
HALKULVADI 

Halkulvadi Kuşatması'nı gösteren bir minyatür (Şehna
me-i Selfm Han, TSMK, III. Ahmed, nr. 3595, vr. 150•1 

rolus Quintus, Charles Quint. Şarlken) tara
fından düzenlenen birleşik Haçlı donan
masınca zaptedildi ve buraya bir askeri 
güç yerleştirildi. Böylece sığ ve kullanış
sız gözüyle bakılan Halkulvadi Limanı ve 
Kalesi bu tarihten itibaren özel bir önem 
kazandı. Halkulvadi 1 535'ten 1 574'e ka
dar İspanyol idaresinde kaldı. Bu dönem
de müstahkem bir kale haline getirildi , 
İspanyollar'ın Akdeniz kıyılarındaki bü
yük üslerinden biri oldu. 

1571 yılında İnebahtı'da yakılmasın
dan sonra yenilenen ve Akdeniz'de tek
rar faaliyet göstermeye başlayan Osman
lı donanması, 1574'te Koca Sinan Paşa'
nın serdarlığında ve Kılıç Ali Paşa'nın kap
tan-ı deryalığında Calabria ve Messi
na taraflarını vurduktan sonra 22 Tem
muz'da Halkulvadi önlerine geldi. Otuz 
üç günlük kuşatmadan sonra kale alındı 

ve bir daha İspanyollar'a yataklık yapma
ması için yanındaki iki küçük kale yıktırıl
dı, ancak eski kale yeniden esaslı şekil
de tahkim edildi. Bu arada 205 top Os
manlılar'ın eline geçti (Peçuylu İbrahim. 
1, 502-503). Bu savaşla ilgili olarak Ru
mOzl'nin Tarih-i Feth-i Yemen adlı ese
rinin sonunda 2500 beyitlik bir ilave var
dır. Nehrevali bu eseri Arapça olarak n es
re çevirirken Tunus seferiyle ilgili kısma 
da yer vermiştir ( el-Beri).u '1-Yemanf, Ri
yad 1967, s. 468-473). 
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Bu dönemde stratejik önemini koru
yan Halkulvadi daha sonraki yıllarda kor
sanlar tarafından üs haline getirildi. Ham
mlide Bey zamanında ( 1782-1814) kasa
bada yeni istihkamlar yapıldı. Ahmed 
Bey ise ( 1837-1855) bir tersane ile yazlık 
bir saray inşa ettirdi. Burası , özellikle 
1861-1865 yılları arasında başşehir Tu
nus'un yılda ortalama 600 büyük ticaret 
gemisinin uğradığ ı bir dış limanı oldu. 
1880'li yıllarda başlayan Fransız işgalinin 
ardından başşehir için önemini koruyan 
Halkulvadl, çoğunu İtalyan asıllıların oluş
turduğu bir balıkçı köyü ve kaplıca ma
halli idi. Tunus gölünün sonundaki Tunus 
Limanı'nın inşası ve burayı Tunus'a bağ
layan 1 O km. uzunluğunda, 7,5 m. derin
liğindeki kanalın çamurlarının temizlen
mesiyle XX. yüzyı l başında önemli bir 
gümrük limanı haline geldi. Ülke ithala
tının dörtte üçü, ihracatının ise yarısına 
yakın kısmı buradan yapılırdı. Gözde bir 
plaj ve konut yöresi olan şehrin 1926 yılın
daki nüfusu 7400 kişiydi. Bunun 2000'ini 
yahudiler, üçte ikisini İtalyanlar'ın oluş
turduğu 4000'ini Avrupalılar teşkil edi
yordu. Bu sayı 1 O. 1 50'si Avrupalı . 3300'ü 
yahudi olmak üzere 1956'da 26.300'e, 
1975'te 41.912'ye ve 1984'te ise 61.609'a 
yükseldi. 

