
H AV ALE 

BiBLiYOGRAFYA : 

Buhar!, "I:Iavalat", 1-2, "İsti]sraz " , 12; Müs
lim, "Müsa!sat", 33-34; Ebu Davud, "Büyu'", 
10; İbn Hazm, el-Mul;ıalli!i', Kahire 1969, VIII, 
517-521; Şln'lzl, el-Mühe??eb, I, 337-339; Se
rahsi, el-Mebsut, XX, 52-58; Kasanl, Beda'i', 
VI, 15-19; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, Il, 
342-344; İbn Kudame, el-Mugnf, Kahire 1969, 
IV, 390-422; İbn Cüzey, ~avanfnü'l-af:ıkami'ş
şer'iyye, Beyrut 1979, s. 353-355; Zeylai, Teb
yfnü'l-f:ıa~a'i~. Bulak 1314, IV, 171-175; İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, i'lamü'l-muva~~ı'fn, I, 
388-390; İbnü'I-Hümam, Fetl;ıu'l-~adfr (Kahi
re), VI, 345-356; Süyutl, el-Eşbah ve'n-ne?a'ir 
(nşr. Muhammed el-Mu'tasım -Billah), Beyrut 
1407/1987, s. 310-312, 712; İbn Nüceym, el
Bal;ırü 'r-ra'i~. VI, 266-276; Remli. Nihayetü '1-
mul;ıtac, Kahire 1386/1967, IV, 421-466; el-Fe
tava'l-Hindiyye, III, 295-306; İbn Abidin. Red
dü'l-mul;ıtar(Kahire). V, 340-351; Mecelle, md. 
673-700; Kadri Paşa. Mürşidü'l-l;ıayran, Kahi
re 1308, md. 777, 858-890; Ali Haydar, Düre
rü '1-hukkam, Il, 153-208; Ebül'ula Mardin, Me
deni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Pa
şa, Ankara 1996, s. 171; Subhl Mahmesanl, en
Na;;ariyyetü'l-'amme li'l-mucebat ve'l-'u~ad, 
Beyrut 1948, s. 600-610; Senhurl, Meşadirü'l
f:ıa~. V, 77; Zerka. el-Fı~hü'l-islamf, ı, 543; III, 
61-69; J. Schacht, An Introduction to lslamic 
Law, Oxford 1964, s. 78; Karaman, islam Hu
kuku, Il , 595-613; Bilmen, Kamus 2, VI, 286-
31 O; Zühayli. el-Fı~hü '1-islamf, V, 162-178; Ab
düllatlf M. Amir, ed-Düyun ve tevşf~uha fi'l 
{ı~hi'l-is lam1, Kahire l984, s. 140- 174; Abbas 
Hüsnl Muhammed, el-iştira( li-maşlal;ıati'l-gayr 
fl'l-fı~hi'l-islamf, Cidde 1404/1984, s. 211-224; 
Pedro Cano Avila, "Sobre la Subrogacion de cre
dito (hawala) en Cordoba y Granada (Siglos X 
y XIV J. C.)", Homenaje al Prof Jacinto Bosch 
Vila, Oranada 1991, I, 481-496; Abdülvedud 
Yahya, Jjavaletü 'd-deyn, Kahire 1992; Setr b. 
Sevab ei-Cald, Al;ıkamü'l-evra~i'n-na~diyye 
ve't-ticariyye fi'l-fı~hi'l-islamf, Taif 1993, s. 
313-334; Abdülaziz Beki, islam Hukukunda ve 
Türk Mevzu Hukukunda Kıymetli Evrak (dok
tora tezi, 1995, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), s. 
247-258; M. Akif Aydın, "Mecelle'nin Hazırla
nışı", Osm.Ar., IX (1989). s. 31-50; "Havale", 
Mv.F, XVIII, 169-246; A. Dietrich, "Hawala", 
EF (İng.). lll, 283. 

