
kım aldatıcı ve yanıltıcı sözlere başvurma

ları, özellikle satıcının maliyete veya aldığı 
fiyata bir miktar kar ilavesiyle malını sat
tığı murabaha, zararına sattığı vadia, al
dığı fiyata sattığı tevliye, Maliki ve Han
beliler'e göre piyasadaki rayiç bedel üze
rinden satış demek olan istirsal (istlman = 
istislam) gibi güven esasına dayalı akitler
de doğrudan etkili olur. Çünkü bu grupta 
yer alan akitlerle ilgili olarak literatürde 
söz konusu edilen kural ve sınırlandırma
ların temel amaçlarından biri de bu akıt
Ieri tercih eden ve yeterli ticari tecrübesi 
olmayan kimseleri korumaktır. Bu sebep
le burada müşterinin itimadına hıyanet 
sayılan en küçük bir eksik ve yalan beyan, 
satıcının müşterinin rızasına tesir ede
cek her türlü hususu açıklamaması hile 
olarak değerlendirilmekte ve bunun so
nucunda aldanan tarafa hilenin zararın

dan kurtulma imkanı sağlanmaktadır. 
Mali kiler. Zeydiler ve imamiyye Şiası'na 
göre bu tür akitlerde, imam Muham
med'e göre murabaha ve tevliyede, Ebu 
Hanife'ye göre sadece murabahada, Han
beJIJer'e göre istirsal akdinde her türlü 
hile aldatılan tarafa akdi bozma muhay
yerliği verir. Şafıiler: bazı durumlarda Han
belller. murabaha vetevliyede Ebu Yusuf. 
tevliyede Ebu Hanife, aldatmadan doğan 
fazlalık miktarının fıyattan düşüleceği gö
rüşündedir. 

Hilenin akde tesiri için, onu akdin ta
raflarından birinin yapması şart olmayıp 
üçüncü şah ısların sözlü veya fiili hilesi de 
belli durumlarda akde tesir eder. Mesela 
üçüncü şahsın akdi yapanlardan biriyle 
anlaşmalı olması, hilenin kendisi lehine 
hile yapılanın bilgisi dahilinde cereyan et
mesi ya da onun hilenin bulunduğunu 
bilebilecek durumda bulunması halinde 
üçüncü şahısların hilesi de akde müessir 
sayılır ve aldanan tarafa akdi feshetme 
hakkı tanınır. 

Hilenin akitlere tesiri esasen bey'. i ca
re gibi tam iki taraflı ve feshi kabil akıt
Ierde söz konusu edilmekle birlikte nikah 
gibi karşılıklı anlaşma ile geriye dönük 
olarak iptali mümkün olmayan akitlerde 
de hilenin belli ölçüde etkisi vardır. Nite
kim nikah akdindeki aldatmalarda Mali
kiler, Şafiiler ve Hanbeliler hileye maruz 
kalan tarafa fesih hakkı tanımaktadır. 

Hanefiler'in çoğunluğu, gizlenen kusur 
sebebiyle ni kah akdinin fesh edilerneyece
ği görüşünde olmakla birlikte imam Mu
hammed kocanın sınırlı sayıda da olsa ba
zı kusurlarını gizleyerek evlenmesi halin
de kadına muhayyerlik hakkı tanımakta
dır. 

Hileye maruz kalan tarafa tanınan ak
di feshetme veya uğradığ ı zararın tazmi
nini isteme gibi haklar veya hile yapan 
şahsın emanet veya adalet vasfını yitir
mesi gibi sonuçlar. bu konuda geliştirile
bilecek hukuki müeyyidelerin örneklerini 
oluşturduğu gibi hilenin uygun bir cezai 
m üeyyide ile tecziyesi de mümkündür. 
Nitekim hileye başvurmak suretiyle kar
şı tarafı aldatan kişinin ta'zir cezasıyla ce
zalandırılacağı konusunda İslam hukuk
çuları arasında görüş birliği vardır. 
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HİLF 
( .....;b.)! ) 

Cahiliye döneminde 
Araplar arasında yapılan ittifak; 

dostluk ve dayanışma yemini. 

HiLF 

_j 

Sözlükte "antlaşma, akid ve yemin" an
lamlarına gelen hilf (çoğul u ah laf). teri m 
olarak Cahiliye Arapları'nda kabileterin 
veya şahısların yardımlaşma, dayanışma 

ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma 
ve ittifakları ifade eder. Hilf yapan kişile

re hallf (çoğ ul u ahiM veya hulefa) denir. 