Koca Sinan Paşa ' nın HalkulvadT'yi fethi ni ve Tunus hakimi 
ile beyinin esir alınışını gösteren bir minyatür (Tarih-i 

Feth-i Yemen, iü Ktp., TY, nr. 6045, vr. 621") 
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HALIAC MAHMUD MESCİDİ 1 

Ankara'da 
XVI. yüzyılda yapılmış 

kubbeli bir Osmanlı dönemi mescidi. 
L ~ 

Eski Ankara'nın merkezinde, Ulus ci
varında Doğanbey mahallesinde bulun
maktadır. Adını kimden ve ne zaman al
dığ ı tesbit edilemeyen mescidin kapısı 
üstünde yer alan iki satırlık orüinal Arap
ça kitabesinde bu hayır eserinin 952 
(1 545-46) yılında Ali b. Abdullah tarafın
dan yaptınldığı yazılıdır. İbrahim Hakkı 
Konyalı, Mübarek Galib Bey tarafından 
ewelce yayımlanan kitabenin hatalı ol
duğunu ve bu arada tarihinin 902 (1496-
97) şeklinde yanlış verildiğini belirtir. Bu 
esas inşa kitabesinin üstünde, doğrudan 
doğruya duvar yüzeyine siyah sabit mü
rekkeple dört beyitlik manzum bir tamir 
kitabesi daha yazılmıştır. Burada mesci
din 1323 ( 1905) yılında Hacı Hakkı Efendi 
adında bir kişi tarafından tamir ettirildi
ği bildirilmektedir. Hallac Mahmud Mes
cidi Vakıflar İdaresi'nce 1950'1erde bir da

"--'=~""""-"'--'-~~-~----"'----_:ı - ha tamir ettirilmiştir. 



Hallac Mahmud Mescidi'nin önemi, An
kara'nın çok sayıdaki ibadet yeri arasın 

da Osmanlı dönemi tek kubbeli camiler 
tipini temsil etmesidir. Mescid kare bir 
plan üzerine son cemaat yeri olmaksızın 
inşa edilmiş. duvarlar değişik ölçülerde 
yontulmuş taşlardan örülmüştür. Bu taş

ların aralarındaki derzler yakın tamirler
de yapılmış olmalıdır. Beden duvarları se
kizgen biçiminde sağır kasnaklı, kurşun 
kaplı bir kubbeyi taşımaktadır. Kıble du
varında alt sırada yer alan iki pencere 
tamirlerde bozulmuş. mihrap üstündeki 
tek pencere tuğladan sivri kemeriyle ori
jinal biçimini korumuştur. Yan cepheler
de ikişer dikdörtgen. üstlerde sivri tuğla 
kemerli pencereler vardır. İki yanında bi
rer pencere olan giriş, sivri tuğla kemer li 
bir nişin içinde olup mermer söveli ve 
yay kemerlidir. Harimde. kareden kubbe 
yuvarlağına geçiş köşelerde içieri mu
karnaslı tromplarla sağlanmıştır. 

Ankara camilerinin çoğunda görüldü
ğü gibi mihrap alçıdan kalıplama tekni
ğiyle bezenmiştir. Mukarnaslı kavsaraya 
sahip mihrap nişinin etrafında biri keli
me-i tevhid yazısı. diğeri tezyini olan iki 
kuşak dolaşır. Konyalı, m ihrabın üstün
de beşi büyük olmak üzere on iki parça 
çini bulunduğunu, çinilerde altı şualı yıl
dızlar. açık yeşil ve mavi renkler kullanıl
dığını yazmıştır. Ancak bu çinilerin hala 
yerinde durup durmadığı ve İznik eseri 
olup olmadığı kontrol edilememiştir. Ay
rıca Ankara camilerine dair başka yayım
larda bu çinilerin bahsi geçmemektedir. 

