
zamanın kadim olduğunu kabul etmenin 
alemin ötesinde de cisim olsun boşluk 
olsun bir devamlılık bulunduğunu kabul 
etmeyi mümkün kılacağını belirtmekte
dir. Gazzall'ye göre Allah dilerse alemin
sınırlarını bir miktar arttırabilir veya 
azaltabilir. Bu miktar ölçülebilir bir cis_
min yahut boşluğun olmasını gerektir
mektedir. Bu ise alemin ötesinde ne 
boşluk ne de doluluk olduğu teziyle çeliş
m ektedir ( Tehafütü'l-felasife, s. 71-72). 
İbn Rüşd'e göre böyle bir nicelik artışı 
yahut azalması ilkin alemin cisminiıi 

sonsuza kadar arttırılabileceği. ikinci 
olarak da alemin hacmi azaltıtıp arttırıı~ 
dığında mevcut sınırlarının ötesinde ya 
boşluğun ya da doluluğun var olması ge
rektiği sonucuna götürür ki öncelikle 
sonsuz cisim saçmadır; ikinci olarak bu 
da imkansızdır. Kısacası tabii cisimlerin 
içinde veya dışında onlardan bağımsız 
boyutların varlığı düşünülemez. Sonuç 
olarak boşluk imkansızdır ( Tehiifütü 't-Te

hafüt, S. 88, 91, 103). 

İşrakl filozof Şehabeddin es-Sührever
dl el-Maktfıl de Eflatun'un izinden git
tiğini söylemesine rağmen boşluğu ka
bul etmeyenler arasındadır (lfikmetü'l
işrak, s. 89-90). 

Modern felsefenin kurucusu kabul 
edilen Descartes, cismi yer kaplama ile 
özdeşleştirdiği için cisimler dünyasında 
mutlak bir boşluğun varlığını akla aykırı 
bulmuştur. Filozofa göre havası boşaltıl
mış bir kapta mutlak boşluk oluşamaz. 
Geride hava kalmamışsa bile latif (süptil) 
bir nesne kalıyor demektir. Zira madde 
yer kaplayan bir cevher olarak sonsuza 
kadar bölünebilir ve hiçbir pompa bütün 
maddeyi mekandan boşaltamaz. Böyle
ce Kartezyen fizik uzayın bir doluluk (ple
num, mela) olduğunu kabul etmektedir. 
Descartes'ın aksine cismanl cevheri yer 
kaplamayla özdeşleştirmeyip onun te
mel özelliğinin süredurum (inertia) oldu
ğunu ileri süren Leibnitz de boşluğu red
detmiştir. Kant ise kainatta boşluk olup 
olmadığı konusunun saf aklila sonuca 
bağlanamayacağını, tıpkı atomculuk
sonsuz bölünebilirlik antinamisi gibi her 
iki tezin de aklı çelişkiye götürdüğünü 
ileri sürmüş, fakat yine de boşluğun ci
simlerdeki yoğunluk farklarını açıklamak 
için zorunlu olmadığını ileri sürmekten 
ve boşluk fikrine karşı fiziki deliller getir
mekten geri durmamıştır. Boşluk mese
lesi XIX ve XX. yüzyıl fiziğinde esir, uzak-

tan tesir ve alan teorisi bağlamında sık 
sık ele alınmıştır (Hesse, Vlll, 2 18). 
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HALA SULTAN TEKKESi 

HAlA SULTAN 

(bk. ÜMMÜ HARAM). 

HAlA SULTAN TEKKESİ 

Kıbrıs'ta 

Hz. Peygamber'in süt halası 
Ümmü Haram'ın türbesini 

barındıran tekke. 
_ı 

Kıbrıs'ın Rum kesiminde, Larnaka şeh
ri dışında Tuz gölünün yakınında yer al
maktadır. Tekkenin varlık sebebi olan ve 
ona adını vermiş bulunan türbede, Hz. 
Osman'ın hilateti zamanında (644-656) 
kocası Ubade b. Sarnit ile birlikte İslam 
ordularının Kıbrıs seferine katılan Hz. 
Peygamber'in süt halası Ümmü Haram 
bint Milhan el-Ensariyye gömülüdür. 
Halk arasında Hala Sultan olarak anılan 
ve hakkında bazı menkıbeler rivayet edi
len ümmü Haram türbenin bulunduğu 
mevkide attan düşerek şehid olmuştur. 
Osmanlılar Kıbrıs'ı fethedince ( ı 5 71) kab
ri ihya edilmiş ve 1 760'ta üzerine Şeyh 
Hasan Efendi tarafından türbe inşa edil
miştir. Türbenin çevresinde, 1 79S'te Kıb
rıs muhassılı Silahdar Kaptanbaşı Mus
tafa Ağa tarafından şadırvan, 179Tde 
tekke, 1816'da Kıbrıs muhassılı Seyyid 
Mehmed Emin Efendi tarafından cami 
yaptınlmak suretiyle küçük bir külliye 
teşekkül etmiştir. 