İslam'dan önce Araplar arasında çok 
yaygın olan hilf müessesesi çeşitli şekil
lerde uygulanmıştır. İki veya daha fazla 
kabile arasında yapıl dığı gibi bir kabile 
ile o kabileye mensup olmayan bir fert ve
ya aile arasında yahut iki kişi arasında da 
yapılabiliyordu . İ lk defa Kureyş adına ya
bancılarla hilf yapanlar Abdümenaf'ın 
oğulları Haşim, Abdüşems. Muttalib ve 
NevfeJ'dir. Bunlar sırasıyla Bizans, Ha
beşistan, Himyeri ve Sasani devletleriyle 
yaptıkları hilfler sayesinde Kureyş'in tica
ri faaliyetlerini huzur ve emniyet içinde 
yürütmesini sağlamış. bundan dolayı da 
"mücebbirun" (i ş leri yoluna koyanlar. dü
zenleyiciler) diye meşhur olmuşlardı (İbn 
Sa'd, I, 75, 78; Taber!, ll, 252). 

Hilflerin iki amaçla yapıldığı anlaşılmak
tadır: Savunma ve mazlum un hakkını al
mak için mücadele etme. Savunma amaçlı 
hilfler, öncelikle kabileler arasında çıkabi

lecek savaşları önlemeye yönelikti ve cay
dırıcılık özelliğiyle bugünkü askeri pakt
lara. her türlü yardımlaşma ve dayanış

ınayı hedeflernesiyle de siyasi, ekonomik, 
kültürel vb. iş birliği antlaşmaianna ben
ziyordu. Hilf yapmak isteyen kabileler bir 
araya gelerek bir tören düzenlerler ve 
yaktıkları ateşin etrafında, genellikle içi
ne kan akltılmış şarap veya zemzem su
yu içerek birbirlerinin her konuda yardı
mına koşacaklarına dair yemin ederler
di. Yeminleşen iki veya daha fazla kabile 
artık bir tek kabile gibi olur ve birine ya
pı lacak saldırı diğerine de yapılmış sayı
lır, sevinç ve yaslar payiaşılırken herhan
gi birinin üçüncü bir tarafa verdiği eman 
da kabul edilirdi. Ancak bu tür hilfler, da
ha çok küçük ve zayıf kabileler le kalaba
lık ve kuwetli kabileler arasında yapılır, 
böylece zayıflar güçlüterin himayesine gi
rerdi. Küçük kabileleri n büyüklere ilhak 
edilmesi şeklinde yapılan hilfler de vardı. 

Daha yaygın olan ikinci hilf şekli, Arap 
olsun veya olmasın zulme uğrayan ve 
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mağdur edilen kişilerin yanında yer alıp 
onların hak ve hukukunu zalimlere karşı 
korumak amacıyla kurulan ittifaklardır. 
Bu amaçla bir araya gelen kabileler, maz
lum un hakkını zalimden alıncaya kadar 
mücadele edeceklerine dair yemin eder
lerdi. Bu tür hilflerin örnekleri Cahiliye dö
neminde oldukça çoktur. Mesela Hz. Mu
hammed'in bi'setten önce içinde bulun
duğu ve İslam'dan sonra da böyle bir hil
fe katılmaktan mutluluk d uyacağını söy
lediği Hilfü'l-fudül bunlardan biridir. Ca
hiliye Arapları arasındaki hilflerin en meş
hurları şunlardır: Hilfü'l-fudül; bazı Ku
reyş kabilelerinin karşılıklı kurdukları Hil
fü'l-mutayyebln ve Hilfü'l-ahlaf (Hilfü lea
kati'd-dem). Dabbe, Sevr, Ukl, Teym ve Adi 
arasında yapılan Hilfü'r-ribab (Cevad Ali. 
IV, 378); Abs ve Amir b. Sa'saa'nın Züb-. 
yan, Teym ve Esed'e karşı yaptığı hilf; Ku
reyş, Kinane ve Huzaa arasındaki Hilfü 
hums; Kureyş ile Ehabiş arasındaki hilf. 
Aynı şekilde Medine'deki yahudi kabile
lerinin bir kısmı Hazrec ile, bir kısmı da 
Evs ile ittifak kurmuşlardı. Hz. Peygam
ber de hem yahudilerle hem de Medine 
civarında ve Mekke - Medine arasında ya
şayan Arap kabileleriyle antlaşmalar ak
detmişti. 

Kabileleri n şahıslarla ve ailelerle yaptık
l arı hilfler ise daha çok çeşitli sebeplerle 
kendi kabilesinden ayrılan bir şahıs veya 
ailenin başka bir kabileye iltihak ederek 
himayesi altına girmesi ve o kabilenin 
mensubu gibi davranması şeklinde olur
du. Bu tarz hilf ile bir kabileye sonradan 
katılanlar o kabile fertlerinin bütün hak
larına sahip olurlar, fakat artık asıl kabi
lelerinin adıyla değil sonradan katıldık
l arının "mevla"sı olarak anılırlardı. Arap 
toplumunda yine zayıfların himaye altı
na girdiği bir hilf şekli de fertler arasında 
uygulanıyordu. Bu hilf Arap tarihinde iki 
türlü uygulama alanı bulmuştur. Birinci
si belli bir süre ile sınırlı kalan türdü ve 
daha çok mazlum un bir müddet güçlü bir 
şahsın himayesinde kalması şeklinde olu
yordu. İkincisinde ise güçsüz hallf hima
yesine girdiği şahsın "mevla"sı olarak 
anılırdı. Himayeci. himayesine aldığı kişi
yi isterse kardeşliğe veya evlatlığa kabul 
edip nesebine dahil edebilirdi. Bu durum
da güçsüz hallf hamisinin ölümü halinde 
mirasından altıda bir oranında pay alırdı. 
Hilf konusunda bilgi veren İbn Manzür, 
Hz. Peygamber'in hicretten sonra mu
hacirlerle ensar arasında kardeşlik bağı 
kurarken (muahat*) onları hilf üzere kar
deş ilan ettiğini bildirmektedir (Lisanü'L

