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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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Me ne men ci oğul la rı Ta ri hi (haz. Yıl maz Kurt), 
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Os manî (haz. Nu ri Ak ba yar, s.nşr. Se yit Ali Kah-
ra man), İs tan bul 1996, II, 644; III, 961; IV, 1186; 
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Ba kış, İs tan bul 1986, s. 283; Mus ta fa Al kan, Ada-
na’nın Bü tün cül Ta ri hi Çer çe ve sin de Ada na 
San ca ğı Va kıf la rı nın Ana li zi (dok to ra te zi, 2004), 
Ga zi Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 72; 
Yıl maz Kurt, “Çu ku ro va’da A’yânlık Mücâde le-
si: Ha san pa şazâde ler”, TTK Bil di ri ler, XV (2010), 
IV/1, s. 1259-1278.

ÿYıl maz Kurt

– —HASENÎ
( ا )

Abdürrezzâk b. Seyyid Mehdî
b. Sâdýk el-Hasenî

(1903-1997)

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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kim zâde, Tuh fe, s. 163; Şev ket Ra do, Türk Hat-
tat la rı, İs tan bul, ts. (Ya yın Mat ba acı lık), s. 137-
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na tı”, DİA, XXX, 462.
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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 
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el-Esrârü’l-Åafiy ye fî ¼avâdi¦i’s-se ne 

1941 et-ta¼rîriy ye (Say da 1958, 1964). 
12. TârîÅu’½-½ı¼âfe ti’l-£Irâšıy ye (Say da 
1971; Bağ dat 1957). 13. ¡ev re tü’n-Ne-

cef ba£de maš teli ¼âki mihâ Kat tan 

Mars hall (Say da 1972; Bey rut 1983). Ne-

cef şeh rin de 1918 yı lında İn gi liz iş ga li ne 

kar şı ger çek leş ti ri len ayak lan ma hak kın-

da dır. 14. TârîÅu’l-a¼zâbi’s-siyâsiy ye 

fi’l-£Irâš min £âm 1918 ilâ 1958 (Bey rut 
1983). 15. TârîÅu’l-vezâre ti’l-£Irâšıy ye 

(I-V, Bağ dat 1990). Ha se nî’ nin en meş hur 

ki ta bı olup eser de, Irak’ta ik ti da rın 25 

Ekim 1920’de bir grup su bay ta ra fın dan 

ele ge çi ril me sin den 14 Tem muz 1958 ta-

ri hin de Kral II. Fay sal’ın öl dü rül me si ve 

cum hu ri ye tin ilânı na ka dar ge çen sü re de 

mey da na ge len si yasî ve as kerî olay lar dan 

bah se dil mek te, ay rı ca ti carî ve as kerî an-

laş ma la ra, eko no mik ve kül tü rel ko nu la ra 

iliş kin bil gi le re de yer ve ril mek te dir. 16. 

A¼ dâ ¦ün £â½ar tühâ: Mecmû£atü bu¼û¦ 

tâ rî Åiy ye li-a¼dâ¦ £â½ar tü ba£²ahâ ve 

es hem tü fi’l-ba£²i’l-âÅar fe-hi ye bi-me-

¦â be ti mü×ek kirât nâdi re (Bağ dat 1992).
BİB Lİ YOG RAF YA :

K. Avvâd, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-£Irâšıyyîn, 
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“el-¥asenî, £Ab dür rezzâš b. es-Sey yid Mehdî”, 
Mv.AU, VI, 418-422; Îmân el-Bus tâ nî, “ŞeyÅu’l-
müßer riÅîn £Ab dür rezzâš el-¥asenî”, Gar de-
nia: Me cel le ¦ešåfiy ye £âmme, 1 Ekim 2012, 
http://www.al gar de nia.com/asmafealtareck/ 
1953-2012-12-06-08-49-16.html; “ŞaÅ½iyyât 
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php?id=200916511.
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Ýstanbul üzerine yaptýðý
çalýþmalarla tanýnan
araþtýrmacý yazar.˜ ™

22 Ni san 1927 ta ri hin de Üs kü dar’da 

doğ du ve ha ya tı nın so nu na ka dar bu ra-

da ya şa dı. Selânik’ten göç et miş Ah met 

Ab bas Mahmûd el-Akkåd gi bi Arap âlim 

ve ede bi yat çı la rıy la, ay rı ca Carl Rit ter, Fritz 

Kren kow, Hjal mar Schacht, Sir Ha mil ton A. 

