
HALEBT, ibrahim b. Muhammed 

Eserleri. Halebi yirmiye yakın eser ka
leme almış olup risalelerinin çoğu kendi 
zamanında tartışma konusu edilen me
selelerle ilgilidir. 1. Mültel>a '1-ebf.ıur*. 
Kudurl'nin el-Mu]]taşar'ı ile el-Mu]]tô:r, 
Kenzü'd-de]sa'ils ve el-Vi]saye gibi Ha
nefi fıkhının meşhur metinlerine daya-. 
nan kitap Halebi'nin en tanınmış eseri
dir. 17.000'den fazla fıkhi meseleyi ihtiva 
eden Mülte]sa'l-eb]J.ur Osmanlı medre
selerinde ders kitabı olarak okutulmuş, 
aynı zamanda kadıların ve müftülerin 
başvuru kaynaklarından birini teşkil et
miştir. Molla Hüsrev'in Dürerü'l-]J.ük
kô:m'ı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin yarı 
resmi hukuk külliyatı niteliğini taşıyan 

eser birçok defa basılmış olup (mesela 
istanbul I 252, 1258, ı 264, ı 288; Bul ak 
ı263 ; Bombay ı 278) üzerine elliden faz
la şerh yazılmıştır. 1. M. d'Ohsson, Tab
leau general de l'Empire ottoman 
(Paris ı 787- ı820) adlı eserinde Osmanlı 
hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu ki
taba dayandırmıştır. 2. Gunyetü'l-müte
melli ii şer]J.i Münyeti'l-muşalli. Sedi
düddin Kaşgarl'nin ( ö. 705/1305) Mün
yetü'l-muşalli* adlı eserine yazdığı şerh

tir. Taharet ve namaz konularını Hanefi 
fıkhına göre ayrıntılı biçimde ele alan ki
tap uzun süre medreselerde ders kitabı 
olarak okutulmuştur. Birçok defa basılan 
eser (Leknev ı222, 1323; istanbul 1253, 
ı256, 1295, ı300 , ı325; Lahor ı3ıO, ı3ı4) 
Halebi kebir diye tanınır. 3. Mu]]taşa
ru Gunyeti'l-mütemelli. Halebi şagir 
adıyla bilinir. Birçok baskısı gerçekleşti
rilen eserin (İstanbul ı242, ı268, ı286, 
ı3ı2 , 13ı6, ı3ı7; Lahor 1889) Güzelhi
sari tarafından Hilyetü'n-nô:ci adıyla 
yapılan haşiyesi defalarca basılmıştır. Ki
tap İbrahim Babadaği (Kazan ı 860) ve 
Hasan Ege (İstanbul ı 970) tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir. 4 . Ni<metü'~-~e

rm ii nuşreti'ş-şerm (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 2880). İbnü'l-Arabl'ye ve özel
likle onun Fuşuşü'l-]J.ikem'inde yer alan 
görüşlerine karşı yazılmıştır. Fuşuş'tan 

nakillerde bulunduktan sonra bunları 

ağır bir dille tenkit eden Halebi, vahdet-i 
vücud nazariyesi üzerinde durarak tev
hid meselesinde iki grubun -vahdet-i vü
cudcular ve Mu'tezile- mübalağalı hare
ket edip şirke düştüklerini iddia eder. İb
nü'I-Arabl'nin kader ve irade konuların
da yanlış düşünüp Ehl-i sünnet ve'l-ce
maat'in görüşlerine h ücum ettiğini ifade 
eden Halebi bu hücumlara cevap verir. s. 
er-Rahş ve'l-va]sş li-müste]J.illi'r-ra]sş 

