
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 MUHAMMED PARSA 

L (bk. MUHAMMED PARSA). _j 
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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. 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

HACEGAN 
(..;~1,_> ) 

XII-XV. yüzyıllarda 
Maveraünnehir'de faaliyet gösteren 

ve Orta Asya sufiliğinin gelişmesinde 
önemli rol oynayan bir tarikat. 

_j 

Müteahhir Nakşibendi müellifleri, Hz. 
Ebu Bekir'le başlattıkları Nakşibendi sil
silesinin Bayezid-i Bistami'nin ( ö . 2 34/ 
848 ı? ı) zamanına kadar Bekriyye. Hace 
Yusuf ei-Hemedani'nin (ö. 535/ 1140) za
manına kadar Bayezid'in Tayfur lakabına 
nisbetle Tayfuriyye. Hemedani'den Hace 
Bahaeddin Nakşibend'in (ö. 791 / 1389) 
zamanına kadar Hacegan tarikatı ve on
dan itibaren de Nakşibendiyye adını aldı
ğını kaydederler (Seyyid Has i b üsküdari, 
vr. 28b) . Silsilen in bu şekilde dönemlere 
bölünmesi doğru kabul edilirse Merv'
deki hankahı "Horasan Kabesi" olarak ta
nınan Yusuf ei-Hemedani'yi Hacegan'ın 
ilki saymak gerekir. Nitekim silsilede "ha
ce" lakabını taşıyan ilk sufi de odur. Daha 
yaygın bir görüşe göre Hikegan tarikatı
nın gerçek kurucusu. Yusuf ei-Hemeda
ni'nin tayin ettiği dört halifenin dördün
cüsü olan ve "ser-silsile-i Hacegan" laka
bıyla anılan AbdülhaliJ5-ı Gucdüvani'dir. 

Yusuf ei-Hemedani'nin Buhara'da faa
liyet gösteren ilk iki halifesi Hace Abdul
lah - ı Berki ve Hace Hasan- ı Endaki'nin 
halife bıraktıkianna dair bilgi yoktur. Yu
suf ei-Hemedani'nin üçüncü halifesi ve 
Yeseviyye'nin kurucusu Hace Ahmed Ye
sevi'nin halifeleriyle kurduğu tarikata 
mensup olanların "hace" yerine "ata" Ia
kabını taşıdıkianna bakarak bunların Ha
cegan silsilesinden ayrıldıklarını söylemek 

mümkündür. Öte yandan Yeseviliğin da
ha ziyade Orta Asya göçebe Türk kavim
leri arasında, Hacegan'ın ise Maveraün
nehir'in Buhara gibi eski kültür merkez
lerinde Farsça konuşan şehirliler arasın 

da yaygınlık kazandığı söylenebilir. 

Hacegan tarikatının sonradan Nakşi
bendiliğin manevi yönünü de tayin eden 
sekiz prensibi Gucdüvani tarafından or
taya konulmuştur. "Kelimat- ı kudsiyye" 
diye meşhur olan bu prensipler şunlar
dır: 1. Huş der-dem. Dervişin aldığı her ne
feste gafletten kaçınması, Hakk'ı unut
maması . 2. Nazar ber-kadem. Yürürken 
gaflete sebep olacak herhangi bir şeyi 
görmemesi için gözünü ayağına dikme
si. 3. Sefer der-vatan. Lüzumsuz seya
hatlerden vazgeçip kendini beşeri sıfat
Iardan ilahi sıfatiara ulaştıracak olan iç · 
alemindeki yolculuğa yönelmesi. 4. Hal
vet der-encümen. Surette ve zahirde 
halk içinde bulunurken manen ve batı

nen Hak ile beraber olması. s_ Yadkerd. 
Diliyle veya gönlüyle Hakk'ı zikretmesi. 
6. Bazgeşt. Zikir yaparken kelime-i tevhi
din ardından. "İlahi ente maksudi ve rı
zake matlubi" (AIIah ı m! Maksact ım sensin. 
gayem senin rızan1 kazanmaktır) cümlesini 
tekrarlaması. 7. Nigahdaşt. Kelime-i tev
hidi söylerken aklından bütün yersiz dü
şünceleri atması. B. Yaddaşt. Her za
man Hak'tan agah olması . İlk yedi pren
sibin hedefinin bu sonuncusunu gerçek
leştirmek olduğu söylenir. Bu prensipler, 
büyük bir ihtimalle Hace Bahaeddin ta
rafından ortaya konan üç prensiple (vu
kü f-ı zamani, vuküf-i adedi. vuküf-i kalbi) 
tamamlanmıştır (Saf[, s. 20-28). 

