
müellifler eserlerinde zikir toplantılarını 
daha çok zikir meclisi şeklinde ifade et
mişlerdir. 

Yaygın olmamakla birlikte zikir halkası 
tabirinin ilk sufiler tarafından ku llanıl 

dığı bilinmektedir. Kaynaklarda Şibll'nin 
Medine'de mescidde bir halka kurduğu 
kaydedilir. Bünan b. Hammal de halka 
kurup oturan bir grup çocuk gördüğü
nü, içlerinden birinin onlara tasawufi 
nasihatlerde bulunduğunu anlatır. Ebu 
Amr b. Nüceyd, Mekke'de Ebu Amr ez
Zeccaci başkanlığında bir halka oluştu
rulduğunu , Ebu Bekir el-Kettani ve Ebu'I
Hüseyin ei-Müzeyyin gibi büyük sufılerin 
bu halkaya katıldığını belirtir. Abdullah 
ei-Ensarl'ye şeyhi sefere çıkmamasını, 
halka kurup oturmasını tavsiye etmişti 
(Lamii, s. 209, 230, 267. 375). Cami, bazı 
sufilerin rüyalarında sohbet toplantıları
nın ve zikir meclislerinin halka şeklinde 
düzenlendiğini gördüklerini söyler (a.g.e., 
s. 259, 406) . Bu örnekler ilk sufılerin zikir, 
vaaz ve sohbet meclislerinde halka şek
linde oturduklarını göstermektedir. 

Bir sufi sema meclisinde vecde gelip 
ayağa kalktığı zaman halka şeklinde dön
meye (devretmeye) başlar. ona katılan der
vişler de dönerken halkalar oluştururlar. 
Bu sebeple sema meclisine "deveran" adı 
da verilir. Şeyhin etrafında halka olup dö
nen dervişler kutu b çevresinde dönen ale
me benzetilir. Zikir halkalarının etrafın
da meleklerin halka oluşturup zikreden
leri kuşattıkları kabul edilir. Bütün bun
lar sufılerin zikir halkalarına büyük önem 
vermelerine, bu halkaları feyiz ve irfan 
kaynağı saymalarına sebep olmuştur. 

Tarikat mensuplarının tekkelerde, za
viyelerde, mescidlerde. bazan evlerde, 
özellikle ihya ve niyaz geceleri teşkil et
tikleri zikir halkalarına "halka-i dervlşan, 
halka-i tevhld, halka-i ir adet" gibi isimler 
verilmiştir. Bu halkalarda zikir. muraka
be ve sema yapılır. ilahiler okunur. soh
bet edilir. Bir şeyh in halka-i ir adetine da
hil olmak ona intisap etmek ve müridieri 
arasına girmek anlamına gelir. Nakşiben
diyye'de, sohbete katılan müridierin şey
hin çevresinde halka teşkil etmesi özel
likle tavsiye edilir (Muhammed b. Abdul
lah el-Hani, s. 32) . Tarikat silsileleri de 
birbirine bağlı halkalardan oluşan bir 
metinle tesbit edilir. 

Ulemanın gösterdiği tepkiden çekinen 
tarikat mensupları camilerde zikir hal
kaları oluşturmaktan kaçınmışlar, bu iş 

için tekke ve zaviyeleri, bazan da mes
cidleri tercih etmişlerdir. 
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Kuzey Afrika'da İbaziler ' in 
dini ve idari işlerini yürüten meclis. 

L ~ 

ibazıyye mezhebi Kuzey Afrika'ya ll. 
(VIII.) yüzyıl başlarında gelmiş ve kısa sü
rede önemli bir gelişme kaydetmiştir. 

Fakat mezhep mensupları 283 (896) yı
lında Ağlebller'le, 296'da (908) ismaill
ler'le yaptıkları savaşlarda mağlup olun
ca imameti kuracak güce ulaşam ad ıkiarı 
için "zuhur devresi" adını verdikleri dö
nemden "kitman (gizlilik) devresi" deni
len döneme geçmişlerdi. IV. (X.) yüzyılda 
bir ihtilalle imameti kurmak isteyen. an
cak başarılı olamayan mezhep ileri ge
lenleri ibazlliğin tehlikeye düşmesinden 
endişe ederek zuhur devrindeki imarnet 
müessesesinin yerine kaim olacak bir 
meclis kurma gereğini duydular. "Azza
bl" denilen salih ve alim kişilerden oluşan 
bu meclisin üyeleri, aralarına şeytanın 
girmesine fırsat vermemek için boşluk 
bırakmadan halka şeklinde oturdukla
rından kurdukları meclise "halka" adı ve
rilmiştir. 

