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Taba/p'itü 'r-mvat ve et-Tiirib
adlı eserleriyle tanınan
hadis hafızı,
tarihçi ve ensab alimi.
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Hayatı hakkında

fazla bilgi bulunmaBasra'da doğdu. Doğum tarihi
bilinmemekle beraber Zehebi'nin seksen yaşlarında vefat ettiğine dair verdiği
bilgi dikkate alınırsa 160 (777) yılı civarında dünyaya geldiği kabul edilebilir.
Kendisine niçin verildiği bilinmeyen Şe
bab lakab ıyla meşhurdur. Bahill ve Ternimi nisbeleriyle de anılan HaiTfe. ailesi ya
"aspur" adlı kumaş boyası ticareti yaptı
ğı veya bu adla bilinen bir kabile koluna
mensup olduğu için Usfuri nisbesiyle de
tanınır. Kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ebu Hübeyre Halife b. Hayyat hadisle
uğraşan sika bir ravi olduğu gibi (İbn
Hibban, s. 157) babası Hayyat da hadis
ravisidir.
maktadır.

ilim tahsili için seyahat etmemiş veya
çok az seyahat etmiş olan Halife, ailesinden ve Basra şehrindeki alimlerden baş
ta kıraat olmak üzere Kur'an ilimleri, hadis, ahbar ve ensab öğrendi ve hadis rivayet etti. Hatlb el-Bağdacti'nin Taril].u
Bagdad ' ında adının zikredilmemesinden Bağdat'a hiç gitmediği anlaşılmak
tadır. Verka b. Amr ile Ebu Amr b. Ala'dan Kur'an-ı Kerim kıraatini rivayet etti;
kendisinden de Ahmed b. İbrahim b; Osman el-Verrak ile Mugire b. Sadaka kı
raat ilmine dair bilgileri rivayet ettiler.
Halife'nin hadis

öğrendiği

Halife'nin günümüze kadar
iki eserini de neşre hazırlayan Ekrem Ziya el-Ömeri onun Buhari tarafın
dan sika bir ravi olarak kabul edildiğini
söylemekte, et-Taril].u '1-kebir'de Halife'nin lehinde veya aleyhinde bir ifade
kullanılmadığını belirtmektedir. Buna
karşılık İbn Hacer el-Askalani. Buhari'nin
Halife'den hadis rivayet ettiği zaman bunu bir başka senedie teyit ettiğini veya
onun rivayetlerini muallak olarak zikrettiğini ifade etmektedir ( Teh?ibü 't- Teh?ib, lll, 161). Bu hususu araştıran Ekrem
Ziya el-Ömeri, Buhari'nin e1-Cami'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'inde Halife'nin on sekiz ayrı rivayetinin bulunduğunu, bunlardan on beşi
nin İbn Hacer'in tesbitlerine uygun olduğunu , üç rivayetten ikisinin Buharl'nin
Halife'yi sika kabul ettiğini gösterecek rivayetler olmadığını, ancak geriye kalan
bir yerde Buhari'nin doğrudan doğruya
hem de akaid konusuyla ilgili bir hadisi
(Buhar!, "Tevl:ıid", 55) ondan rivayet
ederek eserine aldığını tesbit etmiş ve
Buhari'nin onu ilk sıralardaki şeyhlerin
den biri gibi olmasa da sika bir ravi kabul
ettiği sonucuna varmıştır (Hallfe b. Hayyat, et-Tarll; lnşr. Ömer\'J, naşirin mukaddimesi, s. 8-9 ).
ulaşan

şeyhleri

arasında başta babası olmak üzere İs

mail b. Uleyye, Abdurrahman b. Mehdi,
Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kattan, Mu'temir b. Süleyman ve Ebu DavCıd et-Tayalisi gibi alimler vardır. Kendisinden hadis rivayet eden muhaddisler
içinde Buhari. Baki b. Mahled, İbn Ebu
Asım, Abdullah b. Ahmed b . Hanbel,
Ebu Ya'la el-Mevsırı. Abdullah b. Abdurrahman ed-Darimi, Abctan el-Cevaliki elAhvazi ve Zekeriyya es-Sad de bulunmaktadır. Zehebi, bazı hadis alimlerinin
Halife'nin hadis rivayetinde gevşek olduğunu söylemelerini doğru bulmamış ve
onu sika kabul eden alimierin görüşüne

