
tabın bir parçası zamanımıza ulaşmış 
(Sezgin, VI, 190) ve Rüşdi Raşid tarafın
dan matematiksel tahlil açısından ince
lenmiştir (Les mathematiques, s. 779-

836). 3. el-Med]].alü'l-kebir ila 'ilmi'n
nücilm. Hakkında BirCıni tarafından el
Aşarü'l-bô~ıye'de bilgi verilen eser ast
roloji sahasında olup tarihierne usullerini 
incelemiş. ayrıca muharrem ayının ilk gü
nünü tayin etmede kullanılan yöntemleri 
tartışmıştır. 4. Kitôbü'l-Eb'ad ve'l-ec
ram. BirCıni'nin el-Kanilnü'l-Mes'ildi'si 
ile Haraki'nin Münte]]a'l-idrak'inde bah
si geçen bu eserinde Hazin anlatılanlara 
göre yıldızlar arasındaki uzaklıkları ver
mektedir: ancak verdiği değerlerin kendi 
tesbitleri olup olmadığını belirtmediği gi
bi bunları nasıl elde ettiğini de açıklama
maktadır. s. Risale ii J:ıalli't-ta'dil. Adı
na BirCıni'nin Ma~ale ii isti]]raci'l-ev
tôr'ında rastlanmaktadır. 6. Ma~ale ii 
ennehil yümkin en yütevehhem i]].ti
JQfü J:ıareketi'ş-şems 'aJQ merkezi'l
'alem. BirCıni tarafından Taf:ıdidü niha
yati'l-emakin, el-Kanilnü'l-Mes'ildi ve 
el-Aşarü'l-bô~ıye'de bu isimle bahsedi
len eser, bazı kaynaklarda kısaca Risale 
ii J:ıareketi'ş-şems adıyla verilmektedir. 
7. Ma~ale fi'l-burhan 'aJQ ba't.ı şan'ati'l
usturJQb. Semev'el ei-Mağribi tarafından 
Keşfü 'avari'l-müneccimin adlı eserin
de Hazin'e atfedilerek kaydedilmiştir. 8. 
Kitabü'l-'Alemin. Dünya tarihinin krono
lojisini tesbite çalışan bir astronomi cet
velidir. Paris Bibliotheque Nationale'de 
(nr. 5968) kayıtlı bulunan anonim bir zic
de ondan yapılmış birçok alıntı yer almak
tadır. 9. 'Amelü'ş-şaiif:ıati'l-Qfa~ıyye. 
BirCıni tarafından Kitabü İsti'abi'l-vü
cilh adlı eserinde zikredilmiştir. 1 o. Kitô
bü'l-Beyan. Semev'el bunu Keşfü 'ava
ri'l-müneccimin adlı eserinde anmak
tadır. 11 . et-Taf:ıayyür ii taşJ:ıiJ:ıi tôri]]i't
Tilfan. Adından anlaşıldığına göre NCıh 
tufanının tarihi hakkında bir çalışmadır. 
12. Sırrü'l-'alemin. İbnü'I-Heysem'in ve 
Haraki'nin konuyla ilgili orijinal çalışma
larına kaynaklık eden eser, Batlamyus'un 
alemin oluşumu ve gezegenlerle ilgili var 
sayımlarını ele alır ve bunları geliştirir. 
13. Tefsirü'l-maMleti'l-ilJQ mine'l-Me
cisti. BirCıni'nin Taf:ıdidü nihayati'l
emakin'de bu isimle andığı eser muhte
melen Tefsirü'l-Mecisti'nin bir parça
sıdır (Hazin'in çalışmaları için ayrıca bk. 
Sezgin , V, 299; VI, 190). 

