
Ahmed Harndi Tanpınar. mukaddimeyi 
acele ile yazılmış sakat bir eser olarak gö
rür. içindeki hükümlerin mühim bir kıs
mını da yanlış bulur ve bunu. Tanzimat'
la birlikte başlayan yeni şiir cereyanı kar
şısında eskinin diriltilmesi gayreti şeklin
de yorumlar. Buna karşılık M. Kaya Bil
gegil, Harô.bat Karşısında Nô.mık Ke
mô.l (i stanbul 1972) adlı kapsamlı araş
tırması ile. Namık Kemal'in Harô.bô.t'a 
yönelttiği tenkitleri inceleyerek haklı ol
duğu taraflar yanında çok haksız ve ha
talı bulduğu yönleri tesbit etmiş. esasen 
son demlerini yaşayan divan edebiyatını 
yıkma amacı ile yazdığı yazılarda, bu ede
biyata kuwetli bir vukufu olduğu sanılan 
Namık Kemal'in bu alandaki bilgi yeter
sizliklerini ve düştüğü yanlışları göster
miştir. Bilgegil'in tesbitlerinden hareket
le, Ziya Paşa'nın mukaddimede ileri sür
düğü devrine göre önemli ve dikkate de
ğer fikirler üzerinde Namık Kemal'in la
yıkıyla durmadan tenkitlerde bulunduğu 
söylenebilir. 

Harabat mukaddimesi. "Kitabhane-i 
Ebüzziya" serisi içinde Mukaddime-i Ha
rô.bô.t adı altında müstakil olarak basıl
mıştır (istanbul 1311 ). Yeni harflerle ya
pılan yayınında ise pek çok okuma hatası 
bulunmaktadır (Göçgün. s. 53-1 05) Ziya 
Paşa hakkındaki eserlerin yanı sıra çeşit
li antolojilerde de mukaddimeden yeni 
harflerle verilmiş bazı kısımlar yer almak
tadır. Çaylak Tevfik, HarCıbat'ta mevcut 
Osmanlı şairlerine ait şiirlerden seçtiği 
beyitleri kafiye sırasına göre düzenleye
rek Tahric-i Harô.bô.t adıyla bir antoloji 
oluşturmuştur; (istanbul 1300). 
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HARABATi BABA TEKKESİ 

Rumeli'de Bektaşiliğin 
en önemli merkezlerinden 

biri olan tekke. 
_j 

Günümüzde Makedonya sınırları için
de kalan tekke, Kalkandelen'in (Tetovo) gü
neybatısındaki Tekke mahallesinde bu
lunmaktadır. Kaynakların büyük bir kıs
mında Harabati Baba Tekkesi (Siav dil 
lerindeki kaynaklarda Arabati Baba Teki
ja). bazılarında ise Sersem Ali Baba Tek
kesi adlarıyla zikredilen tekkenin ilk ba
nisi kabul edilen Sersem Ali Baba ile ikin
ci banisi Harabati Baba hakkında yeterli 
bilgi yoktur. 

Tekke, muhtemelen Dimetoka Bektaşi 
Asitanesi 'nde yetişip 958'de (1551) Kal
kandelen'e gelen Sersem Ali Baba tara
fından kurulmuştur. Sersem Ali Baba'nın 
Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri veya ha
nımı Mah-ı Devran Sultan'ın kardeşi ol
duğu. sultanın ısrarına rağmen görevin
den ayrıldığı, çeşitli tekkeleri dolaştığı. 
en sonunda Kalkandelen'den Necef'e gi
dip orada vefat ettiği rivayet edilmekte
dir. Sadettin Nüzhet Ergun'un. 958'de 
( 1551) Hacı Bektaş Tekkes i babası olup 
977'de (1569) muhtemelen Kalkandelen'
de vefat ettiğini söylediği Sersem Ali Ba
ba bu zat olmalıdır. 

Harabati Baba.Te'«kesi Mescidi ile Harabati Baba türbesi
Kalkandelen 1 Makedonya 

HARABATI BABA TEKKESi 

Kaynaklarda tekkenin ikinci banisi ola
rak gösterilen Harabati Baba ( ö. ı 194/ 
1780). rivayete göre dört arkadaşı ile bir
likte Bektaşiliği yaymak için Rumeli'ye 
gitmiş. Kalkandelen'de iken yanan bir 
kandil görmüş, bunun Sersem Ali Baba'
nın ruhu olduğunu söyleyerek buraya 
onun için bir türbe yaptırmıştır. 