Basra'da yetişen alim ve muhaddisler
mühim bir mevkiye sahip olduğundan ilim öğrenmek için Basra'ya gelen birçok kimse ona uğrar ve kendisinden hadis rivayet ederdi. 223 (838) yılın
da Basralı bazı Mu'tezililer'in şehrin ileri
gelen bir kısım alimleriyle birlikte onu da
kadı Ahmed b. Riyah'a şikayet etmeleri
(Vekl', ll, 175), kendisinin hem i'tizal hareketine karşı bir muhaddis hem de şeh
rin ileri gelen şahsiyetlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

arasında

Halife b. Hayyat 240 (854-55) yılında
Basra'da vefat etti. 230 (845) veya 246
(860) tarihlerinde öldüğü de ileri sürülmüştür. Ancak et-Tari.tı'inde 232 (84647) yılı olayiarına kadar gelmesi, TabaMtü 'r-ruvdt'ında 236 (850-51) yılında
vefat eden şahsiyetleri zikretmesi onun
240'ta (854-55) öldüğünü göstermektedir.
Eserleri. 1. Kitabü 't- Taba]fö.t ( TabaAshap, tabiin ve tebeu'ttabiinden 3229'u erkek, 129'u kadın sahabi olmak üzere toplam 3358 ravinin
hal tercümesini ihtiva etmekte olup zamanımıza ulaşan en eski tabakat kitaplarından biridir. Eserde hal tercümelerinden bazıları tekerrür etmektedir. Me~atü'r-ruvat) .

