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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.
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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.
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HÂRÛN b. MÛSÂ el-EZDÎ

Ha san Hüs nü Efen di il mi ye sı nı fı na gi-

rip çe şit li gö rev ler de yük sek rüt be ler ka-

zan dı. İs tan bul Şer‘iy ye Si cil le ri Ar şi vi’nde 

bu lu nan dos ya sı na gö re (nr. 12) 1868’de 

ba ba sı Ab dül vehhâb’ın ölü mü üze ri ne 

Ka rinâbâd Hü se yin Çe le bi Med re se si mü-

der ris li ği ne ge ti ril di. On yıl bu gö rev de 

kal dı, ar dın dan tek rar İs tan bul’a git ti ve 

1878’de Fetvâhâne’de gö re ve baş la dı. 13 

Ha zi ran 1880 ta ri hin de Ezi ne Niyâbet-i 

Şer‘iy ye si’ne ta yin edil di. Bu ra da iki yıl üç 

ay sü ren gö re vin den son ra İs tan bul’a dön-

dü ve Fetvâhâne’de 22 Ağus tos 1883’te 

İ‘lâ mât-ı Şer‘iy ye Umûr-ı Tah rî riy ye muâ-

vin-i sânîsi ol du. 1888’de 500 ku ruş maaş-

la Fetvâhâne mü sev vid li ği ne ge ti ril di. Ay-

rı ca me mu ri ye ti ya nın da 13 Ara lık 1882’ de 

Mek teb-i Nüvvâb’a ay lık 244 ku ruş ma aş-

la ta‘lik ho ca sı ta yin edil di. İs tan bul mü-

der ris li ğin de 27 Ka sım 1878’de ib tidâ-i 

hâric ve ar dın dan ha re ket-i hâric, ha re-

ket-i dâhil, Mûsı le-i Sahn (Te tim me-i Fâ tih), 

Sahn-ı Semân ve 1900’de ha re ket-i alt-

mış lı ya ter fi et ti. 19 Mart 1904’te Trab zon 

mev le vi ye ti tev cih edil di. 14 Ey lül 1909’da 

İ‘lâmât-ı Şer‘iy ye Oda sı bi rin ci sı nıf mü sev-

vid li ği ne ter fi et ti ve ma aşı 1500 ku ru şa 

yük sel di. 20 Ha zi ran 1912’de emek li ye ay-

rıl dı. 22 Ka sım 1914’te ve fat et ti ve Fâtih 

Ca mii ha zî re si ne def ne dil di. Ya pı lan araş-

tır ma so nun da kab ri nin bu gün mev cut 

ol ma dı ğı an la şıl mış tır.

yol iz len miş tir. Hâ rûn’un ese ri da ha son-

ra bu alan da Yahyâ b. Sellâm, Hakîm et-

Tir mizî ve İb nü’l-İmâd el-Mısrî gi bi ki şi ler 

ta ra fın dan ka le me alı nan eser ler üze rin de 

et ki li ol muş tur (el-Vücûh, neş re de nin gi ri-
şi, s. 13-14). Nâ sır b. Mu ham med el-Me nî‘, 

Hâ rûn b. Mû sâ’ nın kı ra at yö nüy le il gi li bir 

ça lış ma yap mış tır (bk. bibl.).
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– —HASAN HÜSNÜ EFENDÝ
(1840-1914)

Osmanlý hattatý.˜ ™

el-Hâc Ha san Hüs nü Efen di  bu gün 

Bul ga ris tan sı nır la rı için de ka lan Ka-

rinâbâd’da doğ du. Bu ka sa ba da ki Hü se-

yin Çe le bi Med re se si mü der ri si Ab dül-

veh hâb Efen di’nin oğ lu dur. İlk eği ti mi ni 

Ka rinâbâd’da al dık tan son ra 1856’da 

İs tan bul’a git ti, Fâtih Ca mii’nde huzûr-ı 

hü mâ yun hocala rın dan Ali Efen di’den 

Arap ça ve dinî ilimle ri öğ re nip icâzet al dı. 

