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İslam devletlerinde
ödeme emri karşılığında kullanılan
bir maliye terimi.

_j

İslam maliyesinde hem ödeme emri
hem _de ö_denen belirli miktar için kullanılmış olup kelimeye Abbasiler döneminde yerleşmiş bir terim olarak rastlanır.
Abbasiler'de bir ödeme emri belgesi olarak havale, resmi ve husus1 maliyede paranın naklinde karşı karşıya kalınabilecek
çeşitli tehlikelerden ve gecikmelerden korunmak amacıyla çok yaygın olarak kullanılmıştır.
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İslam mali teşkilatında bu nevi düzenlemeler "süftece" veya "sak" adıyla biliniyordu. Mesela Ahvaz, Fars ve İsfahan
arnilieri topladıkları vergi gelirlerini merkezi hükümete süftece ile gönderirlerdi.
Süftecenin nakde çevrilmesi ve havale
ile ilgili bütün meselelerde "cahbac" adlı
görevli en önemli rolü oynardı.
Havale Selçuklu maliyesinde de çok
yaygın olarak kullanılmıştır. Bazan devlet gelirlerinin köylülerden (kır kesiminden) doğrudan doğruya toplandığı görülmekteyse de bunu havale olarak değer
lendirmernek gerekir. İlhanlı ve İlhanlı
sonrası döneminde iran'da havalenin türünü ve özelliklerini gösteren birçok bilgiye rastlanmaktadır (Reşldüddin Fazlullah, Il, 1024-1040, 1068-1075; Muhammed b. HindOşah en-Nahcuvanl, s. 294302). ilhanlı maliye kayıtlarında "havale"
ve "havalat" gibi terimler geçmekte, bunların "mal-i mukataa"dan yapılan ödemeleri ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu nevi
tahsisler merkezi divanın "defter-i tahvllat" veya "defter-i camiu'l-hisab" adlı aylık ve yıllık muhasebe defterlerine "mukarreriyye" veya "ıtlakıyye" adıyla kaydedilmiştir. Mukarreriyye, Divan-ı A'la'dan
hükümdarıo emriyle her yıl kadılara,
şeyhlere, seyyidlere, öğrencilere, maliye
memurlarına, yamcılara (menzil memurlarına) veya amme hizmeti görenlere yapılan muayyen ödemeleri ifade etmektedir. ltlakıyye ise saray mensupları ve
görevlileriyle askeri görevlilere yapılan
ödemelere denilmektedir. Bu temel fark,
şüphesiz ilhanlı Devleti'ndeki sivil ve askeri idarenin birbirinden ayrı oluşuyla ilgilidir. Taşradaki arniliere yapılan bütün
bu tahsisler berat, yaftaca veya havale
ile yapılırdı (Abdullah b. Muhammed elMazenderanl, s. !62-165) . Devlet hazinesine para toplamak için gelen görevliler
bu dönemde "ilçi" adıyla anılırdı. Mukataa malını teslim süreleri bittiğinde arniller bu berat ve yaftacaları kontrol için sahib- dlvana verir ve neticeyi gösteren bir
hüccet alırdı (a.g.e., s. 65).
Mukataa ve havale İlhanlı maliyesinin
temel uygulamalarıydı. Fakat yaygın suistimaller Gazan Han'ı bir dizi reform yapmaya sevketti. Selefi Geyhatu'nun saltanatında çiftliklerden elde edilen gelirler
eyaJetlerde gereksiz yere harcandı; bu sebeple tahsis ve tayinler önemli bir kazanç
getirmiyordu (Reşfdüddin Fazlullah, Il,
1083). Bu şartlarda hakkını alamayan askeri zümre köylüden doğrudan usulsüz
vergi alma yoluna gitti; ancak bu durum
köylülerin huzursuz olup topraklarını terketmelerine sebep oldu. Gazan Han, ön-