Hala Sultan Türbesi, İstanbul'daki 
Eyüp Sultan Türbesi gibi Kıbrıs'taki İs
lam varlığının en eski izini teşkil etmesi, 
ayrıca Hz. Muhammed'in bir yakınına ait 
olması sebebiyle Kıbrıs'ın fethinden iti
baren adada yaşayan müslüman Türk
ler'in en önemli ziyaretgahı olmuştur. ı. 

Dünya Savaşı'na kadar buradan geçen Os
manlı gemilerince top atışı ile selamla
nan türbe padişahlar ve devlet ricali ta
rafından sunulan kıymetli hediyelerle do
natılmıştır. 19S9'da onarım geçiren ve 
Kıbrıs Evkaf Dairesi'nce içinde bir kütüp
hane tesis edilen tekke 1963'te Rumlar 
tarafından tahrip edilmiş ve bir süre as
keri karargah olarak kullanılmıştır. 

Düzgün kesme taş işçiliğinin gözlendi
ği tekkenin batı yönünde aynı eksen üze
rinde iki adet kapısı bulunmaktadır. üç 
merkezli bir kemere sahip olan dış kapı
nın açıklığı pilastrlarla kavranmış, kapı 
kitlesinin dış köşeleri sütunçelerle yu
muşatılmıştır. İkinci kapının önündeki 
sayvan birer sivri kemerle üç yöne açıl
makta, üstünü alaturka kiremitlerle kap-
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lı bir kırma çatı örtmektedir. Yanlardan 
akantus yapraklı mermer pilastrların ku
şattığı kapının sivri kemeri uçları volütlü 
bir kaval silme ile zenginleştirilmiştir. Ke
meri taçlandıran kitabenin yanlarında, zin
cir kabartmaianna asılı iki madalyon için
de tuğralar dikkati çeker. Girişi takip eden 
avlu kuzey, batı ve güney yönlerinde tek
ke birimleriyle kuşatılmış, giriş ekseninin 
soluna (kuzey) şadırvan, sağına cami ile 
bunun arkasına türbe yerleştirilmiştir. 

Aviuyu çevreleyen kagir duvarlı alatur
ka kiremit kaplı beşik çatılarla örtülü 
tekke birimlerinin önlerinde kesme taş
tan, daire kesitli sütunların taşıdığı, ça
tının devamı olan bir sundurma uzanır. 
Tekkenin girişi de bu sundurmaya açılır. 
Sundurmanın kirişleri sütunların üzerin
deki ahşap yastıklara oturtulmuştur. 
Sundurmanın gerisinde kuzey ve batı 
yönlerinde gelişen "L" planlı kanat der
vişlerin ve erkek misafirlerin ikametine 
mahsus odaları, güney yönünde yer alan 
ve batıya doğru uzayan kanat ise kadın 
misafirlere ait odaları barındırmaktadır. 
Kadınlara mahsus birimler, bu kanadın 
kuzey ve batı yönlerindeki diğer bir sun
durmaya açılmak suretiyle tekkenin ana 
avlusundan soyutlanmıştır. 

Aynı zamanda tekkenin tevhidhanesi 
olarak kullanıldığı anlaşılan cami, kare 
planlı ( 13 x 13 m.) ve kubbeli bir harim
le çatı örtülü bir son cemaat yerinden 
meydana gelir. Son cemaat yeri ikisi yan
larda, dördü kuzeyde olmak üzere top
lam altı adet sivri kemerle dışarı açıl
maktadır. Kıbrıs'ta Osmanlı döneminden 
önceki gotik üslfıbun oranlarından izler 
taşıyan bu kemerler kıble doğrultusun
da gelişen basık payelere oturtulmuş, 
söz konusu payeler birer sivri kemerle 
harimin kuzey duvarına bağlanmış, ku
zeybatı köşesindeki paye bir payanda 
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duvarıyla takviye edilmiş, cepheden ba
kıldığında soldan ikinci bir açıklık girişe 
tahsis edilmiş, yanlardan iki baba ile ku
şatılmış, diğer açıklıklar basit demir par
maklıktarla donatılmıştır. 