(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 245/ 
7, Tekelioğlu, nr. 900/3, vr. 30-38; Kayseri 
Raşid Efendi Ktp., nr. 429, vr. 65-72). Sü-
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tilerin sema ve raksla (devran) meşgul 
olup bunları dinden kabul etmelerine 
karşı yazılmış bir risaledir. Halebi'ye gö
re sema ve raks gerçek tasavvufta yeri 
olmayan çirkin şeylerdir. Bunları dinden 
sayanlar Allah'a iftira etmektedirler. Da
ha önceki alimierin görüşlerine de yer 
veren müellif raksın haram kılındığı hu
susunda icma bulunduğunu , bunu helal 
kabul edenin küfre düşeceğini , aynı şe

kilde sernam da haram olduğunu ileri 
sürer. Yüksek sesle zikir yapılmasına da 
karşı çıkan Halebi bazı Hanbelller'in bu
nu mekruh, Hanefiler'in ise haram say
dığını naklederek kendisi bunu bid'at-ı 
seyyieye örnek gösterir. 6. el-~ydm 'in
de ~ikri vilddeti Resulillô:h (Süleyma
niye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4474, 
3 varak). Mevlid merasiminin bid'at olup 
olmadığına temas etmeyen müellif, mev
lid sırasında Hz. Peygamber 'in doğu
muyla ilgili bölüm okunduğunda ayağa 
kalkılmasına karşı çıkarak bunun bir ta
zim olduğunu, Allah'tan başkasına tazi
rnin ise secde, rüku ve kıyam şekillerin
de yapılması durumunda bunların sıra

sıyla haram, tahrlmen rnekruh vetenzi
hen rnekruh olacağını söyler. 7. Risdle 
fi'r-red "ald men lte]sade İslô:me Az er 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 245/ 
6). Hz. İbrahim'in babası Azer'in, daha 
sonra da Hz. Peygamber'in amcası Ebu 
Talib'in iman üzere ölüp ölmedikleri ko
nusuiıdadır. Hale bi, bazı ayet ve hadisle
re dayanarak bunların iman üzere ölme
diklerini belirtir. 8. Şer]J.u'l-ebyô:t (Sü
leymaniye Ktp. , Giresun, nr. ı09/8) . Şairi 

bilinmeyen üç beyte yazdığı bu şerhte 
tasavvufa karşı orta bir yol takip eden 
Haıebl, şeriat ve hakikatın birbirine mez
cedilerek ılımit bir yol tutulması gerekti
ğini, hakikatsiz şeriatın faydasız, şeriat

sız hakikatın ise değersiz ve boş olduğu
nu söyler. 9. el-Hilyetü'ş-şerite (Süley
maniye Ktp., Laleli, nr. ı 543/5; Pertev 
Paşa, nr. 603). Hz. Peygamber'in şemaili
ne, faziletlerine ve davranışiarına dair
dir. 1 O. Na?mÜ sireti'n-nebi ve şer]J.uh 
(Kahire Müzesi, nr. B 22.242). Resul-i 
Ekrem'in hayatını anlatan altmış üç be
yitten ve bunların şerhinden ibaret olup 
Halebi'nin şiir kabiliyetini göstermesi ba
kırriından önemlidir. 

Halebi'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Testihü'l-gabi ti tenzihi (tebri'eti) İbn 
'Arabi (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, 
nr. 1437/13; Laleli, nr. 2452/2 ; Fatih, nr. 
2880/2); Risdle ti ha]s]sı ebevey ne
biyyinô: 'iıleyhi's-seldm (Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2061/2); Mu]]
taşarü'l-Cevdhiri'l- muc;iıyye ti taba-

JsaWl-Hanetiyye (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. ı 94 ı ; Esad Efendi, nr. 
605/1, 3699/49); Mu]]taşaru Fe tavayı 
Tatar]]ô:niyye ( el-Müntel]ab mine'I-Feta
va 't-Tatarl]finiyye, el-Fevfi'idü '1-münte
l]abe mine'L-Fetfiva't-Tatarl]finiyye) (Sü
leymaniye Ktp. , Reşid Efendi, nr. 284; 
diğer nüshaları için bk. DİA, XII, 447); Ri
sdletü'l-]J.immeşa (Süleymaniye Ktp., 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2070/4; Os
man Huldl, nr. 27/35); Risdle ti'l-mes]J. 
(GAL Suppl., ll, 643); Kitô:bü Fuşuli'l