Nakşibendi geleneğine göre Gucdü
vani, Yusuf ei-Hemedani'ye uyarak Hace 
Ahmed Sıddik, Hace Evliya-ı Kebir (Ke
lan). Hace Habbaz Buhari ve Hace Arif-i 
Hivgeri adlı dört halife bırakmıştır. Bun
ların dördü de mürid yetiştirdiği halde 
tarikatın devamın ı Arif-i Hivgeri sağla
mıştır. Hivgeri'den sonra Hacegan silsile
si, sırayla Hace Mahmud incirfağnevi (ö. 
715/1315-16 ı?J), Kübreviyye tarikatının 
büyüklerinden Alaüddevle-i Simnani ile 
ilişkisi bulunan Hace Ali Hamiteni. Hace 
Muhammed Baba Semmasi ve Hace Ba
haeddin Nakşibend'in asıl mürşidi olan 
Emir Külal ile (ö 772/1370) devam eder 
(Muhammed b. Hüseyin Kazvini. vr. 9b
l 2•). Bunlardan sadece Hamiteni'ye Risa
Ie-i }:lat.ret-i 'Azizan adlı bir eser atfedil
mektedir. Hakkında bir menakıbname bu
lunan Emir Külal'den başka Hacegan sil
silesinde adı geçen sufılerin hayatları ve 
faaliyetleri hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. 

HACER 

Hacegan şeyhlerinin benimsediği zikir 
metotlarının bir bütünlük arzetmediği 
söylenebilir. Hemedani zikri cehri yaptığı 
halde halifesi Gucdüvani, Hace Hızır'dan 
öğrendiğ i hafı zikri benimsemiş ve hali
felerine bu metodu telkin etmiştir. An
cak Ali Harniteni tekrar cehri zikir usulü
nü getirmiş ve Emir Külal zamanına ka
dar bütün Hacegan cehri zikir metodu
nu uygulamıştır. Hace Bahaeddin Nak
şibend. Gucdüvani'nin ruhaniyetinden 
hafı zikir yolunu öğrenince cehri zikri 
tamamen bırakmıştır. Onun kesin bir şe
kilde hafı zikir yolunu seçmesiyle münte
sip bulunduğu silsilenin yeni bir döneme 
girdiği ve Nakşibendiyye tarikatının do
ğuşunda tayin edici bir rol oynadığı söy
lenebilir. 

Hace Ubeydullah Ahrar (ö. 895/1490) 
gibi bazı Orta Asya Nakşibendi şeyhleri 
Hace lakabını kullanmaya devam etmiş
lerse de Hacegan, Nakşibendilik'ten ayrı 

bir tarikat olarak Emir Külal'in Sahaed
din Nakşibend dışındaki diğer halifele
riyle ancak iki üç nesil kadar varlığını sür
dürebilmiş, daha sonra Nakşibendiliğin 
içinde erimiştir. Molla Cami'nin Nakşi

bendi yolunu anlatan risalesine Serriş

te-i · Tari~-ı ljacegan adını vermesi, 
Nakşibendi tarikatının manevi ecdadına 
bir saygı ifadesi olarak değerlendirilir. 
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~ HAMİD ALGAR 

HACER 
( .r.-~) 

Hz. İbrahim'in eşi 
ve Hz. İsmail'in annesi. 

_j 

İbranice'de Hagar olarak geçen Hacer 
kelimesinin anlamı "kaçma, kaçış"tır. 

Grekçe'de Agar. Arapça'da hem Acer hem 
de Hacer şeklinde yer almaktadır. ~:\ütün 
Bu-hari nüshalarında Acer diye kaydedi
len kelime Hacer olarak meşhur olmuş

tur (Ayni, X. 16; Tecrid Tercemesi, VI, 520) . 
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