Tekkenin kuruluşu hakkında başka gö
rüşler de bulunmaktadır. Hasluck, Ser
sem Ali Baba'nın kabrinin Muharrib (Mu
harrem) Baba tarafından keşfedildiğini ve 
onun tavsiyesiyle 1248'de (1832) Rıza Pa
şa tarafından yaptırıldığını söyler. Krum 
Tomovski ve Galaba Palikruseva gibi araş
tırmacılar tekkenin 1799'da yaptınldığı 
görüşündedir. Ekrem Hakkı Ayverdi ise. 
XVI. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılmış 
olan tekkenin Harabati Baba dönemin
de Receb Paşa tarafından genişletildiği
ni söyler. Nitekim Bektaşi şairlerinden Tü
rabi'nin (ö. 1285/ 1868-69) , "Receb Paşa 
ister gönülden yardım 1 Dergahında Ser
sem Ali Baba'ya" mısralarından tekkeyi 
ziyaret ederek yardımda bulunduğu an
laşılmaktadır. Halk arasında Recep Pa
şa'nın bu yardımıyla ilgili çeşitli menkı
beler anlatılır. Harabati Baba'dan sonra 
on bir şeyh in görev yaptığı tekkenin 1230 
(1815) tarihli vakfiyesi Kalkandelen Arşi
vi'ndedir (Arhiv na Gradot Tetovo) . 

H arabati Baba Tekkesi çeşitli yapılardan 
oluşan bir tarikat külliyesidir. 26.700 m2 '

lik bir alana kurulan külliye, 3 m. yüksek
liğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir. Mo
laz taş duvarların kuşattığı avlunun dört 
tarafına birer kapı yerleştirilmiştir. Diğer 
Bektaşi tekkelerinin birçoğu gibi şehir 
merkezine uzak bir yerde kurulmuş olan 
Harabati Baba Tekkesi'nin ayni tarikata 
ait yapılardaki mimari geleneği sürdür
düğü görülmektedir. Avlunun kuzeybatı 
tarafında mescid, semahane ve iki türbe 
yer alır. Türbelerden. on iki köşeli gövde 
üzerine on iki dilimli kubbe ile örtülü ola
nı Sersem Ali Baba'ya aittir. Ancak Ser
sem Ali Baba'nın Necef'te vefat etmiş ol
duğu doğru ise bu yapı bir makam-tür be 
olmalıdır. Türbenin önündeki hazlrede 
Receb Paşa ile tekkenin şeyh ve dervişle
rine ait on bir mezar bulunmaktadır. Ha
iirenin doğusundaki ahşap direkiere otu
ran sofa içinde mevcut açık türbe Hara
bati Baba'ya aittir. Dikdörtgen planlı mes
cidle ahşap direkiere oturan son cemaat 
yeri arasındaki irtibat. ana eksen üzerin
de açılan bir kapı ile sağlanmıştır. Son 
restorasyonlarda mescidin duvar köşele
ri kesme taş, diğer bölümleri ise moloz 
taştan yapılmıştır. Ahşap ve profilli ke-
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HARABATT BABA TEKKESi 

H arabati Baba Tekkesi 'ndeki sadırvan -çardak ile Fatıma Evi diye adlandırı lan harem dairesi 

merlere sahip olan mescidin örtü siste
mi kirpi saçaklı, kırma çatıdan meydana 
gelmektedir. Duvar, ku b be ve mihrap bö
lümlerinde alçı, tavan silmesinde kalem 
işi süslemeler vardır. Ahşap minber ka
ba bir işçilik arzetmektediL H ari m gün 
ışığını güneyde iki, batıda üç ve son ce
maat yerinde iki olmak üzere yedi pen
cereden sağlar. Mescidle bağlantısı olan 
semahanenin sadece doğu duvarı ayak
ta kalabilmiş olduğundan diğer kalıntılar 

semahanenin planı hakkında bir fikir ver
memektedir. 

