
taplarında yer alan Halife b. Hayyat'ın ri
vayet ettiği 1 O 1 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) Hali
fe 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. (Ömerl), nilşirin 
mukaddimesi, s. 7-79; a.mlf .. et-Tari i) (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; V eki'. 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-Fih
rist, s. 338; ibn Hayr, Fehrese, s. 225, 230; ibn 
Hallikan, Vefeyat, Il, 243-244; Zehebl, Mfza
nü'l-i'tidal, I, 665; a.mlf .. Te?kiretü'l-/:ıuffii?,l, 
436-437; a.mlf., A'lamü'n-nübela', XI, 472-
474; ibn Hacer. Teh?ibü't-Teh?fb, III, 160-161; 
Hediyyetü'l-'arifin, ı, 350; Kettani. er-Risale
tü'l-müstetrafe, s. 130, 139; Fuat Sezgin. Bu
harf'nin Kaynakları, istanbul 1956, s. 98, 248; 
a.mlf .. GAS, I, 110; T. Koszinowski, Kitab at
tabaqat von ljallfa b. /jaiyat (doktora tezi, 
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'erri
i)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 Khay
yat al-'Uşfuri", Ef2 (Fr.). III, 862-863. 
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!il MUSTAFA FAYDA 

HALIFEzADE 

TAHiR EFENDi 

(bk. TAHiR EFENDi, Halifezade). 

HALi K 
( Jl~f) 

Allah'ın isimlerinden 
( esrna-i hüsna) biri. 

_j 

_j 

"Yaratmak" anlamındaki halk mas
danndan sıfat olup "yaratan" demektir. 
Arap dili uzmanları, halk kelimesinin te
mel manasının "takdir" olduğunu kabul 
ederler. Mütercim Asım Efendi'nin tak
dire verdiği Türkçe karşılık ise "oranla
mak ve ölçümlemek"tir (Kamus Tercü
mesi, III, 835). Halkın, "bir işi ölçülü ve 
ahenkli biçimde yapmak" manasından 
hareket ederek haliki "planlı ve amaçlı 
(bir anlamda şuurlu) bir şekilde yara-

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

Halk Kur'an-ı Kerim'de 171 yerde fiil 
sigalarıyla, elli iki yerde de masdar ola
rak Allah'a nisbet edilmiştir. Halik keli
mesi 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 "de
vamlı ve mükemmel biçimde yaratan" 
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 düze
ninin 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 ya
ratma genellikle "ana madde olmadan, 
yoktan yaratma" veya "yokluktan varlık 
alanına çıkarma" şeklinde anlaşılmakta

dır. Yaratma bazan da mevcut bir şey
den, bir ana maddeden gerçekleştiril

mektedir. Mesela Adem'in topraktan, 
daha sonra insan türünün üreme meka
nizmasına 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 ismiy
le 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 

HALi K 

sıkça kullanılması dikkat çekmektedir 
(bk. a.g.e., "bll5" md.) . Öyle anlaşılıyor ki 
hallak ismi, bütün tabiatın ve onun için
de yer alıp ilahi vahye muhatap olan in
sanın sürekli şekilde Allah ile münasebet 
halinde olduğunu, O'nun yaratmayı ta
zeleyerek 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 Ke
rim, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan 
gerçek mabudun dışında edinilen tanrı
ların yaratıcılık vasfı bulunmadığını ifade 
ederek bu kavramın Allah'tan başkasına 
nisbet edilemeyeceğini beyan etmekte
dir. Kur'an'ın iki ayetinde Hz. İsa'nın ça
murdan kuş modeli yaptığı ifade edilir
ken "halk" masdanndan türeyen kelime
ler kullanılmıştır (Al-i imran 3/49; el-Ma
ide 5/110). Ancak burada halk, "ana 
maddesi ve modeli olmadan yaratma" 
manasında olmayıp "mevcut bir mad
deden belli bir şekil meydana getirmek" 
demektir. Bu ise halkın "sGret verme" 
şeklindeki mecazi manasıdır. Nitekim iki 
ayette yer alan "ahsenü'l-halikin" terki
bindeki halikin kelimesi "yaratıcılar" de
ğil "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 put
lara tapıyor ve asılsız sözler uyduruyor
sunuz" (ei-AnkebGt 29/17). Gazzali hal
kın mecaz yoluyla kula da nisbet edilebi
leceğini söyler. Çünkü Allah ona halkın 
temel unsurlarını oluşturan ilim ve kud
ret yeteneklerini vermiştir. Kul kendi gü
cü çerçevesindeki işleri bir nevi halket
miş olabilir (el-Makşadü'L-esna, s. 83-84). 

