
kın da olup 86S'te (ı 460-6 ı) Farsça ola
rak yazılmıştır. 10. Risô.le fi beyani ka
vô.idi'l-muammô. (Süleymaniye Ktp. , Aşir 
Efendi, nr. 430/ 34; Şeh id Ali Paşa, nr. 
2634/2). Farsça muamma kaidelerini 
Türkçe açıklayan ve örneklendiren bir ri
saledir. Bahrü '1-garô.ib şerh i nden nak
ledilen bu kaideler yeni örneklerle geniş
letilmiştir. 11. Risô.le ii tecnisô.t ve't-teş
bihô.t ve'l-mecô.zat (Süleymaniye Ktp., 
Aşir Efendi, nr. 430/7). Cinas, teşbih ve 
mecaz kaidelerini Türkçe açıklayıp ör
neklendiren manzum bir risaledir. Müel
lif, daha önce Bahrü'l-garaib şerhinde 
kısaca temas ettiği konuları bu eserde 
ayrıntılı bir şekilde işlemiş ve örneklen
dirmiştir. 
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li! MUSTAFA ERKAN 

L 

HALIMI ÇELEBİ 
(ö. 922/1516) 

Divan şairi. 
_] 

Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Abdül
halim, babasının adı Ali'dir. İlk öğrenimi
ni doğduğu şehirde tamamladıktan son
ra Alaeddin Arab'i Efendi'nin hizmetine 
girdi. Onun vefatı üzerine Bursa'da Zey-

niyye şeyhlerinden Hacı Halife'ye intisap 
etti. Bir süre Arap ülkelerinde dolaştık
tan sonra İran'a geçti. Kastamonu'ya 
dönünce Trabzon valisi olan Şehzade Se
lim'in daveti üzerine Trabzon'a gitti. Ya
vuz Selim kendisine imam tayin ettiği 
Hal'im'i'yi ayrıca şehzadesi Süleyman'ın 
eğitimiyle de görevlendirdi. Padişah ol
duktan sonra da günlük 200 akçe maaş 
bağlayarak hace tayin etti ve bazı köyleri 
ona mülk olarak verdi. I. Selim'in Halim! 
Çelebi'ye gösterdiği ilgi. onun huzurun
dan bir an bile ayrılmasına izin vermeye
cek dereceye ulaşmıştı. Hatta bazı vezir
lerin, padişaha arzedilecek hususları ön
ce Hal'im'i'ye danışıp daha sonra padişa
hın huzuruna çıktıkları rivayet edilir. Çağ
ctaşı olan bir şair. "Şol padişah ki nam-ı 
şer'ifi Sel'im ola 1 Layık budur musahibi 
onun Halim ola" beytinde bu hususu dile 
getirmiştir. 

Yavuz Sultan Selim'le birlikte Mısır se
ferine katılan Halimi Çelebi sefer dönüşü 
Şam'da hastaianmış ve orada vefat et
miştir. Cenaze namazında padişah da 
hazır bulunmuş. vefatma "raha Hace 
Halim!" ibaresi tarih düşürülmüştür. 

Arapça ve Farsça müşkül beyit ve mu
ammaları çözme konusundaki başarısıy
la tanınan Hal'im'i'nin şiirleri hakkında 

Aşık Çelebi ve Lat'ifi müsbet ifadeler kul
lanırken Kınalızade Hasan Çelebi onun şiiri 
bildiğini, fakat samimi bir söyleyişe sahip 
olmadığını belirtir. Bazı kaynaklarda Ha
l'im'i Çelebi'ye nisbet edilen Lugat-ı Ha
limi adlı eser Lutfullah Hal'im'i'ye aittir. 

Hal'im'i Çelebi Kastamonu'da cami , 
medrese. sıbyan mektebi, imaret ve mi
safirhaneden ibaret bir külliye ile bir çif
te hamam inşa ettirmiştir. Küpçüğez 
mahallesinde bulunan ve Çifte Hamam 

