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HANIMLARA MAHSUS GAZETE

harc-ı hâssa eminlik leri mer kezî ha zi ne-

den, pa di şah haslarından ve ya mer kezî 

ha zi ne ye bağ lı ge lir kaynak la rın dan el de 

et tik le ri meb lağ lar la o şehir de mev cut 

sa ra yın, İs tan bul’da ki sa ra yın ve ba zı as-

kerî ku ru luş la rın ih ti yaçla rını kar şı la yan, 

böl ge sin de ki mukåtaa lar üzerin de olan 

nü fuz la rı do la yı sıy la da şe hir eko no mi si-

nin bi çim len me sin de önem li rol oy na yan 

fonk si yo nel bir özel li ğe sa hip tir. İs tan bul, 

Ga la ta, Ge li bo lu, Edir ne, Bur sa, Ma ni sa, 

Ro dos, Ke fe, Mı sır, Sa kız, Azak, Trab zon 

ve Sa ma ko’da bu lun du ğu tes bit edi len 

harc-ı hâssa emin le ri hak kın da kuru m için 

tu tu lan mu ha se be ka yıt la rın dan ay rın tı lı 

bil gi le re ulaş mak müm kün dür.

Harc-ı Hâssa Emin li ği’nin ne za man ku-

rul du ğu bi lin me mek te dir. Ab dur rah man 

Ve fik’in Târîh-i Mâlî ad lı ese rin de I. Ba ye-

zid dö ne mi olay la rı an la tı lır ken adı ge çen 

pa di şah ta ra fın dan ya zı lan bir fer man dan 

bah se di lir. 14 Şâban 791 (8 Ağus tos 1389) 

ta rih li bu fer man Bur sa ka dı sı na ve Bur sa 

harc-ı hâssa emi ni ne hi ta ben ya zıl mış tır. 

Bu ra dan ha re ket le bu emin li ğin söz ko nu-

su dö nem de mev cut ol du ğu an la şı lır. Öte 

yan dan Harc-ı Hâssa Emin li ği ku ru lur ken 

baş ka bir ör nek ten esin le nip esin le nil me-

di ği de açık de ğil dir. Os man lı ön ce sin de ki 

dev let ler de bu gö re vi ye ri ne ge ti ren bir 

yet ki li nin var lı ğı he nüz tes bit edil me mek-

le bir lik te ku ru mun te şek kü lün de ön ce ki 

müs lü man Türk dev let le ri nin tec rü be sin-

den ya rar la nıl mış ol ma sı müm kün dür. 

Bur sa Harc-ı Hâssa Emin li ği, Edir ne’nin 

baş şe hir ya pıl ma sı na ka dar bü yük ih ti-

mal le Bur sa sa ra yı nın ih ti yaç la rı nı kar şı-

la mak la yü küm lüy dü. Fa kat XV. yüz yıl-

dan iti ba ren ema net, İs tan bul’da ki sa ray 

seç kin le ri nin ve ba zı resmî ku rum ların 

Bursa’ dan ta lep et tik le ri baş ta buğ day ve 

ku maş ol mak üze re mey ve, tur şu, sa de 

yağ, tuz, kö mür, buz, çı ra, mey ve fi da-

nı gi bi mal la rı te da rik eder ha le gel miş ti.

İs tan bul’un fet hin den he men son ra ku-

rul du ğu an la şı lan İs tan bul Harc-ı Hâssa 

Emin li ği, dev let te ki bü tün emin lik ler 

için de en yük sek büt çe ye sa hip ku rum 

ol ma sıy la dik kat çe ker. Fâtih Sul tan Meh-

med’in Teş kilât Ka nunnâme si’nde yer ala-

cak bir sta tü ye sa hip ol du ğu (reîsülküt-
tâ bın üze rin de) an la şı lan bu emin le rin 

en önem li gö re vi baş şe hir sa ray la rı nın 

ih ti yaç la rı nı kar şı la mak tı. Ku ru ma ait 

mu ha se be ka yıt la rın da be lir til di ği ne gö re 

İs tan bul harc-ı hâssa emin le ri Es ki Sa ray, 

Ye ni Sa ray (Top ka pı Sa ra yı) ve İbrâhim Pa şa 

Sa ra yı’nda ika met eden le rin (iç oğ lan la-
rı, şeh za de ler, sul tan lar, câri ye ler) ve bir 

Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Der gi si, sy. 29, 
Er zu rum 2006, s. 279-294; Sa bi ha Do ğan, Tan zi-
mat’tan Cum hu ri yet’e Ay dın Ka dın lar, Şa ir ve 
Ya zar lar (1850-1950), İs tan bul 2012, s. 75-85, 
145-149; Ay şe Ze ren Enis, Every day Li ves of 
Ot to man Mus lim Wo men: Ha nım la ra Mahsûs 
Ga ze te (News pa per for La di es): 1895-1908, İs-
tan bul 2013; Se val Ar pı nar, “İlk Ka dın Ga ze te-
si (Ha nım la ra Mah sus Ga ze te)”, BTTD, sy. 40 
(2000), s. 68-70; Ya vuz Se lim Ka ra kış la, “Ar şiv den 
Bir Bel ge Ha nım la ra Mah sus Ga ze te’ye İm ti yaz 
Ve ril me si (1895)”, Top lum sal Ta rih, XI II/75, İs-
tan bul 2000, s. 41-45; Za fer Top rak, “Mus li hid-
din Âdil’in Gö rüş le ri Ka dın ve Hu kuk-ı Nis van”, 
a.e., XI II/76 (2000), s. 14; Mehmet Ru yan Soy dan, 
“Es ki Harf ler le Ya yın lan mış Olan Ha nım Mu har-
rir le rin Eser le ri”, Kül tür, Os man lı’da Ka dın özel 
sa yı sı: sy. 16, İs tan bul 2009, s. 150, 151; “Ha-
nım la ra Mah sus Ga ze te”, TDEA, IV, 99-100; Zeh-

ra Öz türk, “Wo men Wri ters and Po ets Who Wro te 
on the Is la mic Mat te ra in 19th Cen tury in Ot to man 
So ci ety”, In ter na ti onal Se mi nar on Wo men 19th, 
20th Cen tury of the Is la mic World , 21-22 Dec. 
2011/Teh ran-IRAN.

ÿZeh ra Öz türk

– —HARC-ý HÂSSA EMÝNÝ

Osmanlý döneminde
bazý þehirlerde saray için

alýmlar yapan görevli.˜ ™

Sa ra yın ve ba zı önem li ku rum la rın 

ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re ba zı şe-

hir ler de bu lu nan Harc-ı Hâssa Emin li ği 

Os man lı ma li ye teş kilâtın da ay rı bir fa-

ali yet ala nı nı oluş tu rur. Hâssa ke li me si 

pa di şah ve hâne dan men sup la rı ile ba zı 

dev let gö rev li le ri ve dev le te ait ki mi ku-

rum lardan olu şan ge niş bir çer çe ve yi ta-

nım lar. Harc-ı hâssa da (hâssa harç) bu 

anı lan ki şi ve ku rum la rın ih ti yaç la rı için 

ya pı lan mas raf la rı ifa de eder. Mer kez-

den ta yin edi len görev li ler ce yö ne ti len 

1909’da Se lâ nik’ te ku rul muş ve kı sa sü re-

de İs tan bul’ da da teş kilâtlan mış tır. Ha-

nım la ra Mah sus Ga ze te böy le ce ya yın 

ha ya tı na el li sa yı ka dar de vam et miş tir. 

İm ti yaz sa hi bi yi ne İb nül hak kı Meh med 

Tâhir, mü dü rü de Fat ma Şâdi ye Ha-

nım’dır.

Esas der gi nüs ha la rı nın İs tan bul’da bu-

lun du ğu kü tüp ha ne ler Ha san Du man’ın 

Arap Harf li Sü re li Ya yın lar Top lu Ka-

ta lo ğu 1828-1928 ad lı ki ta bın da kay de-

dil miş tir. Der gi de ya yım lan mış ya zı la rın 

ve ya zar la rı nın ad la rı İs tan bul Kü tüp ha-

ne le rin de ki Es ki Harf li Türk çe Ka dın 

Der gi le ri Bib li yog raf ya sı’nda top lu hal-

de yer al mak ta dır. Ha nım la ra Mah sus 

Ga ze te’yle il gi li ola rak üni ver si te ler de şu 

tez ler ha zır lan mış tır: M. Fe tih Ya nar dağ, 

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te Üze ri ne 

Bir Araş tır ma (1995, yük sek li sans te zi, 
Dic le Üni ver si te si); Eli za beth Brown Fri er-

son, Uni ma gi ned Com mu ni ti es. Sta te, 

Press and Gen der in the Ha mi di an Era 

(1996, Ph.D. Dis ser ta ti on, Prin ce ton Uni-
ver sity); Ha le Gür büz, Ha nım la ra Mah-

sus Ga ze te (2001, yük sek li sans te zi, Er-
zu rum Ata türk Üni ver si te si); Ar zu Şey da, 