Kuzey duvarının ekseninde yer alan 
harim girişinin dikdörtgen açıklığı bir 
kaval silme ile çerçevelenmiş , üst köşe
lerine küçük konsollar yerleştirilmiştir. 

Mermer lentoda dört adet kartuş içinde 
kitabe metni. bunun yanlarında, ortala
rında birer rozet bulunan mühr-i Süley
manlar görülmektedir. Ahşap kapı ka
natlarındaki dikdörtgen tablalar, bazıları 
bakiava biçiminde olan, bazıları da barok 
kemerciklerle son bulan panolarla dol
gulanmıştır. Harimin kuzey duvarında 
girişe göre simetrik konumda iki pence
re, ayrıca batı duvarında iki, doğu duva
rında üç, güney duvarında mihrabın sa
ğında bir pencere, solunda da türbeye 
açılan kapı yer alır. Duvarların alt kısmın
da yer alan bu dikdörtgen pencereler 
basık kemerli tepe pencereleriyle taç
landırılmıştır. Kuzey duvarı boyunca uza
nan fevkanl ahşap mahfi! iki adet daire 
kesitli ahşap direkle taşınır. Direkierin 
arası, girişle aynı eksende yer alan dik
dörtgen bir çıkma ile genişletilrriiştir. 

Hala Sultan 
Tekkesi'nin 

cami
tevhidhanesinin 

içinden 
bir görünüş 

' J 

Mekanı örten ku b be, basık kemerli pen
cerelerle donatılmış olan çokgen bir kas
nağa oturur. Kare planlı mekandan kub
beye geçiş sivri kemerli tromplarla sağ
lanmıştır. Tromp kemerleri, yarım sekiz
gen planlı çıkıntılar teşkil eden sekiz 
adet duvar payesine oturmaktadır. Bu 
payelerden doğu duvarında bulunan ikisi 
ile güney duvarının batı kesiminde bulu
nanı cephelerde de dikdörtgen çıkıntılar 
meydana getirmekte, ayrıca kubbe ete
ğine kadar yükselerek payanda vazifesi 
görmektedir. 

Beş köşeli mihrap nişinin kavsarasın
daki mukarnas dizileri tahrip edilmiştir. 
Kavsaranın üst köşelerinde, girişteki 

lentoda görülenierin eşi olan iki mühr-i 
Süleyman kabartması dikkati çeker. Gü
ney duvarının önünde uzanan sekinin 
mihrap hizasındaki kesintisinin köşele
rinde büyük şamdanların konması için 
daire biçiminde çıkıntılar yapılmıştır. Ah
şap minber oldukça basit bir işçiliğe sa
hiptir. Daire kesitli ince ahşap sütunlara 
ve köşeleri pahlı küçük başlıklara oturan 
basık kemerli minber kapısı, sülüs hatlı 
bir kelime-i tevhid içeren bir alınlık ile 
taçlandırılmıştır. Minberin alt kısmında 
küçük dilimli kemerler, köşkün altında 
ise kırık kaş kemerli bir açıklık bulunur. 
Daire kesitli ahşap ince sütunlara oturan 
kırık kaş kemerli köşk kısmı piramit biçi
minde bir külahla son bulmaktadır. Yan
lardaki üçgen yüzeyler süslemesizdir. 
Korkuluklar da araları ahşap levhalarla 
kapatılmış basit profilli dikmelerden 
meydana gelmektedir. Batı duvarının 
önünde bir kuyu mevcut olan harimin 
kuzeybatı köşesinde, kare planlı bir kai
de üzerinde yükselen minarenin gövde 
kesiti kubbe eteğinin hizasına kadar se
kizgen, bu hizadan itibaren daire olarak 
devam etmektedir. Şerefenin altı kaval 
silmelerle dolgulanmış. çevresi basit de
mir parmaklıktarla kuşatılmıştır. 



