HALEF
med b. Kasım ei-Abbadi gibi Şafii alimlerinden hadis rivayet etmiş, kendisinden
de Şehabeddin el-Acemi ve NCıreddin eş
Şebramellisi rivayette bulunmuşlardır.
İmam Şafii'nin kabri yakınındaki Salihiyye Medresesi'nde müderrislik yapan Halebi 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 kaleme alıp 1043'te (1633) tamamladığı
bu eserini, İbn Seyyidünnas'ın 'Uyunü'leşer'i ile Şemseddin eş-Şami'nin es-Siretü'ş-Şamiyye'sini ihtisar ederek meydana getirmiştir. Ayrıca esere Muhammed b. Said ei-BCısiri'nin el-Hemziyye
fi'l-medd~J:ıi'n-nebeviyye ve el-Kevdkibü'd-dürriyye ii medf:ıi l;)ayri'l-beriyye adlı eserleri, İbn Seyyidünnas'ın
Büşra'l-lebib bi-?;ikra'l-lfabib adlı divanı ve Takıyyüddin es-Sübki'nin et-Td'iyye'sinden de bazı ilavelerde bulunmuş
tur (Keşfü'?·?unün, 1, 180; Ah lwardt, IX,
ı 70). Kitapta Hz. Peygamber'in soyu,
d o ğumu, annesinin ve dedesi Abdülmüttalib'in vefatları , amcası EbCı Talib'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 gönderdiği davet mektupları, Veda haccı,
Hz. Peygamber'in yakınları, şairleri, müezzinleri ve aşere-i mübeşşere hakkın
da bilgi verilmektedir. Eser. Resul-i Ekrem'in d oğumundan ölümüne kadar cereyan eden olayların kronolojisiyle son
bulmaktadır. es-Siretü '1-lfalebiyye diğer siyer kitaplarından farklı bir yönü
bulunmayan, konuları iyi tasnif edilmemiş derleme bir eserdir. Bununla birlikte
İslam dünyasında büyük ilgi görmüş. ihtisar ve tercüme edilmiş, ayrıca manzum hale getirilmiştir. Çeşitli baskıları
yapılan kitap (Kah,ire 1280, 1304, 1308:
Bu lak 1292) Muhammed Altund tarafın
dan bazı ilavelerle birlikte yayımlanmış
tır ( Dımaşk 1409/1989). Benna diye meş
hur olan Şehabeddin Ahmed b. Muhammed 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, Abdürrezzak ei-Mişlini de Risdle fi dli'lbeyt (Brockelmann, GAL, ll, 395; Suppl.,
Il , 418) adlarıyla ihtisar etmişlerdir. esSiretü'l-lfalebiyye, EbCı Bekir b. Mahmud ei-Ömeri tarafından bir cüz halinde
nazmedilmişse de tamamlanamamıştır
(Kehhale. III. 75) . Mütercim Asım Efendi'nin Terceme-i Siyerü'l-Halebi adıyla
Türkçe'ye çevirdiği (Kah i re 1248) ve yanlışlıkla NCıreddin el-Halebi'ye nisbet ettiği kitabın asıl müellifı İbrahim b. Mustafa 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-Ensari'nin Şerf:ıu '1-besmele'sine şerhtir. 3.
lfaşiye 'ald Menheci'l-Kiic;li Zekeriyyd. Nevevi'nin Şafii fıkhına dair Minha cü't-talibin adlı eserine Zekeriyya ei-Ensarl'nin yazdığı şer he haşiye olarak kaleme alınan eserin bir nüshası Bibliotheque
Nationale'de kayıtlıdır (MS. Ar.. nr. ı O151016: 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-Bedevi'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 Akamü'l-mercdn fi af:ıkdmi'l-cdn adlı eserinin muhtasarıdır (nşr. Mustafa AşCır, Kahire 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 elMu~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 dieserleri de şunlardır : lfasenatü'lvecenati'n-nevazir mine'l-vücuh ve 'nne?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'lKatr ve'ş-Şü?;ılr (ibn Hişam'ın Katrü'nneda 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
ğer

