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ÿİs ma il Yi ğit

– —HASAN ÜSKÜDÂRÎ, Sânî
(ö. 1145/1732)

Osmanlý hattatý.˜ ™

Üs kü dar’da doğ du ğu için bu la kap la 

anı lan Ha san Efen di’nin ba ba sı nın adı 

Nû man’ dır. Es ki Ha san Üs küdârî’den 

“Sânî” (ikin ci) sı fa tıy la ayırt edi lir. Sü lüs-

ne sih ya zı la rı nı Hâfız Os man’ın or ta yaş-

la rın da bu lun du ğu yıl lar da ken di sin den 

meş ket miş, icâzet al dık tan son ra Be ya-

zıt’ta ki Sarây-ı Atîk (Es ki Sa ray) men su bu 

genç le re hat mu al li mi ta yin edil miş tir. 

An cak bu ra da ye tiş tir di ği ta le be ler için-

de meş hur bir hat tat yok tur. Es ki Sa ray 

dı şın da ken di sin den meş ket miş bu lu nan 

Gi rit li Ali ve Üs kü dar lı Ham malzâde Ömer 

efen di le rin eser le ri de za ma nı mı za ka dar 

gel miş tir. Ha san Üs küdârî’nin gü nü mü-

ze ula şan eser le ri ara sın da 1106 yı lı nın 

Rebîülâhir (Ka sım-Ara lık 1694) ve Zil-

ka de (Ha zi ran-Tem muz 1695) ay la rın da 

ta mam la dı ğı, özel bir ko lek si yon da ko ru-

nan iki mus ha fı mev cut tur. Bun lar da ki 

hat mü kem meliye ti, onun IV. Meh med 

dev ri (1648-1687) son la rın da mes le ği ni 

ka zan mış ol du ğu nu ak la ge tir mek te ve 

Es ki Sa ray’da ki ho ca lı ğı nın ya nı sı ra al tı-

ye di ay zar fın da bir musha fı bi ti re bil di ği 

an la şıl mak ta dır. Ha san Üskü dârî’nin ne sih 

hat la yaz dı ğı tez hip li ve cilt li, Nûred din 

Ali b. Ah med el-Ensârî’ye ait Ki tâbü Ne-

fe¼âti’l-£abîri’s-sârî ad lı ese ri de (TSMK, 
III. Ah med, nr. 567) onun hat sa na tın da-

ki gü cü nü gös ter mek te dir. Üs kü dârî’nin 

med fun ol du ğu kab ris tan belir le ne me-

miş tir. Merâkıd-ı Mu‘te bere-i Üs küdâr 

isim li kay nak ta adı geç me diğine gö re 

onun, Ka ra ca ah met Me zar lı ğı dı şın da bir 

(Ka hi re 1962) bu ki tap la rı nın Ur du ca’ya 

çev ril di ği ni zik ret mek te dir (s. C.; ese rin 
muh te va sı hak kın da bk. M. Mah fuz Söy-
le mez, AÜ İFD, XLII [2001], s. 333-339). 
11. TârîÅu’l-£u½ûri’l-vüs¹â fi’ş-Şarš 

ve’l-øarb (Ah med Sâdık Tantâvî ile bir-
lik te, Ka hi re 1933). 12. Nü¾umü’l-¼ükm 

ve’l-müc te ma£ fi’d-Dev le ti’l-İslâmiy-

ye fi’l-šurûni’l-vüs¹â (Ka hi re 1976). 13. 

Zü£amâßü’l-İslâm mi ne’l-bi£se ti’n-ne-

be viy ye ilâ âÅiri’l-£a½ri’l-Ümevî (Ka hi re 
1952, 1966, 1980, 1997). Otuz bir müs lü-

man li de rin bi yog ra fi si ni içe rir.

Ter cü me: 1. Evrâšu’l-ber diy yi’l-£Ara-

biy ye bi-Dâri’l-kü tü bi’l-Mı½ riy ye. Adolf 

Groh mann’ın Ka hi re Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs-

riy ye’de ki pa pi rüs le rin neş ri olan Ara bic 

Pap yri in the Egy pti an Library (I-VI, Ca-
iro 1934-1962) ad lı eserinin ter cü me si dir. 

