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HA CC..\ vi 
(1.5,~1) 

Ebü'n-Neca Şerefüddin Musa b. 
Ahmed b. Musa el-Haccavi el-Makdisi 

(ö. 968/1560) 

Hanbeli fakihi. 

ı 

_j 

Muhtemelen 89S (1490) yılında Filis
tin'in Nablus şehrinin Hacce köyünde doğ
du. Bu sebeple HacciM nisbesiyle tanın
mış olup Brockelmann bu nisbeyi Hucavi 
şeklinde yanlış kaydetmiştir. Yaşadığı dö
nemde Şam'da Hanbeli mezhebinin yega
ne müftüsü olduğu gibi bölgede fıkıh ala
nında herkesin başvurduğu bir fetva mer
cii idi. Şehabeddin Ahmed b. Muham
med es-Salih! eş-Şüveykl, Ebu Hafs Nec
meddin ömer b. ibrahim es-Salihi, Ebü'l
Berekat Muhibbüddin Ahmed b. Mu
hammed el-Ukayli gibi hocalardan fıkıh 
yanında çeşitli dersler okudu. Ayrıca ha
dis derslerini takip ettiği Seyyid Kema
leddin Muhammed b. Hamza ei-Hüsey
nTden icazet aldı (931/1525). 

Emeviyye Camii'nde ve bazı medrese
lerde ders veren Haccavi, aralarında 

oğlu Yahya ei-Haccavi ile Şemseddin ibn 
Tarif, Şemseddin er-Racihi. Ebu Bekir b. 
Zeytun ed-Dımaşkl es-Sfılihi, Şehabeddin 
Ahmed ei-Vefai ei-Müflihi, ibrahim b. Mu
hammed ei-Ahdeb es-Salih! ve Ebü'n-Nu
reyn Osman b. Muhammed b. ibrahim gi
bi alimierin bulunduğu birçok öğrenci ye
tiştirdi. 

Haccavi 17 Rebiülewel 968 (6 Aralık 
1560) tarihinde Şam'da vefat etti ve Ka
siyun civarına defnedildi. Onun ölüm ta
rihi ibnü'l-imact tarafından 22 Rebiülev
vel 960 (8 Mart 1553) olarak kaydedilmiş
tir (Şeferat, X, 472). 

Eserleri. 1. el-İ]fna< li-tô.libi'l-intifa< 
(I-IV. Kah i re 1351 ). Hanbeli mezhebinde 
"tercih ehli" olan alimierin tercih ettikle
ri sahih görüşlerden derlenen eser mez
hebin temel kaynaklarından biridir. ib
nü'l-imact'a göre kitap, nakillerin ele alı
nıp değerlendirilmesi ve ihtiva ettiği me
selelerin çokluğu bakımından benzeri te
lif edilmemiş bir eserdir. Mansur b. Yu
nus ei-Buhuti bu eseri Keşşô.fü'l-]fına< 
'On (metnı)'l-İ]fna< adıyla şerhetmiştir (I
IV, Kahire 131 9- 1320; ı-vı. nşr. Hilal Mu
saylihl Mustafa. Riyad 1968; Beyrut 1982). 

2. Zô.dü '1-müsta]fni' fi'i;)tişô.ri'l-Mu]fni' 
(Mul].taşarü 'l-Mu~nC) (Kah i re 1343, 1345-

1379, 6. bs.; Mekke 1348) ibn Kudame el
MakdisTnin el-Mu]fni' adlı eserinin muh
tasarı olup sadece Hanbeli mezhebinde-

ki tercih edilen görüşlere yer verir. Buhuti 
bu eseri de er-Ravzü'l-mürbi< adıyla şer
hetmiştir (Dımaşk 1304; Hindistan 1305; 

