
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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HASRET MOHANI 

Devlet hizmetinde bulunan seçkin bir 
ailenin çocuğu olan Seyyid Fazlülhasan 
Hasret Mohani ortaokulu Mohan'da, lise
yi FetihpOr'da okudu. FetihpOr'daki mek
tepte Mevlana Seyyid Han Zahirülisam 
gibi değerli hoca ve alimierin öğrencisi 
olması gelişmesine büyük katkı sağladı. 
Bu yıllarda Abdülvehhab adlı bir şeyhe 
intisap etti. Daha sonra devlet bursu ka
zanarak Aligarh'ta üniversite düzeyinde 
bir yüksek okul olan Mohammedan Ang
lo-Oriental College'a girdi. Buradaki öğ
rencilikyıllarından itibaren Kuzey Hindis
tan müslümanlarının siyasi ve kültürel 
hayatıyla yakından ilgilenmeye başladı. 
Öğrenci derneğinin en faal üyelerinden 
biri oldu. Faaliyetlerinden dolayı okulun 
İngiliz yöneticisi tarafından iki defa okul
dan uzaklaştırıldı. 1903'te mezun olunca 
gazeteci olarak hayatını sürdürmeye ka
rar verdi. Aynı yıl Urdu-i Mu'alla adlı Ur
duca bir dergi çıkardı. Panislamizmi sa
vunan ve İngilizler' e karşı direnmeyi tav
siye eden yazıları müslüman gençlik üze
rinde etkili oldu. Hindistan'ın bağımsız

lığa kavuşmasının HindGiar'la iş birliği 
sayesinde gerçekleşebileceği konusunda 
müslümanları ikna etmeye çalışan Has
ret Mohani bu amaçla Hindistan Kongre 
Partisi'ni destekledi. Urdu-i Mu'alla'nın 
Nisan 1908'de çıkan sayısında yayımla
nan "Mısır'da İngiliz Eğitim Politikası" 
adlı imzasız bir makale dolayısıyla İngiliz 
yetkilileri tarafından tutuklandı. Halkı is
yana teşvik ettiği gerekçesiyle dergisi ka
patıldı. 1909'da hapisten çıktıktan sonra 
Urdu-i Mu<alla'yı tekrar yayımlamaya 
başladı. Dergide b.ir süre siyasi konulara 
temas etmedi. Aricak ı. Dünya Savaşı ön
cesinde değişen dünya şartları onu yeni
den müslümanların siyasi durumlarıyla . 
ilgilenmeye yöneltti. Trablusgarp ve Bal
kan savaşları sırasında Osmanlılar'a yar
dım için Hint müslümanlarından topla-
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dığı paraları İstanbul'da Hilaliahmer Ce
miyeti'ne gönderdi. 1916'da, Ubeydullah 
Sindi'nin önderlik ettiği İngiliz aleyhtarı 
muhalefetle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 
tutuklanmasına halk sert tepki gösterdi. 
191 Tde şeyh Mevlana Abdülbari tara
fından kendisine Kadiriyye ve Çiştiyye hi
lafeti verildi. 

Hasret Mohani, Kasım 1919'da başla
yan hilafet toplantılarında önemli rol aldı 
ve Hindistan Hilafet Hareketi'nin lider 
kadrosu içerisinde bulundu. 1921 yılında 
Ahmedabad'da toplanan Hindistan Müs
lümanları Birliği'nin başkanlığını yaptı. 

