
bu malların mirasçılarına geçtiğini. 431 
sayılı kanunun bu hakkı ortadan kaldı
ramayacağını , kanunun ancak çıktığı za
man hayatta olan padişah malları hakkın
da uygulanabileceğini ileri sürerek Tür
kiye Cumhuriyeti'ne karşı muhtelif dava
lar açtılar. Haz'ine-i hassaya ait miras me
selesi Türkiye Cumhuriyeti'ni uzun süre 
meşgul etti. 

Haz'ine-i Hassa Dairesi. Il. Abdülha
mid'in hükümdarlığına kadar Topkapı Sa
rayı'nda Bab-ı Hümayun'dan girildiğinde 
hemen sağda yer alan Darphane-i Amire 
binasında bulunmaktaydı. ll. Abdülha
mid, Haz'ine-i Hassa Nezareti teşkilatının 
elden geçirilerek düzenli bir şekilde çalış
masını istedi. 1294 ( 1877) sonunda haz'i
ne-i hassa Daimabahçe Sarayı'na taşındı. 
Buradaki Haz'ine-i Hassa Dairesi, sarayın 
deniz tarafında bulunan önceleri "kordon 
kapısı", daha sonra "hazine kapısı" olarak 
adlandırılan kapısının hemen sağındaki, 
bugün Milli Saraylar Daire Başkanlığı ma
kam ve bürolarının yer aldığı yerde idi. 
Bu dairenin simetriğinde ise mefruşat 
dairesi bulunmaktaydı. Günümüzde bu
rası Kültür, Bilim ve Tanıtım Merkezi ola
rak kullanılmaktadır. 
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Devlet hazinesini 
veya çeşitli depoları 

korumakla görevli memur. 
_j 

Hazinedar (hazine -dar) yerine çeşitli 
devletlerde hazin (çoğul u huzzan ve ha
zene), hazinü'l-mal, hazindar. hızendar. 
hazanedar. haznedar, sahibü beytilmal, 
nazıru beytilmal ve reisü beytilmal gibi 
tabirler de kullanılmıştır. Hazin kelimesi
nin çağulu olan hazene, Kur'an-ı Kerim'
de "cehennem ve cennetin bekçileri" an
lamında geçmektedir (ez-Zümer 39/71, 
73). 

Hz. Peygamber kendisini, toplanan ge
lirleri halk için koruyan ve gerekli yerle
re harcayan bir hazin olarak tanıtmıştı 
(Müslim, "Zekat", 73).Asr-ı saadet'te bey
tülmale ait nakit para ResUl-i Ekrem'in 
evinde. tarım ürünleri ise Mescid-i Nebe
vl'nin üst katındaki odada muhafaza edi
lirdi. Hz. ömer, Bilal-i Habeşi. Ebü Ubey
de b. Cerrah ve Muaz b. Cebel hazinedar
lıkla (sahibü beytilmal) görevlendirilmişler
di; beytülmalden yapılan harcamalar 
onlar tarafından yürütülürdü. Hz. Ebü 
Bekir zamanında yine Hz. Ömer ile Ebü 
Ubeyde ve Muaykib b. Ebü Fatıma bey
tüimal görevlisi idiler. 16 (637) yılında Ca
biye'deki meşhur toplantıda Allah'ın ken
disini beytülmalin hazinedan ve paylaş
tıncısı tayin ettiğini söyleyen Hz. Ömer 
ise (Müsned, lll , 475) kadılığa getirdiği 
kişilere aynı zamanda beytülmale bakma 
yükümlülüğünü veriyordu; mesela Ab
dullah b. Mes'üd Küfe'de hem kadı hem 
de beytülmal sorumlusu idi (DiA, ı. 114). 
Hz. Ali de beytülmale hazin unvanıyla bir 
memur tayin etmişti. 