Wiedemann, İbnü'I-Ekfani'nin İrşadü'l
~aşıd'ını ve diğer bazı klasik eserleri kay-

nak göstererek Hazin'e Kitabü'l-AWti'l
'acibe er-raşadiyye adlı bir eser daha 
nisbet etmekteyse de bu çalışma aslında 
isim benzerliğinden dolayı karıştırılan Ab
durrahman ei-Hazini'ye aittir. 
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1103'te (1692) İsfahan'da doğdu. So
yu, Safeviyye tarikatının piri Safiyyüd
din-i Erdebill'nin mürşidi İbrahim Za
hid-i Geylani'ye ulaşır. Babası, ailesinin 
ikamet ettiği Lahkan'dan öğrenim için 
Safeviler'in başşehri İsfahan'a gitmiş, da
ha sonra buraya yerleşmişti. Hazin İsfa
han'da başladığı öğrenimine Şlraz'da de
vam etti: Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zer
düştilik hakkında bilgi edinmeye çalıştı. 
Babası ile birlikte Gilan, Şlraz ve Fars 
körfezinde Benderabbas'a seyahat edip 
tekrar İsfahan'a döndü. 12 Muharrem 
113S'te (23 Ekim 1722) Afganlılar'ın İsfa
han'ı kuşatmaları üzerine Hürremabad'a 
kaçtı. Bu arada Şah ll. Tahmasb ile mü
nasebet kurdu. Tahmasb, Meşhed'de 
kendisini ziyaret ederek Afgan Hüküm
dan Eşref üzerine yürümek için hazırla
dığı orduya katılmasını istedi. Hazin, 6 
Rebiülewel 1142'de (29 Eylül 1729) mey
dana gelen Mihmandost Savaşı'na katıl
dıktan sonra hac farizasını yerine getirdi 
ve dönüşünde Benderabbas'a gitti. Bu
radan da Hindistan'a geçerek Sind böl
gesindeki bazı yerleri gezdi. Avşarlılar'
dan Nadir Şah şehri ele geçirdiği sırada 
Delhi'de bulunan Hazin bir dostunun 
evinde saklandı. Nadir Şah'ın Delhi'den 
ayrılmasından sonra Babürlüler'den Na
sırüddin Muhammed Şah tarafından ken
disine maaş bağlandı: vezirlik teklifini ise 
kabul etmediği rivayet edilir. Kendisini çe
kemeyenler yüzünden üç yıl kadar yaşa
dığı Delhi'den ayrılarak önce Agra'ya, da
ha sonra Benares'e gitti. Vefatma kadar 
Benares'te kaldı ve ölünce bu şehirde 
defnedildi. 