ce her bölgenin gelir kaynaklarını belirlemek için bir umumi tahrir yaptırdı. Ardından vergi toplama usullerinde yeni
bir sistem kurdu. Bu sisteme göre gelirler doğrudan devlet memurları tarafın
dan toplanacak ve askeri zümreye devlet
hazinesinden nakit ödeme yapılacaktı.
Ayrıca devlet arazileri de askeri zümreye
ikta olarak dağıtılacaktı. Devletin mukataa ve havale usulü yerine doğrudan doğ
ruya gelirleri toplayıp ödeme yapma sisteminin tam olarak uygulaması bir Ortaçağ devleti için pek mümkün değildi. O
dönemin şartlarında bu iş için gerekli
teşkilatı kurmak, geliri nakletmek, saklamak ve ayni olarak toplanan vergileri
n akde çevirmek çok zor ve masraflıydı.
Bununla birlikte Gazan Han'ın, sadece
devlet gelirlerinin köylerde oturan askeri
personele ikta olarak tahsis edilmesi tarzındaki reformunun az da olsa başarı şan
sı vardı. Reformların kalıcı tesiri olmadı 
ğı, Nahcuvan1'nin mukataa ve havale konusundaki mail yolsuzluklardan şikaye
tinden anlaşılmaktadır ( Düstürü 'l-katib,
s. 297-298) . Nahcuvan1'ye göre eyaJetlerde tahsisler damgalar şeklinde yapıldı
(b k. DAMGA). Daha sonra Hoca Gıyaseddin
ve Mevlana Şemseddin, gelirlerin divan
muhassılları tarafından toplanması ve istihkakların (aylık ücret) yine hazineden
ödenmesi prensibini benimsediler. Fakat bu reformlar da kalıcı olmadı. Mukataa ve havalenin iran'da daha sonraki tarihi ve tatbikatı için Te?;kiretü'l-mülı1.k
adlı eserde bilgi bulunmaktadır (s. 79).
Mukataa ve havale diğer islam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı mali sisteminin de temeliydi. Osmanlı Arşivi'nde bulunan zengin malzeme, bilhassa mukataa defterleri ve Maliye ahkam defterleri
sistemin teşkilini, ayrıntılarını ve önceki
dönemlerde aniaşılmayan kısımlarını aydınlatmaya imkan sağlamaktadır. Mukataa ile işletilen ve üzerine havalenin yapıldığı ana gelir kaynağı defterdarın idaresi altında bulunan havass-ı hümayun
idi (bk. HAS) . Genellikle ödemeler gelirin
toplandığı yerde vergi toplayıcısının tesbitiyle yapılırdı. Nakit paranın naklindeki
zorluk ve özellikle şehirlerde ticari muamelelerin vergilendirilmesinden oluşan
gelirin gayet yavaş birikmesi gibi sebeplerle bu sistem pratik bir uygulama olarak tercih edildi. Devlete ait mukataa
defterlerindeki kayıtlar sayesinde bu iş
lerden sorumlu olan defterdar, uzak eyaletlere ait gelirlerin idaresi üzerinde sıkı
bir kontrol kurmuştu. Ayni olarak ödenebilen aşarın da dahil olduğu diğer bir
grup gelirler askeri zümreye tirnar ola-

HAVARi
rak tahsis edildi. 11mar sahibi bu gelirleri doğrudan doğruya toplardı. Ancak Gazfın Han'ın reformlarında olduğu gibi bu
tarz bir tirnar ve zeamet verme aslında
havale sisteminden uzaklaşma idi. Bu kategorideki gelirler artık havale muamelatına tabi değildi. Osmanlı sisteminde
bunlar nişancının idaresi altında müstakil bir ünite teşkil etmiştir.
Bir mukataayı genellikle üç yıllık bir süre için üstlenen amil hükümetin tahsisine göre ödemelerini yapmaktaydı. Ödemeler nakit olarak daima eminin, kadı
nın ve hükümet temsilcisinin malumatı
dahilinde yapılır ve defterlere kaydedilirdi. Kadı arnile bir hüccet verir. burada
mukataanın ismi, miktarı, hangi tarihte
kime verildiği belirtilirdi. Bunun bir sureti kadı siciline işlenirdi. Diğer taraftan
eğer ödeme yapılmayacak olursa bunun
sebeplerini açıklayan bir mektup havalenin hamiline verilirdi. Kadı sicilieri havale
muamelatı için en değerli kaynaklardır.
Havale emirnamesi padişahın bir hükmü
olup kime hangi kaynaktan ne kadar ödeneceğini belirtirdi. Havale emirnameleri
üç tiptir. 1. Taşrada askeri hizmetlerde
bulunan görevlilerin salyane, ulufe ve mevacibleri için yapılacak ödemelerle ilgili
emirler. 2. Saray için veya vilayetin amme
hizmetleriyle ilgili olarakyapılacak mübayaaları karşılamak üzere eminierin uhdesine verilmiş olan havaleler. 3. Hazine-i
amire için hükümet temsilcisine teslim
edilen miktarın bildirildiği emirnameler.
Bir bölgedeki çeşitli mukataalar, özellikle mültezim denilen talep sahiplerine
tahsis edilmeye hazır durumdaydı ve onların talepleri düzenli olarak hep aynı kaynaktan sağlanırdı. Bu sebepledir ki merkezi maliye teşkilatı Anadolu mukataası.
maden mukataası. büyük kale mukataası gibi talepler doğrultusunda birtakım
dairelere ayrılırdı. XVII. yüzyıldan itibaren mukataa gelirleri belli başlı şehirler
deki sarrafların gayretleriyle paliçe şek
linde hazine-i amireye nakledilmeye baş
landı. Daha sonraki devirlerde havale kullanımı sürdürüldüyse de 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla mukataa uygUlamaları
kaldırıldığı için önemini kaybetti. Tanzimat maliyede merkeziliği getirdi. Devlet
memurları eyaletlere, vergileri doğrudan
doğruya toplayabilecek şekilde geniş yetkilerle tayin edildi. Bunların maaşları ve
taşradaki ihtiyaçları mahallinde karşılan
mış, muhassıllar bunun muhasebesini
merkeze göndermişlerdir (İnalcık, TTK
Belleten, XXVIII/112, s. 629).
Havale Osmanlıca'da ayrıca "en üst
noktaya yerleştirilmiş kule" anlamına ge-