~ ALi BARDAKOGLU 

L 

HAVALE 
(4Jf~) 

İslam devletlerinde 
ödeme emri karşılığında kullanılan 

bir maliye terimi. 
_j 

İslam maliyesinde hem ödeme emri 
hem _de ö_denen belirli miktar için kulla
nılmış olup kelimeye Abbasiler dönemin
de yerleşmiş bir terim olarak rastlanır. 
Abbasiler'de bir ödeme emri belgesi ola
rak havale, resmi ve husus1 maliyede pa
ranın naklinde karşı karşıya kalınabilecek 
çeşitli tehlikelerden ve gecikmelerden ko
runmak amacıyla çok yaygın olarak kul
lanılmıştır. 
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İslam mali teşkilatında bu nevi düzen
lemeler "süftece" veya "sak" adıyla bili
niyordu. Mesela Ahvaz, Fars ve İsfahan 
arnilieri topladıkları vergi gelirlerini mer
kezi 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 dev
let gelirlerinin köylülerden (kır kesimin
den) doğrudan doğruya toplandığı görül
mekteyse de bunu havale olarak değer
lendirmernek gerekir. İlhanlı ve İlhanlı 
sonrası döneminde iran'da havalenin tü
rünü ve özelliklerini gösteren birçok bil
giye rastlanmaktadır (Reşldüddin Faz
lullah, Il, 1024-1040, 1068-1075; Muham
med b. HindOşah en-Nahcuvanl, s. 294-
302). ilhanlı maliye kayıtlarında "havale" 
ve "havalat" gibi terimler geçmekte, bun
ların "mal-i mukataa"dan yapılan ödeme
leri ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu nevi 
tahsisler merkezi divanın "defter-i tahvl
lat" veya "defter-i camiu'l-hisab" adlı ay
lık ve yıllık muhasebe defterlerine "mu
karreriyye" veya "ıtlakıyye" adıyla kayde
dilmiştir. Mukarreriyye, Divan-ı A'la'dan 
hükümdarıo emriyle her yıl kadılara, 
şeyhlere, seyyidlere, öğrencilere, maliye 
memurlarına, yamcılara (menzil memur
larına) veya amme hizmeti görenlere ya
pılan muayyen ödemeleri ifade etmek
tedir. ltlakıyye ise saray mensupları ve 
görevlileriyle askeri görevlilere yapılan 
ödemelere denilmektedir. Bu temel fark, 
şüphesiz ilhanlı Devleti'ndeki sivil ve as
keri idarenin birbirinden ayrı oluşuyla il
gilidir. Taşradaki arniliere yapılan bütün 
bu tahsisler berat, yaftaca veya havale 
ile yapılırdı (Abdullah b. Muhammed el
Mazenderanl, s. !62-165) . Devlet hazine
sine para toplamak için gelen görevliler 
bu dönemde "ilçi" adıyla anılırdı. Muka
taa malını teslim süreleri bittiğinde arnil
ler bu berat ve yaftacaları kontrol için sa
hib- dlvana verir ve neticeyi gösteren bir 
hüccet alırdı (a.g.e., s. 65). 

Mukataa ve havale İlhanlı maliyesinin 
temel uygulamalarıydı. Fakat yaygın su
istimaller Gazan Han'ı bir dizi reform yap
maya sevketti. Selefi Geyhatu'nun salta
natında çiftliklerden elde edilen gelirler 
eyaJetlerde gereksiz yere harcandı; bu se
beple tahsis ve tayinler önemli bir kazanç 
getirmiyordu (Reşfdüddin Fazlullah, Il, 
1083). Bu şartlarda hakkını alamayan as
keri zümre köylüden doğrudan usulsüz 
vergi alma yoluna gitti; ancak bu durum 
köylülerin huzursuz olup topraklarını ter
ketmelerine sebep oldu. Gazan Han, ön-

