
HASLUCK, Frederick William 

enstitünün kütüphanecisi ve müdür yar
dımcısı oldu. 1916'da vererne yakalandı ; 

tedavi amacıyla İsviçre'ye gittiyse de iyi
leşemedi. 22 Şubat 1920'de İsviçre'de 
öldü. 

Hasluck'un çalışmaları birbiriyle ilgili 
çeşitli alanlarda yoğun laşmıştır. önceleri . 
bir arkeolog ve tarihçi olarak Grek arke
olojisi, İzmir'in tarihi, Athos dağındaki Or
todoks manastırları, Ortaçağ coğrafya ki
tapları ve seyahatnameleri, Doğu Akde
niz kıyılarındaki Ceneviz ve Ve n edi k yapı

ları. sikkeler gibi konularda çalıştı. Cyzi
cus (Cambridge 191 O, antik şehrin tarihi 
ve burada yapılan kazılar), The Church 
of Our Lady of the H undred Gates in 
Paros (London 1920, H. H . Jewel ile birlik
te) ve Athos and its Monasteries (Lon
don 1924) adlı üç kitapta kırk altı makale 
bu dönemin ürünüdür. 1913'te Konya'ya 
yaptığı bir geziden sonra çalışmaların ı 

Rumeli ve Anadolu 'da Hıristiyanlık ile 
Müslümanlık arasındaki ilişkiler üzerinde 
yoğunlaştırdı. En önemli kitabını oluştu
ran Christianity and Islam under the 
Sultans (1-11, Oxford 1929). Osmanlı şart

larında iki din arasındaki bağlantılar ve 
dini gelenek mirasları üzerine yapılmış 
ilk ilmi araştırmadır. Kitabın birinci bölü
mü türbeler in ve kutsal mekanların kul
lanımındaki devamlılık üzerinedir. Bura
da, o zaman yaygın olan görüşün aksine, 
mahal!T dini geleneklerin büyük siyasi ve 
kültürel değişmeler sırasında ancak şart
lar çok uygunsa hayatiyetini sürdürebii
diğini ve belli bir türbe veya kutsal meka
nın yaşamasını, ilgili dini geleneklerin di
renme gücünün değil maddi zenginlik ve 
mekanın sağladığın ı ileri sürer. İkinci bö
lümün konusu, Anadolu 'daki aykırı mez
heplere mensup aşiretlerle çeşitli eviiya
tara ilişkin keramet ve destanlardır. Üçün
cü bölümde ise Bektaşi dervişleri üzeri
ne yapılmış uzun bir çalışma ile kırklar. kı-
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zılelma gibi konularda ve Kızkulesi'ne 

dair kaleme alınmış çeşitli makaleler bu
lunmaktadır. Yine kendi gözlemlerine da
yanarak yazdığı Letters on Religion and 
Folklore adlı eseri de (London 1926) 

Christianity and Islam'da ileri sürdüğü 
fikirleri destekleyici mahiyettedir. Eser
lerinin bir kısmı kendisi hayatta iken ya
yımlanmış olmakla birlikte çoğu , özellik
le Türkiye'deki dini hayatla ilgili olanlar 
ölümünden sonra eşi tarafından neşre 
hazırlanmıştır. 

Hasluck'un makalelerinden on tanesi, 
Ragıb Hulusi tarafından Türkçe'ye tercü
me edilip Anadolu'nun Dini Tarih ve Et
nografyasına Dair Tedkikat Merkezi Neş

riyatı'nın birinci kitabı olarak Bektaşilik 
Tedkikleri adıyla neşredilmiş (İstanbul 

1928). bu tercüme, Anadolu ve Bal
kanlar'da Bektaşilik adıyla Yücel Demi
rel tarafından sadeleştirilerek Latin harf
leriyle de yayımlanmıştır (İstanbul 1995). 

