
HiLF 

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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Iii NADİR ÖZKUYUMCU 

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-
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ye bitişik duvarın moloz dolgu su büyük 
ölçüde ayaktadır ve buradan inşaatta dev
şirme malzeme kullanılmış olduğu anla
şılmaktadır. Yapı Danişmendname'ye 

göre kiliseden medreseye çevrilmiştir ve 
Albert- Louis Gabriel de bu kanaattedir; 
aynı şekilde düşünen Metin Sözen ise ay
rıca kemerli bölüm ün eski Bizans yapısı
nın cephesi olabileceği görüşünü öne sür
mektedir. Öte yandan Tanju Cantay, küm
bete doğru uzanan tonozlu mekanın üze
rinde ikinci bir kat bulunduğunu ve bu 
bölüm ün medreseyi iki katlı hale getirdi
ği için önemli olduğunu söylemektedir. 

Medresenin doğusuna bitişik inşa edi
len kare kaideli, sekizgen gövdeli ve pira
midal külahlı türbe çift katlıdır. Yapının 
çok harap durumda olan ve bugün girile
meyen alt katı OluşArık'a göre ova! plan
lı olup ortada iri bir dikdörtgen payenin 
desteklediği basık kubbeyle (tonoz) örtü
lü bir mekan izlenimi vermektedir. Can
tay, aslında bir Roma lahdi olan sandu
kada mumyalanmış bir naaşın bulundu
ğunu, dolayısıyla kümbette mumyalık (ce
naze! ik) fonksiyon! u bir bölümü n gereksiz 
olduğunu ileri sürer ve bu durumun kili
se yapısına bağlı mahzenli bir memoriu
mun veya bir mezar şapelinin mevcudi
yetini açıkladığını belirtir. 

Merdivenleri yıkılmış olan üst kata gü
ney cephesi eksenindeki basık kemerli 
kapıdan girilir. Üç sıra mukarnas kavsa
ralı ve kademeli sivri taçkapı nişinin üze
rinde ikiz kemerli bir pencere görülür. 
Sekizgen gövdenin batı cephesinde ba
sık kemerli ve şebeke! i. doğu cephesinde 
yuvarlak kemer li, güneydoğu cephesinin 
üst kısmında da ikiz kemerli birer pence
re yer alır; doğudaki pencerenin üzeri üç 
sıra mukarnaslıdır. Türbenin batı cephe
sinde medreseye açılan dikdörtgen bir 
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kapı bulunmaktadır. Türbeyle medrese
nin ilişkisi, kapının medresenin moloz taş 
dolgusu altında kalması, türbenin doğu
sunda bazı duvar kalıntılarının farkedil
mesi ve her iki yapının malzeme ve tek
nik özellikleri dikkate alındığında, yaygın 
kanaatin (XIII. yüzyılın ilk çeyreği) aksine 
türbenin en geç medreseyle çağdaş veya 
daha eski olduğu düşünülebilir. Nitekim 
Doğan Kuban yapının XII. yüzyılın ortala
rında, A. Gabriel ve Oktay Aslanapa ise 
540 ( 1145-46) yılında yaptırılmış olabile
ceği kanaatindedirler. Kaidesi moloz taş
larla örülen yapının cepheleri düzgün kes
me taşlarla kaplanmıştır. 

Sekizgen planlı gövde içte doğrudan 
duvarlara oturan basık bir kubbe ile ör
tülüdür. iç mekanın ortasında doğu- batı 
yönünde yerleştirilmiş mermerden bir 
lah it yer alır. Köşeleri koçbaşları ile bağlı 
taçlara dayanan eroslar ve kanatlı medu
salarla süslü olup üzerinde kıvrımları be
lirgin bir elbise giymiş uyuyan bir kadın 
tasviri vardır; kapağın köşelerinde birer 
akroter dikkat çeker. Bu haliyle sanduka
nın Roma dönemine ait bir kadın lahdi 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapının doğu ve güney pencere çerçe
veleri dendan dizisi, yıldız, rüml ve pal
metlerin yanı sıra yazı ve rozetlerle beze
lidir. Taçkapıda da örgü, zikzak, altıgen 
geçme, altı- sekiz koli u yıldız ve yarım yıl
dızlarla kıvrık dal, rüml ve palmetlerden 
oluşan süslemeler yer alır. 
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• AYNuR D uRUKAN 

HiLFÜ'I-FUDÜL 

ı 
HİLFÜ'l-AHIAF 

ı 

( ..J~YI.....o.l> ) 

Abdüddaroğulları' nın 
Kureyş'ten beş kabileyi 

yanlarına alarak 
hilfü' 1-mutayyebine karşı 
oluşturdukları ittifak 

(bk. HİLFÜ'I-MUTAYYEBİN). 
L _j 

ı 
HİLFÜ'l-FUDÜL 

ı 

(J~I.....o.l>) 

Bazı Kureyş kabilelerinin, 
Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara 

yardım etmek amacıyla yaptıkları 
Hz. Muhammed'in de katıldığı 

L 
antlaşma. 

_j 

İslamiyet'ten önce Mekke'de bu adla 
anılan iki ayrı antlaşmanın yapıldığı bilin
mektedir. Bunların birincisi, şehrin ilk sa
kinleri olan Cürhümlüler'den Fazi (çoğu
lu fuzOI 1 fudOI) adlı üç kişinin (Fazi b. Fe
dale, Fazi b. Vedaa. Fudayl b. Haris [veya 
Fudayl b.Şüraa, Fazlb.Vedaa,Fazlb.Ku
daa 1) kendi aralarında, yerli veya yabancı 
kimsesiz birine zulüm yapıldığında zalim
den hakkını geri alıncaya kadar kabile

leriyle birlikte ona yardım edeceklerine 
dair ahitleşmeleridir. Tesirini uzun süre 
gösteren bu antlaşmaya bazı tarihçilere 
göre söz konusu isim "Fazllar'ın yemini" 
anlamında verilmiştir (Süheyll, ll, 70-73). 

Başka bir rivayete göre antlaşmaya, Hil
fü'l-mutayyebln ve Hilfü'l-ahlaf'tan daha 
üstün (fudOI) olduğu, Kureyşliler'in onu, 
"Bu bir fazilet (fudOI) yeminidir" diye nite
ledikleri veya haksız yere alınan fazla şey
ler (fudOI) sahibine iade edildiği için bu 
isim verilmiştir. 

İkinci antlaşma hicretten otuz üç yıl 
(bazı rivayetlerde yirmi sekiz veya on se
kiz yıl) önce yapılmıştır ve diğerinden da
ha ünlüdür. Mekke'de kabileler arasında 
zaman zaman çekişme ve çatışmalar olu
yor, ayrıca dışarıdan hac ve ticaret için 
şehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere 
haksızlık ve zulüm yapılıyordu. Haram ay
lardan zilkadede vuku bulan böyle bir ola
yın Hilfü'l-fudül'e yol açtığı rivayet edil
mektedir. Zübeyd kabilesinden bir kişi 
umre için Yemen'den Mekke'ye geldi ve 
bir alıcı ile adet olduğu üzere yanında ge
tirdiği malların pazarlığını yaptı. Fakat alı
cı malların parasını yapılan pazarlık üze
rinden ödemek istemedi. Alıcının adı riva
yetlerin çoğunda As b. Vail es-Sehml, İbn 
Hablb'in eJ-Münemma./:f'ında ise (s. 275) 

Huzeyfe b. Kays es-Sehml olarak verilmiş-
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