Hallac Mahmud Mescidi'nin kubbe kas
nağı ile kubbe göbeğinde, halen mevcut 
klasik üslupta başarılı kalem işi nakışlar 
ve güzel bir hatla yazılmış yazılar yakın ta
rihlere aittir. Altlarında daha eski naklş
ların bulunup bulunmadığı bilinmemek
tedir. İçine yakın tarihlerde ahşap bir 
minber konulmuş o lduğundan mescid 
bir cami durumuna geçmiştir. Orüinal 
bir. minaresi yoktur; ilk yapıldığında mi
naresi bulunduğuna dair bir ize de rast
lanmamıştır. Ayrıca bitişiğine yapılan çir
kin bir dükkanla sağ cephesi tamamen 
kapatılmıştır. 
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HALLAC-ı MANSÜR 

(.)~~~) 
Ebü'l-MugTs el-Hüseyn 
b. Mansur el-Beyüıv! 

(ö. 309/922) 

Tasavvufun gelişmesine 

önemli katkılarda bulunan 
ünlü mutasavvıf. 

_j 

244'te (858) İran'ın Fars eyaletinde bu
lunan Beyza'nın kuzeydoğusundaki Tür'
da doğdu. Dedesi Mahamma MecOsi idi. 
Sonraları anne tarafından EbQ EyyOb ei
Ensari'nin neslinden geldiği söylenerek 
kendisine Ensari nisbesi verilmiştir. İb
nü'n-Nedim onun, halkının çoğunluğunu 
Araplar'ın meydana getirdiği Beyza'dan 
olduğunu ifade ettikten sonra babasının 
mesleğinden dolayı "Hallac" diye tanındı
ğını söyler. Oğlu Hamd'in anlatlığına 

göre ise insanların gönüllerindeki sırları 
pamuk gibi atıp altüst ettiğinden "Hal
lac-ı Esrar" unvanını almıştır. Başka bir ri
vayete göre bir hallacın dükkanında iken 
sahibini bir yere göndermiş. dükkanına 
dönen bu kişi bütün pamukların atı ldığı

nı görerek bunu onun kerameti olarak ka
bul etmiş ve daha sonra Hallac diye anıl
mıştır (Ai]barü'l-Ha llac, s. 49). Asıl adı 

Hüseyin olduğu halde İ ran'da ve Osman
lılar'da daha çok MansOr ve Hallac-ı Man
sOr şeklinde babasının adıyla anılmış. 
kendisine "MansOr" adı verilirken dava
sının zafere ulaşmış olduğuna işaret edil
miştir. Allah'ın yardımına mazhar olduğu

nu anlatmak için ona "Nasır'ın (AII ah'ın) 

Mansür'u" diyenler de olmuştur. Mela
met ehli arasında "sultanü'l-melametiy
yin" diye anılır. 

Hatib ei-Bağdadi'nin. oğlu Hamd'e da
yanarak verdiği bilgiye göre Hallac, do
ğum yeri olan Tür'dan halkı Hanbeliler'
den oluşan ve hafızlarıyla tanınan Vasıt'a 
gitti. Burada· on iki yaşında hıfzını tamam
ladı. Ardından Tüster'e geçerek iki yıl Sehl 
et-TGsteri'nin öğrencisi oldu. Yirmi ya
şında Basra'ya geldi. Buradan Bağdat'a 
giderek Cüneyd-i Bağdadi, Amr b. Os
man ei-Mekki. Ebü'I-Hüseyin en-Nuri gi
bi Bağdat'ın tanınmış sütilerinin sohbet
lerine katıldı. Amr b. Osman ei-Mekki'
den hırka giydi. Basra'da E bO Ya'küb Ak
ta' adlı bir sOfınin kızı ile evlendi. Burada 
Abbasi Hilafeti'ni tehdit eden Zenc isya
nına şahit oldu ve muhtemelen bu ayak
lanmaya sıcak baktı . Bu arada az çok Şii 
mezhebini de tanıdı. Basra'da zahidane 
bir hayat yaşarken kayınpederiyle şeyhi 
arasında şiddetli bir geçimsizlik çıktı. 