Tekkenin diğer birimleri mihman evi, 
şadırvan -çardak, dervişhan e, aşevi, ha
rem, çeşme, samanlık ve ahırdan oluş
maktadır. Kiremitli kırma bir çatının ört
tüğü geniş saçakların altında yer alan iki 
katlı mihman evinin alt katında iki oda, 
kiler ve mutfak birimleri, üst katında üç 
oda bulunmaktadır. Şadırvan, geniş ah
şap saçakların teşkil ettiği gölgelik altın
da ahşap direkler üzerine açık bir sofa bi
çiminde düzenlenmiştir. Şadırvanın ba
tı tarafında fıskıyeli sekizgen bir havuz 
mevcuttur. Havuzun çevresinde dolanan 
sedirin arka kısımları tamamen açık olup 
buraya bir şadırvan mahiyeti kazandır
maktadır. Şadırvana bitişik sed ir ağacın
dan yapılmış ahşap oyma kafesli bir kapı 
vasıtasıyla çardak bölümüne geçilmek
tedir. Kapının üzerinde ahşap oymalı al
tın yaldız kaplama bir ayet (el-Hicr 15/ 
46). şadırvan kapısında da, "Ya müfetti
ha'l-ebvab, iftah lena hayre'l-bab" ibare
si yer almaktadır. Her iki kısmın tavan bö
lümleri ahşap oyma göbek süslemelidir. 
Tekke kapısının kuzey kısmında bulunan 
dervişhanenin zemin katı moloz taş, üst 
katı ise kerpiçtendir. Dervişhaneye para-
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lel olarak dikdörtgen planlı aşevi, külliye 
içinde fonksiyonunu günümüzde de sür
dürmeyi başaran yegane yapıdır. Mes
cidle türbeler arasında küçük bir kapı ile 
geçilen iki katlı harem dairesi, tekkenin 
tahribe uğramamış yapılarından biridir. 
Zemin katı moloz taş, üst katı kerpiçten 
olup mor boya ile boyanmış , duvar köşe
likleri ise ahşapla kaplıdır. Zemin katta 
bir, üst katta ise iki oda vardır. Çatı altın
daki silmede bordür içinde kalem işi du
var süslemeleri ve Bektaşi sembolü olan 
bir aslan figürü yer almaktadır. Yapının 

üstü oluklu kiremitlerle örtülüdür. Mes
cidle şadırvanın arasında ve bahçenin tam 
ortasında iki çeşme bulunmaktadır. Ki
tabelerinden, Büyük Çeşme ad ı verilen 
çeşmenin 120S'te ( 1791 ) , diğerinin 1260'
ta (1844) yaptınldığı anlaşılmaktadır. Tek
ke avlusunun doğusunda bulunan ve ori
jinal hali bilinmeyen yapı son yı llarda kat 
ilave edilerek matele dönüştürülmüştür. 
Avlunun güney tarafındaki ahırın resto-

Harabati Baba 
Tekkesi'nin 

harman kapısı ile 
bugün 

motel olarak 
kullanılan 

samanlığı

Kalkandelen 1 
Makedonya 

rasyonu son yıllarda tamamlanmış olup 
günümüzde kışlık restoran olarak kulla
nılmaktadır. Tekkenin eski fotoğrafların
da, avlunun güney tarafındaki duvarın 
yanında buğday ambarları ve samanlığın 
yakınında iki katlı bir yapı daha görülür. 

1912'de tekkenin kütüphanesinde 216 
adet yazma eserin mevcut olduğu kayde
dilmektedir. Bu eser ler günümüzde muh
temelen Üsküp'teki Narodna i Univerzi
tetska Biblioteka Kliment Ohridski adlı 

kütüphanenin Doğu dilleri yazmaları bö
lümüyle Üsküp lsa Bey Kütüphanesi'nde 
bu lunmaktadır. 

Tekkenin kalem işi süslemeleri Kalkan
delen Alaca Camii'nin (Paşa Camii) duvar 
süslemeleriyle benzerlik göstermekte
dir. Her iki külliyede de Mala Reka (Make
donya) köyünden gelen Tarbeş (Makedon 
diliyle konu şan müslüman-Türk) asıllı 

ustaların çalıştığ ı bilinmektedir. Mescid 
ve harem dairesinin iç duvar yüzeyleriyle 
H arabati Baba Türbesi yanındaki sofa kıs
mının duvar yüzeyleri manzara resimle
ri, geometrik şekiller ve bitki motifleriyle 
süslenmiştir. Harem dairesinin dış du
varında aslan f igürü görülür. Mihman evi, 
harem dairesi ve şadırvanın tavanları ah
şap oyma işçiliğin i n en güzel örnekleriyle 
süslenmiştir. Bitki motiflerinin hakim ol
duğu alçı süslemeler ise sadece mescidin 
ku b besiyle tavan silmelerinde ve mihrap
ta bulunmaktadır. 