Halk, Allah ile kainat arasındaki müna
sebeti yani ilahi fiilieri ifade eden en kap
samlı kavramdır. Matürldi kelamcılarının 
"tekvin" kelimesiyle terimleştirdikleri bu 
fiiller yine onlar tarafından zaman za
man halk, inşa. ibda' gibi kelimelerle de 
anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iza
fe edilen fiiller pek çoktur. Bunların ara
sında halk ile anlam yakınlığı içinde bulu
nanların sayısı da az değildir. Haşr sure
sinin sonunda yer alan ve on yedi ilahi is
mi ihtiva eden üç ayetin (59/22-24) sonun
cusunda halik bari' ve musavvir isimle
riyle birlikte zikredilmiştir. Alimierin ço-
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HALi K 

ğunluğuna göre bu kelimeler eş anlamlı 
olmayıp yaratmanın birbirini takip eden 
üç safhasını anlatır. Halik "yaratılacak şe

yin bütün ayrıntılarını bilip takdir eden", 
bari' "onu fiilen meydana getiren", mu
sawir de "nesnenin kendine has özel
liklerini verip fonksiyoner olmasını sağ
layan" anlamına gelir. Esrna-i hüsnada 
eş anlamlılık kabul etmeyen Gazzall. bu 
üç ismin fonksiyonunu anlatabilmek için 
insan planında örnek verir ve halikın pro
jelendiren mimara, bari'in projeyi uygu
layan mühendis- kalfaya, musawirinde 
tezyinatçıya tekabül edebileceğini söyler 
(a.g.e., s. 79-80) . 

Kur'an'da bari' ve musawir isimlerin
den başka halk kavramıyla anlam yakın
lığı içinde bulunan kelimelerden biri 
kevn masdarıdır. Birçok ayette fiil (öze I
likle mazi) sigaları yer alan kelimenin 
mazi, muzari ve emir şekilleri Allah'a 
izafe edilir (bk. M. F. Abdülbak.i , el-Mu'
cem, "kvn" md.). Matürldiyye alimleri 
kevnin emir sigasından (kün) hareketle 
tekvin terimini oluşturmuşlardır. "Alet, 
madde, zaman ve mekan olmadan icat 
etmek" manasındaki ibdii' kavramına 
dayanan bedl', "icat edip geliştirmek" 

anlamına gelen inşa ve bunun sıfat şekli 
münşi ve yine "icat etmek" manasında
ki ihdas kavramı da Allah'a nisbet edil
miştir (bk. Ragıb el-isfahanl, "bd'a", 
"I:ıdş", "nş,e" md.leri; M. F. Abdülbaki, 
el-Mu'cem, aynı md.ler). Kur'an'da bun
lardan başka fıil, "yapmak, işlemek" an
lamındaki ca'l. "sanatkarane iş yapmak" 
manasındaki sun'. "yaratıp meydana çı
karmak" anlamındaki zer' kavramları da 
fiil veya sıfat sigalarıyla zat-ı ilahiyyeye 
izafe edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in otuz 
beşinci suresine adını veren ve surenin 
ilk ayetinde "göklerin ve yerin yaratıcısı" 

manasıyla yer alan fatır altı ayette bu si
ga ile, sekiz ayette mazi sigasıyla ve bir 
ayette de lafza-i eelale muzaf olmuş fıt
rat kelimesiyle Allah'a nisbet edilmiştir. 
Fatrıo asıl manasının "yarmak" olduğu 
belirtilir (Ragıb el-isfahanl, "ft;r" md.). 
Bu anlamdan hareket edildiği takdirde 
mesela t ohumun çatlamasını , hücrenin 
bölünmesini sağlamak suretiyle yarat
mayı tekrar etmek manası öncelik kaza
nır. Bunun yanında fatrıo "ilkin yarat
mak, yok olan bir şeye vücut vermek" 
anlamına dikkat çekenler de vardır (ib
nü'l-Eslr, "ftr" md.; Lisanü'l-'Arab, "ftr" 
md.). Kur'an'da Allah'a nisbet edilen fa
tır isimlerinin hepsi "göklerin ve yerin 
(tabiatın) yaratıcısı" manasını taşımak-
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tadır. Diğer sigaları ise bu anlamın ya
nında özellikle vahye m uhatap olan insa
nın yaratılışını ifade etmektedir (bk. M. 
F Abdülbaki, el-Mu'cem, "ftr" md.). 