M. Fuad Köprülü tercümeye yazdığı tak
dim yazısında, söz konusu makalelerin 
doğrudan veya dalaylı şekilde Bektaşilik'
le ilgili olmaları sebebiyle bir kitapta top
landığını. Türk ve İslam kaynaklarına hak
kıyla vakıf olmayan Hasluck'un bu maka
lelerde ileri sürdüğü görüşler ve ulaştığı 
sonuçlara tamamıyla güvenilemeyeceği
ni, ancak eski hıristiyan kaynaklarına et
raflı şekilde vakıf olmasından dolayı ko
nular üzerinde çalışan Türk araştırmacı
ları için önem taşıdığını belirtir (s. Vll). 
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~ CHRISTINE WooDHEAD 

HASR 
(y=Jf) 

Bir ifade içinde 
bir lafzın veya lafızlar kümesinin 

diğerlerine özel şekilde tahsis edilmesi 
anlamında meani terimi. 

L _j 

Sözlükte "kuşatmak, kısaltmak, daralt
mak, sıkıştırmak, hapsetmek, menet
mek" gibi anlamlara gelen hasr kelimesi 
belagat yönünden bir kaz ve tekit türü 
sayılır. Edebiyat terimi olarak hasr. bir 
ifade içinde bir lafız veya lafızlar kümesi-

nin diğer bir lafız veya lafızlar kümesine 
özel bir yolla tahsis edilmesini ve sadece 
onu belirtmesini ifade eder. Belagat ki
taplarında buna hasr veya kasr denilmek
le birlikte bu kelimelerin yer ine ihtisas 
ve tahsis tabirlerinin kullanıldığı da gö
rülür (Süyüt\', el-İtka.n, ll, 49). Bazı alim
ler hasrda nefiy ve ispat. ihtisasta ise yal
nız genelin içerdiği bir özele yöneliş bu
lunduğunu ileri sürerler (Tehanevl, ll, 

ı 186; Süyutl, İ 'cazü'l·Kur'an, 1, 191). 

Bir hasr ifadesinde maksur (tahsis edi
len), maksurun aleyh (kendisine bir şey tah
sis edilen) ve kasr edatı (tarlku'l-kasr ki bu 
vaz'! kasırda bulunur) olmak üzere üç un
sur vardır. Maksur ve maksfırun aleyhe 
"hasrın tarafları" denir. Arapça ifadeler
de hasrın tarafları mübteda-haber. fiil
fail, fail-mef'ul , mef'ul -mef'ul. hal-hal 
sahibi vb. olabilir. Sadece mef'ul-i maah
ta ve tekit bildiren mef'fıl- i mutlakta hasr 
olmaz. Bu sebeple " ı.a; 'ıl!~ ..:ı!" ayetin
deki hasr, nevi bildiren mef'fıl- i mutlaka 
hamledilerek ·~ ı.a;" şeklinde yorum
lanmıştır. 

Hasr ifadesinde ya sıfat (vasıf, hal, hü
küm. haber. f ii l) mevsufa veya mevsuf sı
fata hasredilir. Mevsufun sıfata hasrı na
dirse de böyle bir hasr mecazen müm
kündür. Çünkü varlıkların bütün vasıfları 
ihata edilemeyeceğinden mevsufu birine 
hasredip diğerl erini ondan soyutlamak 
ancak mecaz yoluyla mümkün olabilir. 

Arapça'da meşhur olan hasr yolları 
şunlardır: 1. En kuwet li hasr yolu "nefiy 
+ istisna edatı" formudur. Bunda istisna 
edatından önceki unsur maksur, sonraki 
unsur maksurun aleyhtir. Bu yolla kuru
lan hasr ifadesi hükmü bilmeyen veya 
hüküm_hakkında inkar. şüphe, tereddüt 
ve vehim içinde olan ya da mecaz yo
luyla bu durumda kabul edilen muha
taba karşı kullanılır ve "müferrağ istis
na" tarzında getirilir (Teftazanl. s. 217-

218) . Şu ayetler buna örnek teşkil eder: 

