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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. 
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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 



onlara durumlarına göre ikta arazileri 
tahsis ederek bazılarını yetmiş, bazıları
nı ise elli süvarinin kumandanı tayin et
mişti; ayrıca ülkesine iltica edip müslü
man olanları halkaya aldığı bilinmek
tedir (İbn Şeddad. s. 332-338) Halkanın 

önemli bir kaynağı da sultan ve emirle
rin çocukları idi. Emirlerin oğulları buluğ 
çağına geldiklerinde sultan kendi tahsi
satından onların maaş ve erzakını verir, 
daha sonra da ikta tahsis ederdi. Bu genç
ler en küçük rütbeli emirlik olan "ham
sevat" derecesine girerler ve evladü'n
nas* şeklinde adlandırılırlardı; arala
rındaki sultan çocukları ise bir üst grubu 
teşkil eder ve bunlara "esyad" veya "ev
ladü'l-müluk" denilirdi. Ancak halkada 
kendilerine dirlik verilen sultan çocukları 
isyan çıkarırlar endişesiyle çok defa ha
yatlarının büyük bölümünü tutuklu ola
rak geçirmek zorunda kalırlardı. Evla
dü'n-nastan bazıları emirü aşere. hatta 
bir kısmı emirü erbain rütbesine erişebi
lirdi; özellikle Biladüşşamiyye'de (Suriye, 
Lübnan , Fili stin) emirü mie mukadde
mü elf rütbesine yükselenler dahi bulu
nuyordu. Bu grup halka içindeki en güç
lü kısmı oluşturuyordu. Nitekim bu bir
liklerin önemini kaybettiği Memlükler'in 
son dönemlerinde halka yerine evladü'n
nas tabiri yaygınlaşmıştı. İlk dönemlerde 
halka içinde ve özellikle mukaddemleri 
arasında sultan ve emir çocuklarının yanı 
sıra memlük asker ve emirlerinin de yer 
aldığı görülmektedir. Hatta 712 (1312-
13) yılında ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun hanedan memlüklerinin bir 
kısmını halkaya transfer etmişti. Yine 
emirlerin memlüklerine de halka içeri
sinde ikta verilebiliyordu. 

Halkanın işleri Divanü'l-ceyş tarafından 

yürütülür. cerideler Mısır ve Biladüşşa
miyye bölgelerine tahsis edilen iki divan 
tarafından tutulurdu. Bir halka askeri
nin istihdamı için onu su ıtanın bizzat gö
rüp seçmesi gerekirdi. Biladüşşamiyye'

de ise ikta verme ve gerekli belgeyi sul
tana gönderip onay alma işi naibü's-sal
tana tarafından yürütülürdü. İktalar, ik
tanın evsafını ve sahibini açıklayan "mi
sal" adlı arz vesikasının kabulünden son
ra sultan tarafından bir beratla tevcih 
edilirdi. İktalar, verim ve genişlik bakımın
dan emirlerin rütbelerine uygun biçim
de bir çiftlik, bir köy veya daha geniş top
raklar şeklinde olurdu. Bir asker ölünce 
onun iktaı geleneğe göre oğluna verilir
di. Zengiler ve EyyCıbiler döneminde ikta 
arazilerinde geçerli olan veraseten inti
kal Bahriyye Memlükleri'nin ilk dönemle-

rinde de devam ettirildi. Ecnaddan biri 
öldüğünde naib onun ikta arazisinin ki
me devredildiğini bölge Divanü'l-ceyş'ine 
bildirir, bu bilgi sultana ulaştırılır ve mer
kezdeki Divanü'l-ceyş'in kayıtları ile kar
şılaştırıldıktan sonra sultan tarafından 
onaylanırsa ilgili menşur yazılırdı. İktala
rın devri hususunda uygulanan veraset 
usulü sonradan ihlal edildi ve arazilerin 
satılması veya değiştirilmesi bu bozul
mayı had safhaya ulaştırdı. 

İktalı askerler arazilerinin başında ve
ya yakınında bulunurlar. sultan ne zaman 
çağırırsa kendilerine bağlı süvarilerle bir
likte savaşa giderlerdi; ayrıca arazileri 
üzerine tahakkuk ettirilen haraç vergisi
ni de ödemekle mükelleftiler. Buna kar
şılık örfen sultan tarafından kendilerine 
ayrılan birtakım tahsisat olurdu. Savaşa 
gidemedikleri takdirde yerlerine başka 
birini gönderir veya belli bir miktar para 
yollarlardı. Halkada görev yapan kuman
danlara emirü mie mukaddemü elf (bin
başı). nakib veya baş (yüzbaşı) ve mukad
demü'l-halka (kırkbaşı) unvaniarı verilir
di. Bu kumandanların kendilerine bağlı 
askerler üzerindeki otoriteleri sadece 
savaş zamanlarında geçerliydi ve her ku
mandan kendi askerlerinin tertip. tan
zim. sevk ve idaresinden sorumlu idi. 