sela Ebu Ubeyde b. Cerrah iki, Zübeyr b.
Awam üç. Abdullah b. Ebü'l-Ced'a dört,
Arnmar b. Yasir beş ayrı yerde zikredilmiştir. Bilhassa sahabilerde görülen bu
tekrarlar, onların Medine dışında hangi
şehirlere gittiklerini göstermesi bakı
mından önemlidir. Eserini nesep, tabaka
ve şehir esasına göre tasnif eden müellif
önce Medine'den başlamış. ardından sı
rasıyla Kufe, Basra, tekrar Medine, Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Mısır, Mağ
rib-Endülüs, Şamat (Suriye) , Avasım. elCezire, Musul, Horasan, Rey, Medain, Va. sıt. Bağdat şehirlerindeki ravilere geçmiş, kitabın sonunda da hadis ezberleyen kadın sahabilere yer vermiştir. Halife, çağdaşı olan İbn Sa'd'ın (ö. 230/844)
et-Taba]fö.tü '1-küb ra'sındaki usulün aksine ashabı tabakalara ayırmamış. Hz.
ömer'in divan teşkilatında yaptığı gibi
Hz. Peygamber'in kabilesi Haşimoğulla
rı'ndan başlayarak önce Kureyş'in kollarını ve bu kabHelerin mevalisini, ardından
ensarı ve diğer Arap kabilelerini ensab
alimlerinin benimsediği esasa göre
sıralamıştır. Çocuk sahabilerle tabiin ve
tebeu't-tabiin nesillerini ise başta aşere-i
mübeşşereden ileri gelen sahabilerle
görüşenler olmak üzere çeşitli tabakalara ayırarak bir tasnife tabi tutmuştur.
Mesela Medine'yi dokuz. KGfe'yi on bir,
Basra'yı on iki ta bakaya ayırmıştır. Müellif, eserinde ele aldığı sahabilerin nesebini baba ve anne cihetine göre ayrı ayrı
verir; daha sonraki nesillerde, özellikle
tebeu't-tabiinde ise kabile nisbesi azalır
ve daha çok mesleklere veya yaşadık
ları şehirlere olan nisbeleri kaydeder. Hal
tercümesini yazdığı kimselerin yaşadık
ları şehirler yanında seyahatlerini, vefat
yıllarını. iştirak ettikleri gazve ve seriyyelerle fütuhatlarını, idari görevlerini ve
hadis aldıkları şeyhlerini belirtir. Bunların neseplerini en büyük dedelerine, yani
mensup oldukları kabHelerin atasına kadar zikretmesi eseri hem ensab bakı
mından, hem de İslam'dan sonraki kabile göçlerini ve her şahsın annesinin kabilesini vermek suretiyle ilk devir İslam tarihindeki siyasi ve içtimal gelişmelerin
daha iyi anlaşılması, kabileler arası münasebetlerin ve özellikle Araplar'ın yabancı kadınlarla evlenmesinin sosyal hayattaki tesirlerinin tesbit edilmesi bakı
mından değerli kılmıştır. Kitdbü't-Taba]fö.t, Musa b. Zekeriyya et-Tüsteri ve
Baki b. Mahled yoluyla ayrı ayrı rivayet
edilmekle beraber günümüze sadece
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HALIFE b. HAYYAT
Müsa b. Zekeriyya'nın rivayeti ulaşmış
Halife eserinin başında kendilerinden
faydalandığı alimierin isimlerini zikretmiş. eserin içinde ise hemen hiç sened
zikretmemiştir. Ancak ihtilaflı konularla
rivayet mesuliyetini yüklenmek istemediği yerlerde nadir olarak sen ed vermiş
tir. Özellikle nesep konusunda Ebü'l-Yakzan Sühaym b. Hafs el-Hüzeli ile Hişam
b. Muhammed el-Kelbi'den faydalanmış,
ayrıca tarih. ensab ve ahbarla ilgili bilgileri İbn İshak. Ebü Ubeyde Ma'mer b.
Müsenna. Vakıdi, Ali b. Muhammed elMedaini'den almıştır. Halife b. Hayyat
eserine Resül-i Ekrem'in anne ve babası
nın nesebiyle başlamış. ardından kısaca
Adnaniler ve Kahtaniler'e temas etmiş
tir. Halife İbn Sa'd'ın zikrettiği Hemedan,
Kum. Enbar, Bahreyn, Sugür. Eyle
şehirlerini eserine almamış. buna karşı
lık onun yer vermediği Musul ile Mağ
rib'e geniş bir şekilde yer ayırmıştır. Kitôbü't-Taba]fiit'tan. başta et-Tari]] u 'lke bir'inde Buhari olmak üzere birçok
müellif nakillerde bulunmuş. eseri rivayet edenlerden Baki b. Mahled bu kitabı
Endülüs'e götürüp tanıtmıştır. Yazma
nüshası Dımaşk Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunan eser(Genel, nr. 1248; Hadis, nr. 544) Ekrem Ziya el-Ömeri (Bağ
dat 1387/1967; Riyad 1402/1982) ve
Süheyl Zekkar (l-ll, Dımaşk 1966-1967)
tarafından yayımlanmıştır. Thomas Koszinowski de doktora çalışması olarak bir
mukaddime ile birlikte eseri neşre
hazırlamıştır (bk. bibl.). Halife'nin hayatına dair yazdığı mukaddimelerde olduğu gibi "lbn Khayyat al-'Usfuri" maddesinde de Süheyl Zekkar, İbnü'n-Nedim'in
el-Fihrist'inde Halife'nin beş eserinin
bulunduğunu zikretmesine rağmen yanlış olarak dört kitabı olduğunu yazmakta
(EJ2 jFr.l. lll, 862-863). Kitôbü't-Taba]fiit ile Kitabü Taba]fiiti'I-]furra,nın tek
eser olduğunu ileri sürmektedir. Halbuki
İbnü'n-Nedim bu iki eseri ayrı ayrı kaydetmektedir. Ekrem Ziya el-Ömeri Halife'nin kıraatla uğraştığını. Ebü'l-Hayr İb
nü'l-Cezeri'nin kendisine kurra arasında
yer verdiğini ve onun kurra için ayrı bir
eser yazdığım kabul eder. Bunun yanın
da İbn Hacer el-Askalani'nin Halife'nin
kurra ile ilgili eserinden aldığı bir rivayeti
de örnek verir (Halife, et-Tarif; lnşr.
Ekrem Ziya el-Ömerll. naşirin mukaddimesi , s. 11-13).
tır.