Hulefa-yi Raşidln ve Emevller dönemin
de sadece devlet hazinesi (beytülmal-i am
me) vardı. Halifenin özel hazinesi (beytül
mal-i hassa) Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer ei
Mansür devrinde (754-775) kuruldu. Bu 
hazinenin reisine "hazin-i has" veya "ha
zinü beytilmali'I-hassa". daha sonraları 
ise "sahibü beytilmali'I-hassa" denilmiş
tir. Abbasller zamanında beytülmal di
vanında hazinedardan başka nazır. müş
rif (müşarif), reisü beytilmaı. sahibü bey
tilmal. mübaşir. müstevfı gibi görevliler 
de bulunuyordu (Aykaç, s. 165 vd.). Hazin 
terimi bu dönemde de kullanıldı. Mukte
dir- Billah'ın halifelikten hal'i ve ibnü'l
Mu'tezz'in Razi- Billah Iakabıyla halife ilan 
edilişi sırasında (296/908) Muktedir'inya
nında kalanlardan Münis'in unvanı hazin 
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idi. Zaman zaman halifelik ailesinin hiz
metkarlarıyla ikinci derece memurlarına 
da hazin denilmiştir; mesela yatak takı
mı ambarlarını muhafaza edenler "huz
zanü'I-fereş". kandillerle ilgilenenler "ha
zinü'ş-şem'" adıyla anılıyordu. Ayrıca Ab
basiler devrinde hazinedar için "sahibü'l
mahzen" tabiri de kullanılmıştır. Selçuk
lu Sultanı Muhammed Tapar'ın iki oğlu 
Mahmud ile kardeşi Mes'üd'a Abbasi Ha
lifesi Müsterşid-Billah'ın huzurunda hil
'atlerini giydiren kişi Sahibü'l-mahzen ibn 
Talha idi (14 Şaban 515/28 Ekim ı 121) . 
Büveyhller zamanında çeşitli eşya ve mal
Iarın saklandığı depo veya ambar sorum
lusuna yine hazin deniliyar ve savaş son
rası ele geçirilen ganimetierin sayılması 
da onun görevleri arasında bulunuyordu. 
Bu dönemde hazinedar geçimini iktiilar
dan sağlamaktaydı. Öte yandan görevli
lere daima peşin ödeme yapan Adudüd
devle, hazinedara aylık ücretinin yanı sı
ra kışlık ve yazlık elbiseler vermekte, ay
rıca ev halkının hizmetkarları için bir tah
sisat ayırmaktaydı. Daha sonraki devirde 
Bağdat'ın ileri gelenlerinden Şeyh Ab
dülmelik Ebü Mansur b. Yüsuf Birnaris
tan-ı Adudi'yi tamir ettirmiş ve buraya 
yirmi sekiz tabipten başka üç de hazin 
tayin etmişti (Bündart, s. 33). 

Hazinedar Samani devlet teşkilatında 
da vardı. Karahanlılar'da bu görevi ya
panlara "ağıçı" (ağı "ipekli kumaş") adı 
veriliyordu; genç gulamlardan yazı ve he
sap işlerini bilenler ağıçı olurdu. Ağıçının 
emrinde çalışan ve muhasebeye bakan 
memurlarada "bitigci" (yazıcı) deniliyor
du. Hazinedarın dikkat etmesi gereken 
önemli hususlardan biri. hükümdar as
kerlerine ve öteki hak edenlere ihsanda 
bulunduğu zaman bu emrin yerine geti
rilmesinde acele davranması idi. Aksi tak
dirde hizmetkarlar hükümdardan yüz çe
virir, beyler de sözlerinde durmamış ol
dukları için güven kaybederlerdi. Gazne
liler'de aynı görevli yine hazin veya hazi
nedar diye adlandırılıyordu. Gerek sulta
na hediye edilen gerekse sultanın hediye 
ettiği değerli mallar hazinler tarafından 
deftere geçirilirdi. Sultan Mes'Cıd tahta 
çıktıktan sonra kardeşi Muhammed'in 
dağıttığı cüiCıs bahşişlerini geri almak is
tediğinde, hazinler başta olmak üzere ha
zine görevlileri kime ne gibi hediyeler ve
rildiğini tesbit etmişlerdi. Hazinedarın 
emri altında hazine müşrifleri (müşrifan-ı 
hizane). hazine katipleri (debiran-ı hazine), 
çıraklar (şakirdan) ve harnallar (hammalan-ı 
hazine) görev yapmaktaydı. Sultan Mes
'üd babasının hazini Ahmed Yinal Tegin'i 
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Hindistan sipehsalarlığına. kardeşi Mu
hammed'in hazinedan Satılmış Hacib Ars
lan'ı da Bfıdgis şahneliğine tayin etmişti. 
Hazinedar iken kumandanlıkla görevlen
dirilenlerden biri de Gevherayin'dir. öte 
yandan vilayetlere gönderilen memurlar 
arasında da hazinler bulunuyordu; me
sela Sult~n Mesud nedimi Ebü'l-Hasan 
Kerhi'yi Rey'e hazin olarakyollamıştı. Ay
rıca veliahtların ve devlet ileri gelenleri
nin de kendi hazinedarları vardı. 