Eserleri. Hazin'in 300'e yakın eser ka
leme aldığı söylenmektedir (Ma'sCıme Sa
lik, s. 35-104). Bu eserlerden ancak bir 
kısmı günümüze ulaşmış olup en önemli
leri şunlardır: 1. Te~kire-i AJ:ıval. 11 54'
te (1742) Delhi'de yazılan eser, Tari]].-i 
Af:ıval-i Şey]]. Ijazin veya Ijalat-ı Şey]]. 
Ijazin adlarıyla da tanınır. Bir otobiyog
rafi olmakla beraber müellifin yaşadığı 
dönemin otuz kırkyıllık tarihini de yansı
tan eserde Afganlar'ın İsfahan'ı ele ge
çirmeleri, Osmanlılar'ın Van valisi Köprü
lüzade Abdullah Paşa'nın Tebriz'i kuşat-
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ması. Nadir Şah'ın Delhi'yi zaptı gibi 
önemli olaylar yanında bu ülkelerin içti
mal ve iktisadi durumları hakkında geniş 
bilgi bulunmaktadır. Çeşitli kütüphane
lerde yazma nüshaları bulunan eser (Sto
rey, 1/2, s. 84 7). ilk olarak F. C. Belfour 
tarafından Tari]J.-i Al}.val be-Te~kire-i 
lfal-i Mevlana-yı Şey]]. Mul}.ammed 
'Ali lfazin ki Ijod Nevişte adıyla yayım
lanmış (London 1831), bunu Benares 
(1851), Leknev (1293), KanpOr (1893), 
Delhi (ı 3 ı 9/1902) ve Tahran (ı 324 h ş./ 
ı 945) baskıları takip etmiştir. Te~kire-i 
Al}.val F. C. Belfour (The Life of Sheikh 
Mohammed Ali ljazin, London 1830) ve 
M. C. Master (The Translation of the Ta
rikh-i Ahval of Mowlana Muhammed 
Şeyh Ali Hazin, Bombay I 9 I I) tarafın
dan İngilizce'ye çevrilmiştir. z. Külliyat-ı 
lfazin (Leknev. ts.; KanpOr 1893). Bu eser 
Te~kire-i Al}.val'da adları geçen yirmi 
eserinin büyük bir kısmını ihtiva etmek
tedir. 3. Te~kiretü'l-mu'aşırin. 116S'te 
(1752) kaleme alınan eserin birinci bölü
münde şiir yazan alimlerin, ikinci bölü
münde şair li ği meslek edinmiş olan çağ
daş şairlerin biyografileri yer almaktadır. 
Eser Külliyyat-ı lfazin içinde basılmış
tır. 4. Divan. Hazin. Te~kire-i Al}.val'de 
dört divan yazdığım söylerse de bunlar
dan sadece dördüncüsü günümüze ulaş
mıştır. 11 SS (1742) yılında tamamlanan 
divan külliyat içinde yayımlanmıştır. 
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Osmanlılar'da devlete ait 
nakit, kıymetli eşya 

ve bunlarla ilgili evrakın 
saklanıp korunduğu yer. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi saklamak, biriktir
mek" anlamına gelen hazn kökünden me
kan ismi olan hizane kelimesi Türkçe'ye 
hazine şeklinde geçmiş ve XIII. yüzyıldan 
itibaren hazne biçiminde de kullanılmış
tır. Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi 
Selçuklular'da da para, hil'at, vesika, si
lah, kıymetli eğer takımları ve mücevhe
ratın saklandığı yer olarak hazine kelime
sine sıkça rastlanır. İbn Bibi, asıl devlet 
hazinesine "hazine-i amire" dendiğini be
lirttiği gibi tahsil edilen paraların, savaş
ta ele geçirilen ganimet mallarının, bun
larla ilgili kayıtları ihtiva eden defterlerle 
muahede metinlerinin burada bulundu
ğunu yazar; ayrıca "hizane-i has" denilen 
hükümdara ait bir iç hazinenin varlığın
dan da söz eder (Uzunçarşılı. Medhal, s. 
124). Osmanlı mali bürokrasisine geniş 
ölçüde örnek teşkil eden İlhanlılar'da ise 
vezirin yetki alanı içinde "hizane-i büzürg" 
adlı devlet hazinesinden bahsedilmekte
dir. Memlükler'de de "hazinedar- ı sani. 
hazinedar, nazırü'l-hizane" gibi görevli
lere rastlanmaktadır. Osmanlılar'da ha
zine tabirinin geniş anlamıyla ve yaygın 
olarak kullanılışı XV. yüzyıldan itibaren 
başlar. Bu dönemlerde kelimeye, doğru
dan doğruya devlete veya şahıslara ait 
paraların. ziynet eşyalarının saklandığı 
yer (miri hazine) anlamında kaynaklarda 
rastlanmaktadır (ayrıca bk.BEYTÜLMAL). 