Caminin kuzey yönünde yer alan şadır
vanın havuzu sekizgen prizma biçimin
dedir. Havuzu sınırlayan duvarların üze
rine ahşap kafesler yerleştirilmiştir. Şa
dırvanın sekizgen piramit biçimindeki 
Marsilya kiremitleriyle örtülü çatısı sekiz 
adet daire kesitli sütun tarafından ta
şınmaktadır. Kare planlı (6,5 x 6,5 m.) 
olan türbe içeriden tromplar, dışarıdan 
sekizgen bir kasnakla donatılmış bir 
kubbe ile örtülüdür. Kuzey duvarının ek
seninde giriş, ayrıca her duvarda ikişer 
pencere vardır. Girişin önünde iki sütuna 
oturan bir sayvan yer almaktadır. Türbe
yi çepeçevre kuşatan ahşap çatı lı revak 
kuzey yönünde caminin mihrap duvarı
na, diğer üç yönde ise sivri kemeriere 
oturmakta, caminin mihrap duvarındaki 
kapı bu revağa açılmaktadır. Hala Sul
tan'ın kabri, dört adet ince demir sütu
nun taşıdığı, hakkında çeşitli rivayetler 
nakledilen yekpike bir taşla taçlandırıl
mıştır. 
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HALACİLER 

Halaç Türkleri tarafından kurulan 
ve 1202-1531 yıllan arasında 

Leknevti, Delhi ve Malvii'da 
hüküm süren üç İslam hanedanı. 

L ~ 

1. Leknevti (GGr-Cennetabad) Halacileri 
(1202-1227). Aşağı Ganj ve Brahmaput
ra nehirlerini. Bengal ve Bihar'ı içine alan 
Leknevtl Sultanlığı Muhammed Bahtiyar 
Halaci tarafından kurulmuştur. Bölgede 
hükümran olan Haladler, Kuzey Hindis
tan'da Esam'a kadar akın yapabilen ilk 
Türk grubudur. Hanedanın kurucusu 
Muhammed Bahtiyar. aslen Afganistan'
da Sistan ile Gazne arasındaki Germsir'
de sakin Haladler'e mensuptu. Muham-

med Bahtiyar orduya girdikten sonra 
Aşağı Ganj kıyılarına akıniara başlamış 
ve bu faaliyetleri sonunda önemli mik
tarda ganimete sahip olmuştur. Onun 
şöhretini duyan Halaeller kısa bir süre 
içinde etrafında toplanmaya başladılar 
ve ünü Delhi'ye kadar ulaştı. Gurlular'ın 
Türk asıllı kumandanı Kutbüddin Aybeg, 
Muhammed Bahtiyar'ı huzuruna davet 
ederek onunla görüştü. 1193'te Bihfır 
Halaeller tarafından ele geçirildi. Brah
manlar'ın kontrolündeki Uddandapür, 
ciddi bir mukavemet göstermeden Mu
hammed Bahtiyar'ın aklncıları tarafın

dan zaptedildi. Manastırlardaki yazma 
eserler (özellikle matematikle ilgili olan
lar) İslam alimlerinin İstifadesi için Del
hi'ye gönderildi. Bu arada Nadya (bu
günkü Nabadvip) seferi için hazırlıklar 
yapıldı ve Muhammed Bahtiyar. Hindü 
Sena hanedanının tarihi başşehri Lek
nevti'yi ele geçirdi; kendisi de Leknevtl'yi 
başşehir yaparak Devküt. Nadya, Bang'ı 
içine alan Halaci hanedanının temellerini 
attı ( 1202) 120S'te 10.000 kişi ile Karn
rup ve Tibet seferine çıkan Muhammed 

1Hc;ılac! bir sonuç alamadan büyük kayıp
tarla geri döndü; Devküt'a geldiğinde 
maiyetinde sadece 200 kişi kalmıştı. Bu 

' qıay~· alk tarafından iyi karşılanmadığı 
gibi~ ultanın da gururu kırıldı. Muham
med . ahtiyar'ın ölüm şekliyle ilgili iki 
görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilkine 
göre başarısızlıkla neticelenen seferden 
döndükten sonra kederinden hastalana
rak ölmüş, diğerine göre ise Ali Merdan 
adlı bir emir tarafından öldürülmüştür 
( 1206). Yerine kumandanların desteğini 
alan İzzeddin Muhammed geçti. İzzed
din'in 1211'de ölümü üzerine Alaeddin 
unvanı ile Ali Halaci hükümdar oldu. 
Kendisine rakip gördüğü, daha çok İz
zeddin Muhammed'e yakın kumandan
ları tevkif ettirdi ve çeşitli bahanelerle 
ortadan kaldırdı. Bir müddet sonra da 
halktan aşırı vergi toplamaya başladı. Za
manla akli dengesi bozuldu. Gazne, Ho
rasan ve Irak' ı kendi hakimiyetindeki top
raklar olarak kabul edip oralara emirna
meler göndermeye başladı. Bunun üze
rine Halaci kumandanları Alaeddin Ali'yi 
ortadan kaldırdılar ( 12 ı 3). 