Kalkandelen ve çevresinde Bektaşiliğin 
yayılmasında büyük etkisi olan tekke, 
bölgede önemli bir dini merkez olarak fa
aliyet göstermiştir. Hatta gayri müslim 
Makedon halkının dini ve mill'i bayramla
rını tekke külliyesi içerisinde kutladıkla

rı bilinmektedir. Kaynaklardan, tekkenin 
Kalkandelen'den başka istanbul, Tiran, 
Elbasan ve Selanik'te zengin vakıfları ol
duğu anlaşılmaktadır. 



H ARAÇ 

Balkan Harbi'ne kadar ( 1912) faaliyet- ı 

lerini sürdüren. ancak bu tarihten sonra 
harabeye dönerek büyük bir kısmı yıkı-

HARAÇ 

(~'?<'') 

1 zl, V. ı9ı) . Ebu Amr'dan gelen bir başka 
rivayete göre de harc şahsa. harac top
rağa tahakkuk eder (Maverdl. s. ı46) . 

lan Harabati Baba Tekkesi, 1967'de Kal
kandelen'deki bir tekstil fabrikası tara

fından restore edilip turistik amaçla hiz
mete açılmıştır. 
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!il MUHAMMED ARUÇi 

ı 
el-HARAC 

(bk. KiTABÜ'l-HAAAC). 
L _j 

L 

Toprak vergisi. 

L FIKHİHÜKMÜ 

IL TARİHÇE 
_j 

Arapça harc kökünden gelen ve sözlük 
anlamı "topraktan çıkan şey" olan harac 

kelimesinin Arapça'ya Akkadca veya Ara
rnice'den yahut Süryanice aracılığıyla 
Grekçe'den geçtiğine dair farklı görüşler 
vardır. Talmut'ta "baş vergisi". Pehlevi
ce'de "vergi" (özellikle araziden alınan) 

ve Ararnice'de yine "vergi" anlamlarına 
gelen söylenişleri birbirine yakın kelime
lere rastlanmaktadır. İslam fütuhatından 
önce Arapça'da yer aldığı bilinen kelime
ye toprak. bina, hayvan. köle gibi kaynak

ların ürün. kira. ücret türü getirileri ve 
devlet gelirleri olmak üzere birbiriyle ala
kah çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Genel 
olarak tebaanın mal varlığından alınan 
vergileri ifade eden harac zaman içinde 

özellikle toprak vergisi için kullanılmıştır. 

Haraç kelimesi Kur'an'da "caize" veya 
"mükafat" karşılığında ve bazı müfessir
lere göre daha geniş bir kapsamla "ver
gi" anlamında kullanılıyorsa da "toprak 
vergisi" olarak hiç geçmemektedir. Mü'
minGn süresinde. "Yoksa sen onlardan 
bir ücret mi (harc) istiyorsun? Rabbinin 
ecri (harac) daha iyidir" (23/72) mealinde
ki ayette harc ile birlikte ve aynı anlam
da kullanılmıştır. Alimierin çoğunluğuna 
göre burada "karşılık. ecir. ücret. men
faat" demek olan harc ve harac kelime
leriyle verginin kastedildiğini söyleyen
ler ve ayrıca her iki kelimeyi de harac Şek
linde okuyanlar vardır. Harc (farklı kıra

atiere göre harac) kelimesi Kehf süresin
de de yine çoğunluğun anladığı manada 
yer almıştır ( ı8/94 ) ; ancak burada ken
disine harc teklif edilen Zülkarneyn'in 
siyasi kudreti göz önüne alınırsa bunun 

ilgili ayetler içinde vergi anlamına en ya
kın kelime olduğu ileri sürülebilir. Baka
ra süresinde çekimli fiil halinde "toprak
tan mahsul çıkarma. üretme" manasın
da harc kökü geçmektedir (2/267). Harc 

ve harac kelimelerini birbirinden ayıran 
Asmal'ye göre harc bir defaya mahsus 
olarak alınan cu'lü (b k. CUALE). harac ise 
devamlı gelirleri ifade etmek için kullanı
lır. EbG Ubeyde ve Leys'e göre ikisi de 

aynı anlama gelirken Ebu Amr b. Ala, 
harcın teberru veya sadaka şeklinde ve
rilen. haracın ise edası zorunlu kabul edi
len şey olduğu görüşündedir (ibnü'l-Cev-