R. Gibb ve Lo uis Mas sig non gi bi müs teş-

rik ler le ilmî ya zış ma lar da bu lun du. Bağ dat 

Üni ver si te si ta ra fın dan ken di si ne fahrî dok-

to ra un va nı ve ril di. Arap ve Irak mil li yet çi-

le ri nin önde ge len tem sil ci si ola rak ka bul 

edi len ve ha ya tı bo yun ca İn gi liz ler’in Irak 

iş ga li ne kar şı çı kan Ha senî (Na kash, s. 110; 
Bash kin, s. 129-130) 24 Ara lık 1997 ta ri hin-

de ve fat et ti.

Eser le ri. 1. Ta£rîfü’ş-Şî£a (Say da 1933). 
2. el-£Irâš fî dev re yi’l-i¼tilâl ve’l-in-

tidâb (I-II, Say da 1935). Eser de Irak’ın 

ih tilâl ve man da dö nem le ri ne ait bil gi ve-

ril mek te dir. 3. Esrârü’l-inšılâb (Dı maşk-
Say da 1937). Kürt asıl lı Irak lı bir mil li yet çi 

olan Ge ne ral Be kir Sıt kı’nın ayak lan ma sı-

na da ir bir eser dir. 4. TârîÅu’l-£Irâ šı’s-

siyâsiy yi’l-¼a dî¦ (I-III, Say da 1948, 1957-
58). Ha se nî’ nin ta rih ala nın da yaz dı ğı ilk 

ese ri olup 1948’de Irak Bi lim Aka de mi si 

ta ra fın dan en iyi ki tap ödü lü ne lâ yık gö-

rül müş tür. Ha pis ha ne de ka le me alı nan 

eser de Irak’ın es ki ta ri hi, Hin dis tan ve 

Irak’ ta İn gi liz ler’in fa ali yet le ri, Irak’ta ki 

İn gi liz iş ga li, halk ayak lan ma sı ve is tiklâlin 

ka za nıl ma sı gi bi ko nu la ra yer ve ril miş tir. 

5. el-£Irâš fî ¾ıl li’l-mu£âhedât (Say da 
1948). 6. el-Ye zî diy yûn fî hâ²iri him ve 

mâ ²î him (Say da 1951, 1967). Yezîdîler’in 

inanç la rı ve ya şa dık la rı yer ler hak kın da 

bil gi ve ren eser sa ha sın da ki ilk ça lış ma-

lar dan ka bul edi lir. 7. e¦-¡ev re tü’l-£Irâ-

šıy ye tü’l-küb râ (Say da 1952, 1965). 
Irak’ta çe şit li za man lar da ger çek le şen 

ayak lan ma lar hak kın da dır. 8. e½-Øâ bißûn 

fî ¼â ²i ri him ve mâ ²î him (Say da1955). 9. 

el-Bâ biy yûn ve’l-Ba hâß iy yûn fî hâ ²i ri-

him ve mâ ²î him (Say da 1957, 1969). 10. 

el-£Irâš: Æa dî men ve ¼a dî ¦en (Say da 
1958; Bey rut 1400/1980). Ha senî Irak’ta 

ger çek leş tir di ği yol cu luk la rı ön ce Ri¼le 

fi’l-£Irâš (¥â ¹ı râ tü’l-¥a se nî) adıy la neş-

ret miş (Say da 1923), ar dın dan Lu ³a tü’l-

£Arab der gi sin de çı kan ya zı la rı nı Mû ce-

zü tâ rî Åi’l-bül dâ ni’l-£Irâ šıy ye is miy le 

ya yım la mış (Say da 1930), bu eser le ri ni 

ha pis te iken ye ni den göz den ge çi rip ba zı 

ilâ ve ler yap tık tan son ra yu ka rı da ki isim le 

tek rar neş ret miş tir. İki kı sım dan mey-

dana ge len eser de ilk ola rak Irak’ın coğ rafî 

özel lik le ri ne ve ta ri hi ne iliş kin ri va yet le re 

yer ve ril mek te, böl ge de ki ka bi le ler ve ha-

len ya şa yan din ler den, Irak’ın ma den le ri 

ve ta ri hî eser le rin den bah se dil mek te dir. 