Leknevti Halaelleri'nin son hükümdan 
Gıyaseddin Halacl'dir. Adil ve cömert bir 
hükümdar olan Gıyaseddin, Ganj ve Brah
maputra nehirlerinin su baskıniarına 

karşı büyük bir set yaptırdı. Gİyaseddin 
iç işlerini yoluna koyduktan sonra raca
lara karşı gazi'liara başladı . Kamrüp ve 
Bang üzerine yürüdüğünde Delhi Sultanı 

HALAClLER 

Şemseddin İltutmış'a bağlı kuwetlerin 
(Şemsller-Şemsiyye) Bihar ve Bengal'i 
istila ettikleri haberini ald ı. Seferi yarıda 
keserek Leknevtl'ye döndü. Şemsi şeh
zadesi Muhammed ve Melik İzzeddin, 
Halaeller'in başşehre dönmesinin zaman 
alacağını düşünerek Leknevtl'yi hemen 
kuşatmaya başladılar ve şehri ele geçi
rip Leknevtl Halaelleri'ne son verdiler 
( 1227). Bengal Şemsi topraklarına katı
larak Delhi'ye bağlandı, Gıyaseddin'in 
oğlu Bilge Melik, az sayıdaki Halaci kuv
vetleriyle 1230'da ayaklanma teşebbü
sünde bulunduysa da Şemsiler tekrar 
bölgeyi istila ettiler. İltutmış. Leknevtl'
de güvenliği sağladıktan sonra M elik Ca
ni'yi vali tayin etti. Leknevtl Haladleri, 
Bihar ve Bengal'de saltanat sürmüş ilk 
müslüman Türk hanedanıdır. 

2. Delhi Halacileri ( 1290-1320). Hala
cller en geniş sınırlara bu döne:nde sa
hip oldular. Pencap, Sind ve Ganj boyları, 
Malva, Gucerat, Dekken ve Güney Hin~ 
distan Delhi'den gönderilen valilerce yö
netilmiş ve böylece Halaeller kudretleri
nin zirvesine çıkmışlardır. 

Delhi Halaelleri'nin kurucusu ve ilk hü
kümdarı Celaleddin Firüz Şah 'tır. Yuğruş 
unvanlı bir kumandanın oğlu olan Cela
leddin, Delhi'de hüküm süren Memlük 
sultanlarından Muizzüddin Keykubad'a 
karşı bir darbe yaparak tahtı ele geçirdi 
ve Keykubad'ı öldürttü ( 1290). Celaled
din Firüz Şah'ın Hindü racalarına karşı 
düzenlediği harekat başarısızlıkla sonuç
landı. 1292'de kuzeybatı sınırlarındaki 
Sind ve Pencap Moğol istilasına maruz 
kaldı. Hülagü Han ailesinden olduğu riva
yet edilen Abdullah Han Halaeller tara
fından mağlüp edildi. Celaleddin Firüz 
Şah bu savaşta esir alınan Moğollar'ı Del
hi'ye getirtti. Algu Han ve bazı ileri ge
lenler İslamiyet'i kabul ederek Moğolpür 
adı verilen kasabada iski'ın edildiler. Cela
leddin'in yeğeni ve damadı olan Karra ve 
Eved (Üdh) Valisi Alaeddin Muhammed 
hazırladığı bir komplo ile onu öldürttü 
(17 Ramazan 695/19 Temmuz 1296) Ce
laleddin Firüz Şah'ın hanımı Melike-i Ci
han, Mültan'daki veliaht Erkli Han'ı çağı
racağı yerde Celaleddin'in diğer oğlu İb
rahim'i Rükneddin unvanı ile tahta çı

karttı. Bu sırada Erkli Han da Mültan'
dan Delhi'ye doğru hareket etmişti. Beş 

ay sonra durumu daha da güçlenen Ala
eddin Muhammed Erkli Han'dan önce 
Delhi'ye girdi ve hükümdar ailesi tevkif 
edildi, birçok kişi öldürüldü. 

20 Ekim 1296'da Delhi'de tahta otu
ran Alaeddin Muhammed Şah, Delhi 
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