HALIMI ÇELEBi 

Halimi Çelebi'yi Yavuz Sultan Selim'in huzurunda gösteren 
Aşı k Çelebi tezkiresindeki minyatür (Millet K tp., Ali Emi ri, 
Tarih, nr. 772, vr. 126' ) 

adıyla bilinen yapı halen metrQk olup ki
tabesinden 920 ( 1514) yılında yaptınldı
ğı anlaşılmaktadır. İsmail Hakkı Uzunçar
şılı , halk arasında Yakub Ağa Camii (Ağa 
imareti) adıyla şöhret bulan Alacamescid 
mahallesindeki günümüzde hizmete açık 
camiyi Hal'im'i Çelebi'nin yaptırdığını. "ata
be-i aliyye" ağalarından Yakub Ağa'nın 
ise 954 ( 1547) yılında bu yapıyı tamir 
ettirip 96S'te ( 1557) vakfiyesini tanzim 
ettirdiğini ortaya koymuştur. Ahmet 
Gökoğlu'nun caminin Yakub Ağa tarafın
dan yaptırıldığını söylemesi (Paphlago

nia, s. 207-209) yanlıştır. Yakub Ağa Ca
mii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü Tes
cil Dairesi Arşivi'nde bulunan vakfiyesi 
Mehmed Behçet tarafından yayımlanmış
tır (bu yayımda HalTml Çeleb i'ni n adı diz
gi yaniışı son ucu Hilmi Çelebi olarak çık
mıştır). 

Halimi Çelebi tarafından yaptırılan C ifte Hamam ve ki tabesi - Kastamonu 
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li! ABDÜLKERİM ABDÜLKADİROGLU 

HALis MEHMED EFENDi 

(bk. MEHMED HALis EFENDİ). 

HALİSA 
( 4.all> ) 

İran ve Hindistan'da 
gelirleri saraya ait 

yeni fethedilmiş topraklara 
verilen ad. 

_j 

_j 

iran ve Hindistan'da kurulmuş İslam 
devletlerinde, yeni fethedilmiş veya tür
lü yollarla kazanılmış olup gelirleri sara
yın harcamalarına ayrılan toprakları ifa
de etmek üzere kullanılan halisa kelime
sine XIII. yüzyıl sonu ve XIV. yüzyıl başla
rından itibaren rastlanır. Bu tür uygula
malar, islam'ın ilk devirlerinde "savafi" 
denilen topraklarla halifelerin " dıyau's
sultan", "dıyau'l-hulefa" vb. adlar verilen 
özel mülklerinin statülerinden kaynak
lanmıştır (bk. DAY'A) . İran ve Irak'ta Ab
basller'den sonra ortaya çıkan İslam dev
letlerinde bu topraklar için has veya has
sa tabiri kullanılmış, Osmanlılar'da padi
şaha veya devlet hazinesine doğrudan 
bağlı topraklar da aynı adla anılmıştır. 

Toprak ve vergi sisteminde yeni düzenle
melerde bulunan İlhanlılar'da , özellikle 
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Gazan Han'ın saltanatı (ı 295- ı 304) sıra

sında has, hassa adlarıyla bilinen toprak
ların yanında yeni elde edilmiş veya ba
taklık, orman, denizden kazanılan işlen
memiş araziler için (arazi-i mevat) halisa 
kelimesi kullanılmıştır. Bu tabir Hindis
tan'daki İslam devletlerinde ve Safevi
ler'de yaygınlık kazanmıştı r. 

IX. ve X. yüzyıllarda Abbasiler'in zayıf
laması ile güçlenip bulundukları bölgele
re hakim olan mahalli idareciler fetih, is
timlak, satın alma. hediye yoluyla elde 
ettikleri toprakları saraya tahsis etmeye 
başladılar. Saffariler, Samaniler, Gazneli
ler ve Büveyhller gibi devletler de bu uy
gulamayı sürdürdüler. Bu bölgelerdeki 
mahalli hanedanlar, geliri hazineye inti
kal eden her türlü varlıkları için has veya 
hassa tabirini kullanıyorlardı. Hassalar, 
mahalli hanedan veya devletlerde özel 
bir memurun kontrolü altında bulunu
yordu. Nitekim Muhammed b. Hüseyin 
el-Beyhaki. Gazneli sultanlarının şahsına 
ait olup "dıya-ı Gazne-i has" denilen top
rakların özel memurlar tarafından idare 
edildiğini yazar ( Tar'ii), s. ı 56 ) 

İran ve Irak'ta hüküm süren Büyük Sel
çuklular ile Irak Selçukluları. Orta Asya 
kabile gelenekleriyle Sasanller'de olduğu 
gibi kendilerini toprağın tek sahibi ola
rak görüyorlardı. Selçuklu sultanları dev
letin sınırları içinde bulunan toprakları 
evlat. kardeş gibi hanedan mensupları
na değişik kategorilerde ikta ediyorlardı . 