Mağrib ibazlleri arasında halka keli
mesini ilk defa Ebu Zekeriyya Kitô.bü's
Sire'sinde, IV. (X.) yüzyıl ibazl şeyhleri 
Ebü'I-Kasım Yezld b. Mahled ve Ebu Ha
zer Yağla b. Zeltat hakkında bilgi verir
ken kullanmıştır. Ebu Zekeriyya'ya göre 
bu iki alimin kurduğu halkaya Vehbi iba
zller de devam etmiştir. Çok zengin olan 
Ebü'l-Kasım Yezld halkaya katılanların 
ihtiyaçlarını karşılamış, fakat öğrenimle
rine engel olacağı gerekçesiyle evlenme-
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lerini yasaklamış, bir öğrencinin evlendi
ğini duymaktansa ölüm haberini almayı 
tercih edeceğini söylemiştir (KWi.bü's-51-

re, s. 194). Bir başka ibazıyye fırkası olan 
Nükkariyye'nin lideri Ebu Yezld en-Nük
karl'nin Ebü'I-Ammar Abdülhamld el
A'ma ile birlikte seçkin ve nüfuzlu kim
selerden oluşan on iki kişilik bir heyet 
kurduğu bilinmektedir. Ebü'l-Kasım Ye
zld b. Mahled ve Ebu Hazer Yağla b. Zel
tM' ın, muhalifleri olan Nükkarller'in on 
iki kişilik halkasından etkilenmeleri de 
mümkündür. Ebu Hazer'in öğrencilerin
den Ebu Muhammed VIslan b. Ya'küb da 
memleketi olan Cerbe'de bir halkanın li
derliğini yürütmüştü. 

i bazi kaynaklarına göre dini ve içtimal 
manadaki halkayı ilk kuran ve esaslarını 
tesbit eden Ebu Abdullah Muhammed 
b. Bekir'dir. IV. (X.) yüzyılın son çeyreğin

de doğan Ebu Abdullah. Biladülcerld'de 
Ebu Nuh Said b. Zengll ve Ebu Zekeriyya 
b. Ebu Misver'den öğrenim görmüş, Ebu 
Nuh'un ölümünün ardından bilgisini art
tırmak için Kayrevan'a gitmiş, daha son
ra Biladülcerld'e dönerek Takyus'ta yer
leşmişti. Ebu Abdullah, Cerbe'den gelen 
genç ibazller'in isteği üzerine 409 ( 1 o 18-
1 9) yılında bir halka kurarak teşkilatlan
dırmış. halkayı oluşturan üyelere azzabl, 
halkanın başındaki kişiye şeyh adı veril
miştir. Şeyh azzabllerin içtimal, idari ve 
eğitimle ilgili işlerinden. mallarının mu
hafazası ve itibarlarının korunmasından 
sorumlu tutulmuştur. Cemaate yiyecek 
içecek temin etmek. öğrencilerin eğiti
mine nezaret eden ve "urefa" denilen 
görevlileri tayin etmek de şeyhin vazife
leri arasındadır. Ebu Abdullah'ın oluştur
duğu halkanın üyeleri görevlerini yaptık

tan sonra vakitlerini ibadete, salih amel
lere, özellikle Kur'an okumaya ve tefsiri
ne ayırırlardı . Geniş ve beyaz elbise giyer
ler. saçlarını kesinlikle uzatmazlar, baş
larına beyaz bir örtü bağlayıp bir ucunu 
sağ tarafa sarkıtırlardı. Halkaya üye ol
mak isteyen bir kimsenin ilim öğrenme
ye kararlı. dünya işlerinden uzak, hfıfız, 

abid, salih ve malını Allah yolunda harca
yabilecek vasıflara sahip olması gereki
yordu. 