z. et-Tari}]. Baki b. Mahled yoluyla rivayet edilen eser, İslam dünyasında kro-
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nolojik esasa göre yazılmış tarih kitapla- · ne, Cemel ve Sıffin savaşları gibi önemli
rından günümüze intikal eden ilk örnekhususlarda sened zikretmeye özen göstir. Eser. tarihlendirmenin önemine ait
termiş , buna karşılık savaşlarda şehid
bazı ayet ve hadislerle insanların kullanolanları , halifelerin, çeşitli görevlerde
dıkları takvimler ve Hz. ömer zamanın
bulunan kimselerin listesini verirken hemen hemen hiç sened zikretmemiştir.
da hicretin tarih ve takvim başlangıcı
olarak kabul edilmesine dair rivayetlerle
Hz. Peygamber'in siyerine kısaca temas
başlamakta, ardından Hz. Peygamber'in
eden Halife b. Hayyat, bu döneme ait
doğum tarihiyle Mekke ve Medine'deki
haberleri İbn İshak'ın el-Mübtede> ve'likamet sürelerine ait haberlere kısaca
mebU§ ve'l-megüzi adlı eserinin Bekir
yer vermektedir. Daha sonra hicretin 1 .
b. Süleyman ve Vehb b. Cerir b. Hazim
yılından (m. 622) başlayarak 232 (846yoluyla kendisine intikal eden rivayetin47) yılına kadar vuku bulan hadiseleri,
den almıştır. Bu rivayetlerle, yine İbn İs
savaşları. ihtilalleri, ölümleri (vefeyat), hac
hak'ın Ziyad b. Abdullah el-Bekkai rivamevsimlerinde kimlerin emir-i hac olduyetiyle İbn Hişam'ın tehzibi olan es-Sire ğunu. halifelerin çeşitli eyaletlerde, biltü'n-nebeviyye adlı eserinde bazı bilgiler arasında farklar bulunması dikkati
hassa Medine, Mekke, Basra ve Küfe şe
hirlerindeki vali ve kadılarını. katip ve
çekmektedir. İrtidad savaşiarına ait haberleri, İbn İshak'ın günümüze ulaşma
mühürdarları. ayrıca şurta. beytülmal ve
berid işlerinde kimlerin görevlendirildiği
yan Al]barü'I-l]uleta> adlı kitabından
ni anlatmaktadır. et-Tari}], muhtemealmış olması da önemlidir. Cemel ve Sıf
fin savaşlarıyla Basra'daki havaric harelen kronolojik esasa bağlı olması sebebiyle Hz. Peygamber'in hicretten önceki
katına dair haberleri Vehb b. Cerir'in riMekke dönemine hiç yer vermez. Vefevayetlerinden; Yername Savaşı ' nı, özelyatı kaydederken birçok muhaddis ve
likle de Yername'de şehid olan müslüdin alimi yanında ileri gelen şahsiyetlerle
manların kabHelere göre listesini EbQ
idarecilerden de söz eden Halife böylece
Ma'şer es-Sindi'den; Hz. Peygamber'in
siyasi, askeri, idari ve kazai tarih yanında
megazisiyle irtidad hareketleri, Horasan
ilim ve kültür tarihine de ciddi katkılarda
ve doğudaki fetihlerle Emeviler ve Abbabulunmuştur. Savaşlara ve fetihlere devsiler döneminde Mekke, Medine ve Holet içerisinde cereyan eden hadiselere
rasan'daki Harici hareketleri. Basra'daki gelişmeler. Cemel Vak'ası ile İbnü'l
nazaran daha geniş yer veren müellifin
Eş'as'ın isyanı ve bu şehirde 131 (748Emeviler devrini ayrıntılı biçimde ele al49) yılında ortaya çıkan veba hastalığı
dığı eserinde bizzat şahit olduğu Abbasigibi konulara ait bilgileri Ali b. Muhamler dönemini muhtasar olarak anlatması
med el-Medaini ile Ebü Ubeyd Ma'mer b.
dikkat çekicidir. Halife b. Hayyat eserde
Müsenna'dan almıştır (diğer ravi ve kayİslam fetihlerine ait haberleri iki yoldan
nakları için bk. Halife, et-Tari/;, naşirin
rivayet etmiştir. Bunlardan ilki fethedimukaddimesi, s. 16-30). Yazma nüshası
len memleketlerin )'erli ravileri. diğeri ise
Rabat Evkaf Kütüphanesi'nde bulunan
resmi rivayet gibi telakki edilen Ehl-i
(nr. 199) et-Tari}], Ekrem Ziya el-Ömer!
Medine rivayetleridir. Mesela Mısır'ın
(Bağdat 1386/1967; l-ll, Necef 1967;
fethine dair rivayetleri önce Mısırlı İbn
Beyrut 1977; Medine 1403/1983; Riyad
Lehia'dan ve diğerlerinden, sonra da
1405/1985) ve Süheyl Zekkar (1-11, Dımaşk
Medine ehli Urve b. Zübeyr'den nakle1967-1968) tarafından yayımlanmıştır.
der. Taba]fiitü'r-ruvat'ında takip ettiği
Farük ömer Fevzi, Halife b. Hayyat'ın
usulün aksine et-Taril]'te rivayetler için
tarihçiliğine dair bir eser yazmıştır (/jasened zikreder. Hadis rivayetinde isnal'ife b. ljayyat mü,erril;an, Bağdat
dın önemini çok iyi bilen Halife b. Hayyat,
1988).
tarih sahasında bunun daha gevşek kullanılması şeklinde yaygınlaşan anlayışı
benimsemiştir.