ce her bölgenin gelir kaynaklarını belirle
mek için bir umumi tahrir yaptırdı. Ar
dından vergi toplama usullerinde yeni 
bir sistem kurdu. Bu sisteme göre gelir
ler doğrudan devlet memurları tarafın
dan toplanacak ve askeri zümreye devlet 
hazinesinden nakit ödeme yapılacaktı. 
Ayrıca devlet arazileri de askeri zümreye 
ikta olarak dağıtılacaktı. Devletin muka
taa ve havale usulü yerine doğrudan doğ
ruya gelirleri toplayıp ödeme yapma sis
teminin tam olarak uygulaması bir Orta
çağ devleti için pek mümkün değildi. O 
dönemin şartlarında bu iş için gerekli 
teşkilatı kurmak, geliri nakletmek, sak
lamak 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 tar
zındaki reformunun az da olsa başarı şan
sı vardı. Reformların kalıcı tesiri olmadı

ğı, Nahcuvan1'nin mukataa ve havale ko
nusundaki mail yolsuzluklardan şikaye
tinden anlaşılmaktadır ( Düstürü 'l-katib, 
s. 297-298) . Nahcuvan1'ye göre eyaJetler
de tahsisler damgalar şeklinde yapıldı 
(b k. DAMGA). Daha sonra Hoca Gıyaseddin 
ve Mevlana Şemseddin, gelirlerin divan 
muhassılları tarafından toplanması ve is
tihkakların (aylık ücret) yine hazineden 
ödenmesi prensibini benimsediler. Fa
kat bu reformlar da kalıcı olmadı. Muka
taa ve havalenin iran'da daha sonraki ta
rihi ve tatbikatı için Te?;kiretü'l-mülı1.k 
adlı eserde bilgi bulunmaktadır (s. 79). 

Mukataa ve havale diğer islam devlet
lerinde olduğu gibi Osmanlı mali sistemi
nin de temeliydi. Osmanlı Arşivi'nde bu
lunan zengin malzeme, bilhassa muka
taa defterleri ve Maliye ahkam defterleri 
sistemin teşkilini, ayrıntılarını ve önceki 
dönemlerde aniaşılmayan kısımlarını ay
dınlatmaya imkan sağlamaktadır. Muka
taa ile işletilen ve üzerine havalenin ya
pıldığı ana gelir kaynağı defterdarın ida
resi altında bulunan havass-ı hümayun 
idi (bk. HAS) . Genellikle ödemeler gelirin 
toplandığı yerde vergi toplayıcısının tes
bitiyle yapılırdı. Nakit paranın naklindeki 
zorluk ve özellikle şehirlerde ticari mua
melelerin vergilendirilmesinden oluşan 
gelirin gayet yavaş birikmesi gibi sebep
lerle bu sistem pratik bir uygulama ola
rak tercih edildi. Devlete ait mukataa 
defterlerindeki kayıtlar sayesinde bu iş
lerden sorumlu olan defterdar, uzak eya
letlere ait gelirlerin idaresi üzerinde sıkı 
bir kontrol kurmuştu. Ayni olarak öde
nebilen aşarın da dahil olduğu diğer bir 
grup gelirler askeri zümreye tirnar ola-



rak tahsis edildi. 11mar sahibi bu gelirle
ri doğrudan doğruya toplardı. Ancak Ga
zfın Han'ın reformlarında olduğu gibi bu 
tarz bir tirnar ve zeamet verme aslında 
havale sisteminden uzaklaşma idi. Bu ka
tegorideki gelirler artık havale muame
latına tabi değildi. Osmanlı sisteminde 
bunlar nişancının idaresi altında müsta
kil bir ünite teşkil etmiştir. 