Ebu Abdullah, daha sonra öğrencile
riyle ibazıyye'nin yaygın olduğu yerleri 
dolaşarak muhtelif halkaların kurulma
sını sağladı. Bundan dolayı bazı i bazi mü
ellifleri Ebu Abdullah Muhammed'i ve 
öğrencilerini Hz. Isa ve havarilerine ben
zetmişlerdir. Ebu Abdullah'ın son yılla
rını geçirdiği Vercelan'da (Vargla) 440'ta 
(1048-49) ölümünden sonra öğrencile-
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rinden Ebü'I-Hattab Abdüsselam Man
sur hocasının başlattığı halkayı devam 
ettirdi. VI. (XII.) yüzyılın ilk yarısında ya
şayan İbazl alimi Ebu Zeyd Abdurrah
man b. Ma'la, bu organizasyonu gelişti
rerek Vadirlg'de 11gurt Camii'ndeki hal
kayı kurdu. Ebu Zeyd'den sonra halka 
kaidelerinin geliştirilmesi ve son şeklini 
almasında önemli hizmetler ifa eden Ebu 
Arnmar Abdülkafı'nin halka kuralları ko
nusunda yazdığı Siretü Ebi ~mmar 'Ab
dilkafi adlı risalesi Mizab İbazl alimleri 
arasında meşhur olup günümüze intikal 
etmiştir. Bu kurallara göre halka mensu
bu olan kimse (azzab0 ailesiyle ilgisini kes
meli, geceleri dağ başlarında ibadet ve 
dua ile meşgul olmalı. sadece yünlü elbi
se giymeli, hafız olmalı ve halka tarafın
dan verilen görevi tereddütsüz kabul edip 
yerine getirmelidir. Ayrıca ilim öğrenme
li. zayıfın haklarını gözetmeli, bulunduğu 
beldenin huzurunu korumaya çalışmalı
dır. Halkanın şeyhi de zeki, kibar ve mu
tedil bir kimse olmalıdır. Halka üç kate
goriye ayrılmıştır. İlkini sadece şeyh tem
sil eder. İkinci kategoriyi teşkil eden dört 
seçkin üye şeyhle birlikte halkanın işleri
ni yürüten özel bir meclis oluşturur. Bu 
üyelerden birinin ölümü halinde bir baş
ka azzabi onun yerine görevlendirilir. Hal
ka üyeleri içinden bir müezzin, okulda ço
cuklara Kur'an okutınakla görevli üç ho
ca, cenazeleri yıkamak için beş görevli 
ve camide cemaate namaz kıldıracak bir 
imam tayin edilir. Halka üyelerinden ikisi 
mescide ait mal ve gelirleri düzenleme 
görevini yürütürken bir üye de azzabile-

' ri n ve öğrencilerin yiyeceğinin dağıtımın
dan, bir başka üye de caminin temizliğin
den sorumludur. Bütün halka mensupla
rı üçüncü kategoriyi temsil eder. 

Halka, daha sonraki dönemlerde Veh
bi İbazıyye ile bütünleşerek onun ayrıl
maz bir kurumu olmuş, Vadirlg gibi bazı 
bölgelerde halka yerine "azzabe" kelime
si kullanılmıştır. 

Cerbe adasında V. (Xl.) yüzyılın ilkyarı
sında bir şeyhin başkanlığında sadece 
ilim öğrenen halkaların bulunduğu gö
rülmektedir. Bu müessese Cerbe'nin is
panyollar tarafından işgaline kadar ( ı 5 ı ı) 
devam etmiştir. Cerbe'de halka meclis
lerinin en önemli şeyhi bir Vehbi İbazl 
olan fakih Ebü'n-Necat Yunus b. Said idi. 
Bu devrede Trablus'un kuzeyindeki Ce
belinefuse'de de Cerbe ile irtibat halinde 
bulunan Vehbi İ bazi halkaları bulunmak
taydı. 

1882 yılında Fransa'nın Mizab bölge
sini ilhakından sonra da azzabe şeyhleri 
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Mizab şehirlerinde ahlaki otorite olma 
özelliğini devam ettirmişlerdir. Bugün 
halkanın bölgedeki gücü Mizab'ın bazı 
şehirlerindeki talebelereve camiye mün
hasır kalmıştır. Mizab İ bazi toplumunun 
kontrolünü elinde bulunduran halka şey
hi bölgede en büyük dini ve ahlaki otori
te olarak kabul edilir. 
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Eyyfibiler ve Memlükler zamanında 
askeri bir sınıf. 