Büyük Selçuklular'da Muhammed Ta
par zamanında sultanın hazinesine Sa
bur (Şabür) el-Hadim el-Hazin bakmak
taydı. Aynı dönemde hazineden sorumlu 
olanlar arasında tarihçi ve vezir Enuşir
van b. Halid ile Ebu Ahmed el-Kazvini de 
vardı. Sencer'in hazinlerinden biri de as
keri sınıftan Kemaleddin Muhammed b. 
Ali idi. Irak Selçuklu Sultanı Mesud daha 
sonra Kemaleddin' i vezir tayin etti. Bu 
devlet adamı vezir olmasına rağmen ha
zine ile ilgilenmeyi sürdürdü ve hazineye 
para getirecek yeni vergiler koyup deği
şik kaynaklar buldu. Büyük Selçuklular 
devrinde emin ve dindar kişiler hazine
dar tayin edilirdi. Hazinedarın ölümü ha
linde görevliler hazineyi sultanın teftişi
ne sunarlardı. Hazinedar. sultanın izniyle 
kendisine emanet olarak bırakılan değer
li eşyaları hazinede saklayabiliyordu. Sel
çuklular'da hazinedarın emrinde hazine 
kethüdası. katipler. hazine memurları (as
hab-ı hazine) ve hazine şahnesi gibi görev
liler bulunmaktaydı. Devlet büyüklerinin 
ve bu arada Müstevfi Şerefülmülk'ün de 
hazinesine bakan hazini vardı. Kirman 
Selçukluları'nda da hazineyi muhafaza ile 
görevli olan kişi hazin olarak anılmakta
dır. Mesela Melik Behram Şah'ın hazinL 
Şehabeddin Kiya Muhammed b. Müfer
reh idi. 

Anadolu Selçukluları'nda bu görevli "hı
zanedar. hızanedar-ı has, hızanedar-ı haz
ret. hazin. hazinedar" şekillerinde zikre
dilmektedir. Sultanların yanı sıra çeşitli 
bölgelerde görev yapan hanedan men
suplarının yani meliklerin de hazinedar
ları vardı. Tahttan uzaklaştırılan sultan
ların hazinedarları görevlerinde bırakıla
bilirdi. Sultanlar meliklere. elçilere ve 
devlet büyüklerine hediye ve hil'atleri ha
zinedarlar vasıtasıyla gönderiyorlardı. An
talya'nın Selçuklular tarafından fethin
den sonra (603/1207). daha önce malları 
yağmalanmış olan taeirierin zararını sul
tanın hazinedan tahmin ve kıyas yoluyla 
hesapiayıp tazmin etmişti. Sultanların 
eşlerinin de hazinedan vardı. Celaleddin 
Karatay. Sarimeddin. Nizameddin. Şere-
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feddin ve Çelebi Emir Alim gibi kişiler. 
Anadolu Selçukluları devrinde hazinedar 
olarak görev yapmışlardı. Selçuklular ve 
Beylikler döneminde hazinedara yazışma
larda "melikü'l-huzzan" olarak hitap edi
lirdi. Atabegliklerde hazinedar önde ge
len devlet memurları arasında idi. Salgur
lular'dan Atabeg Ebu Bekir zamanında 
Fahreddin Ebu Bekir hazinedar olmuştu . 

Fatımller'de hazineye bakan görevliye 
sahibü beytilmal (Kalkaşendl. lll. 481), 
Hazine-i Evrak veya Divan-ı inşa'da çalı
şan arşiv memuruna da hazin denilirdi. 
Hazinler zeki ve dürüst kişiler arasından 
seçilirdi; çünkü Hazine-i Evrak'a gelen ve 
giden yazıları kayıt ve muhafaza ediyor. 
gönderilen bütün mektupların kopyala
rını asıllarıyla birlikte her ay için ayrı bir 
dosya veya evrak çantasında saklıyordu. 
EyyCıbller'den Selahaddin'in hazinedarlı
ğını Mısır'da önce babası Necmeddin Ey
yub. daha sonra yakın adamlarından Safi 
b. Kabızyürütmüştü. Eyyubiler devrinde 
Divan-ı Mal'de görevli olan hazin ayni ve 
nakdi vergileri teslim alır. bunları dev
lete ait ambar ve depolarda muhafaza 
eder. vermeyenlerden de ödemelerini is
terdi. Memlükler'de sultana ait her tür
lü nakit. mücevherat ve kumaş gibi kıy
metli eşyayı muhafaza etmek ve muay
yen merasim günlerinde hediyeleri da
ğıtmakla görevli olan kişilere hazindar de
nilirdi. Baybars devrinde hazindarlar sul
tanın birinci derecede memlükleri olan 
hasekiler arasından seçilirdi. Başlangıç
ta hazindar Tabihane emirleri arasından. 
daha sonra Yüzler emirlerinden {emlrü 
mie mukaddemü elf) tayin edilm işti r. Ha
zindar. sultanın maiyetindeki askeri 
görevlilere ayrılan yirmi beş memuriyet 
arasında on ikinci sırada yer alıyordu . 