Bu sı ra da hat sa na tı na il gi duy du. Üs kü-

dar Mev levîhâne si şey hi, Mir za Âkå’nın 

ye tiş tir di ği Meh med Ze ki De de’den İran 

tar zın da ta‘lik ya zı meş ket ti. Ya zı sa na-

tı nın in ce lik le ri ni öğ re ne rek icâ ze te hak 

ka zan dı. Gay re ti ve ka bi li ye ti sa ye sin de 

dev ri nin gü zel ta‘lik ya zan la rı ara sın da iyi 

bir mev ki el de et ti.

ilk de fa din le yen ve der le yen, şâz kı ra at le ri 

ve se ned le ri ni araş tı ran Hâ rûn bu konuda 

ile ri ge len ler den bi ri ve kı ra at sa hi bi ola-

rak ni te len di ri lir (İb nü’l-Ce zerî, II, 348). 
“Kı ra at sa hi bi” ifa de sin den onun ken di ne 

has bir kı ra ati ol du ğu ya da kı ra at ler den 

seç me ler yap tı ğı an la şıl mak ta dır. Kı ra at 

ve cih le ri ni Âsım el-Cah derî, Âsım b. Beh-

de le, Ebû Ma‘bed İbn Kesîr, İbn Mu hay sın, 

Hu meyd b. Kays el-A‘rec ve Ebû Amr b. 

Alâ gi bi kur râdan din le miş; ken di sin den 

de Ali b. Nasr, Yûnus b. Mu ham med el-

Müed dib, Şi hâb b. Şür nü fe, Vü heyb b. 

Amr, Hac câc b. Mu ham med gi bi ki şi ler 

kı ra at riva yet et miş tir. Hâ rûn’un şâz kı ra-

at ler le il gilen me si ve on la rı der le me si ba-

zı la rınca ya dır gan mış tır. As maî ve tale be-

si Ebû Hâ tim’in ona yö ne lik eleş ti ri leri nin 

(Ale müd din es-Se hâ vî, I, 486-487) cum-

hu ra mu ha lif bu tür den kı ra at ler le il gi len-

me sin den kay nak lan dı ğı tah min edi le bi lir. 

İbn Hâle veyh, Hâ rûn’a nis bet edi len ve ya 

onun ri va yet et ti ği şâz kı ra at le ri say mak-

ta dır (MuÅ ta ½ar, bk. İn deks, s. 214). Taberî 

de ona nis bet edi len bu tür den ba zı vecih-

le ri eleş tir mek te dir (Câmi£u’l-beyân, XI II, 
231-233). Hâ rûn’un tef sir ri va yet le ri ko-

nu sun da da seç kin bir ye ri var dır. Hat ta 

Hâ rûn – Zü beyr b. Hırrît – İk ri me ta ri kiyle 

te ker rür eden ri va yet ler den kadîm bir tef-

sir nüsha sı nın el de edil me si nin müm kün 

ola ca ğı ile ri sü rül mek te dir (Nâsır b. Mu-
ham med el-Me nî‘, s. 18). Hâ rûn ay rı ca 

na hiv ci kim li ğiy le ta nın mak ta dır (Süyûtî, 
II, 321). Ri va yet te bu lun du ğu ho ca la rı ara-

sın da Halîl b. Ah med zik re dil di ği gi bi (İbn 
Ha cer, Teh ×îbü’t-Teh ×îb, VI, 13) ken di sin-

den kı ra at tah sil eden Sîbe vey hi’nin de 

ho ca la rın dan bi ri dir.

Hâ rûn b. Mû sâ’nın el-Vücûh ve’n-ne-

¾âßir fi’l-Æurßâni’l-Kerîm ad lı ese ri, Mu-

kå til b. Sü ley man’ın ay nı ad lı ese rinden 

son ra bu alan da gü nü mü ze ula şan en er-

ken ta rih li ki tap tır. el-Vücûh, Ebû Nasr 

Matrûh b. Mu ham med b. Şâkir el-Ku dâî el-

Mısrî ta ra fın dan mü el li fin oğ lu Abdullah’-

tan ri va yet edil miş tir (nşr. Hâtim Sâ lih ed-
Dâmin, Bağ dat 1409/1988; Amman 2002). 
Mu kå til b. Sü ley man’ın eserini de ya yım-

la yan Hâ tim Sâlih ed-Dâmin (el-Vü cûh 
ve’n-ne ¾âßir, Dü bey 1427/2006), da ha ön ce 

Mu kå til’e nis bet le neş re di len ese rin (bu 
ese rin bi ri Ab dul lah Mahmûd Şehhâte, di-
ğe ri Ali Özek’e ait iki neş ri bu lun mak ta dır) 
Hâ rûn b. Mû sâ’nın ese ri ol du ğu nu or ta-

ya koy muş tur (DİA, XLI II, 142). Mu kå til’in 

ese ri ne gö re yir mi dört mad de faz la sıy la 

208 mad de ye ula şan ve al fa be tik ol ma yıp 

bel li bir me to du da bu lun ma yan ki tap ta 

he men he men Mu kå til’in ki ne ben zer bir 




