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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 



sahiplerine sattılar. 1907'de toplanan 
Milli Meşveret Meclisi , halisaların eyaJet 
valilerine hizmet karşılığı verilmesi usu
lünü kaldırdı. Rıza Şah Pehlevi devrinde 
( 1925-1941) yüzlerce halisa köyü sözde 
satın alınarak "emlak" denilen farklı bir 
kategoriye sokuldu. Fakat 1960'lara ge
lindiğinde son iran şahı Rıza Şah Pehlevi 
emlak ve halisaların büyük bir kısmını 
köylülere veya arazilerin asıl sahibi olan 
memurlarına dağıttı . 

Hindistan'da Delhi Sultanlığ ı dönemin
de ( 1206-15 26) idari yapı Büyük Selçuklu 
hükümet şekline benzemekteydi. Baş

langıçta Delhi ve etrafındaki köyler hali
saya benzer bir statü içindeydi. Daha son
ra Sultan iltutmış ( 1211-1236), Doğu Pen
cap'ta Tabarhinda ve Doab'daki köyleri 
kendi has topraklarına kattı . iltutmış. 
ordusundaki yaklaşık 3000 süvarinin üc
retlerini halisa köylerinden karşılamak
taydı. Bu şekilde tahsis edilen köylere ik
ta deniyordu. Sultan Balaban zamanında 
( 1266-1287) bu uygulama bazı suistimal
Iere rağmen sürdü. Sultan Alaeddin Ha
laci ( 1296-1316). aynı zamanda daha ön
ce milk, idrar, in'am ve vakıf olarak tah
sis edilen köyleri de halisaya dönüştür
dü. Sultan Gıyaseddin Tuğluk ve ll. Mu
hammed dönemlerinde halisa idaresin
de kayda değer bir değ işme olmazken 
Sultan FirGz Şah Tuğluk ( 1351-1388) se
leflerinin uygulamalarını tamamen de
ğiştirdi. Böylece halisa durumuna getiril
miş bulunan dini kurumlar ve arazileri 
önceki şahıslara ve bunların mirasçıları
na geri verilirken askerlerin maaşları da 
kendilerine halisa olarak köyler tahsis 
edilip ödenıneye başlandı. 

Babürlü hükümdarları , özellikle Ekber 
Şah ( 1556-1605) ve ondan sonra gelen 
sultanlar, "halisa-i şerife"lerin idaresin
de ve kapsamında büyük değişiklikler 
yaptılar. Ekber Şah Bengal, Sihar ve Gu
cerat dışında bütün Hindistan'ı halisa 
ilan etmişti. Ancak Babürlüler devrinde 
halisa ve cagir*ler birbirlerine dönüştü
rülebildiği için onun bu kararı sürekli ol
mamış, zaman zaman kumandanların 

hizmetlerine karşılık halisa toprakları ca
gir olarak tahsis edilmiştir. Babürlü sul
tanları genellikle "pergene" denilen ve
rimli ve idaresi kolay köy gruplarını hali
saya dönüştürürlerdi. Babürlüler'de per
genelerin köylülere icara verilmesi nadir 
görülen bir uygulamaydı. Sultan Evreng
zib'den ( 1658-1707) sonra devletin geri
lerneye yüz tutması ile birlikte halisa per
geneler nüfuz! u kişilere veya H in du raca
larının tehdidini önlemek için bir çeşit 

rüşvet şeklinde cagi r olarak dağıtılmaya 
başland ı. 
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HALK EDEBiYATI 

HALiSİYYE 
p.;.:ı.ıw ıı 

Kadiriyye tarikatının 
Ziyaeddin Abdurrahman 

Halis et-Talibani'ye 
(ö. 1275/1858) 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. KADiRiYYE). 

HALİT ZiYA UŞAKLIGİL 

(bk. UŞAKLIGİL, Halit Ziya ). 

HALK 

(bk. HMİJ5:; YARATMA). 

HALK EDEBiYATI 

Halkın edebi zevkini 
karşılamak üze re 

sözlü olarak ortaya l}onan, 
kendine has bir dile 

ve üsluba sahip edebiyat kolu. 

_j 

_j 

_j 

_j 

ilkel halk topluluklarından gelişmiş me
deniyetlere kadar bütün toplumlar tarih 
sahnesinde var oldukları andan itibaren 
kendi çağlarında edebi ürünler ortaya 
koymuşlardiL Sözlü ve anonim olarak or
taya çıkıp uzun bir tarih süreci içinde özel
liklerini kaybetmeden gelişen bu ürün
lerden belli bir edebi değer taşıyanlar ge
nellikle halk edebiyatı adı altında ince
lenmiştir. Yazılı edebiyatiara da kaynak
lık yapan bu zengin dil ve kültür malze
mesi XIX. yüzyılın başlarında müstakil ola
rak ele alınmaya başlanmış ve araştırıla
rak yazıya geçirilmiştiL 

Ait oldukları cemiyetleri n içtimal -siya
si şartlarına . gelişmişlik düzeylerine, dil
lerinin imkanlarına ve yaşadıkları coğ

rafyanın özelliklerine göre farkl ılık veya 
benzerlikler göst eren bu edebiyatlar top
lumları derinden etkileyen içtimal ve ta
bii olaylar çevresinde doğmuştur. Bu se
beple başlangıçta destanlar, efsaneler. 
masallar ve halk hikayeleri şeklinde geli
şen ürünler sonraları gittikçe çoğalmış
tır. Manzum ve mensur olarak çeşitlen
miş, ayrıca atasözü, mani, ninni. şarkı, 
türkü, bilmece gibi şekil ve türlerle zen
ginleşmiştiL 

D TÜRK EDEBİYATI. Halk edebiyatı . 
Türkiye'de XX. yüzyılın ilk çeyreğinden 
itibaren bazı araştırmacı lar tarafından 

ilgi görmüş ve bilhassa üniversitelerde 
bir bilim dalı olarak kabul edilip okutul-
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