Hazindar. sadece hazineyi muhafaza 
ve sarfetmekle değil zaman zaman ver
gilerin tahsiliyle de meşgul olurdu. Bahri 
Memlükleri devrinde hazindar. kudreti
nin zirvesine çıkmış bir sivil görevli olan 
nazırü'l-has tarafından ikinci plana dü
şürüldü . Nazırü'l-has. sultana ait mali ko
nularda hazindan teftiş etmekteydi. Ha
zindarın görevi zamanla üç kişi arasında 
bölündü. Bunlardan hazindarü's-sınf sul
tanın değerli kumaşları. altın eyerleri ve 
kürklerinden sorumlu idi ve nazırü'l-has 
ile birlikte çalışıyordu . Hazindarü'l-ayn 
sultanın mücevherleri ve değerli taşları
nın muhafazasına memurdu. Bu tür de
ğerli eşyalar haremde saklandığından ha
zindarü'l-aynlık görevine hadım ağaların
dan biri getirilirdi. Hazindarü'l-kis. hü
kümdarın alay günlerinde fakiriere sa-

daka dağıtmaktan ve merasimlerde sul
tanın misafirlerine hediye vermekten so
rumlu idi. Hazindarların reisine emir-i ha
zindar veya hazindar-ı kebir denilirdi. Dı
maşk'ta oturan naib-i saltanat ise hızen
dar olarak dört tavaşi (hadım) emir tayin 
etmişti. Bu dört emir hil'atler ve hazine
de depolanan öteki hediyelerden sorum
lu idi. 

Moğollar'da başlangıçta hazine işleri 

çok düzensizdi. Emirler ve hükümdarıo 
yakınları hazineyi istedikleri gibi kullanı

yorlar. muhasebecilik yapan bitikçiler ha
zinlerden muntazam bir hesap alamıyor
lardı . Ancak Mahmud Gazan Han ( 1295-
1304) bu durumu düzeltmek için bazı ka
ideler koydu. Önce hazineyi ikiye ayırdı. 
Buna göne para. altın ve altın eşya bir ha
zinede, öteki değerli eşya ve hil'atler ikin
ci bir hazinede duracaktı. Her hazinenin 
başına güvenilir bir hacesaray ve hizane
dar tayin etti. öteki hazin ve ferraşlar. bu 
hazineler ve eşyaların konulduğu sandık
ların çevresinde kesinlikle dolaşmayacak
I ardı. Ayrıca vezirler tarafından her altı 
ayda bir hazine. dolayısıyla buradaki gö
revliler teftiş edilecekti. Hazineye konan 
her elbise hizanedar tarafından . değişti

rilmemesi için özel olarakyaptırılan mü
hürle mühürlenecekti. Vilayetlerden top
lanarak hazineye getirilen her 1 00 di na- · 
rın Z'si. maaşı için hizanedara verilecek
ti; böylece onların hazineden herhangi 
bir şeye tamah etmeleri önlenmiş olacak
tı . Timurlular. Delhi Sultanlığı ve Babür
lüler gibi devletlerde hazin. hazanedar. 
hazinedar. Endülüs Emevileri'nde ise ha
zinü'l-mal tabirleri kullanılmıştır. 

Osmanlılar'da ister resmi ister özel ol
sun hazine görevlilerine hazinedar denil
mekteydi. Devlet erkanının maiyetinde 
bulunan onların şahsi servetlerinin ida
resiyle yükümlü kişilerin yanı sıra Ende
run'da görev yapan bir kısım hizmetliler 
de hazinedar adıyla anılmaktaydı. Ende
run'daki hazine koğuşunda görevli hazi
nedarların amiri hazinedarbaşı idi. Hazi
nedarbaşı. Fatih Kanunnamesi'ne göre 
iç halktan "sahib-i arz" olan ağalar arasın
da yer alıyordu . Bazı kayıtlarda kendisin
den "serhazin" şeklinde de söz edilen ha
zinedarbaşı sarayın en nüfuz! u görevlile
rinden biri idi ve iç hazinenin muhallefa
tın muhafaza edildiği Bab-ı Hümayun ve 
hil'at hazineleri bölümünün nazırı duru
mundaydı. Ayrıca "ehl-i hiref" denilen sa
ray sanatkarlarının idaresinden sorumlu 
olan hazinedarbaşı genellikle Has Odalı

lar'dan seçilirdi. Hazinedarbaşı sürekli bi
çimde padişahın yanında yer alır. hazine-