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
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(bk. AYASOFYA CAMİİ).
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Bir İslam hukuku terimi.
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Sözlükte "bir şeyin yerine geçen şey,
bedel" ve selefin karşıtı olarak "sonraki
nesil veya kişi " anlamlarına gelir. Arapça'da halef ve half kelimeleri bazı dilcilere göre aynı anlamı ifade etmektedir;
ancak dil alimlerinin bir kısmı iyi nesil
veya kişiler için halef, kötü nesiller için
de half kelimesinin kullanıldığını belirtmektedir. Bazılarına göre ise halef kelimesi genel olup hem iyi hem kötü nesil
için, half sadece kötü nesil için kullanılır.
Kur'an-ı Kerim'de (el-A'raf 7/ 169: Meryem 19/ 59) ve hadiste (Müslim, "Feza'ilü'ş-şal:ıabe" , 212) hayırsız nesil half kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer taraftan
kaynaklarda haletin "bedel" (Buhar!. "Zekat". 27; Müslim, "Zekat", 57) ve "nesil"
(Hattb et-Tebrtzt. ı. 82) anlamında yer
aldığı görülmektedir.
Halef İslam hukuk literatüründe asıl
olarak kullanılmaktadır. Teyemmüm abdest ve guslün, kaza edanın. vekil müvekkilin halefıdir. Kazası olmayan
bayram ve cenaze namazlarının halefi
yoktur. Cuma namazı ile öğle namazın
dan hangisinin asıl, hangisinin halef olduğu tartışmalıdır. Halefi olan namazlarkarşıtı
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HALEF
da su

bulunduğu

takdirde mazeretsiz
caiz değilken halefi olmayan
namazlarda abdest alınması gecikmeye
sebep olacak ve namazın eda imkanını
ortadan kaldıracaksa bu durum özel bir
mazeret olarak değerlendirilir ve su bulunduğu halde teyemın üm caiz olur.
teyemın üm

"Asim lfası kabil olmadığı halde bedeli
lfa olunur" (Mecelle, md. 53) kaidesinde
bedel "halef" an l amında kullanılmıştır
(Ali Haydar. I, 121). Buna göre gasbedilen mal telef olduğu takdirde tazminat
olarak onun halefi kabul edilen misli veya kıymeti ödenir. Vekalet akdiyle iş gören kişi müvekkilin halefidir. öte yandan
vekil tarafından satın alınan bir malın
müvekkilin mülkiyetine girmesi hususunda müvekkil onun halefidir. Kerhl ve
Kadihan ' ın da aralarında bul unduğu bazı
alimiere göre satın alınan mal önce vekilin mülkiyetine girer, daha sonra müvekkilin mülkiyetine intikal eder. Ebu Tahir ed-Debbas. Şemsüleimme es-Serahsl
ve Burhaneddin ei-Merginani gibi bazı
alimiere göre ise satın alınan mal halefiyet yoluyla doğrudan müvekkilin mülkiyetine geçer.
Son zamanlarda Batı hukuku ile yakın
temas halinde olan İslam hukukçularının
bu hukuktaki şahsi, ayni ve külll, cüz1
halefiyet terimlerini kullandıkları , bunları İslam hukuku açısından değerlendir
dikleri. Türk hukukunda da bu terimierin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Şahsi halefiyet. hukuki bir münasebette bir kimsenin diğer bir şahsın yerine geçmesi, onun yerine kaim olmasıdır.
Mesela kefil olarak borç ödeyen bir kişi
ödediği miktar nisbetinde al acaklının
halefi olur. Ayni halefiyet ise mülk veya
hukuk bütünlüğü teşkil eden mallardan
birinin hukuki vasıfları nı o malın yerine
kaim olan diğer bir mala nisbet etmektir. Buna ikame prensibi de denir. Borçlunun m ülkü olan bir gayri menkul trampa
yoluyia mübadele edilirse bu yeni mal,
alacağın teminatı bakımından eski gayri
menkulün yerine kaim olur.
Külli halefiyet. mirasta olduğu gibi bir
mameiekin tamamının bir başkasına intikal etmesidir. Türk hukukunda miras
bırakanın malları, alacak ve borçları bir
bütün halinde mirasçıya intikal ederken
İslam miras hukuku sistematiğine göre
ölünün cenaze giderleri, borçları ve kanuni sınır içindeki vasiyetleri çıkarıldık
tan sonra kalan mal varlığı ıniras olarak
değerlendirildiği için borçlar mirasç ıya
intikal etmez. Buna rağmen mirasçının
ölünün borçlarını ödeyerek terekeye sa-
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hip olma hakkı vardır. Cüz1 halefiyet ise
belirli bir malın başkasına intikal etmesidir. Miras hukukuna göre kendisine muayyen bir mal vasiyet edilen kişi cüz1 haleftir. Eğer muayyen bir mal değil de
mirasın tamamından üçte bir, dörtte bir
gibi bir hisse vasiyet edilmişse külli halef
olur. Külli halefiyet miras ve vasiyet tarzında olurken cüz1 halefiyet vasiyet yanında akidle de olur.
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HALEF el-AHMER
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Ebü Muhriz (Ebü Muhammed) Halef
el-Ahmer b. Hayyan
b. Muhriz ei-Eş'ari el-Basri
(ö. 180/796 [?])
L