Kahire 1324, 1348, 1352; nşr. Ahmed Mu
hammed Şakir ve Ali Muhammed Şakir, 

Kahire 1954; n şr. Muhammed Abdurrah
man Avad, Beyrut 1405/1985). Zô.dü'l
müsta]fni<, Suudi Arabistan'da orta de
receli dini okullarda er-Ravzü 'l-mürbi' 
de bazı şeriat fakültelerinde ders kitabı 
olarak okutulmaktadır. 3. Ijavô.şi't-Ten
]fitı fi'l-fı]fh 'ala me~hebi'l-İmô.m Atı
med b. Ijanbel (nşr. Yahya b. Ahmed 
Yahya el-Cürdl, Kahire 1412/ 1992) ibn 
Kudame'nin el-Mukni' adlı eserine Ala
eddin Ali b. Süleyman ei-Merdavl tara
fından el-İnsô.t ii ma<rifeti'r-rô.citı mi
ne'l-i;)ilô.f adıyla yapılan şerhin yine aynı 
müellife ait et-Ten]fitıu'l-müşbi< ii tatı
riri atıkami'l-Mu]fni< adlı ihtisarının ha
şiyesidir. 

Kaynaklarda Haccavı~nin Ijô.şiye 'ale'l
Füru<, Şertıu'l-Müfredô.t, Şertıu Man
?ılmeti'l-ô.dô.b li'bni Müflitı, Şertıu 

Man?ılmeti'l-ô.dô.bi'ş-şer"iyye li'l-Mer
dô.vi adlı eserleri kaleme aldığı da kay
dedilmektedir. Son eser, Hediyyetü'l
<arifin'de (ll, 481) Şertıu Kaşideti 'd-dô.

liyye li-Şemsiddin el-Merdô.vi adıyla 
kaydedilen eserle aynı olmalıdır. 
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HACE-i CiHAN 

HACE ALİ ERDEBill 

(bk_ ERDEBILİ, Alaeddin). 

HACE-i ciliAN 
(.;ı~~~~) 

Hindistan' da 
hüküm süren bazı devletlerde 

yüksek mevki sahiplerine 
verilen unvan. 

_j 

ı 
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Bu unvan muhtemelen ilk defa, Delhi'
de hüküm süren Muizzller'den Sultan Mu
izzüddin Keykubad devrinde (1287-1290) 

Hace Hatirüddin'e verilmiştir (Yahya b. 
Ahmed es-Serhendt, s. 50). Hatirüddin, 
Halaciler'den Celaleddin ll. Firuz Şah dö
neminde de aynı unvanı kullanmıştır. Ha
ce-i cihan, Tuğluklu Sultanı Muhammed 
b. Tuğluk zamanında ( 1325- 1351) vezir
lere verilen "sadr-ı ali" unvanının yerini al
mıştır. 

Hindistan tarihinde birçok devlet ada
mı isimlerinden çok bu unvanla meşhur 
olmuştur. Alaeddin Halaci ve haletleri za
manında Siri kutvali olarak hizmet eden 
Ahmed Ayaz. Muhammed b. Tuğluk'un 
1325'te tahta geçmesi üzerine hace-i 
cihan unvanıyla vezir tayin edilmiştir. Tuğ
luklular'dan lll. Firuz Şah ile Ebu Bekir Şah 
dönemlerinde şahne* olarak görev yapan 
Melik Server. Flruz'un oğlu Muhammed'i 
Ebu Bekir'e karşı destekiemiş ve 1389'
da hace-i cihan unvanını almıştır. Muham
med tahta çıkınca vezir naibi olan Melik 
Server daha sonra vezir tayin edilmiştir_ 
1394'te Nasırüddin Mahmud tarafından 
"sultanü'ş-şark" unvanıyla Kanpur valili
ğine getirilen Melik Server, ll. Nasırüd

din Mahmud'un Timur'un önünden kaç
ması üzerine kendi adına hutbe okutmuş
tur. 

Madura Sultanlığı'nda kaidü'l-bahr (de
niz kuvvetleri kumandan ı) olan Hace Sü
rur 1344'te hace-i cihan unvanıyla vezir
liğe yükseltilmiştir. 