Ki ta bın ilk beş cil di ni Ab dül ha mîd Ha san, 

VI. cil di ni Ab dü lazîz ed-Dâlî tercü me et miş-

tir (Ka hi re 1934-1974, 1994, 1433/2012). 
2. es-Siyâde tü’l-£Ara biy ye ve’ş-Şî£a 

ve’l-İsrâßîliyyât fî £ah di Benî Ümey ye 

(Mu ham med Zekî İbrâhim ile bir lik te, Ka-
hi re 1934, 1965, 1993). Gerlo f van Vlo ten’in 

Rec herc hes sur la dominati on ara be, le 

Chi itis me et les croyances mes si ani qu-

es so us le khalifa t des Oma ya des ad lı 

ki tabının çevirisidir. 3. ed-Da£ve ile’l-

İslâm (İsmâil en-Nehrâvî – Ab dül me cid 
Âbidîn ile birlikte, Ka hi re 1947, 1954, 1957, 
1970). Hocas ı Sir Thoma s Ar nold’un The 

Preachin g of Islam ad lı ki ta bı nın ter-

cümesidir. 4. Sîretü’l-Æåhire (Ali İbrâhim 
Ha san – İd vâr Halîm ile bir lik te, Ka hi re 
1950, 1993). Stan ley La ne-Poole’ün The 

Story of Ca iro ad lı ese ri nin çe vi ri si dir.

(847-1055), ölü mün den bir kaç yıl son ra 

ya yım la nan IV. cil din de ise bu dö ne min 

ikin ci ya rı sı (1055-1258) ele alın mış, bu 

ara da Abbâsîler dev rin de ku ru lan di ğer 

İs lâm dev let le ri de ay nı plan çer çe ve sin de 

ta nı tıl mış tır. Bu cilt ler de de söz ko nu su 

dö nem le rin ön ce si yasî ta ri hi, ar dın dan 

di nî ve si yasî ha re ket ler, dev le ti yö ne ten 

ku rum lar üze rin de du rul muş, so nun da da 

dö ne min kül tür ve sa na tı, sos yal du ru mu 

an la tıl mış tır. Ki tap İs ma il Yi ğit ve ar ka-

daş la rı ta ra fın dan Türk çe’ye (Siyâsî-Dinî-
Kül tü rel-Sos yal İs lam Ta ri hi, I-VI, İs tan bul 
1985-1986), ay rı ca Fars ça ve Ur du ca’ ya 

çev ril miş tir. 2. TârîÅu £Amr b. el-£Â½ (Ka-
hi re 1922, 1996). 3. el-Fâ¹ımiyyûn fî Mı½r 

ve a£mâlü hü mü’s-siyâsiy ye ve’d-dî niy-

ye bi-vechin Åâ½ (Ka hi re 1932). Bu eser 

de mü el li fin en önem li ça lış ma la rın dan sa-

yı lır. 4. TârîÅu’d-devleti’l-Fâ¹ımiy ye fi’l-

Ma³rib ve Mı½r ve Sûriye ve Bilâdi’l-

£Arab (Ka hi re 1958, 1964, 1981). Ön ce ki 

ki ta bın ge niş le til miş şek li olup ese re si yasî 

ve dinî ha yat, kül tü rel, eko no mik ve sos-

yal du rum lar la il gi li bir bö lüm ek len miş tir. 

5. İn tişârü’l-İs lâm fi’l-Æåra ti’l-İfrîšıye 

(Ka hi re 1957, 1963, 1984). 6. İn tişârü’l-

İs lâm bey ne’l-Mu ³†l ve’t-Tâtâr (Ka hi re 
1932). 7. el-Yemen el-Bilâdü’s-sa£îde 

(Ka hi re, ts.). 8. £Ubey dullåh el-Mehdî 

(Tâ hâ Ah med Şe ref ile bir lik te, Ka hi re 
1947). 9. el-Mu£iz-Lidînillâh: İmâmü’ş-

Şî£ati’l-İslâmiy ye ve müßes si sü’d-dev-

le ti’l-Fâ¹ımiy ye fî Mı½r (Tâhâ Ah med 
Şe ref ile bir lik te, Ka hi re 1948, 1963). 
10. en-Nü ¾umü’l-İslâmiy ye (kar deşi 
Ali İbrâhim Ha san ile bir lik te, Ka hi re 
1939, 1959, 1962, 1970, 2001). Mü el lifler 

ese rin üçün cü bas kı sı nın ön sö zün de 
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HASENÎ

ön ce li ği Bağ dat me se le si ne ve rin ce Ali 

Bey’in üze rin de ki bas kı lar azal dı. An cak 

Ka va la lı İbrâhim Pa şa’nın Ada na’yı iş gal 

dö ne min de (1832-1840) Ha cı Ali Bey’in böl-

ge de ki nü fu zu za yıf la dı. 1844 ta rih li bir 

bel ge ye gö re, 1831 yı lı he sa bın dan do la yı 

Ha cı Ali Bey’in 432.000 ku ru şa ula şan bor-

cu ala cak lı la rı ta ra fın dan oğ lu İs mâil Hak-

kı Bey’den ta lep edil mek teydi (HR.MKT, 
5/56). Ai le nin idarî et ki si zaman la ta ma-

men kı rıl dı; fa kat güç sa hi bi bir aile ola rak 

da ha son ra ki yıl lar da da varlığı nı sür dür dü. 