'Arab, "l:ılf'' md.). Resülullah'ın yaptığı bu 
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işleme göre taraflar kazançlarında ortak 
oldukları gibi birbirlerinin mirasçısı da 
olabiliyorlardı; bu hususa Nisa süresinin 
33. ayetinde işaret edilmiştir. Ancak bu 
durum uzun sürmemiş ve Enfal süresi
nin 75. ayetinde sözleşmeyle kardeş olan
ların birbirlerinin mirasından pay alma
ları yasaklanırken Ahzab süresinin 6. aye
tinde de sadece hibe şeklinde yardımda 
bulunabilecekleri bildirilmiştir. 

Hz. Peygamber, Cahiliye devrinde ada
let ve yardımlaşma amacıyla yapılan bü
tün hilfleri doğrulamakla birlikte (Müs
ned, ı. 3 1 7) muhacirlerle ensar arasında 
uzlaşma sağladığı ve bütün müslüman
ları kardeş ilan ettiği için, "İslam'da hilf 
yoktur" (Buhar!, "Edeb", 67) sözüyle müs
lümanlar arasında ayrı bir ittifaka gerek 
olmadığını vurgulamıştır. Ancak Hilfü'l
fudül münasebetiyle, "Ben böyle bir ant
laşmaya İslami dönemde de çağrılsam 
yine katılırım" (Müsned, ı. 190, 31 7) diye
rek müslümanların iyilik ve hayır üzere 
yardımlaşmak için başka din mensupla
rıyla hilf teşkilatı (Hilfü'l-vela) kurabilecek
lerine işaret etmiştir (ayrıca bk. CİVAR; 
VELA ) 
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HiLFET GAZi 
MEDRESESi ve TÜRBESi 

Amasya'da 
XII-XIII. yüzyıllara ait 

. külliye. 
_j 

Halk arasında Hilfet Gazi şeklinde söy
lenen ismin aslı Hallfet Gazi' dir. Yapı top
luluğu, il merkezinin Şamice mahallesi 
Torumtay sokağında yer almaktadır. Kita
besinden 606 ( 1209-1 O) yılında inşa edi!-

diği anlaşılan medresenin güney duvarı 
ve doğu bölümü kısmen ayaktadır; 1647 
depreminden sonra Müderris Hasan 
Efendi yıkılan yerleri ahşaptan yaptırmış , 

1888 yılında ise Amasya müftüsü Hacı 
Osman Hilmi Efendi binanın tamamını 
köklü biçimde tamir ettirmiştir. 

Yapının banisi Hallfet Gazi 'nin 622 
(1225) tarihli medrese vakfiyesi elimiz
dedir. Bir Danişmendli emlri olan Hallfet 
Gazi, beyliğin ortadan kalkmasından son
ra Selçuklular'ın hizmetine girmiş ve 121 S 
yılında Sinop'u fetheden 1. izzeddin Key
kavus tarafından Karadeniz sahil muha
faza kumandanlığına, I. Alaeddin Keyku
bad zamanında da Amasya valiliğine ta
yin edilmiştir (619/1222). Daha sonra Ala
eddin Keykubad'ın Mengücükler üzerine 
yaptığı sefere katılıp zaferin kazanılma
sı üzerine Erzurum valiliğine getirilmiş , 

1232 yılında Gürcüler'e karşı yapılan se
fer sırasında şehid düşerekAmasya'daki 
türbesine gömülmüştür. Hallfet Gazi adı
na bir tıp kitabı Farsça'dan Türkçe'ye çev
rilmiş (Hekim Bereket, Lübabü'n-nühab 
[ Farsça'sı Tuf:ıfe-i Mübarizfl) ve Xlll. yüz
yıl başında Anadolu'da yapılan sporlara 
dair bir kitap yazılmıştır (Kitab-ı /julaşa 
der 'ilm-i Tıb). 

Taş ve tuğladan inşa edilmiş olan med
resenin güney bölümünde altı taş. üstü 
tuğla payeye oturan bir kemer yayı baş
langıcı görülebilmekte, eski fotoğraflar
da ise üç payeye oturan yuvarlak bir çift 
kemer farkedilmektedir. Doğudaki tür be-

Hilfet Gazi Türbesi -Amasya 