'ıl!..:ıW1iJI.)'"')..:ıi,": ·~J~~'ıl!~i..:ı!" 
" .dı~ 'ıl!~.; Lo'"; • ...r> Lo z. Cumhura göre 
"innema" ( L.ı.i!) hasrifade eder ve mak
sOrun aleyh cümlenin sonunda bulunur. 
Bu tür Arapça ibareterin Türkçe'ye tercü
mesinde "ancak" ifadesinin cümlenin son 
unsuruna dahil edilmesi gerekir. Bu se
beple "ö,>! ..:ı,.;..~ı Lo.iJ"; ·~ lil Lo.i!" ayet
lerinin, "Ancak ben bir beşerim"; "Ancak 
mürninler kardeştir" şeklindeki çevirisi 
yanlıştır. Doğrusu. "Ben ancak bir beşe

rim"; "Müminler ancak kardeştirler" şek

linde olmalıdır. Hasr.ın bu türü açık olan, 
inkar edilmeyen ve muhatabın malumu 



olan ya da mecazen böyle kabul edilen 
hususlarda onun dikkatini çekmek için 
yapılır. Bazan "innema" hasr ile birlikte 
tahkik, tekit. sebep (Miquel, CCXLVIII 
[1960]. s. 484, 493) ve özellikle ta'riz bil
dirir (Abdülkahir ei-Cürcanl. s. 354-358). 

"y~Yf ı,ı,ı Jr.>..ı lo.i!" (Ancak akıl sahipleri dü
şünür) ayetinde. düşünüp ibret almayan
ların akıl ve fikirden mahrum hayvanlar 
düzeyinde varlık oldukları vurgulanmış
tır (ta'riz). 3. "La" ( Y ). "bel" ( Jı) ve "la
kin" ( ,;,sJ ) atıf harfleri. Bunlarda mak
sOrun aleyh "la"dan önce, "bel" ve "la
kin"den sonra gelir. Bunların hasr ifade 
edebilmesi için "bel" ve "lakin"den önce 
nefiy veya nehyin geçmiş bulunması, at
fedilen nesnenin müfred olması ("la"da 
da öyle) ve ayrıca "lakin"in başında vav 
bulunması şarttır. 4. Cümledeki öğelerin 
sıralanmasında sonra gelmesi gerekeni 
öne geçirmek (takdim); haberi mübteda
ya, mamullerini fiile takdim gibi. Burada 
da maksOrun aleyh öne geçirilen unsur 
olur. Bu tür hasr ancak dil zevkine sahip 
olanlarca bilineceği için buna "zevk! kasr'', 
hasrifadesi için konulmuş edattarla ku
rulan diğerlerine de "vazl kasr" denilir 
(Hatlb el-Kazvlnl, I, 122). Takdim yoluyla 
hasr önemseme, itina, ihtimam, tekit, 
takrir, teşvik, hatırdan çıkarmama. hoş
lanma, nefret ve teberrük amacıyla; ba
zan da nazım, seci, kafiye ve fasıla zaru
reti için yapılır (İbnü'l-Eslr, II, 2 1 ı). Me
sela."~!!~!'~!!~!" (Ancak sana iba
det eder, ancak senden yardım isteriz) ayetin
de takdim hasrifade ederken,~;, _r>Y4i' 
"-:ı~,ı. ( Ahirete de yalnız onlar kesinlikle ina
nırlar) ayetinde böyle bir mana (hasr) yan
lış olur. Çünkü burada mef'ul fasıla için 
fiilinden önce getirilmiştir. 

Bunların dışında bazı alimlerce kabul 
edilen diğer hasr ifadeleri de şöylece sı
ralanabilir: 1. Fas ıl zam iri. Haberi sıfat
tan ayırmak amacıyla getirildiği gibi onu 
mübtedaya hasretmek veya cümlede 
başka bir hasr ifadesi varsa onu pekiştir
rnek için de getirilebilir (Mustafa el-Me
ragi, s. 139) "-:ı~f ~~,l" (Onlar kur
tuluşa erenterin ta kendileridir) ayetinde te
kitle beraber hasr ifadesi görülmektedir. 
z. Haberin cins ifade eden harf-i ta'ritli 
olarak getirilmesi mutlak olarak ya da bir 
zarf veya hal ile kayıtlı olarak hasr bildirir 
(Hatlb ei-Kazv!n!, 1, 98-99). "~~~ .,y.Jf" 

(Baki olan ancak Hak'tır) ifadesindeki hasr 
buna örnek teşkil eder. 3. Bazılarına gö
re "ennema" da "innema" gibi hasr bildi
rir. 4. Abdülkahir ei-Cürcan! ve Ebu Ya'-

küb es-Sekkakl'ye göre fiil cümlesini, öz
nenin fiile takdimi suretiyle isim cümlesi 
şeklinde ifade etmek de hasr bildirir. Tak
dim edilen zamir veya zahir isim olabilir 
(Zerkeş!, Il, 412; SüyOU, el-İt~an, II, 50-