Bu ai le den ge len ve Tarımer, Ener, Oral, 

Uy gur lar, Ra ma za noğ lu soya dı nı ta şı yan lar 

gü nü mü ze ulaş mış tır (Ener, s. 283).
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Iraklý gazeteci ve tarihçi.˜ ™

Bağ dat’ta doğ du. Hz. Ha san’ın so yun-

da n gel di ği için Ha senî nis be siy le anı lır. 

Ba ba sı nın Bağ dat’ın en es ki çar şı la rın-

dan ka bul edi len Attârîn Çar şı sı’nda 

ko ku sa tı cı lı ğıy la uğ raş ma sın dan do la-

yı Attâr la kabıy la da bi li nir. Bir ulemâ 

ailesi ne men sup olan Ha senî ilk eği ti mi ni 

mahal le sin de ki ho ca lar dan al dı, II. Meş-

ru ti yet’in ar dından ku ru lan Mek te bü’t-Te-

rak ki’l-Ca‘ fe riy yi’l-Os mâ nî’ ye de vam et ti. 

Bu rada Arap ça ya nın da Türk çe ve Fran-

sız ca öğren di. I. Dün ya Sa va şı’nda İn gi liz 

or du su nun Bağdat’ı iş gal et me si üze ri ne 

(11 Mart 1917) baş la yan olay lar yü zün-

den ai lesiy le bir lik te Ne cef’e ta şınmak 

zo runda kal dı (1920). Ne cef’ te de vam 

ölün ce ye ri ne kar de şi Meh med Bey geç ti. 

Meh med Bey 1793-1795 yıl la rın da mu ka-

taa iş let me ci si ola rak siv ril di. Me ne men ci-

oğul la rı’ndan Ha mi de Ha tun ile ev le nip bu 

güç lü ai le ile ak ra ba lık ba ğı kur du. 1813’te 

Be len li Mus ta fa Pa şa va li lik gö re viy le Ada-

na’ya gel di ğin de bü tün ma hallî yet ki ler 

onun elin dey di. Mus ta fa Pa şa, iki üç yıl 

bu şe kil de ida re et tik ten son ra Me ne-

men ci oğul la rı’nın yö ne ti min de ki Tar sus’a 

yer le şe rek bu ra da kuv vet top la dı ve Ada-

na’ya ket hüdâsı nı mü te sel lim ola rak gön-

der di. Ön ce Me ne men ci oğul la rı’nı Mil van 

Ka le si’nde ye nen Mus ta fa Pa şa ar dın dan 

Meh med Bey üze ri ne yö nel di. 1816’da Eğ-

ri boz’a sür gü nü için fer man çı kan Meh-

med Bey, Pa yas ta raf la rı na kaç tı (Cev-
det, X, 194). Ara bis tan, Mı sır ve Hi caz’ı 

do la şıp giz li ce İs tan bul’a ulaş tı. Bu ra da 

Me ne men ci oğ lu Ah med Bey’den des tek 

gör dü (Me ne men ci oğul la rı Ta ri hi, s. 77). 
Ko za noğ lu is ya nın da dev let onun böl ge-

de ki gü cün den ya rar lan mak is te yin ce ona 

ye ni den gö rev ver di. Si cill-i Osmânî ’ye 

gö re (III, 961) Meh med Bey’in ölüm ta ri hi 

1830’dur.

Ha san pa şazâde ler hâne da nı içe ri sin de 

ken di sin den en çok söz edi len, do la yı sıy la 

en et kin ki şi Ah med Bey’in oğ lu Ali Bey’-

dir. 1826-1832 yıl la rı ara sın da Ada na’ da 

önem li rol oy na yan Ali Bey için bir kaç de-

fa idam em ri çık tı ve sür gü ne gön de ril di. 