Behmen'iler'de ilk defa 1346 yılında is
mail Muh'un Dekken sultanı olarak tahta 
çıkması üzerine Devietabad emirlerinden 
Nureddin'e hace-i cihan unvanı verilmiş
tir. Daha sonra i smail, Alaeddin Behmen 
Şah lehine tahtından feragat edince bu 
unvan vezir Seyfeddin Gün'nin oğlu A'zam-ı 
Hümayün'a tevcih edilmiştir. Ayrıca Vezir 
Esterabadi. Behmeniler'in meşhur veziri 
Mahmud-ı Gavan ve Behmeni valilerinden 
Dahnl de hace-i cihan unvanı ile meşhur 
kişilerdir. 
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HACE-i CiHAN 

Bu tabir aynı zamanda Hz. Peygamber 
hakkında da bir saygı ifadesi olarak kul
lanılır (Dihhuda, XII, 791). 
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HACE EMIR ALİ 
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L 
(bk. ALİ TEBRIZI, Mir). 
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HACE HIZIR 

-, 
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(bk. HIZIR). 
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HACE HÜSREV CAMii 

-, 

(bk. BEZiRGANBAŞI CAMİİ). 
L _j 
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HACE MIR DERD 

-, 

L 
(bk. DERDJ. 
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ı -, 
HACE MUHAMMED PARSA 

L (bk. MUHAMMED PARSA). _j 

ı -, 
HACE UBEYDULIAH AHRAR 

L (bk. UBEYDULLAH AHRAR). _j 

ı -, 
HACEGAN 
( ü~f,_>) 

Osmanlı bürokrasisinde 
önemli kalem amirleri için 

L 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Farsça hike (hoca) kelimesinin çoğulu
dur. Osmanlı bürokrasisinde "hacegan-ı 
Divan-ı Hümayun" şeklinde geçmekte olup 
sadece Divan-ı Hümayun katiplerini ifa
de etmektedir. Kelimenin ilk defa ne za-
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man kullanılmaya başlandığı bilinmemek
tedir. XVI. yüzyıla ait devlet bütçelerini 
ihtiva eden listelerde bu tabir yer alma
dığı gibi, katip zümresine mensup oldu
ğu için divan katipleri hakkında etraflı bil
gi veren Selanikl'nin 1 563-1600 yıllarını 
içine alan Tarih'inde de kelimeye rastlan
maz. Ancak Divan-ı Hümayun'un ileri ge
len kalem erbabı için XVI. yüzyıl sonları 

ve XVII. yüzyıl başlarından itibaren kulla
nılmaya başlandığ ı söylenebilir. Önceleri 
yirm i beş civarında iken XVII. yüzyılda gi
derek sayıları artan hacegan XVIII . yüz
yılda Bab-ı Asan, maliye ve kapıkulu ocak
larının ileri gelen katiplerini içine alarak 
geniş bir katip zümresini niteleyici anlam 
kazandı. XVIII. yüzyıl ortalarında kethü
da-yi sadr-ı ali. çavuşbaşı, şıkk-ı eweı. 
şıkk-ı sani, şıkk-ı salis defterdarları , nişan

cı , defter emini, reisülküttab, büyük tez
kireci, küçük tezkireci, rCıznamçe-i ewel, 
beylikçi, başmuhasebeci, mektupçu, şeh
remini, tersane, darphane, matbah ve 
arpa eminleri, teşrifatçı, Anadolu muha
sebecisi, atlı mukabelecisi, yeniçeri kati
bi, sipah katibi, silahdar katibi, cizye mu
hasebecisi. maliye tarihçisi. maliye tez
kirecisi, büyük ve küçük rCıznameciler, 
piyade mukabelecisi, divan çavuşları ka
tibi, cebeciler katibi , küçük evkaf katibi, 
kalyonlar katibi. ulufeciler katibi, garib
ler kati bi, tophane nazırı, İstanbul ve Se
lanik baruthaneleri nazırları, sergi nazırı 
ve başmuhasebe kesedanndan oluşan çe
şitli yetkililer ve kalem amirleri hacegan 
rütbesinde sayılmaktaydı (Vasıf, I, 33). 

Zamanla haceganlık paye olarak veril
meye başlanmış, birçok memur, vezirle
rin divan katipleri, hatta taşrada görevli 
yüksek seviyeli katipler bu unvanla anıl
mıştır. Nihayet XIX. yüzyıl başlarında ma
liye ve mukataa memurları , hatta Yeni
çeri Ocağı'nın ilgasından sonra Asakir-i 
MansCıre nazırı, muallem bostaniyan ka
tipleri de hacegan rütbesinde sayılmış

tır. 