Bununla birlikte kaynaklar Selçuklu sul
tanlarının KazerGn, Küfe, Merv, Bestam 
ve Rey gibi bölgelerde özel emlaklerinin 
bulunduğunu kaydeder. İlhanlılar ise ba
zan çok geniş toprakları bile "emlak-i 
hassa" veya "incü" denilen özel emlakle
rine dahil ederlerdi. İ ncüler çok geniş ola
biliyordu. Mesela Gazan Han. 120.000-
140.000 hektar kadar sulanabilir araziye 
sahip bulunuyordu. Bundan dolayı incü
lerle ilgilenmek üzere Divan-ı İncü deni
len bir vezirlik kurulmuştu. Ayrıca çeşitli 
yollarla elde edilen verimsiz, terkedilmiş 
veya işlenmemiş topraklar için ayrı bir 
kategori oluşturulmuş ve bunlar halisa 
olarak adiandınimaya başlanmıştı. Hali
sa kategorisindeki topraklar işlenip ve
rimli hale getirilmek şartıyla bazı kişilere 
kiraya verilirdi. Böylece topraklardan alı
nan verginin bir kısmı yetiştirilen ürün 
cinsinden ayni olarak tahsil edilmektey
di. Safeviler devrinde başlangıçta hassa 
ve halisa terimleri birbirinin yerine kulla
nıldıysa da ı. Abbas zamanında (ı 587-

1 629) bunlar farklı anlamlar kazandı. Bu
na göre doğrudan doğruya şahın kont-

rolü altında bulunan eyaletlere hassa, 
merkezi hükümet adına eyaletlerdeki 
valiler tarafından idare edilen daha kü
çük topraklara da halisa dendi. Hassala
rın daha geniş sahaları içine alacak dere
cede büyümesi, bazı eyaletlerde hakim 
olan valilerin güçlerini kırmaya yönelik
tL Hassalar "müstevfi-i hassa" adı veri
len görevlilerce kontrol ediliyor ve gelir
leri onlar tarafından toplanıyordu. Böy
lece 1588-1606 yılları arasında Kavzin , 
Kaşan , İsfahan , Kirman (kı smen) Yezd, 
Kum, Mazenderan, Gllan ve Astara Gas
kar eyaletleri belli bir süre saray mülkü 
haline getirilerek gelirleri şahın kullanı
mına tahsis edildi. ı. Abbas ve ll. Abbas 
(ı 642- ı 666) zamanında hassa toprakları 
daha da genişletildi ; ancak bir müddet 
sonra siyasi güçlükler ve savaşlar yüzün
den tekrar küçültüldü. 

Hassa eyaletlerinin başına vezirler ta
yin edilir ve idareye de "serkar-ı hassa-i 
şerife" denirdi. Osmanlılar'a benzer bir 
gulam sistemi kuran ı. Abbas, eyaletlere 
vali olarak daha çok Kafkasya ve Gürcü 
bir liklerinin kumandanlarını tayin eder
di. Bu biriikiere mensup olan ve gulam 
adı verilen askerler şaha son derece bağlı 
idi. Hassaların mali işleri müstevfi-i has 
tarafından kontrol edilirken ürünlerden 
alınan gelirleri köylülerden maliye me
murları toplardı. Masrafları hassa gelir
leriyle karşılanan düzenli ordu ve eyalet
lerdeki milisler. Şah ı. Abbas'tan itibaren 
Safevi Devleti'nde iç barışın korunmasın
da önemli rol oynamıştır. Safevller'den 
sonra İran'da zaman zaman devlete kar
şı isyan eden kimselerin topraklarına el 
konularak halisa ilan edilmiştir. 

Nadir Şah saltanatının son yılında 

(ı 747) , Safeviler döneminde kurulan va
kıfların bir kısmını halisaya tahvil etti. Bu 
uygulamaya "rakabat-ı Nadirl" dendi. 
Ancak Nadir Şah'ın halefi Adil Şah bu ka
rarı iptal ederek vakıfları eski haline ge
tirdi. Kaçar hanedam devrinde fetihler 
sonunda ele geçirilen topraklarla görev
lerinden uzaklaştırılan makam sahibi 
kişilerin toprakları halisaya dahil edildi. 
Bunlara " halisacat-ı zabti" adı verildi. 
Halisacat-ı zabti'nin baziları bir müddet 
sonra tekrar eski sahiplerine iade edile
biliyordu. 

XIX. yüzyıl ortalarına gelindiğinde İran 
topraklarının neredeyse üçte biri halisa
ya dönüştürülmüştü . Ancak bunların iyi 
idare edilmemesi ve zirai verimliliğin git
t ikçe azalması sonucunda Nasırüdd in 

Şah ve haletleri halisa topraklarının bü
yük bir kısmını u lema, tüccar ve makam 