Osmanlı devlet teşkilatında daha ku
ruluş yıllarında kıymetli nakit ve malların 
korunduğu bir hazinenin var olduğu sa
nılmaktadır. Osmanlılar'da XVIII. yüzyılın 
son çeyreğine kadar Enderun (Hazine-i 
Hassa. iç hazine) ve Birun (maliye hazi
nesi. devlet hazinesi, dış hazine) adların
da iki hazinenin varlığına rastlanmakta, 
ancak bu ayırımın hangi dönemde kesin 
olarak şekillendiği bilinmemektedir. Fa
tih Sultan Mehmed'in teşkilat kanunna
mesinde, baş defterdarın bütün devlet 
mallarının nazırı durumunda olduğun
dan söz edilmesi, yine burada "ceyb harç
lığı" tabirine rastlanması bu ayırımın ya
vaş yavaş meydana gelmekte olduğuna 
işaret etmektedir. Fatih Sultan Mehmed 
dönemine ait 1478 tarihli bir mevacib 
defterinde, Enderun hizmetiileri arasın-

da "Bölük-i Hazine" başlığı altında üç gö
revlinin adının yer alması da (Ahmed Re
fik, IX/49 113371. s. 5) bu ayırımın varlığı
na delil olarak gösterilebilir. Bununla bir
likte sarayın harem kısmında bulunan En
derun Hazinesi'nin bir çeşit ihtiyat hazi
nesi olarak kullanıldığından, yani yedek 
hazine durumunda olduğundan yola çı
kan bazı araştırmacılar, bu dönemi ge
nel görünüş itibariyle tek hazineli devir 
olarak kabul ederler. 

Enderun Hazinesi veya iç hazine Has 
Oda. bodrum. çilhane, raht (Has Ahur). 
hil'at ve ceyb-i hümayun hazinelerinden 
oluşmaktaydı. Burası XVII. yüzyılın orta
larında yaklaşık 11 O görevli tarafından 
idare edilirdi. Bunların başında hazine
darbaşı ve yardımcısı hazinedar kethü
dası vardı. 118S'te ( 1772) görevli sayısı 
1 S7'ye çıkmıştı. XVIII. yüzyılın sonunda 
hazine, hazinedar kethüdası tarafından 
yönetilmekte ve yardımcılığını ise hazine 
başkatibi yapmaktaydı. Bu dönemde ha
zinenin mührü kethüdada ve anahtarı ka
tipte bulunurdu. Hazineden para almak 
gerektiğinde sultanın izni alınır ve görev
lilerin huzurunda hazine açılır, işlem he
men kaydedilerek daha sonra esas def
tere geçirilirdi. Hazinede çalışan görevli
ler sıkı denetime tabi tutulurlar ve üzer
Ieri arandıktan sonra çıkabilirlerdi. Hazi
nenin kontrolü hazinedar kethüdası ve 
hazine ağalarınca yapılır ve hazine kayıt
ları katipler tarafından gerçekleştirilirdi. 
Yeni padişah tahta çıktığında hazineye 
giderek bizzat teftişte bulunurdu. Bu 
teftiş saray görevlilerinin de katıldığı 
önemli bir törendi. Padişah hazineye gir
meden önce hazine başkatibi hazine bilgi
lerinin kayıtlı olduğu defteri sultana tak
dim ederdi ( Çelebizade Asım. s. ı 9; Ata 
Bey, I , 254-256). 

XV ve XVI. yüzyıllarda Hazine-i Amire'
yi (Hizane-i Amire) ifade eden dış hazine 
yani Birun Hazinesi, yine bir hazinedarba
şı ve hazine katiplerinden oluşmaktaydı. 
Bunlar doğrudan doğruya defterdara 
bağlıydılar. ll. Bayezid dönemine ait ka
yıtlara göre "serhazin" de denen hazine
darbaşı defterdara karşı sorumluydu ve 
gerekli harcamalar, hatta in'am. tasad
duk gibi hazineden çıkan hediyeler onun 
eliyle dağıtılırdı. 909 (1503) tarihli kayıt
larda "Cemaat-i Haderne-i Hazine-i BirQ
ni", "Cemaat-i Katiban-ı Hizane-i Amire" 
başlıkları altında görevliler yer almaktay
dı. "Hazine Katipleri" başlığı altında, da
ha sonra mukataacı olarak kaydedilecek 
olan hazine katibi Hamid Bey ve birçoğu 