Ha nım la ra Mah sus Ga ze te (101-200) 
(Tah lilî Fih rist, İn ce le me, Se çil miş Me tin-
ler) (2003, yük sek li sans te zi, Er zu rum Ata-
türk Üni ver si te si); Ay ba la Arı, Ha nım la ra 

Mah sus Ga ze te (201-300) (Tah lilî Fih rist, 
İn ce le me, Se çil miş Me tin ler) (2004, yük sek 
li sans te zi, Er zu rum Ata türk Üni ver si te si).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ye ni Harf ler le Ha nım la ra Mah sus Ga ze te 
(1895-1908): Seç ki (haz. Mus ta fa Çi çek ler – Fa tih 
An dı), İs tan bul 2009; Ha san Du man, Ka ta log, s. 
143-144; Ar zu Şey da, “Ka dın Eği ti mi Bağ la mın da 
Ha nım la ra Mahsûs Ga ze te”, Ata türk Üni ver si te si 
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HÂRÛN b. MÛSÂ el-EZDÎ

– —HÂRÛN b. MÛSÂ el-EZDÎ
زدي ) אرون   ا  )

Ebû Abdillâh Hâ rûn
b. Mû sâ el-Ezdî el-A‘ver el-Atekî

(ö. 170/786 civarý)

Kýraat ve nahiv âlimi, muhaddis.˜ ™

Ho ca la rı nın ve fat ta ri hin den ha re ket le 

I. (VII.) yüz yı lın sonlarında veya II. (VI II.) 

yüz yı lın baş la rın da doğ du ğu tah min edil-

mektedir. As len Bas ra lıdır. La ka bı A‘ver 

olup künye si Ebû Mû sâ şek lin de de ge çer. 

Ezd ka bi le si nin bir ko lu olan Atîk b. Nadr 

b. Ezd’in mevlâsı dır, bu se bep le Atekî ola-

rak da anı lır. Ya hu di iken Müs lü man lı ğı 

ka bul et ti. As maî, Hâ rûn’un ken di si ne, 

is mi nin ön ce den İbrânîce’de “Âdem” an-

la mı na ge len Îzâm ol du ğu nu söy le di ği ni 

ak tar mak ta dır (İbn Ku tey be, s. 532). Ön-

ce Arap ça’yı öğ ren di ve Kur’an’ı ez ber-

le di, “mu al lim” di ye anıl ma sı na ba kı lır sa 

Kur’an’ı baş ka la rı na da öğ ret ti. Bas ra’da 

ye ti şen ve ora da ya şa yan Hâ rûn öm rü-

nün iler le yen yıl la rın da Bağ dat’a yer leş ti. 

Ken di le rinden ri va yet te bu lun du ğu ki şi ler 

dik ka te alı na rak onun Kûfe, Mek ke ve Me-

di ne gi bi şehir le re se ya hat et ti ği söy le ne-

bi lir (Nâsır b. Muham med el-Me nî‘, s. 15-
16). Ha dis ri va yet et ti ği ho ca la rı ara sın da 

Tâvûs b. Keysân, Şu ayb b. Hab hâb, Sâbit 

el-Bü nâ nî, Dâ vûd b. Ebû Hind, Hu meyd 

et-Tavîl ve Ebân b. Tağ lib; ken di sin den 

ri va yet te bu lu nan lar ara sın da Ebû Ubey-

de el-Haddâd, Müs lim b. İb râ him, Ebü’l-

Velîd et-Tayâlîsî, Hüd be b. Hâlid, Şeybân 

b. Fer rûh ve Vekî‘ b. Cer râh gi bi isim ler 

yer al mak ta dır. Akran ı olan Şu‘be b. Hac-

câc ken di si ne hem ho ca lık hem ta le be-

lik et ti (Miz zî, XXX, 116-117). Şu‘be’nin 

Bağ dat’ta in san la rı Hâ rûn’a yön len dir di ği 

yo lun da ki ri va yet ler (Hatîb, XIV, 4) onun 

gü ve ni lir li ği ko nu sun da bir fi kir ver mek-

te dir. İb nü’l-Ce zerî, Hâ rûn’un 200 yı lın dan 

ön ce ve fat et ti ği ne da ir tah mi ni ni be lir tir-

ken (øåyetü’n-Ni hâ ye, II, 348) Süyûtî 170 

yı lı ci va rın da öl düğü nü söy ler (Bu³ye tü’l-
vu£ât, II, 321). İbn Mâce dı şın da Kü tüb-i 

Sit te mü el lif le ri nin eser lerine ri va yet le ri ni 

al dı ğı Hâ rûn si ka, sadûk, hâ fız, me’mûn 

şek lin de ni te len di ril miş, bu nun la bir lik te 

Ka de riy ye’den ol mak la it ham edil miş tir 

(Hatîb, XIV, 4; Miz zî, XXX, 119; İbn Ha-
cer, Tašrîbü’t-Teh×îb, II, 313). Gold zi her de 

onun Mu‘te zi le’nin ira de hürri ye ti akîde-

si ni be nim se di ğin den söz eder (Die Rich-
tun gen, s. 39).