İkin ci kı sım da Irak’ta ki eya let ler, idarî ya pı 

ve şe hir le re iliş kin bil gi yer al mak ta dır. 11. 

et ti ği öğreni mi ni olayların ya tış ma sı nın 

ar dın dan döndüğ ü Bağ dat’ta ta mam-

ladı. Bu sı rada el-Hâc Kemâl, Abdüsset-

târ eş-Şeyhalî, Ali Maz lûm, Ahmed Ze kî 

el-Hayyât gi bi âlimlerden fayda lan dı.

Öğ ren ci lik yıl la rın da ya yın ha ya tı na il gi 

du yan Ha senî eği ti mi ni ta mam la dık tan 

son ra el-Müfîd ga ze te sin de işe baş ladı ve 

bu ra da ida re ci lik gö re vi ni üst len di; ga ze te 

ka pa nın ca ya ka dar ça lış ma la rı nı sür dür dü. 

Bu de ne yim le ede bi yat ve eleş ti rel ta rih 

ko nu lu (http://www.iraqn la.org/fp/jo ur-
nal37/41.htm) haf ta lık el-Fa²île ga ze te si ni 

çı kar dı. İki yıl dan faz la bir sü re ya yım la nan 

ga ze te ye ri ni Ha senî’nin Irak’ın Hil le şeh-

rin de çı kar dı ğı el-Fey¼âß ga ze te si ne bı rak-

tı. İlim, ede bi yat ve ta rih ko nu la rıy la il gi li 

ya zı lar içe ren ga ze te nin ilk bas kı sı 27 Ocak 

1927 ta ri hin de ya pıl dı. An cak da ha son ra 

hü kü met ga ze te yi ka pat tı ve mat ba aya el 

koy du. Ha senî, ça lış ma la rı nı Ma li ye ile Pos-

ta ve Tel graf Ba kan lı ğı bün ye sin de fark lı 

gö rev ler de sür dür dü. II. Dün ya Sa va şı’nın 

pat lak ver me sin den son ra Irak’ta Reşîd Ali 

el-Geylânî’nin hü kü me ti dar be ile ele ge çir-

me si üze ri ne gö re vin den ay rıl dı. Ar dın dan 

tu tuk lan dı ve dört yıl hap se mahkûm edil-

di. Tah li ye si nin ar dın dan Irak’ın ta ri hi ne 

da ir özel bel ge le ri top la ma ça lış ma la rı nın 

ba şı na ge ti ril di. Bu ça lış ma on dört yıl sür-

dü ve Irak ta ri hi hak kın da çok özel bel ge ler 

top lan dı. Gö re vi sü re sin ce on iki baş ba kan 

dö ne min de ça lı şan Ha senî 1964’te emek-

li ye ay rıl dı ve ha ya tı nın ge ri ka lan kıs mı nı 

ilmî se ya hat ler le, ki tap yaz mak ve araş tır-

ma yap mak la ge çir di.

Ha senî, Arap ül ke le ri ya nın da Av ru pa ve 

As ya ül ke le ri ne de se ya hat ler ger çek leş tir-

di. Araş tır ma la rın da ta rihî bel ge le ri sık ça 

kul lan dı ve ça lış ma la rı nın ge rek tir di ği her 

tür lü kay na ğa ulaş mak için bü yük gay ret 

gös ter di. Bir çok araş tır ma cı ken di sin den ve 

zen gin kü tüp ha ne sin den ya rar lan dı. 1960 

yı lın da Mos ko va’da top la nan XXV. Şar ki yat-

çı lar Kon gre si’ne ka tıl dı. Emîr Şekîb Ars lan, 

Ah med Zekî Pa şa, Mu ham med Kürd Ali, 

Hasenî