1829’da Ada na bas kı nı ola yın da Ada na 

âya nı olan Me ne men ci oğ lu Ha bib Bey’in 

ko na ğı Ali Bey ile am ca sı Meh med Bey ta-

ra fın dan ba sıl dı ve Ha bib Bey Ada na’dan 

çı ka rıl dı; bu sı ra da yir mi den faz la ki şi ha-

ya tı nı kay bet ti (BA, HH, nr. 452/22379). Ay-

nı yı lın ağus to sun da Ada na va li li ği ne ta yin 

edi len Esad Muh lis Pa şa ise Ada na’ ya gi-

re me di ve Niğ de ta raf la rın dan İs tan bul’a 

Ha san pa şazâde ler’den şikâyet te bu lun-

du ğu arîza lar yol la dı. Ada na mü te sel lim li-

ği ni elin de tu tan Ha san pa şazâde Ali Bey, 

“Ada na eya le ti nin ve zir ida re si ne ta ham-

mü lü yok tur” di ye rek Ada na’da yö ne ti me 

el koy du (BA, HH, nr. 462/22638). 1831’de 

Tar sus mü te sel li mi Ha lil Bey’i böl ge den 

uzak laş tır dı, bu ara da ve rim li ma de ni ni 

de ele ge çir mek is ti yor du. 1833’te Ali Bey 

yi ne Ada na mü te sel lim li ği gö re vi ni ko ru-

yor du, fa kat hü kü met mer ke zi onun güç-

len me sin den mem nun de ğil di. Bu na rağ-

men Meh med Pa şa va li ola rak Ada na’ya 

gel di ğin de Ali Bey’e kar şı iyi dav ran dı. Ali 

Bey, Kü çü ka li oğ lu Mıs dık Bey’in is ya nın-

da Ada na mü te sel li mi sı fa tıy la hiz met 

et ti. Bu sı ra da Bağ dat Va li si Dâ vud Pa şa 

da is yan ha lin de bu lun du ğun dan dev let 

kab ris ta na def ne dil di ği ve ya bu ra da ki ka-

bir kitâbe si nin çok es ki yıl lar da kay bol du-

ğu tah min edil mek te dir.
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XVIII. yüzyýlda
Adana’da ortaya çýkan

bir âyan ailesi.˜ ™

1753-1831 yıl la rı ara sın da nü fuz sa hi-

bi ola rak çe şit li idarî gö rev ler de bu lun-

muş, as len Kars-ı Mar‘aş (Ka dir li-Gök sun) 

san ca ğın dan ge lip Ada na’ya yer leş miş 

ve ilk za man lar da Kars lızâde ler di ye ta-

nın mış lar, ai le den Ha san Ağa’nın (Pa şa) 
1769’da Ada na mü te sel li mi ola rak gö rev 

yap ma sın dan son ra Ha san pa şazâde ler 

di ye anıl mış lar dır. Ai le ye adı nı ve ren Ha-

san Pa şa’nın ba ba sı Kars lı Elhâc Ali Ağa, 

Ali Ağa’nın ba ba sı da Kars lı Ha cı Hü se yin 

Efen di’dir. Ali Ağa, 1753’te Ulu kış la ile Ça-

kıd Ha nı ara sın da ki yol la rın ve köp rü le ri nin 

ya pıl ma sı işi ni üst le nip böl ge de güç lü bir 

ki şi ola rak öne çık tı. Ali Ağa’nın kar de şi 

Ömer Ağa 1746’da Ada na ser den geç ti 

ağa sı un va nıy la ka tıl dı ğı se fer de şe hid 

düş müş tü. Ali Ağa 1762’de öl dü ğün de 

üç ço cu ğu bu lu nu yor du: Mü der ris Hü se-

yin Efen di, Ha san Ağa ve Fat ma Ha nım. 

Hü se yin Efen di ve oğ lu İs hak Efen di Ada-

na müf tü lü ğü yap tı lar. 1769’da Ada na 

mü te sel li mi olan Ha san Ağa ise 1770’te 

Ço rum san cak bey li ği ne ge ti ril di ve pa şa 

un va nı nı al dı.

Ha san Pa şa’nın bü yük oğ lu Ab dul lah 

Ağa 1787’de pa şa un va nıy la Üze yir (Dört-

yol-İs ken de run) san cak bey li ği yap tı. Di ğer 

oğ lu Ali Bey 1785’te Ada na mü te sel li mi 

ol du ve 1793’te öl dü. Ab dul lah Pa şa’nın 

oğ lu Ah med Bey de Ada na mü te sel li mi 

sı fa tıy la Mo ra’ya Ana bo lu mu ha fız lı ğı na 

gön de ril di. Ha san pa şazâde ler, III. Se lim 

dö ne mi nin güç lü âya nı Ça pa noğ lu Sü ley-

man Bey sa ye sin de Ada na ve Tar sus’ta 

bü yük nü fuz ka zan dı lar. Ah med Bey 

1804’te Ada na’da bü yük bir va li ko na ğı 

yap tır dı. Ay rı ca önem li bir âyan ai le si olan 

Kü çü ka li oğul la rı’ndan Ha lil Bey üze ri ne 

yü rü yen hü kü met kuv vet le ri ne yar dım-

cı ol du. 1805’te hac ve ti ca ret ka fi le si nin 

Ka ra taş İs ke le si’nden Ma raş ta ra fı na ge-

çi ril me sin de gö rev al dı. 16 Ka sım 1811’de 