51). s. et-Tell]iş 'in bazı şarihlerine göre, 
manevi tekit ile "inne ... + le ..... formunda 
olduğu gibi peş peşe gelen iki tekit hasr 
bildirir. Bu sebeple "~..u ı l;J j ~ u!" (Kur
'an'ı biz indirdik biz) ifadesi, "Kur'an'ı an
cak biz iı'ldirdik" anlamıyla eşdeğer ka
bul edilebilir. r> ~ -:ıWf'l -:ı! (Muhakkak 
ki insan mutlak bir zarar içindedir) ayetin
de de durum böyledir. 6. Tibl'ye göre 
"? ... (,l) r"l + ... ( ~) l"formundakitayin 
sorusunun cevabı da hasr bildirir. 7., c.>.>i' 

"~..r) , ~Y , ~ , .ıa.o; lafızla rı ile veya 
"kasr, hasr, inhisar, ihtisas. tahsis .. ." fiil
Ierini ve türevlerini kullanmak suretiyle 
de sarih hasr mümkün olur (Seyyid Ah
med el-Haşim!, s. 180) 

Bir şeyin diğerine tahsisinin gerçeğe 
uymasına veya bir şeye izafet ve nisbette 
olmasına göre hasr hakiki ve gayri hakiki 
(izaff) otarak ikiye ayrılır. "La ilahe illal
tah" cümlesinde u!Ghiyyetin Allah'a tah
sisi hakikata ve vakıaya uygundur. "eş

Şairu Hasenün la Halidün" (Şair Hasan·
dır, Halit değil) cümlesinde şairliğin Ha
san'a tahsisi Halid'e nisbetledir. Hakiki 
h asrın da tahkik veya mü balağa ve iddia 
bildiren kısımları vardır. izafi hasr da mu
hatabın durumuna göre üçe ayrılır. Mu
hatap bir vasıf veya hüküm de birden çok 
şeyin ortaklığına inanıyorsa bunlardan 
birine tahsis için yapılana "ifrad" (birle
me) kasrı, muhatap hükmün aksine ina
myorsa bunu red için olana "kal b" (ters çe
virme) kasrı , hükümde mütereddit ise bu
nu gidermek için yapılana da "ta'yin" 
(belirleme) kasrı denir. 

Hasr, m ean! terimi olarak "kasr" adıy
la Türk belagatına da geçmiş ve bilhassa 
şiirde edebi sanat gibi bir özelliğin baş
kalarında bulunmayıp yalnız bir şeyde bu
lunduğunu ifade etmek için kullanılmış
tır. Türkçe'de kasr edatının görevini "an
cak, yalnız, meğer, hele. özge. sade, he
men, başka, maada, gayri, illa, belki" ke
limeleri yapar. "Ne yanar kimse bana 
ateş-i dilden özge 1 Ne açar kimse kapım 
bad-ısabadan gayrı" (FuzGII) beytindeki 
"özge" kelimesi buna örnektir. 

Şiirde vezin gereği bir kelimenin kısal
tılması (İstanbul > Stanbul) veya aruz 
vezniyle yazılmış mısraların sonundaki 
"feilün" tef'ilesinin "fa'lün" şeklinde uy
gulanmasına da kasr denilmiştir. 

HASRET MOHANT 
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!il İSMAİL DURMUŞ 

HASRET MOHANi 
(~~,..,..:.ı.,...._>) 

(ö. 1951) 

Hindistanlı gazeteci, · 
şair ve siyaset adamı. 

_j 

Kuzey Hindistan'da Utar Pradeş eyale
tinde küçük bir kasaba olan Mohan'da en 
kuwetli ihtimale göre 1880 yılında doğ

du. İmam Alier-Rıza'nın soyundan geldi
ği ileri sürülen Nlşaburlu bir seyyid aile
sine mensuptur. Atalarından Seyyid Mah
mud en-NisabQrl'nin Hindistan'a geldik
ten sonra615'te (1218) Mohan kasabası
nı kurarak buraya yerleştiği rivayet edi
lir. 
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