erba<ifı (Süleymaniye Ktp., Reşid Efen
di, nr. 24 ı); Şer]J.u'l-Jsaşide (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. ı441/4); Ta<Ji_ 
]sat 'iıle'l-Hiddye (Süleymaniye Ktp., Dü
ğüml(i Baba, nr. 446/5); Ta<li]sdt "ale'l
Işlô:]J. ve'l-izd]J. (Süleymaniye Ktp., Dü
ğümlü Baba, nr. 446/2). 

İbrahim b. Musa ei-Halebl'nin Dürre
tü '1-muva]J.]J.idin ve dirretü '1-mül]J.idin 
(Köprülü Ktp., nr. 720) adlı eseri Brockel
ınann tarafından yanlışlıkla İbrahim ei
Halebl'ye (GAL, ll, 57 ı), Halebi şagir ve 
Halebi k€i/:ıli de İbrahim b. Mustafa ei
Halebl'ye (7GAL Suppl., ll, 428) nisbet 
edilmiştir. ·· 
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HALEBi, Nilreddin 
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Ebü'l-Ferec NOrüddin All b. Burhaniddin 
İbrahim b. Ahmed el-Halebi 

L 

(ö. 1044/1635) 

es-Siretü '1-f:/a/ebiyye 
adlı eseriyle tanınan müellif, 

Şafii fakihi. 
_j 

975'te (1567-68) Kahire'de doğdu . 

Uzun yıllar Şemseddin er-Remli'nin ders
lerine devam etti. Muhammed el-Bekri, 
Nureddin ez-Zeyyacti, Şehabeddin Ah-



med b. Kasım ei-Abbadi gibi Şafii alimle
rinden hadis rivayet etmiş, kendisinden 
de Şehabeddin el-Acemi ve NCıreddin eş
Şebramellisi rivayette bulunmuşlardır. 
İmam Şafii'nin kabri yakınındaki Salihiy
ye Medresesi'nde müderrislik yapan Ha
lebi ilmiyle amil, güzel ahlaklı ve çalışkan 
bir kimse olup hayatını ilim öğrenmek ve 
öğretmekle geçirmiştir. 29 Şaban 1044'
te (17 Şubat 1635) vefat etti ve Mücavirin 
Kabristanı'na defnedildi. 

Eserleri. Fıkıh, tefsir, hadis. Arap dili 
ve edebiyatı, tarih ve tasawuf sahaların
da temayüz eden Halebi çoğu haşiye, 
şerh ve telhis olmak üzere kırktan fazla 
eser yazmış olup bunların başlıcaları şun
lardır: 1. es-Siretü'l-lfalebiyye (İnsa
nü'L-'uyün fi sfreti'L-emfni'L-me'mün). 
Halebi, Ebü'I-Mevahib Muhammed b. 
Muhammed es-Sıddlki'nin işaretiyle ka
leme alıp 1 043'te (1633) tamamladığı 
bu eserini, İbn Seyyidünnas'ın 'Uyunü'l
eşer'i ile Şemseddin eş-Şami'nin es-Si
retü'ş-Şamiyye'sini ihtisar ederek mey
dana getirmiştir. Ayrıca esere Muham
med b. Said ei-BCısiri'nin el-Hemziyye 
fi'l-medd~J:ıi'n-nebeviyye ve el-Kevd
kibü'd-dürriyye ii medf:ıi l;)ayri'l-be
riyye adlı eserleri, İbn Seyyidünnas'ın 
Büşra'l-lebib bi-?;ikra'l-lfabib adlı di
vanı ve Takıyyüddin es-Sübki'nin et-Td'iy
ye'sinden de bazı ilavelerde bulunmuş
tur (Keşfü'?·?unün, 1, 180; Ah lwardt, IX, 
ı 70). Kitapta Hz. Peygamber'in soyu, 
doğumu, annesinin ve dedesi Abdül
müttalib'in vefatları , amcası EbCı Ta
lib'in yanında kaldığı dönem, peygamber 
olması, ilk müslümanlar, Hz. Hamza ve 
Hz. ömer'in müslüman oluşu. Habeşis
tan'a hicret. Taif seferi, isra ve mi'rac, 
Medine'ye hicret, Resul-i Ekrem'in katıl 

