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Edebiyatý Bölümü ile Ýstanbul Yüksek Öð-
retmen Okulu’nu bitirdi (1964). Ýki yýl Muð-
la’da Turgutreis Lisesi’nde edebiyat öðret-
menliði yaptý. Ardýndan Atatürk Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi’nde Eski Türk Ede-
biyatý asistaný oldu. Ali Nihad Tarlan’ýn gö-
zetiminde yürüttüðü Ahmed Paþa Diva-
ný’nýn Tahlili ve Sistematik Ýndeksi ad-
lý teziyle doktor unvanýný aldý (1969). 1970’-
te iki yýl süreyle Amerika Birleþik Devlet-
leri’ne gönderildi. Tolasa’nýn burada edin-
diði bilgileri deðerlendirerek hazýrladýðý
Sehî, Latîfî, Âþýk Çelebi Tezkirelerin-
de Þair Tedkik ve Tenkidi adlý doçent-
lik tezi (1975), eski Türk edebiyatý alanýn-
da bilimsel yöntem uygulamasý açýsýndan
örnek kabul edilir. 1977’de Ege Üniversi-
tesi’nin Sosyal Bilimler Fakültesi’nde (Ede-
biyat Fakültesi) Selahattin Olcay ile birlik-
te Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nün kuru-
luþunu gerçekleþtirdi. Profesörlüðe yük-
seltilmesinden (1982) bir yýl sonra Selçuk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekan-
lýðýna tayin edildi. Ancak bu görevde çok
kýsa bir süre çalýþabildi ve 31 Ocak 1983’-
te vefat etti.

Harun Tolasa, eski Türk edebiyatý sa-
hasýnda doktora tezinden baþlayarak alý-
þýlmýþ konularýn dýþýnda çalýþmalar gerçek-
leþtiren, metot ve usul yeniliklerine açýk
bir ilim adamý olarak dikkat çeker. Ahmed
Paþa’nýn Þiir Dünyasý adýyla yayýmlanan
doktora çalýþmasý (Ankara 1973, 2001) di-
van tahliliyle ilgili pek çok akademik çalýþ-
manýn öncüsüdür. Sehî, Latîfî, Âþýk Çe-
lebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyýlda
Edebiyat Araþtýrma ve Eleþtirisi adýyla
basýlan doçentlik tezi ise (Ýzmir 1983) yine
orijinal çalýþmalardan biridir. Ýlkinde Bur-
salý Ahmed Paþa’nýn hayal dünyasýný tes-
bit için ayrýntýlý bir araþtýrma gerçekleþti-
rilmiþ, ikincisinde XVI. yüzyýlýn üç tezkire-
cisi, eserlerinde yer alan þairlere yönelik
deðerlendirmeler açýsýndan incelenmiþtir.
Daha sonra bu iki çalýþmadan hareketle
yeni araþtýrmalar ortaya konmuþtur. Gü-

nümüz Türkçesindeki Karþýlýklarýyla
Þeyhülislâm Bahâyi Efendi Divaný’n-
dan Seçmeler (Ýstanbul 1979) ve Temeþ-
varlý Osman Aða: Bir Osmanlý Türk Si-
pahisinin Hayatý ve Esirlik Hatýralarý
(Ýstanbul 1986) Tolasa’nýn yayýmlanmýþ di-
ðer eserleridir. Harun Tolasa’nýn bunlarýn
dýþýnda dergilerde neþredilmiþ çok sayýda
makalesi ve ansiklopedilere yazdýðý mad-
deler bulunmaktadýr.
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Hânedanýn kurucusu Ahmed b. Tolun’un
Buhara asýllý bir Türk olan babasý Tolun,
Halife Me’mûn döneminin önemli kuman-
danlarýndandý. Babasýnýn vefatýndan (240/
854) iki yýl sonra Bizans’a karþý düzenle-
nen seferlerin merkezi Tarsus’a giden Ah-
med b. Tolun, muhtemelen Müstaîn-Bil-
lâh’ýn halifeliðinin ilk yýlýnda (248/862) Sâ-
merrâ’ya döndü ve onun güvenini kazana-
rak saraydaki nüfuzlu kiþiler arasýnda yer
aldý. Ardýndan Mýsýr Valisi Bayýk Bey’in ve-
kili sýfatýyla Mýsýr’a girdi, bu vesileyle hâne-
danýn temellerini attý (254/868). Dýmaþk’-
taki isyaný bastýrmak amacýyla topladýðý
ordusundaki asker sayýsýnýn 100.000’in üs-
tüne çýkmasý üzerine askerî birlikleri için
Sâmerrâ benzeri bir þehir kurarak hükü-
met merkezini oraya nakletmeye karar
verdi. Fustat’ýn kuzeydoðusunda Yeþkür
daðýnýn eteðinde Katâi semtini tesis etti
ve idare merkezini orada yaptýrdýðý sara-
ya taþýdý (256/870).

ve üslûp dersleriyle sürdürdü. Ali Rýza Þen-
gel’in tavsiyesi üzerine Süleymaniye Ca-
mii baþmüezzini Hâfýz Kemal’den mevlid
ve gazel tavrý meþketti, ayrýca Vildan Ni-
yazi Ayomak’tan iki yýl kadar mûsiki naza-
riyatý dersleri aldý. 1940 yýlýnda Ýstanbul
Belediye Konservatuvarý Ýcra Heyeti’ne oku-
yucu olarak alýndýysa da altý ay sonra isti-
fa etti. Ardýndan kendini tamamen mû-
siki çalýþmalarýna verdi. Selahattin Pýnar,
Sadettin Kaynak, Kemal Batanay gibi ho-
calardan faydalandý. Çarþýlý Hüseyin diye
tanýnan Hüseyin Tolan uzun süre evinde
talebelere dinî eserler meþketti ve pek çok
talebe yetiþtirdi. Bunlar arasýnda Hüsnü
Yetiþken, Dursun Çakmak, Necdet Tanlak,
Ýzzet Eskidemir ve Ahmet Muhtar Gölge
en tanýnmýþlarýdýr.

Bestekârlýða 1939 yýlýnda baþlayan ve
bestelerinde “Bekirzâde” mahlasýný kulla-
nan Hüseyin Tolan’ýn ilk eseri, “Zannede-
rim gönlümü bir þûha baðlarsam geçer”
mýsraýyla baþlayan ferahfezâ þarkýsýdýr.
Eserlerinden tesbit edilen üç tevþih, üç
ilâhi, on bir þarký ve bir köçekçesinin liste-
sini Öztuna (bk. bibl.), bestelerinin güfte-
lerini Rona (bk. bibl.) neþretmiþtir. “Evli-
yâdan himmet aldým” mýsraýyla baþlayan
dügâh, “Bir seher vaktiydi doðdu habîb-i
kibriyâ” mýsraýyla baþlayan rast tevþihle-
riyle, “Kullarýnda yok sana lâyýk metâ” mýs-
raýyla baþlayan ýsfahan ramazan ilâhisi gü-
nümüzde de okunan eserlerinden bazýla-
rýdýr. Ali Rýza Þengel’in dinî eserlerden olu-
þan iki defterinden birinin Hüseyin Tolan’ýn
vârislerinde olduðu söylenmektedir.
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1 Mayýs 1938’de Seydiþehir’de doðdu. Ýlk
ve orta öðrenimini Seydiþehir ve Konya’-
da tamamladý. Askerliðini yaptýktan son-
ra üniversite öðrenimine baþladý; Ýstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
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