1-11, Oxford 1929). Osmanlı şart

larında iki din arasındaki bağlantılar ve 
dini gelenek mirasları üzerine yapılmış 
ilk ilmi araştırmadır. Kitabın birinci bölü
mü türbeler in ve kutsal mekanların kul
lanımındaki devamlılık üzerinedir. Bura
da, o zaman yaygın olan görüşün aksine, 
mahal!T dini geleneklerin büyük siyasi ve 
kültürel değişmeler sırasında ancak şart
lar çok uygunsa hayatiyetini sürdürebii
diğini ve belli bir türbe veya kutsal meka
nın yaşamasını, ilgili dini geleneklerin di
renme gücünün değil maddi zenginlik ve 
mekanın sağladığın ı ileri sürer. İkinci bö
lümün konusu, Anadolu 'daki aykırı mez
heplere mensup aşiretlerle çeşitli eviiya
tara ilişkin keramet ve destanlardır. Üçün
cü bölümde ise Bektaşi dervişleri üzeri
ne yapılmış uzun bir çalışma ile kırklar. kı-
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zılelma gibi konularda ve Kızkulesi'ne 

dair kaleme alınmış çeşitli makaleler bu
lunmaktadır. Yine kendi gözlemlerine da
yanarak yazdığı Letters on Religion and 
Folklore adlı eseri de (London 1926) 

Christianity and Islam'da ileri sürdüğü 
fikirleri destekleyici mahiyettedir. Eser
lerinin bir kısmı kendisi hayatta iken ya
yımlanmış olmakla birlikte çoğu , özellik
le Türkiye'deki dini hayatla ilgili olanlar 
ölümünden sonra eşi tarafından neşre 
hazırlanmıştır. 

Hasluck'un makalelerinden on tanesi, 
Ragıb Hulusi tarafından Türkçe'ye tercü
me edilip Anadolu'nun Dini Tarih ve Et
nografyasına Dair Tedkikat Merkezi Neş

riyatı'nın birinci kitabı olarak Bektaşilik 
Tedkikleri adıyla neşredilmiş (İstanbul 

1928). bu tercüme, Anadolu ve Bal
kanlar'da Bektaşilik adıyla Yücel Demi
rel tarafından sadeleştirilerek Latin harf
leriyle de yayımlanmıştır (İstanbul 1995). 

M. Fuad Köprülü tercümeye yazdığı tak
dim yazısında, söz konusu makalelerin 
doğrudan veya dalaylı şekilde Bektaşilik'
le ilgili olmaları sebebiyle bir kitapta top
landığını. Türk ve İslam kaynaklarına hak
kıyla vakıf olmayan Hasluck'un bu maka
lelerde ileri sürdüğü görüşler ve ulaştığı 
sonuçlara tamamıyla güvenilemeyeceği
ni, ancak eski hıristiyan kaynaklarına et
raflı şekilde vakıf olmasından dolayı ko
nular üzerinde çalışan Türk araştırmacı
ları için önem taşıdığını belirtir (s. Vll). 
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~ CHRISTINE WooDHEAD 

HASR 
(y=Jf) 

Bir ifade içinde 
bir lafzın veya lafızlar kümesinin 

diğerlerine özel şekilde tahsis edilmesi 
anlamında meani terimi. 

L _j 

Sözlükte "kuşatmak, kısaltmak, daralt
mak, sıkıştırmak, hapsetmek, menet
mek" gibi anlamlara gelen hasr kelimesi 
belagat yönünden bir kaz ve tekit türü 
sayılır. Edebiyat terimi olarak hasr. bir 
ifade içinde bir lafız veya lafızlar kümesi-

nin diğer bir lafız veya lafızlar kümesine 
özel bir yolla tahsis edilmesini ve sadece 
onu belirtmesini ifade eder. Belagat ki
taplarında buna hasr veya kasr denilmek
le birlikte bu kelimelerin yer ine ihtisas 
ve tahsis tabirlerinin kullanıldığı da gö
rülür (Süyüt\', el-İtka.n, ll, 49). Bazı alim
ler hasrda nefiy ve ispat. ihtisasta ise yal
nız genelin içerdiği bir özele yöneliş bu
lunduğunu ileri sürerler (Tehanevl, ll, 

ı 186; Süyutl, İ 'cazü'l·Kur'an, 1, 191). 

Bir hasr ifadesinde maksur (tahsis edi
len), maksurun aleyh (kendisine bir şey tah
sis edilen) ve kasr edatı (tarlku'l-kasr ki bu 
vaz'! kasırda bulunur) olmak üzere üç un
sur vardır. Maksur ve maksfırun aleyhe 
"hasrın tarafları" denir. Arapça ifadeler
de hasrın tarafları mübteda-haber. fiil
fail, fail-mef'ul , mef'ul -mef'ul. hal-hal 
sahibi vb. olabilir. Sadece mef'ul-i maah
ta ve tekit bildiren mef'fıl- i mutlakta hasr 
olmaz. Bu sebeple " ı.a; 'ıl!~ ..:ı!" ayetin
deki hasr, nevi bildiren mef'fıl- i mutlaka 
hamledilerek ·~ ı.a;" şeklinde yorum
lanmıştır. 

Hasr ifadesinde ya sıfat (vasıf, hal, hü
küm. haber. f ii l) mevsufa veya mevsuf sı
fata hasredilir. Mevsufun sıfata hasrı na
dirse de böyle bir hasr mecazen müm
kündür. Çünkü varlıkların bütün vasıfları 
ihata edilemeyeceğinden mevsufu birine 
hasredip diğerl erini ondan soyutlamak 
ancak mecaz yoluyla mümkün olabilir. 

Arapça'da meşhur olan hasr yolları 
şunlardır: 1. En kuwet li hasr yolu "nefiy 
+ istisna edatı" formudur. Bunda istisna 
edatından önceki unsur maksur, sonraki 
unsur maksurun aleyhtir. Bu yolla kuru
lan hasr ifadesi hükmü bilmeyen veya 
hüküm_hakkında inkar. şüphe, tereddüt 
ve vehim içinde olan ya da mecaz yo
luyla bu durumda kabul edilen muha
taba karşı kullanılır ve "müferrağ istis
na" tarzında getirilir (Teftazanl. s. 217-

218) . Şu ayetler buna örnek teşkil eder: 

'ıl!..:ıW1iJI.)'"')..:ıi,": ·~J~~'ıl!~i..:ı!" 
" .dı~ 'ıl!~.; Lo'"; • ...r> Lo z. Cumhura göre 
"innema" ( L.ı.i!) hasrifade eder ve mak
sOrun aleyh cümlenin sonunda bulunur. 
Bu tür Arapça ibareterin Türkçe'ye tercü
mesinde "ancak" ifadesinin cümlenin son 
unsuruna dahil edilmesi gerekir. Bu se
beple "ö,>! ..:ı,.;..~ı Lo.iJ"; ·~ lil Lo.i!" ayet
lerinin, "Ancak ben bir beşerim"; "Ancak 
mürninler kardeştir" şeklindeki çevirisi 
yanlıştır. Doğrusu. "Ben ancak bir beşe

rim"; "Müminler ancak kardeştirler" şek

linde olmalıdır. Hasr.ın bu türü açık olan, 
inkar edilmeyen ve muhatabın malumu 