Bundan dolayı münkatı'
ve mürsel senedler yanında hadis rivayetinde cerh ve ta'dile tabi tutulmuş bazı
kimselerin rivayetlerini almakta bir
sakınca görmemiş. İbnü'l-Kelbi ve Vakıdi
gibi müelliflerin rivayetlerini nakletmekten çekinmemiştir. Başta siyer konuları
olmak üzere Hz. Osman zamanındaki fit-

3. Müsnedü ljaliie b. ljayyat. İb
nü'n-Nedim'in Halife'nin kitapları arasında zikretmediği bu eseri Ebü Hatim
er-Razi ile Bağdatlı İsmail Paşa el-Müsned ii'l-l,ıadi§ adıyla kayderler ( el-Cerf.ı
ve't-ta'd'il, 112, s. 378; Hediyyetü'l-'arifin,
1, 350; Sezgin, Buhar'i'nin Kaynakları, s.
98). Ekrem Ziya el-Ömeri. başta Buhari'nin iki eseri olmak üzere diğer hadis ki-

HALi K
taplarında yer alan Halife b. Hayyat'ın rivayet ettiği 1O1 hadisi ilk ravilerini esas
alarak alfabetik sıraya göre yayımlamış
tır (Beyrut ı 405/1 985) . ibnü'n-Nedim'in
kaydettiğine göre ( el-Fihrist, s. 338) Halife b. Hayyat'ın bunlardan başka Kitfıbü
Taba]fiiti'l-~urrfı', Kitdbü Tfıri]Ji'z-zem

nfı ve'l-'urcfın ve'l-mer<;ifı ve'l-'umyfın

ve Kitfıbü Eczfı'i'l-Kur'fın ve a'şfırih ve
esbfı'ih ve fıyfıtih adlı eserleri de vardır.
BİBLİYOGRAFYA :