Bir mukataayı genellikle üç yıllık bir sü
re için üstlenen amil hükümetin tahsisi
ne göre ödemelerini yapmaktaydı. Öde
meler nakit olarak daima eminin, kadı
nın ve hükümet temsilcisinin malumatı 
dahilinde yapılır ve defterlere kaydedilir
di. Kadı arnile bir hüccet verir. burada 
mukataanın ismi, miktarı, hangi tarihte 
kime verildiği belirtilirdi. Bunun bir su
reti kadı siciline işlenirdi. Diğer taraftan 
eğer ödeme yapılmayacak olursa bunun 
sebeplerini açıklayan bir mektup havale
nin hamiline verilirdi. Kadı sicilieri havale 
muamelatı için en değerli kaynaklardır. 
Havale emirnamesi padişahın bir hükmü 
olup kime hangi kaynaktan ne kadar öde
neceğini belirtirdi. Havale emirnameleri 
üç tiptir. 1. Taşrada askeri hizmetlerde 
bulunan görevlilerin salyane, ulufe ve me
vacibleri için yapılacak ödemelerle ilgili 
emirler. 2. Saray için veya vilayetin amme 
hizmetleriyle ilgili olarakyapılacak müba
yaaları karşılamak üzere eminierin uhde
sine verilmiş olan havaleler. 3. Hazine-i 
amire için hükümet temsilcisine teslim 
edilen miktarın bildirildiği emirnameler. 

Bir bölgedeki çeşitli mukataalar, özel
likle mültezim denilen talep sahiplerine 
tahsis edilmeye hazır durumdaydı ve on
ların talepleri düzenli olarak hep aynı kay
naktan sağlanırdı. Bu sebepledir ki mer
kezi maliye teşkilatı Anadolu mukataası. 
maden mukataası. büyük kale mukataa
sı gibi talepler doğrultusunda birtakım 
dairelere ayrılırdı. XVII. yüzyıldan itiba
ren mukataa gelirleri belli başlı şehirler
deki sarrafların gayretleriyle paliçe şek
linde hazine-i amireye nakledilmeye baş
landı. Daha sonraki devirlerde havale kul
lanımı sürdürüldüyse de 1839'da Tanzi
mat'ın ilanıyla mukataa uygUlamaları 
kaldırıldığı için önemini kaybetti. Tanzi
mat maliyede merkeziliği getirdi. Devlet 
memurları eyaletlere, vergileri doğrudan 
doğruya toplayabilecek şekilde geniş yet
kilerle 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 üs
tün mukavemet sağlamak, ablukaya al
mak için inşa edilmiştir. Bu metot XIV. 
yüzyılda Bursa'nın muhasarasında uygu
landı. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un 
muhasarasında mukavemetin uzun sür
mesi halinde Rumeli Hisarı'nı havale ku
lesi olarak düşün m üştü. Osmanlı hava
leleri Balkan toponomisinde de iz bırak
tı . Belgrad yakınında Fatih Sultan Meh
med'in inşa ettiği bir havaleye daha son
ra mahall1 halk tarafından "avala" adı 
verilmiştir. 

Osmanlı bürokrasisinde havale kelime
si, herhangi bir daireye muamele gör
mek 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). 
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Iii HALİL İNALCIK 

HA V ARi 

ı 
HAVAMiS-i SÜlEYMANİYYE 

-, 

( ~~ u---o'Y. ) 
Süleymaniye medreselerinden 

sonra belirlenen 
Osmanlı medrese sisteminde 

Süleymaniye'den önceki derece 

L 
(bk. MEDRESE). 

.J 

ı 
HA V ARİ 

-, 

(I..S)f~l) 

Hz. isa'nın, 
kendisine yardımcı olmak üzere 

seçtiği on iki kişiden 

L 
her biri için kullanılan tabir. 

.J 

Sözlükte "beyaz olmak; iyice beyazlat
mak" anlamlarına gelen Arapça haver 
kökünden türetilen havari "seçilmiş, ku
sursuz; taraftar, özverili arkadaş. dost, 
bir kimseye ileri derecede yardım eden, 
kendisini bir davaya adayan" demektir 
(Lisanü'l-'Arab, "J.:ıvr" md.). Havari keli
mesinin Habeş dilinde aynı manadaki ha
varyanın 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 ifa
de 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 faa
liyetinin 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; 1 4/26; 20/17; Yuhanna, 20/2). 

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

513 