HALLAC- ı MANSOR 

Hallac bu durumu Cüneyd'e arzederek 
ne yapması gerektiğini sorunca Cüneyd 
ona sabır tavsiye etti. Bir süre sonra 282'
de (896) ilk haccı nı yapmak üzere Hicaz'a 
gitti. Burada vaktini ibadet ve riyazetle 
geçiren Hallac, daha sonra bir grup sOfı 
ile birlikte Bağdat'a dönerek Cüneyd'in 
sohbetlerine devam etti. Bu sırada ona 
sorduğu bazı sorulara cevap alamadı. Hal
lac'ın maksatlı sorular sorduğuna ve bu 
konuda samimi olmadığına kanaat geti
ren Cüneyd onun sohbetlerine katılma
sından rahatsız oldu ve meclisinden uzak
laştırdı (Cüneyd ile aralarında geçen tar
t ışma için bk. Ai]barü'l-Hallac, s. 25). Bu
nun üzerine Hallac Tüster'e döndü. Ara
larında bir yıl kaldığı Tüster halkı kendi
sini hiçbir mezhebe bağlı bilmeyen, an
cak her mezhebin en zor hükümlerini 
uygulamayı esas alan Hallac'a büyük ilgi 
gösterdi. Hallac beş yıl sürecek bir yolcu
luğa çıkmak üzere Tüster'den ayrıldı. Ho
r asan, Maveraünnehir, Sicistan ve Kir
man bölgelerini dolaştı. Fars'ta halka va
azlar verdi. onlar için eserler yazdı. Ar
dından Ahvaz'a geçti ve ailesini de bura
ya getirtti. Şeyhi Amr b. Osman ei-Mek
ki'nin Ahvaz yöresine kendisini kötüleyen 
mektuplar yazması üzerine ondan giydi
ği hırkayı çıkarıp attı . Ahvaz'da meclis ku
rup vaazlar vermeye başlayan Hallac hal
kın ve aydınların büyük teveccühüne maz
har oldu ve burada Hallac-ı Esrar diye 
tanındı. Daha sonra ailesini Ahvaz'da bı
rakarak 400 müridiyle birlikte ikinci defa 
hac yapmak üzere Basra üzerinden Mek
ke'ye gitti. Kendisini kıskanan süfı EbQ 
Ya'küb en-NehrecOri onun aleyhinde bu
lunmaya başladı . Hac dönüşü Basra'da 
bir ay kaldıktan sonra Ahvaz'a gelen Hal
lac. ailesini ve buranın ileri gelenlerinden 
bir grubu yanına alarak Bağdat'a geçti. 
Burada bir sene kaldı; ardından küfür ve 
şirk beldelerini Allah'ın dinine davet et
mek için manevi bir işaret aldığın ı söyle
yerek ailesini müridierinden birine ema
net edip deniz yoluyla Hindistan'a gitti 
(Hatlb, VII!, 120). Horasan. Talekan. Ma
veraünnehir. Türkistan. Maçin. 1lırfan ve 
Keşmir'i dolaştı. Buralarda ateşli vaazlar 
verdi, Allah sevgisinden söz etti. Gezdi-ği 
yerlerdeki halk için eserler yazarak İs
lam'a girmelerinde etkili oldu. Onun te
siriyle müslüman olanlara MansOri de
niliyordu. Bu durum kendisini büyük bir 
üne kavuşturdu. Ziyaret ettiği yerlerin 
halkı mektuplarında kendisine "mugis. 
mukit. mümeyyiz, zahid. mustalem, mu
hayyer" gibi unvanlarla hitap ediyorlardı. 
Bu seyahatten dönünce aleyhindeki faa
liyetler de tekrar başladı . 290'da (903) 
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