_j 

Halka tabirinin ilk olarak ne zaman kul
lanıldığı. bu adı taşıyan birliklerin kuru
luş tarihi ve ismin menşei hakkında bilgi 
yoktur. Ancak Selahaddin-i Eyyubl'nin 
( !171-l I 93) ordusundaki bazı birliklerin 
"el-halkatü'l-has" adını taşıdıkları bilin
mekte ve bunların adından, sultanın şah
sına bağlı ve seferler dışında da ondan 
ayrılmayan özel birlikler oldukları anlaşıl
maktadır. Nitekim İbnü'I-Eslr, sultanın 
sefer mevsimi geçince ordusunun diğer 
birimlerine mensup askerlerine ilkbahar
da dönmek üzere memleketlerine gitme 
izni verdiğini ve kendisinin "has halka
sı" ile birlikte Akka Kalesi'nde kaldığını 
bildirmektedir (el-Kamil, XI. 557). ismin 
menşeiyle ilgili olarak başlıca iki görüş 
ileri sürülmüştür. Quatremere ve D. Aya
lon, özel muhafıziarın sultanın etrafında 
bir halka oluşturmasından. A. N. Poliak 
ise Türk ordularının savaş alanında düş
manı halka (daire) içine almasından dola
yı verildiğini söylemektedirler. 

Eyyubiler'in askeri teşkilatında önemli 
bir yere sahip olan el-halkatü'l-has, en 
parlak dönemini Selahaddin-i Eyyubl za
manında yaşamıştır. "Halkatü's-sultan" 
(el-halkatü's-sultaniyye) adıyla da bilinen 
bu birlikler ordunun imtiyazlı bir bölü
münü oluşturuyordu: ancak bunların Se
lahaddin'in halefieri zamanındaki durum
ları hakkında yeterli bilgi yoktur. Halka 
Memlükler'in ilk dönemlerinde de güç ve 
itibarını korumuş, nizamY ordunun diğer 
iki sınıfını teşkil eden el-memallkü's-sul
taniyye ve memallkü'l-ümera yanında 
önemli bir unsur olmaya devam etmiş
tir. Bu saflhada adı, sonraki dönemlerde 
pek rastlanmayan bir şekilde daha çok 
"mansure" sıfatıyla birlikte kullanılmış
tır. Hatta bu birliklerin kumandanları 
olan mukaddemü'l-halkalar emirler, di
ğer devlet adamları ve kadılarla birlikte 
veliaht tayini gibi önemli merasimlere 
katılmışlardır. Mesela 1. Baybars'ın 667 
(1268) yılında oğlu Said'i veliaht tayin 
edişinde onlar da hazır bulunmuştu. Yi
ne mukaddemü'l-halkalar "hassekiyye"
ye ayrılan elçilik görevinde de istihdam 
ediliyor. bir imtiyaz olmak üzere yenleri 
tırazlı elbise giyiyor ve mahmuzlarına da 
altın kakma yaptırabiliyorlardı. 

Memlükler zamanında nizarni ordu üç 
sınıf askerden meydana geliyordu. Bun
ların birincisi, statü ve eğitim bakımın
dan en önemlileri olan ve el-memalikü's
sultaniyye denilen sultanın kapıkulu bir
likleriydi. Memallkü'l-ümera adındaki 
ikinci grubu ise ey alet ve vilayetlerde gö
rev yapan naib ve valilerin kapıkulu bir
likleri teşkil ediyordu. Bu iki sınıf görev 
ve mahiyet itibariyle birbirine benziyor
du; ancak birinci grupta kumanda doğ
rudan sultana, ikinci grupta ise em iriere 
bağlı idi. Bunlardan farklı bir durumda 
olan üçüncü grup birlikler ise "ecnadü'l
halka", "ricalü'l-halka" veya sadece "ec
nad" denilen ikta sahibi askerlerden olu
şuyordu. Memlükler döneminde bu niza
rni kuwetlerden başka savaş zamanla
rında Suriye'deki bedevi Arap kabilele
rinden. özellikle Halep civarındaki Türk
menler'den ve ei-Cezlre'deki Kürtler'den 
yardımcı kuwet niteliğinde asker topla
mr. bu kabHelerin beylerine ikta verilir ve 
savaş sırasında askerleriyle birlikte or
duya katılmaları sağlanırdı. 

İkta sahibi hür askerlerin teşkil ettiği 
halka birliklerine çeşitli kesimlerden as
ker alınıyordu. Memlükler'in ilk sultanla
rından Baybars. Musul veya diğer mer
kezlerden kendisine gelen emirleri "el
halkatü'l-mansure"de görevlendirmiş ve 