dığı gazveler, çeşitli hükümdarlara gön
derdiği davet mektupları, Veda haccı, 
Hz. Peygamber'in yakınları, şairleri, mü
ezzinleri ve aşere-i mübeşşere hakkın
da bilgi verilmektedir. Eser. Resul-i Ek
rem'in doğumundan ölümüne kadar ce
reyan eden olayların kronolojisiyle son 
bulmaktadır. es-Siretü '1-lfalebiyye di
ğer siyer kitaplarından farklı bir yönü 
bulunmayan, konuları iyi tasnif edilme
miş derleme bir eserdir. Bununla birlikte 
İslam dünyasında büyük ilgi görmüş. ih
tisar ve tercüme edilmiş, ayrıca man
zum hale getirilmiştir. Çeşitli baskıları 

yapılan kitap (Kah,ire 1280, 1304, 1308: 
Bulak 1292) Muhammed Altund tarafın
dan bazı ilavelerle birlikte yayımlanmış
tır ( Dımaşk 1409/1989). Benna diye meş
hur olan Şehabeddin Ahmed b. Muham
med ed-Dimyati eseri Mul;)taşarü's-Si-

reti'l-lfalebiyye (DİA, V, 458) , Ahmed 
b. EbCı Bekir ei-Arifi ei-Bathişi ljulaşa

tü'l-eşer fi sireti seyyidi'l-beşer, Ab
dürrezzak ei-Mişlini de Risdle fi dli'l
beyt (Brockelmann, GAL, ll, 395; Suppl., 
Il , 418) adlarıyla ihtisar etmişlerdir. es
Siretü'l-lfalebiyye, EbCı Bekir b. Mah
mud ei-Ömeri tarafından bir cüz halinde 
nazmedilmişse de tamamlanamamıştır 
(Kehhale. III. 75) . Mütercim Asım Efen
di'nin Terceme-i Siyerü'l-Halebi adıyla 
Türkçe'ye çevirdiği (Kah i re 1248) ve yan
lışlıkla NCıreddin el-Halebi'ye nisbet etti
ği kitabın asıl müellifı İbrahim b. Musta
fa el-Halebi ei-Mudari olup bu eser Na?
mü's-Sire adını taşımaktadır (Muradl, ı. 

39). Z. ljayrü'l-keldm 'ale'l-besmele 
ve'l-f:ıamdele (Darü'l-kütübi' l -Mısriyye, 

Teymur. Tefsir. nr. 402). Zekeriyya ei-En
sari'nin Şerf:ıu '1-besmele'sine şerhtir. 3. 
lfaşiye 'ald Menheci'l-Kiic;li Zekeriy
yd. Nevevi'nin Şafii fıkhına dair Minha
cü't-talibin adlı eserine Zekeriyya ei-En
sarl'nin yazdığı şer he haşiye olarak kale
me alınan eserin bir nüshası Bibliotheque 
Nationale'de kayıtlıdır (MS. Ar.. nr. ı O 15-
1016: ayrıca bk. Brockelmann, GAL, 1, 498; 
Suppl., ı. 682). 4. en-Naşif:ıatü'l-'ale
viyye fi beyani f:ıüsni't-tari~ati's-sade
ti'l-AJ:ımediyye . SeyyidAhmed ei-Bede
vi'nin (ö. 675/1276) hayatı, kerametleri ve 
kurduğu Ahmediyye tarikatı hakkında
ki bu eserin (İA, V/1, s. 123) Süleymaniye 
(Hacı Mahmud Efendi, nr. 2799; Bağdat
lı Vehbi Efendi, nr. 2126/2) ve İskende
riye (Tasavvuf. nr. 50) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunmaktadır. 5. 'İ~dü'l-mer
cdn fimd yete'alla~ bi'l-cdn. Bedreddin 
Muhammed eş-Şibli'nin cinlere dair Aka
mü'l-mercdn fi af:ıkdmi'l-cdn adlı ese
rinin muhtasarıdır (nşr. Mustafa AşCır, Ka
hire 1408/1988). 6. el-Fera'idü'l-'u~ü
di'l- 'aleviyye fi J:ıalli elfd?i Şerf:ıi 'l-Ez
heriyye (Süleymaniye Ktp ., Laleli. nr. 
34 72) . Halid b. Abdullah ei-Ezherl'nin el
Mu~addimetü '1-Ezheriyye ii 'ilmi'l
~rabiyye'sine yapılan şerhin şerhidir. 7. 
Bugyetü ?;evi'l-af:ıldm bi-al)bdri men 
ferece kürbühu bi-rü'yeti'l-Muştatd 