Halife b. Hayyat, et-Taba/>at (Zekkar). nilşirin
mukaddimesi I, s. elif-mim; a.e. (Öm erl), nilşirin
mukaddimesi, s. 7- 79; a.mlf.. et-Tarii) (Zekkar).
nilşirin mukaddimesi, I, s. elif-nun; a.e. (Ömer!).
nilşirin mukaddimesi, s. 5-40; Buhari, "Tevl)Id",
SS; a.mlf.. et-Tarii)u '1-kebir, 1/1, s. 359; 1/2, s.
58, 121; 11/1, s. 176; 11/2, s. 225; IV/I, s . 18,
367; Veki'. Ai)barü '1-/>uçlat, n, 175; ibn Ebu
Hatim, el-Cer/:ı ve't-ta'dil, 1/2, s. 378-379; İbn
Hibban. Meşahfr, s. 157; ibnG'n-Nedim. el-Fihrist, s. 338; ibn Hayr, Fehrese, s. 225, 230; ibn
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1967). Universitiit Göttingen 1967; C. Wurtzel.
The Umayyads in the History of Khallfa b.
Khayyat (doktora tezi, 1977). Yale University;
FarCık ömer Fevzi. ljalife b. ljayyat mü'errii)an 240 h./854 m., Bağdad 1988; Es' ad Salim
Kayyim , 'İlmü tabaJ>ati'l-mu/:ıaddişin, Riyild
1415/1994, s. 152-155; S. Zakkar, "Ibn Khayyat al-'Uşfuri", Ef2 (Fr.). III, 862-863.

!il
r

MUSTAFA FAYDA

HALIFEzADE
TAHiR EFENDi
(bk. TAHiR EFENDi, Halifezade).
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HALiK
Allah'ın

L

Halk

Kur'an-ı

Kerim'de 171 yerde fiil
elli iki yerde de masdar olarak Allah'a nisbet edilmiştir. Halik kelimesi sekiz ayette doğrudan doğruya, iki
ayette "şekil verenlerin en güzeli" veya
"kendilerine yaratıcılık nisbet edilenler
içinde yegane gerçek yaratıcı" anlamın
daki ahsenü'l-halikin terkibi içinde, bir
ayette de tazim amacıyla çoğul sigası
kullanılarak, "Onu siz mi yaratıyorsunuz,
yoksa yaratanlar biz miyiz?" ifadesiyle
Allah'a izate edilmiştir. iki ayette ise "devamlı ve mükemmel biçimde yaratan"
sigalarıyla,

manasında mübalağa sigası oluşturan

hallak kelimesi kullanılmıştır (bk. M. F
Abdü lbaki, el-Mu'cem, "bll5" md.). Kur'an'da toplam 236 yerde Allah'a nisbet
edilen halk kavramının çeşitli konu ve
muhtevalarının başında göklerin ve yerin
yani kainatın yaratılışı gelir. Bundan
başka her şeyin icat edilişi. tabiat düzeninin kurulup korunması. insanın, ona
verilen nimet ve yeteneklerin, özellikle
de eşinin halkedilmesinden ve herhangi
bir konu belirtilmeden mutlak manada
yaratmadan da SÖZ edilir. Bu ayetlerde
geçen ve çeşitli ilahi fiilieri anlatan yaratma genellikle "ana madde olmadan,
yoktan yaratma" veya "yokluktan varlık
alanına çıkarma " şeklinde anlaşılmakta

( Jl~ f)

isimlerinden
(esrna-i hüsna) biri.

tan" diye tanımlamak mümkündür. Gerçek anlamıyla yalnız Allah için kullanılabi
len halikın bir başka tanımı da "ana
maddesi ve modeli olmadan nesneleri
icat eden"dir (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, "bll5" md.; Ebü'l-Beka, s. 430; Kamus Tercümesi, lll, 835). Halkın ihtiva ettiği takdir manası bazan şekillendirmek,
mevcut ana maddeyi başka bir kalıba
dökmek şeklinde de olabilir. Kur'an'da
Hz. İsa'ya izafe edilen halk bu mahiyettedir. Ayrıca halk, "gerçekte bir icat olmadığı halde varmış gibi göstermek,
yalan uydurmak" anlamında da kullanılır
(aş. bk) .

