
hal' olayı gerçekleşmiş ve IV. Murad tah
ta çıkarılmıştır. ll. Mustafa ve IV. Meh
med görevlerini gereği gibi yapmadıkla
rı . IV. Mustafa ise suçsuz bir hükümda
rın (lll. Selim) öldürülmesine sebebiyet 
verdiği gerekçesiyle haredilmiştir ki bu 
son vak'a halifenin fasık olması sebebiyle 
hal'edilmesi kategorisine dahil edilebilir. 
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Arapça asıllı olan hala kelimesi (hale 
ı 411> ı çoğulu halat ) "dayı" anlamındaki 
halin müennesi olup "annenin kız karde
şi" demektir. Ancak Türkçe'de bu an
lamda değil. Arapça'da amme ( çoğulu 

ammat ) kelimesiyle ifade edilen "baba
nın kız kardeşi" anlamında kullanılmak

tadır. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde çoğul 
olarak birlikte zikredilen bu iki kelime 
(en-N isa 4/23; en-Nur 24/6 ı ; el-Ahzab 
33/50) hadislerde de geçmektedir (bk 
Wensinck, ei-Mu'cem, "bvl" , uCamm" 
md. leri) . 

islam hukukunda hala muharremat. 
hidane. nafaka, nikah. vetayet ve miras 
konularında söz konusu edilir. Devamlı 
evlenme yasağı bulunan kan hısımların
dan biri de haladır (en-Nisa 4/23). Diğer 
taraftan birden fazla evliliklerde bir ka
dınla halası aynı kişinin nikahında bir 
araya gelemezler. Zira Hz. Peygamber, 
bir kadının halası ve teyzesi üzerine ni
kahlanmasını yasaklamıştır (Buharl. "Ni
kal:ı", 27; Müslim. "Nikai:ı", 37. 39; Ebu 
Davud. "Nikai:ı", 12) Vefat veya boşama 
gibi bir yolla evlilik bozulmuşsa öncelikle 
anneye ait olan hidane hakkı. anne bu
lunmadığı veya gerekli şartları taşımadı
ğı takdirde sırasıyla anneanneye, baba
anneye. öz kız kardeşe. anne bir kız kar
deşe. baba bir kız kardeşe , öz kız kardeş 
kızlarına . önce anneden, sonra babadan 
kız kardeş kızlarına. teyzelere ve sonun
da halalara geçer. 

Miras hukuku açısından hala zevi 'l-er
ham sınıfındaki mirasçılar arasında yer 
alır ve ashabü'l-feraiz ile asabe mirasçı
ların bulunmaması halinde bu grup için
de belli şartlarta mirasa hak kazanır. Na
fa kaya gelince, Maliki ve Şafiller'e göre 
birbirinin usul ve füruu olmayan akra
balar arasında nafaka mükellefiyeti yok
sa da Hanefiler bunlardan birbiriyle ev
lenmeleri haram olanları nafaka mükel
lefı kabul etmiştir. Hanbelller ise yalnız 
ashabü'I-feraiz ve asabe olarak başka 
akrabasına mirasçı olanları onlara karşı 
nafaka mükellefi saymıştır. Buna göre 
Hanefiler, hala ile yeğeni arasında karşı
lıklı nafaka mükellefiyeti bulunduğunu 
kabul etmişken Hanbel'iler yalnızca ye
ğeni nafaka mükellefı saymıştır. 

Bir kızın evliliği söz konusu olduğunda 
asabe velisi bulunmazsa bazı hukukçula
ra göre hakim, bazılarına göre de arala
rında bir öncelik sıralaması söz konusu 
olmakla birlikte erkek tarafından akraba 
olan kadınlar onu evlendirme yetkisine 
sahiptir. Hala da bunlardan biridir. Kişi
nin izinsiz girebileceği evierden biri de 
halasının evidir (en-Nur 24/61). 
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HALA 
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Alemin içinde 
veya ötesinde var olduğu 

düşünülen boşluk. 

HALA 

_j 

Arapça'da "boş olmak, boş kalmak" 
anlamında masdar olan hala kelimesi 
"boşluk" anlamında isim olarak da kulla
nılmaktadır; zıddı meladır (doluluk). Ha
la, farklı felsefi anlayışiara göre "cisim
den bağımsız olarak var olan boyut" ve
ya "cismin doldurduğu var sayılan farazi 
boşluk" şeklinde açıklanır. Bazılarına gö
re ise "var olması imkansız şey" anlamı
na gelir (krş . Cürd!nl. et-Ta'rlfat, "bala"' 
md.). Felsefe ve kelamda boşluk kavra
mı sözlük anlamının ötesinde "herhangi 
bir cisimden yahut yer kaplayan cevher
den hall olan yer" manasındadır. Bu ta
nım bir bakıma hala kavramının muhte
vasında adem anlamının bulunduğunu 
ifade etmektedir. 

Gerek antik Yunan felsefesinde gerek
se islam düşünce tarihinde mekanın ta
nımı ve hareketin (yer değiştirme) açık
lanışıyla ilgili olarak geliştirilen alternatif 
görüşler kaçınılmaz olarak boşluğun ka
bul veya reddine yol açmıştır. Bu tutu
mun cevher meselesine bakışla da ilgisi 
vardır. Atomcu cevher anlayışına bağlı 
akımlar genellikle boşluğu kabul eğilimin
de olmuşlar, hilomorfist (madde-suret 
teorisi yanlısı) Aristocu akımlar ise boş
luğu imkansız görmüşlerdir. Dolayısıyla 

Mu'tezile'nin Basra ekolü, Eş'ariyye ve 
kısmen Matür'idiyye "cevher-i ferd" anla
yışları yüzünden halayı kabul etmiş, is
lam filozofları ise (Eflatuncu Ebu Bekir 
er-Razi ve Ari st o tenkitçisi Ebü'l-Berekat 
el-Bağdadl dış ında) boşluğu reddetmiş

lerdir (bk. CEVHER). 

Grek atomculuğunda boşluk şu iki an
lamda kabul edilmiştir: a) Her biri sonlu 
olan sonsuz sayıdaki kozmik sistemin 
içinde yüzdüğü uçsuz bucaksız ve mut
lak boşluk; b) Atomlar arasındaki boşluk 
(Wolfson, s. 493). Demokritos'un sistem
leştirdiğ i materyalist atomculuk yalnız 
atomlar ve boşluğun ( atomlardan hall 
olan mutlak bir hiçliğin) var olduğunu 
bir ilke olarak kabul etmiş, bu ilkeye da
yanarak bir yandan atomların hareketini 
açıklamak, öte yandan kozmik varlığın 
hiçbir başlangıç fikrine dayanmayan son
suzluğunu temellendirmek istemiştir. 

Epikuros ve Lucretius tarafından sürdü
rülen Aristo sonrası materyalist atom
culuk ise sadece atomlar ve boşluğun 
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