lir. Havale kuleleri hisariarın yakınında üstün mukavemet sağlamak, ablukaya almak için inşa edilmiştir. Bu metot XIV.
yüzyılda Bursa'nın muhasarasında uygulandı. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un
muhasarasında mukavemetin uzun sürmesi halinde Rumeli Hisarı'nı havale kulesi olarak düşün m üştü. Osmanlı havaleleri Balkan toponomisinde de iz bırak
tı . Belgrad yakınında Fatih Sultan Mehmed'in inşa ettiği bir havaleye daha sonra mahall1 halk tarafından "avala" adı
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(~~ u---o'Y. )
Süleymaniye medreselerinden
sonra belirlenen
Osmanlı medrese sisteminde
Süleymaniye'den önceki derece
(bk. MEDRESE).
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verilmiştir.
Osmanlı bürokrasisinde havale kelimesi, herhangi bir daireye muamele görmek üzere takdim edilen belgenin veya
çıkan bir emri n gereğini yerine getirmek
için ilgili kaleme gönderilmesi amacıyla
evrakın bir köşesine düşülen kayıt ve işa
ret anlamında da kullanılmaktaydı. Bu
kayıt açık bir şekilde, yani "havale" ( <ll fp-)
olarak yazılabildiği gibi, "ha" ( L ) şek
linde rum uz olarak da kısaltılabilmektey
di. içeriğine göre bir belge birkaç daireye
havale edilebilirdi. Bazan havale işlemi 
nin yapılabilmesi için padişahın iradesi
gerekmekteydi (BA, irade- Dahiliye, nr.
14773).

HAVAMiS-i SÜlEYMANİYYE
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Hz. isa'nın,
kendisine yardımcı olmak üzere
seçtiği on iki kişiden
her biri için kullanılan tabir.

.J

Sözlükte "beyaz olmak; iyice beyazlatmak" anlamlarına gelen Arapça haver
kökünden türetilen havari "seçilmiş, kusursuz; taraftar, özverili arkadaş. dost,
bir kimseye ileri derecede yardım eden,
kendisini bir davaya adayan" demektir
(Lisanü'l-'Arab, "J.:ıvr" md.). Havari kelimesinin Habeş dilinde aynı manadaki havaryanın Arapçalaşmış şekli olduğu da
ileri sürülmüştür (EF [Fr.J.IIl, 294). Terim
olarak genelde, Allah'ın peygamberlerine
inanıp onlara yardımcı olan herkes için
kullanılan havari bilhassa Hz. lsa tarafın
dan seçilmiş. tebliğ ve irşad görevinde
ona yardımcı olan on iki kişilik grubu ifade eder. Batı dillerinde havari karşılığın
da kullanılan apostle. apôtre kelimeleri,
Grekçe'de "bir görevi ifa etmek üzere
gönderilen" anlamındaki apostolostan
gelmektedir (!DB, I, ı 7 ı ).
İnciller'e göre Hz. lsa, daha tebliğ faaliyetinin başında kendisine inananlardan
on iki kişi seçmiş ve bunlara havari adını
vermiştir (Lu ka. 61 ı 3) . Ayrıca onlardan
"on iki havari" (Vahiy, 21/14) ve "havari~
ler" (Luka, 6/1 3; Markos. 6130) olarak da
bahsedilmektedir; ancak daha ziyade
"şakird" diye adlandırılmışlardır (Matta,
I l/l; 14/26; 20/17; Yuhanna, 20/2).

Havarilerin isimleri bazı küçük farklı
Matta (ı 0/2-4). Markos ( 3/1619), Luka (6/14-16) ve Resullerin İşleri'n
de ( 1/13) verilmektedir. Matta ve Markos İncilleri'nde zikredilen isimler şun
lardır: Simun Petrus, Andreas, Ya'küb
(Zebedi'nin oğlu). Yuhanna. Filipus. Bartolomeus, Tomas, Matta. Ya'küb (Alfeus'un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot. Onuncu havari Taddeus'un adı Matta'da Lebbeus ( 10/3). Markos'ta Taddeus (3/I8). Luka'da ise (6/I6)
Ya'küb'un oğlu Yahuda olarak geçmektedir.
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