Hâ rûn’un öne çık tı ğı alan lar dan bi ri de 

kı ra at il mi dir. Bas ra’da kı ra at ve cih le ri ni 

As len İs tan bul’da ki has sa ih ti yaç la rı nı 

kar şı la mak üze re ör güt le nen Ke fe Harc-ı 

Hâssa Emin li ği’nin böl ge de ki ca mi, ka le ve 

dev le te ait dükkânla rın ta mi ri ni yap mak, 

ay rı ca Kı rım’da ki ba zı as kerî per so ne lin 

ma aş la rı nı öde mek gi bi so rum lu luk la rı-

nın bu lun du ğu bi lin mek te dir. Sa de ce XVI. 

yüz yı la ait bir ruûs kay dın da rast la nan Mı-

sır Harc-ı Hâssa Emin li ği’nin gö rev le ri nin 

be lir len me si müm kün ol ma mak la bir lik te 

bu gö rev li nin Mı sır ve kil har cı ol du ğu tah-

min edil mek te dir. Mı sır’la il gi li muğ lak lık 

Ro dos için de ge çer li dir; ula şı lan bel ge ler 

ku ru mun var lı ğı nı or ta ya koy mak la bir-

lik te emi nin fonk si yon la rı na de ği nil mez.

Az sa yı da bu lun ma sı na rağ men Os man-

lı ül ke si nin çok fark lı nok ta la rı na da ğıl mış 

olan harc-ı hâssa emin lik le ri nin sö zü edi-

len iş le ri yü rü te bil mek için bel li mik tar da 

ge li re sa hip ol ma sı ge re ki yor du. Ne re dey-

se ta ma men mer kezî ha zi ne ce des tek-

le nen İs tan bul Harc-ı Hâssa Emin li ği ve 

ge li ri nin bir kıs mı nı ha zi ne den el de eden 

Ga la ta Harc-ı Hâssa Emin li ği dı şın da ki 

emin lik le rin ge lir le ri, bu lun duk la rı böl ge-

de ki pa di şah has la rı ve mer kezî ha zi ne ye 

bağ lı kay nak la ra (özel lik le mukåtaa lar) 
da yan mak tay dı. Emin ler sözü edi len ge lir 

kay nak la rı nın üst dü zey yö ne ti ci si / nâ zı-

rı ko nu mun day dı. Bu se bep le kendile ri-

ne nâ zır-ı mukåtaât da de ni lir di. Bun lar, 

mukåta ala rın il ti zam la sa tıl ma sı, perso nel 

har ca ma la rı ve mal ze me tedari ki, mu kå-

taa nın düz gün iş le til me si nin sağ lan ma sı 

gi bi alan lar da so rum lu luk ve yet ki sa hi-

biy di. Has lar, mukåtaa lar ve di ğer üreti m 

ve ti ca re te da ya nan ver gi kay nak la rı üze-

rin de de ne tim ve yön len dir me fonk si yon-

la rı nın bu lun ma sı emin le rin şe hir eko no-

mi sin de önem li bir iş lev üst len me le ri ni 

sağ la mış tır. Emin lik le rin özel lik le se fer 

dö nem le rin de ge çi ci yü küm lü lük le ri de 

var dı. Dev let bu dö nem ler de emin ler den 

pa ra yar dı mı ta lep ede bil di ği gi bi yol la rın 

ta mi ri, nak li ye araç la rı nın te mi ni, se fer 

sı ra sın da ge rek li ola cak mal ze me nin te da-

ri ki, esir le rin iâşe le ri nin kar şı lan ma sı gi bi 

is tek ler de bu lu na bi li yor du. Bu ku rum lar 

za man içe ri sin de de ği şen şart lar çer çe-

ve sin de or ta dan kalk mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, KK, nr. 63, 67; BA, MAD, nr. 337, 2775; BA, 
D. EVM, nr. 26278; Ab dur rah man Ve fik, Târîh-i 
Mâlî, İs tan bul 1330, s. 44; Fe ri dun Emecen , “Taş-
ra Bü rok ra si si nin Kay nak la rı: Şeh za de Dîvânı 
Def ter le ri”, Ta rih Bo yun ca Türk Tarihini n Kay-
nak la rı Se mi ne ri, Bil di ri ler, İs tan bul 1997, s. 93; 
Arif Bil gin, Os man lı Taş ra sın da Bir Ma li ye Ku ru-
mu: Bur sa Has sa Harç Emin li ği, İs tan bul 2006.