Klasik dönemde Divan-ı Hümayun'un 
ikinci kubbesi altında genellikle hace
gan-ı Divan-ı Hümayun olarak bilinen bü
yük ve küçük rCıznameciler; başmuhase

beci, Anadolu muhasebecisi, süvari ve 
piyade mukabelecileri, cizye muhasebe
cisi, Haremeyn muhasebecisi, mukataa
lar amiri, İstanbul, Eğriboz, Bursa, Av
lonya, Kefe, Haslar mukataacıları, teşri
fatçı, büyük ve küçük kale tezkirecileri, 
maliye tezkirecisi, küçük muhasebeci, be
ratların tarihçisi, Haremeyn mukataacısı 

ve divitdarlar otururlar, ayrıca bunların 

maiyetinde halife ve şakirdleri de yer 
alırdı . Derecelerine göre hepsinin otur
duğu yer ayrı ayrı belirlenmişti. Divan 
gündeminin hazırlanması , müzakerete
rin kaydı bunlar tarafından yapılırdı. Ha
ceganın temsil ettiği dairelere ait def
terler ise üçüncü kubbe altında sandık
lar içinde bulunurdu. 

Haceganlığa tayin (haceganlık tevcihi) 
her sene şewal ayı ortalarında yapılırdı. 

Yıllık tevcihata tabi hacegan, dereceleri
ne göre dört ayrı grup halinde sadrazam 
tarafından hazırlanır ve padişahın tasdi
kine sunulurdu. Üç defterdar, nişancı, re
isülküttab, defter emininden oluşan ve 
"menasıb-ı sitte" denilen grup birinci; bü
yük rCıznameci , başmuhasebeci ve Ana
dolu muhasebecisi ikinci; tersane, darp
hane ve arpa eminleri, şehremini, mas
raf- ı şehriyari katipleri üçüncü; maliye 
kalem amirleri, piyade ve süvari muka
belecileri, kalyonlar katibi, bazı tersane 
katipleri, sergi nazırı. Enderun ve Birun 
kağıt eminlerinden oluşan otuz sekiz ki
şilik bir katip zümresi de dördüncü gru
bu teşkil ederdi. 

Haceganlar maaştı (uiOfeli) ve zeamet 
yahut timarlı olmak üzere iki kısımdı. 
Zeametli divan katipierine zeamet gedik
leri verilirdi. Padişah veya sadrazam se
fere gidince timarlı ve zeametli katipler 
mutlaka sefere giderler. ui Cıfelilerin ise 
çıkan emre göre bir kısmı gider, bir kıs

mı kalırdı. Hacegandan yaşlılar ve aktif 
hizmete gücü yetmeyenler bir miktar 
maaşla emekli edilir, bazıları sefere ce
beli göndermeyerek sahip oldukları zea
metlerle, bazıları da gümrükten almak 
üzere bir miktar maaşla emekli olurdu. 
Nitekim 1737 yılında hacegandan Cem'i 
ve Mustafa efendiler cebelisiz sahip ol
dukları zeametle, Hatemi Efendi günlük 
1 00 akçe, Ali Efendi 90, Mehmed Efendi 
60, Yahya Efendi SO akçe olarak gümrük
ten aldıkları maaşlarta emekliye ayrılmış
lardı (Subh!, vr.l22) 

XIX. yüzyılda nişancılığın önemini kay
betmesi üzerine bu görev ikinci sınıf ha
cegandan kimselere verilmeye başlandı. 
12SO'de (1834) Mülkiye Nezareti teşkil 
edilince bir kısım haceganlık mansıbları 
bu nezarete dahil edildi; böylece yeni rüt
beler, yeni terfi usulleri benimsendi (Meh
med Süreyya, s. 40-41; 1254'te 118381 ye
ni idari rütbelerin ihdası için bk. Lutfl, 
Tarih, V, 114). Bu tarihten itibaren hace
ganlık imtihanla tevcih edilen bir rütbe 
olmakla beraber eski dönemdeki itibarı
nı ve önemini kaybetti. 