Harc ve harac kelimeleri hadislerde de 
yukarıdakilere ek olarak "vergi, pazar ver
gisi. baş vergisi" ve "mahsul" ya da "hası
la" anlamlarında kullanılmıştır (Buhar!, 

"Büyü<", 39 , 95. "I:Iarş", 10. 14. "l::lums", 
ı3. "İcare", ı8 . 19, "Menal5ıbü'l-enşar", 
26; Müslim. "Müsa~at". 62; ibn Ma ce. 
"Zekat", 2, "Ruhun", 1 ı ; E bO DavGd, "Bü
yüc'\ 30, 38, 7 I; Tirmizi. "BüyıJ<", 48, 53, 

"AJ::ıkam", 42; Nesa!. "Büyü<", ıs. "Ey
man", 45) Aynı kökten gelen ihrac mas
dan "vergi vermek. tediye etmek" de

mektir (el-Muvatta', "Zekat", ı O, ı ı . 28; 
Buhar!, "Menal5ıbü'l-enşar". 26; Müslim. 

"Zekat" , ı 7-ı9; Nesa!, "Şıyam". 67; "Ze
kat". ı) . Bu terimin. yabancıların Medi
ne'ye getirdikleri ticari mallardan alınan 
gümrük vergisi yahut pazar resmi anla
mında kullanıldığına da rastlanmaktadır 

{İbn Mace. "Ticaret". 40; Tirmizi. "Büyü<", 
ı 5) . Bununla birlikte çeşitli hadislerde Hz. 
Peygamber'in vergi tahsildan Ala b. Had
rami'nin Bahreyn- Hecer'deki müslüman
ların topraklarından öşür. gayri müslim

lerinkinden har aç tahsil ettiği bildirilmek
tedir (İbn Mace, "Zekat". 22) Kudame b. 
Ca'fer'in rivayetine göre ResGl-i Ekrem 
8. yılda (630) Ala b . Hadrami'yi Bahreyn'e 
göndererekyöre halkını İslam'a davet et

miş ve Münzir b. Sava'nın liderliğindeki 
pek çok kişi müslüman olmuştu. İslam'ı 
reddeden Salih ile (?) . halkı adına hubu
bat ve hurma mahsulünün yarısı karşılı
ğında mukaseme antiaşması yapılmış. 

· ayrıca buiGğa eren her erkek çocuk için 1 
dinar cizye konulmuştu (el-/jarac, s. 278). 
Bu uygulama. Hayber Antiaşması ' ndan 
farklı bir durumun varlığını göstermesi 
açısından önemlidir. Haraç ile eş anlamlı 

olarak kaynaklarda zaman zaman cizye
tü'I-arz ve ücretü'I-arz tabirlerinin de 
geçtiği görülür. 

Fıkıh ve kamu maliyesi literatüründe 
haraç kelimesinin biri genel (vergi ya da 
devlet gelirleri). diğeri özel (toprak ve r

gi si) olmak üzere iki teknik anlamı vardır. 

Mutlak olarak ve öşür veya cizye terim
lerinin zıttı düşünülerek kullanıldığında 
üretken arazilerden alınan nakdi yahut 

ayni toprak vergisini ifade eder. Maverdi 

ve Ebu Ya'la ei-Ferra'nın tarifine göre ha

raç toprağa tahakkuk ettirilen edası zo
runlu haklardır. "Cizyetü'l-arz, cizye ale'l
arz" ve "haracü'r-re's, harac ale'r-re's" 
terkiplerinde olduğu gibi haraç ve cizye 

kelimelerinin birbirinin yerine ve mutlak 
vergi manasında kullanıldıkları da görül-
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