Hindistan'ın bağımsızlığını savunduğu 

için 1922'de tekrar tutuklandı ve iki yıl 
sonra serbest bırakıldı. 1925 yılında Ko
münist Parti'nin kongresinde başkanlık 
yapması, bu arada hem müslüman hem 
de komünist olduğunu söylemesi itibarı
nı büyük ölçüde zedelemesine rağmen 
Urdu-i Mu'allô. dergisini yayımlamaya 
ve Hindistan Müslümanları Birliği içinde 
siyasi faaliyette bulunmaya devam etti. 
1932'de hacca gitti. Kahire'de düzenle
nen Filistin Kongresi'ne ( 1938) Hindistan 
müslümanlarının temsilcisi olarak katıl
dıktan sonra iki yıl süren bir Avrupa se
yahatine çıktı. Ülkesine dönünce Hindis
tan Müslümanları Birliği'nin bağımsız 
Pakistan devleti kurma isteğine karşı ta
vır aldı. 1942 yılından itibaren bir Hindis
tan konfederasyonu kurma planını ger
çekleştirmeye çalıştıysa da sonuç ala
madı. 1946'da Hindistan Müslümanları 
Birliği'nin adayı olarak Birleşik Eyaletler 
Yasama Konseyi ve Hindistan Kurucu 
Meclisi'ne üye seçildi. Pakistan devleti 
kurulduktan sonra KanpOr'da yaşamayı 
tercih etti. 13 Mayıs 1951 'de Leknev'de 
öldü. 

Eserleri. 1. Külliyyat. Urdu edebiyatı
nın önemli gazel şairlerinden olan Has
ret Mohani'nin çeşitli tarihlerde yayım
Ianmış on adet divanının Mevlana Cemal 
Mian Ferengi tarafından yapılan toplu 
basımıdır (2. bs .. Lahore 1959). z. Şer]J.-i 
Divan-ı Gö.lib (Karaçi 1965). XIX. yüzyıl 
Urdu şairlerinden Galib Mirza Esedul
lah'ın divanının şerhidir. 3. Nikilt-ı Sü
l]an (Haydarabad, ts.). Urdu şiiri hakkın
da bir incelemedir. 4. İntil]ab-ı Urdu-i 
Mu<alla (Aligarh. ts .). Urdu-i Mu<ana 
dergisinde 1903-1908 yılları arasında çı
. kan yazılarından derlediği bir eserdir. 
Hasret Mohani'nin bazı şiirlerini Rahim 
Ali İngilizce tercümeleriyle birlikte ya
yımlamıştır (KanpGr 1922). 
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li] RlZA KURTULUŞ 

L 

HAS SA 
(~1>-) 

Hükümdara 
ve hükümdar sarayına ait kurumlar, 

hizmetler ve görevliler için 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Arapça bir kelime olan hassa, bir şeye 
veya kimseye aidiyet bildiren hassın mü
ennesidir. Karakoyuolu ve Akkoyunlular'
da hükümdarıo maiyet askerlerine has
sa nökerleri denirdi. İran Moğolları'nda 
da (İihanlılar) maiyet askeri ve devlet ha
zinesi için kullanılan bu tabire, Osmanlı 
resmi terminolojisinde padişaha ve sara
ya aidiyetin bir ifadesi şeklinde yaygın ola
rak rastlanır. 

Saraya ait atların barındığı yer olan Is
tabl-ı Amire'ye bazan Has Ahur denildiği 
gibi saray hayvanları için gerekli otun te
min edildiği çayırlar hassa çayırı, ıstabi-ı 
Amire yularcılarına efsar-dGzan-ı hassa, 
bunların şakirdleripe palan-düzan-ı has
sa, hassa iplikçiterine tıl- bafan-ı hassa, 
keçe işleriyle uğraşanlara keçeciyan-ı has
sa, dericilere debbağan-ı hassa ve serra
cin-i hassa denirdi. Elçilik heyetlerine ve
rilen ziyafetler sofra-i has şeklinde ifade 
edildiği gibi, saraydaki Enderun koğuşla
rının en itibariısı olan Has Oda belgeler
de ve kaynaklarda genellikle hane-i hassa, 
padişahların şikar halkından olan züm
reler hassa doğancıları, hassa çakırcıları 
ve hassa şahincileri, padişahların şahsi 
gelir ve giderlerine ait işlerle ilgili kurum 
Haz'ine-i Hassa, sarayla ilgili alım satım iş
leriyle meşgul memur hassa harç emini, 
devlete ait gemiler hassa kadırgaları, bu 