Kalavun'un 680 (1281) yılında Moğol
lar'la yaptığı savaşlara katılan ve ordu
nun merkez kuvvetlerinde seçme bir 
grup olarak savaşan halka askerlerinin 
sayısı 4000 iken aynı savaşta onlarla bir
likte çarpışan sultan memlüklerinin mev
cudu ancakSOO idi. Muhammed b. Kala
vun'un (birinci saltanatı: 1293-1295) ilk 
yıllarında halka birliklerinin mevcudu da
ha da artmış ve bilinen en yüksek raka
ma ulaşmıştı; Makrizi kayıtlı süvari sa
yısının 24.000 olduğunu söylemektedir 
( el-ljıtat, I, 95). Fakat aynı sultan ın aske
ri alandaki bazı düzenlemeleri yüzünden 
bu sayı azalmaya başladı. Halka sınıfının 
çöküşünün ilk önemli emareleri. VII. 
(XIII.} yüzyılın sonları ve VIII. (XIV.) yüzyı
lının başlarında ikta arazilerinin yeniden 
taksim ve tevzii için kısa aralıklarla yapı
lan üç arazi tahririnde (revk) ortaya çıktı. 
Söz konusu tahrirlerin önemli sebeple
rinden biri arazilerini arttırmak suretiyle 
sultan memlüklerini güçlendirmekti; bu 
gerekçeyle halka iktalarının bir kısmı on
lara devredildi. Ancak yapılan düzenle
me halka birliklerinin gücünü azalttı. Bu 
tahrirlerin birincisi Sultan Hüsameddin 
Laçin, ikinci ve üçüncüsü Muhammed b. 
Kalavun tarafından gerçekleştirildi. Baş
langıçta Mısır ikta arazileri yirmi dört 

HALKA 

kısma ayrılmış ve dört kısmı sultana. on 
kısmı emirlere, geriye kalan on kısmı da 
halkaya tahsis edilmişti. Bu sıralama ay-

. nı zamanda arazilerin verimlilikleri açı
sından da geçerliydi; yani en verimli top
raklar sultana, ardından gelen araziler 
büyük emirlere, diğerleri ise ecnadü 'l
halkaya ayrılmıştı. Daha sonra bu denge 
halka aleyhine bozuldu ve Hüsameddin 
Laçin'in 697 (1298) yılındaki tahririnde 
dört birim sultana, dokuz birim hanedan 
memlüklerine verili rken sadece on bir 
birim emirlerle birlikte halkaya dağıtıldı. 
Muhammed b. Kalavun'un 712'de (1313) 
Biladüşşamiyye'de. iki yıl sonra da Mısır 
arazilerinde yaptırdığı tahrirlerde ise 
ümera ve ecnadın hissesi birer birim da
ha düşürüldü. Bu şekilde ecnadın ikta
lardak.i payı büyük ölçüde azaldı ve bu 
azalma sonuçta halkanın en önemli za
yıflama sebeplerinden birini oluşturdu. 
Muhammed b. Kalavun'un düzenleme
leri halka mensuplarının küskünlüğüne 
ve önemli tepkilere yol açmış, içlerinden 
bir kısmı ikta beratlarını atmışlar ve bu 
yüzden de cezaya çarptırılmışlardı. Mak
rizi'ye göre yapılan tahrirler. sadece hal
ka birliklerinin değil aynı zamanda devle
tin çöküşünü hazırlayan sebeplerin başın
da gelmektedir (Kitabü's-SülO.k, II, 846). 

Böylece düşüşe geçen halkaya, ei-Me
likü'I-Kamil Şa'ban b. Muhammed'in 746'
da (1345) tahta çıkışından itibaren de 
yabancı unsurlar girmeye başladı. İkta 
sahibi halka mensuplarından bazıları ik
talarını birbirleriyle değiştiriyor veya as
ker sınıfından olmayan kimselere satıyor
du. Hatta bu iş için Divanü'l-bedel adını 
taşıyan özel bir daire kurulmuş ve devlet 
bu mübadele ve satışlardan özel bir ver
gi almaya başlamıştı. Bu arada halkaya 
ait arazilerin alım satımını kendilerine 
meslek edinen kişiler ortaya çıkmıştı. 
"Müheyyisun" denilen ve sayıları 300'e 
ulaşan bu kişilerin görevi halka üyelerini 
timariarını satmaya teşvik ve ikna etmek
tL Arazi mübadele ve satış izninin birkaç 
defa kaldırılmasına rağmen esnaftan 
pek çok kimse halkada ikta sahibi oldu. 
VIII. (XIV.) yüzyılın sonlarına doğru ecna
dü'l-halka ordudaki önemini kaybetmiş
ti; hatta Makrizi'nin yaşadığı dönemde 
(IX./XV. yüzyılın ilk yarısı) halkanın ço
ğunluğu zanaatkarlardan oluşuyordu ve 
bu suretle ikta sistemi askeri amacından 
saparak bir geçim kaynağı haline gelmiş 
bulunuyordu. Bu sınıftan ancak bazı kü
çük gruplar savaşlara katılmaya devam 
ediyordu; gelirleri de büyük oranda azal
mıştı . Burci Memlükleri döneminde ( 1382-
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1517) halkanın önemli bir kısmı Kahire'
de emniyet ve asayişi koruma görevini yü
rütüyordu (Halil b. Şahin ez-Zahiri. s. 
11 6). ei-Melikü'I-Müeyyed Şeyh el-Mah
mud! ( 141 2-1421) askerlik sistemi üze
rinde ısiahat yaptıysa da getirdiği dü
zenlemeler kısa ömürlü oldu ve halkanın 
çöküşünü durduramadı. Bu konuda aldı
ğı tedbirlerin bir kısmı oğlu tarafından 
ilga edilirken Barsbay da ( 1422- 1438 ) 
Şeyh ei-MahmQdT'nin politikasına tama
mıyla son verdi ve o andan itibaren hal
ka önemini daha çok kaybetti. 