Arap dil alimi,

şiir

ravisi ve

şair.
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11 S (733) yılından önce Basra'da doğ
du. f'ars asıllı olan ebeveyni f'erganalı
(veya Horasanlı, bk. ibnü'n-Nedim, s.
227) olup Kuteybe b. Müslim tarafından

esir alınarak lrak'a getirilmiş ve zamanın
Basra valisi Bilal b. Ebu Bürde el-Eş' ari'ye hediye edilmiştir (Safedi, XIII, 353) .
Halef'i ve ebeveynini azat eden vali hocası Hammad er-Raviye gibi onu da himaye
etmiş, yetişmesinde maddi ve manevi
yardımlarını esirgememiştir. Bazı kaynaklarda (İbn Kuteybe, s. 496: Ebü'tTayyib el-Lugavt, s. 46: EbO Bekir ez-Zübeydi, s. 161) valinin babası ve Kufe Kadısı Ebu Bürde'nin, bazılarında (ibnü'nNedim, s. 226) Ebu Musa el-Eş' ari'nin ya
da Beni Ümeyye'nin azattı köleleri oldukları kaydediliyorsa da tarihi bakımdan
adı geçen valinin azatlı köleleri olmaları daha doğru görünmektedir. Halef'in
Eş'ari nisbesi de buradan gelir. Mutlak
olarak Ahmer denildiğinde umumiyetle
Halef kastedilirse de bazı kaynaklarda,
Ali b. Hamza ei-Kisai'nin öğrencilerinden
Ali b. Hasan ei-Ahmer'den (el-Ahmer elKOn) ayırt edilmesi için Halef'e el-Ahmer
el-Basri de denmiştir. Arap dilcileri içinde Ahmer lakabıyla en çok bu iki alim
meşhur olmakla birlikte dilci Ebu Amr
eş-Şeybani ile tarihçi. ah bar ve ensab alimi Eban b. Osman ei-Lü'lüi de aynı lakapla anılır. Yine Arap dil alimleri arasın
da Halef adını taşıyan ondan fazla kişi bulunuyorsa da en tanınınışı Halef ei-Ahmer'dir.
Çocukluk ve gençlik yılları kölelik şart
içinde geçmesine rağmen Basra' nın
ilim ve kültür muhiti içinde yaşaması,
ayrıca şehrin en meşhur ailelerinden
Eş'arller'in azatlısı olarak onların himayesi altında bulunması Halef'e çağının
en büyük alimlerinden öğrenim görme
imkanı sağladı. Yirmi yıl boyunca derslerine devam ettiği Yunus b. Habib'den
nahiv, lugat ve şiir, İsa b. ömer es-Sekafi
ile Hammad b. Selerne'den nahiv, Ebu
Amr b. Ala'dan nahiv ve garlb lugatlar,
Ahfeş el-Ekber ile Ebu Zeyd ei-Ensari'den lugat ve nadir kelimeleri öğrendi.
Şiir sanatı ve eleştirisiyle eski şiirin ezberlenip rivayet edilmesi konularında en
büyük üstadı Hammad er-Raviye'dir.
Hammad ile Halef, muayyen bir şaire ya
da kabileye mahsus şiirleri ezberleyip
aktaran sıradan ravilerin üstünde, geçmiş bütün şiirler hakkında otorite kabul
edilen büyük ravilerin (raviye) en ünlüleridir. Ayrıca Yunus b. Hablb, İsa b. Ömer,
Hammad b. Selerne ve Ahfeş ei-Ekber'den birlikte okudukları için Sibeveyhi ile
ders arkadaşıdırlar.
ları

Asmai, Halef'in en seçkin öğrencisi
olup eski şiirin rivayeti, eleştirisi, hatalarının tashihi konularındaki geniş bilgisini