nin muhafazası görevinden başka padi
şahın destar ve seecadesini tutar. istenil
diği zaman destarı götürür. namaz kılı
nacağında ise seccadeyi yayarak etrafta 
padişaha zarar verecek bir şey bulunup 
bulunmadığını kontrol ederdi. Akağalar 
zümresinden oldukları için terfi duru
munda kapı ağalığı görevine getirilirler
di. Gerektiği hallerde kızlar ağasına ve
kalet eder. harem ağalarına ait masraf
ları görürlerdi. iç hazinede görevli hazi
nedarbaşından başka bir de dış maliye 
(blrun) hazinesinde görevli hazinedarbaşı 
vardı. Bu hazinedarbaşı . dış hazine için 
lazım olan hi!' at. kürk. kırtasiye gibi mal
zemelerin satın alınması işine nezaret 
eder ve bunları muhafaza altında tutar
dı. XVI. yüzyılda Birun hazinedarbaşısının 
maiyetinde sekiz hazinedar varken XVII. 
yüzyıl başlarında dört hazinedar. dört 
vezzan ve bir mehteran-ı hassanın mev
cut olduğu. ancak bunların dışında maaş 
almayan yan hizmetiiierin de bulunduğu 
anlaşılmaktadır (ayrıca bk. HAZİNE). 

Osmanlılar'da hazinedar adıyla değişik 
işlerde çalışan başka görevliler de vardı. 
Siyahi harem ağalarından harem masraf
Iarına bakana "hazinedar ağa": padişahı 
giydirmek. yatırmak. yemeğinin hazırlan

masına nezaret etmek. oda kapısında nö
bet beklemek gibi özel görevlerde bulu
nan cariyelere de "hazinedar usta" denil
mekteydi. 
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Medine'de 
ensarın mensup olduğu 

Kahtani asıllı 

L 
meşhur iki Arap kabilesinden biri. 

_j 

Kabilenin Kahtan'a kadar uzanan şece
resi şöyledir: Hazrec b. Harise b. Sa'lebe 
b. Amr Müzeykıya b. Amir Maüssema b. 
Harise b. imruülkays b. Sa'lebe b. Mazin 
b. Ezd b. Gavs b. Nebt b. Malik b. Zeyd b. 
Kehlan b. Sebeb. Yeşcüb b. Ya'rub b. Kah
tan. Evs ile Hazrec, Harise b. Sa'lebe'nin 
iki oğlu olup anneleri Kayle'den dolayı 
Araplar arasında Beni Kayle (Kayleoğulla
rı) adıyla da meşhurdurlar. Hazrec kabi
lesi Hazrec'in Cüşem. Avf. Haris. Amr ve 
Ka'b adlı beş oğlu ile giderek çoğalıp güç 
kazanmıştır. Belli başlı kolları şunlardır: 
Neccar. Saide, Amr b. Avf. Kavakıl. Sevad. 
Zürey)5. Tezid. Selime. Beyaçla. Hubla. 
Hazrec. Evs'ten daha kalabalık ve daha 
meşhur olduğu için başlangıçta Araplar 
bu kabHelerin ikisine birden Hazrec diyor
lardı. Cahiliye döneminde Hazrec'in ilahı 
meşhur Menat idi. Hazrecliler. hac sıra
sında vakfe ve son tavafın ardından Mü
şellel'de bulunan bu tanrının tapınağına 
gelir ve saçlarını onun putunun önünde 
tıraş eder. ancak bu şekilde haclarının ta
mam olacağına inanırlardı. Ayrıca sa'yin 
yapıldığı Safa ile Merve yerine Müşellel 
ile Kudeyd'i kutsal mahal sayıyorlardı. 

Hazrec'in ecdadı. vaktiyle Yemen'de ya
şarken arim* selinden sonra muhteme
len V. yüzyılda Amr Müzeykıya b. Amir'in 
önderliğinde Tihfıme'ye. oradan da Ara
bistan'ın kuzeyine göç etti ve Evs ile bir
likte Hz. Peygamber'in hicretinden son
ra Medine ismini alacak olan Yesrib ve ci
varına yerleşti. Bu sıralarda Yesrib'de Be
ni Kaynuka', Beni Nadir ve Beni Kurayza'
dan oluşan yahudi kabileleri vardı ve bun
lar şehrin hakim unsurunu teşkil ediyor. 
siyasi ve ekonomik gücü ellerinde bulun
duruyordu. Medine'de yahudilere tabi ola
rak yaşamaya başlayan Hazrec ve Evs ka
bileleri onların siyasi ve ekonomik baskı-
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