_j

"Yaratmak" anlamındaki halk masdanndan sıfat olup "yaratan" demektir.
Arap dili uzmanları, halk kelimesinin temel manasının "takdir" olduğunu kabul
ederler. Mütercim Asım Efendi'nin takdire verdiği Türkçe karşılık ise "oranlamak ve ölçümlemek"tir (Kamus Tercümesi, III, 835). Halkın, "bir işi ölçülü ve
ahenkli biçimde yapmak" manasından
hareket ederek haliki " planlı ve amaçlı
(bir anlamda şuurlu) bir şekilde yara-

dır. Yaratma bazan da mevcut bir şey
den, bir ana maddeden gerçekleştiril
mektedir. Mesela Adem'in topraktan,
daha sonra insan türünün üreme mekanizmasına bağlı olarak nutfeden, aşılan
mış yumurtadan yaratılışı böyledir (bk.
a.g.e., "n ır· md.). "Sürekli ve mükemmel
şekilde yaratan" anlamındaki hallak.
"hakkıyla bilen" anlamındaki alim ismiyle birlikte iki ayette yer almıştır (el-Hicr
ı 5/86; Yasin 36/8 1). Tabiatın ve özellikle
insanın yaratılışından, hayatın manası,

amacı ve ikinci bir afernde sürekliliğin
den bahseden ayetlerde "yaratılışın baş
latılması ve tekrar edilmesi" ifadesinin

sıkça kullanılması

dikkat çekmektedir
(bk. a.g.e., "bll5" md.) . Öyle anlaşılıyor ki
hallak ismi, bütün tabiatın ve onun içinde yer alıp ilahi vahye muhatap olan insanın sürekli şekilde Allah ile münasebet
halinde olduğunu, O'nun yaratmayı tazeleyerek sürdürmesi suretiyle varlığı
nı devam ettirdiğini ifade etmektedir.
insanoğlunun bu anlamdaki hayatiyeti
ölümden sonra tekrar edilecek yaratma
ile yeni boyutlar kazanacaktır.
Halk kavramının Allah'tan başkasına
nisbet edilmesine gelince Kur'an-ı Kerim, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan
gerçek mabudun dışında edinilen tanrı
ların yaratıcılık vasfı bulunmadığını ifade
ederek bu kavramın Allah'tan başkasına
nisbet edilemeyeceğini beyan etmektedir. Kur'an'ın iki ayetinde Hz. İsa'nın çamurdan kuş modeli yaptığı ifade edilirken "halk" masdanndan türeyen kelimeler kullanılmıştır (Al-i imran 3/49; el-Maide 5/110). Ancak burada halk, "ana
maddesi ve modeli olmadan yaratma"
manasında olmayıp "mevcut bir maddeden belli bir şekil meydana getirmek"
demektir. Bu ise halkın "sGret verme"
şeklindeki mecazi manasıdır. Nitekim iki
ayette yer alan "ahsenü'l-halikin" terkibindeki halikin kelimesi "yaratıcılar" değil "şekil verenler" manasında anlaşıl
mıştır. Esasen Hz. İsa'ya atfedilen halk
fiili sürekli olarak "AIIah'ın izniyle" kaydı
ile sınırlandırılmıştır. Halk kavramı Kur'an-ı Kerim'de bir de "ihtilak" anlamında,
yani "gerçek olmayan şeyi gerçekmiş
gibi gösterip yalan uydurmak" manasın
da kullanılmıştır: "Siz Allah 'ı bırakıp putlara tapıyor ve asılsız sözler uyduruyorsunuz" (ei-AnkebGt 29/17). Gazzali halkın mecaz yoluyla kula da nisbet edilebileceğini söyler. Çünkü Allah ona halkın
temel unsurlarını oluşturan ilim ve kudret yeteneklerini vermiştir. Kul kendi gücü çerçevesindeki işleri bir nevi halketmiş olabilir (el-Makşadü'L-esna, s. 83-84) .
Halk, Allah ile kainat arasındaki münasebeti yani ilahi fiilieri ifade eden en kapsamlı kavramdır. Matürldi kelamcılarının
"tekvin" kelimesiyle terimleştirdikleri bu
fiiller yine onlar tarafından zaman zaman halk, inşa. ibda' gibi kelimelerle de
anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a izafe edilen fiiller pek çoktur. Bunların arasında halk ile anlam yakınlığı içinde bulunanların sayısı da az değildir. Haşr suresinin sonunda yer alan ve on yedi ilahi ismi ihtiva eden üç ayetin (59/22-24) sonuncusunda halik bari' ve musavvir isimleriyle birlikte zikredilmiştir. Alimierin ço-
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