Memlükler zamanında Biladüşşamiy
ye halkası. bölgenin askeri gücü içinde 
sultan memlükleri karşısında devamlı 
güç kaybeden Mısır halkasından daha iyi 
bir konuma sahip bulunuyordu. Halil b. 
Şahin' in (ö . 873/1468). bu bölgedeki mer
kezlerde görev yapan halka mensupla
rının mevcudu hakkında verdiği rakam
lar bunu açıkça göstermektedir; mese
la Dımaşk'ta 12.000 . Halep'te 6000 iktalı 
halka askeri bulunuyordu. Suriye halka 
birlikleri de halkanın çöküşüne paralel 
olarak güç kaybına uğramışlar. fakat her 
şeye rağmen varlıklarını Osmanlı haki
miyetine kadar devam ettirmişlerdir. 
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HALKAU SULARI 

istanbul'un sur içi bölgesine 
içme suyu sağlayan 

e n eski tesisler. 
_j 

istanbul surlarının batısındaki Halkalı 
köyü ile kuzeybatısındaki Cebeciköy ara
sında kalan araziden çıkarak on altı ba
ğımsız isale hattı vasıtasıyla şehrin ihti
yacını karşılayan sulara Halkalı suları ve
ya "cevami-i şerlfe suları" denir. Fetihten 
önceki dönemlerde de şehrin sularının 
bu alandan geldiği bilinmektedir. İlk te
sislerin Geç Roma devrinde Hadrianus 
( 117- 138). ı. Konstantinos. Valens ve ı. 

Theodosios (379-395) zamanlarında ya
pıldığı hakkında çeşitli bilgiler bulunmak
tadır. Ayrıca Valens veya Theodosios ta
rafından Belgrat ormanlarından da şeh
re su getirilmiştir (bk. BÜYÜK BENT). 368 
yılında Valens'in yaptırdığı kabul edilen 
Bozdoğan Kemeri'nin üst kotu deniz se
viyesinden 61-62 m. yüksekliğindedir ve 
şehrin yüksek yerlerine ancak bu kemer 
üzerinden su akıtılır ; Belgrad ormanla
rından gelen sular ise 34 metrenin altın
daki yerlere dağıtılabilir. 

Geç Roma devrinde Bozdoğan Kemeri 
üzerinden geçen suların Halkalı suların
dan hangisi olduğu kesinlikle bilinme
mekle beraber, bunların Mahmutbey ci
varındaki Mazul (Mazlum) Kemer ve Ha
bipler ile Küçükköy arasındaki Kara Ke
mer ve Kumru lu Kemer üzerinden gelen 
suları oluşturduğu sanılmaktadır. Bi
zans'ın ilk devirlerinde şehir içerisinde 
birçok sarnıç inşa edilerek suların bol ol
duğu mevsimlerde depolama yapılmış 
ve ayrıca yağmur sularından da faydala
nılmıştır. VII. yüzyıldan itibaren şehri ku
şatanlar isale hatlarını tahrip ederek hal
kı teslime zorladıklarından su biriktirme 
ihtiyacı büyük önem kazanmış ve çok sa
yıda açık veya kapalı samıç yapılmıştır. 
Açık samıçiarın depoladığı su hacmi yak
laşık 700.000 m3 tutarında olup bunlar 
Aetius (Vefa Stadı), Aspar (Çukurbos
tan) ve Hagios Mokios (Altım ermer) sar
nıçlarıdır. Başta Yerebatan ve Binbirdi
rek olmak üzere kapalı samıçiarın top
lam hacmi ise 200.000 m3 civarındadır. 

Latin istilasında ( 1204) surların dışındaki 
tesislerle birlikte şehir su şebekesi de 
tamamen tahrip edildiğinden halkın su 
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