ÿArif Bil gin

kı sım gö rev li ler le sa ray dı şın da ya şa yan 

ba zı ka mu hiz met li le ri nin ma aşı nı ver-

mek, gi ye cek le ri ni te min et mek, Top ka pı 

Sa ra yı dı şın da ki le rin gı da mas ra fı nı kar-

şı la mak, sa ray lar da gün lük iş ler de kul-

la nı lan mal ze me nin alı mı nı sağ la mak, 

ge rek li gö rül dü ğün de mev cut bi na lar da 

ta mi rat yap mak ve ya ye ni bi na yap tır mak, 

su yol la rı nın ba kım ve ona rı mı nı ger çek-

leş tir mek, ni ha yet do nan ma, Ter sa ne ve 

cep ha ne gi bi önem li ku rum la rın ba zı har-

ca ma la rı nı kar şı la mak la yü küm lüy dü. İs-

tan bul harc-ı hâssa emin le ri ne ba zı ka yıt-

lar da şeh re mi ni de de nil mek te dir. An cak 

emin li ğin 1855’te ku ru lan şeh remâne tiy le 

doğ ru dan bir il gi si yok tur. Bu nun la bir lik-

te her iki ku ru mun so rum lu luk alan la rın-

da kısmî ör tüş me ler mev cut tur. İs tan bul 

harc-ı hâs sa emin le ri, dev le te ait ba zı 

bina ların ta mi ri ve in şa sı gi bi be le di ye le rin 

so rumlu luk ala nı na gi ren ko nu lar la alâka-

dar olmak la bir lik te imar fa ali yet le ri nin 

ta ma mı nın de net len me si, pa zar la rın kon-

tro lü gi bi mo dern be le di ye hiz met le ri nin 

bü yük bir kıs mıy la il gi len mi yor du.

Ga la ta ve Ge li bo lu harc-ı hâssa emin le ri 

ter sa ne gi der le ri ne de ba kar dı. Esas so-

rum lu lu ğu do nan ma nın ih ti yaç la rı nı kar-

şı la mak olan Ga la ta harc-ı hâssa emi ni 

ay nı za man da Ter sa ne emi niy di ve der ya 

bey le ri nin sâlyâne le ri ni öde mek le de yü-

küm lüy dü. Ge li bo lu Harc-ı Hâssa Emin li ği 

do nan ma nın ih ti yaç la rı nı kar şı la ya cak şe-

kil de ör güt len miş ti, fa kat Kal‘a-i Sultâniy-

ye (Ça nak ka le) ve Ki lit ba hir’de ki top çu la rın 

ulûfe le ri ni öde mek gi bi yü küm lü lük le ri de 

var dı. Şeh rin baş kent ol ma sıy la bir lik te 

ku rul du ğu tah min edi len Edir ne Harc-ı 

Hâssa Emin li ği’nin XV, XVI ve XVII. yüz-

yıl lar da ki so rum lu luk ala nı İs tan bul’da-

kiy le ben zer lik gös te ri yor du. Çok sa yı da 

gö rev li nin ya şa dı ğı, hat ta ba zı yıl lar da pa-

di şah la rın kı şı ge çir di ği, he nüz can lı lı ğı nı 

yi tir me miş olan Edir ne Sa ra yı’nın ih ti yaç-

la rı nın kar şı lan ma sı bu emin li ğin gö re viy-

di. Öte yan dan za man za man İs tan bul’da 

Top ka pı Sa ra yı ile di ğer ba zı önem li ku-

rum la rın ta lep le ri ne de ce vap ve ri yor du. 

XVI. yüz yı la ait ka yıt lar da şeh za de di va nın-

da tu tu lan def ter ler de rast la nan Ma ni sa 

Harc-ı Hâssa Emin li ği şeh za de sa ra yı nın 

mas raf la rı nı gör mek tey di ve yüz yı lın so-

nun da san ca ğa çık ma uy gu la ma sı nın ter-

ke dil me siy le bir lik te or ta dan kalk mış tı. 

Ku ru mun şeh za de sa ra yı nın bu lun du ğu 

şe hir ler de mev cut ol ma sı müm kün dü. Fa-

kat bel ge ler de Amas ya, Kon ya ve Kü tah-

ya gi bi şeh za de şe hir le rin de bu emin li ğin 

mev cu di ye ti ne da ir şim di lik her han gi bir 

bul gu ya rast lan ma mış tır.