fi'l-mendm (Kahire 1303). 

Halebi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : lfasenatü'l
vecenati'n-nevazir mine'l-vücuh ve 'n
ne?d~r. Dul;)anü't-tebag, lfdşiye 'ala 
Şerf:ıi'l-Minhdc, Şerf:ı 'ala Şerf:ıi'l-Katr, 
Metali'u'l-büdur fi'l-cem' beyne'l
Katr ve'ş-Şü?;ılr (ibn Hişam'ın Katrü'n
neda adlı eseri ve meşhur nahiv kitabı 
Şii?ürü'?·?eheb i le ilgili bir çalışmadır). 
et-Tırazü 'l-men~üş fi evşati'l-lfubrlş, 

el-Cami'u'l-ezher lima teferra~a min 

HALEF 

mülaf:ıi'ş-Şeyl)i'l-ekber, el-Leta'if min 
~varifi'l-ma'arif, el-Mef:ıasinü's-seniy

ye mine'r-Risaleti'l-Kuşeyriyye. 
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HALEBi CAMii 

Edirne'de Ayasofya adıyla da tanınan 
eski bir Bizans kilisesinden 

dönüştürülmüş cami 
(bk. AYASOFYA CAMİİ). 

HALEF 
(~f) 

Bir İslam hukuku terimi. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte "bir şeyin yerine geçen şey, 
bedel" ve selefin karşıtı olarak "sonraki 
nesil veya kişi" anlamlarına gelir. Arap
ça'da halef ve half kelimeleri bazı dilcile
re göre aynı anlamı ifade etmektedir; 
ancak dil alimlerinin bir kısmı iyi nesil 
veya kişiler için halef, kötü nesiller için 
de half kelimesinin kullanıldığını belirt
mektedir. Bazılarına göre ise halef keli
mesi genel olup hem iyi hem kötü nesil 
için, half sadece kötü nesil için kullanılır. 
Kur'an-ı Kerim'de (el-A'raf 7/ 169: Mer
yem 19/59) ve hadiste (Müslim, "Feza'i
lü'ş-şal:ıabe" , 212) hayırsız nesil half keli
mesiyle ifade edilmiştir. Diğer taraftan 
kaynaklarda haletin "bedel" (Buhar!. "Ze
kat". 27; Müslim, "Zekat", 57) ve "nesil" 
(Hattb et-Tebrtzt. ı. 82) anlamında yer 
aldığı görülmektedir. 

Halef İslam hukuk literatüründe asıl 
karşıtı olarak kullanılmaktadır. Teyem
müm abdest ve guslün, kaza edanın. ve
kil müvekkilin halefıdir. Kazası olmayan 
bayram ve cenaze namazlarının halefi 
yoktur. Cuma namazı ile öğle namazın
dan hangisinin asıl, hangisinin halef ol
duğu tartışmalıdır. Halefi olan namazlar-
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