Halik ismi doksan dokuz esrna-i hüsna 
rivayetlerinin ikisinde de yer aldıktan 
başka (İbn Mace, "Du'a,", 10; Tirmizi, 
"Da'avat", 82) diğer bazı hadis metinle
rinde de görülmekte, ayrıca birçok ri
vayette fiil sigalarıyla Allah'a nisbet edil
mektedir (bk. Wensinck, el-Mu'cem, 
"l;ı.ll5" md.). 

Halik ismi ilahi fiilieri büyük ölçüde 
muhtevasında özetleyen bir kavramdır. 

Allah'ın sıfatiarını ele alan alimler ve 
ekoller, kendi sistemleri çerçevesinde 
O'nun fiilierine ve bu arada halk sıfatına 

dair görüşlerini ifade ederler. Fiilieri ha
dis kabul edenler veya birbirine bağlı ola
rak ilim, kudret ve irade sıfatlarından 
ayrı olarak müstakil ilahi fiilierin mevcu
diyetini ispata gerek görmeyenler (Mu'
tezile, Eş'ariyye). hiçbir yaratık yokken 
(ezelde) zat-ı ilahiyyeyi yaratıcılıkla nitele
rneyi doğru bulmazlar. Matürldller ise 
zatın sonradan sıfat edinemeyeceği, ona 
yüklerrecek bütün manalarıo ezelden be
ri mevcut olduğu görüşüne öncelik tanır
lar. Gazzall bu iki grup arasındaki ihtila
fın ilmi bir temele dayanmadığını belir
terek Allah'ın ezelde bilkuwe, daha son
ra da bilfiil yaratıcı olduğunu söylemenin 
sakinealı görülmediğini belirtir (el-Ma~
şadü '1-esna, s. 31- 32; ayrıca b k. FİİL; 

TEKVİN). 

Halik Allah'ın kevnl isimleri arasında 
yer alır. Hallını bu ismi. zat-ı ilahiyyeye 
yaratma fiilini nisbet eden isimler ara
sında zikreder (el-Minhtic, 1, 190, 193). 

İbn Hacer de aynı görüşü benimsemekle 
birlikte halik ismiyle yalnız "yaratılacak
ların temel özelliklerini belirleyen" (mu
kaddir) manası kastedildiği takdirde ira
de sıfatına raci olacağından bunun zatl 
isim veya sıfatiardan sayılacağını belirtir 
(Fetf:ıu'l-barf, Xlll , 402-403) . Aslında Fah
reddin er-Razl'nin de kaydetttiği gibi 
(Levami'u'l-beyyinat, s. 212-213) böyle 
bir durumda Mlik ismi ilim, kudret ve 
irade sıfatiarına raci olur. 

Halik ismiyle, yukarıda zikredilenler
den başka "ölümden sonra dirilten" ına
nasındaki bais, "her şeyin varlığı kendisi
ne bağlı olup kainatı idare eden" mana
sındaki kayyil.m, "kainatın bütün işlerini 

gözetip yöneten" anlamındaki mühey
min ve "can veren-öldüren" anlamların

daki muhyi- mürnit isimleri arasında an
lam yakınlığı vardır. 
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Iii BEKiR TOPALOiku 

HALiKATÜ'r-RÜESA 
( .. L.ı~}l~) 

Ahmed Resmi Efendi'nin 
(ö. 1197/1783) 

reisülküttablann 
hal tercümelerine dair eseri. 

_j 

Çeşitli meslek erbabının müstakil bi
yografilerinin yazılması geleneğine uy
gun olarak kaleme alınan eser, Kanu
ni Sultan Süleyman devrinin tanınmış 
münşlsi Celalzade Mustafa Çelebi'den 
(ö. 975/ı 567) başlayarak Ragıb Mehmed 
Paşa'ya kadar (ö. ı ı 76/ı 763) kırk iki rel
sülküttabın biyografisini içine almakta
dır. Müellif, daha sonra yaptığı zeyille 
Nam Abdullah ve el-Hac Abdi efendilerin 
hal tercümelerini de ekleyerek eseri 
kendi dönemine kadar getirmiştir. Ese
rin giriş kısmı. kalem ve yazının önemini 
belirten Nun suresinin ilk ayetiyle başlar; 
müellifin biyografisine dair bazı kısa 

bilgiler verildikten sonra yazılış gayesi 
izah edilir. Burada müellif, üstadı ve ka
yınpederi Relsülküttab Mustafa Efendi'
ye duyduğu hürmetle relsülküttabların 
biyogratilerini telif ettiğini ve bu konuda 
Osmanzade Ahmed Taib'in, vezlriazam
ların hal tercümelerini toplayan Hadi
katü'l-vüzerô'sını model aldığını belirtir. 
Muhtemelen bu tesirin rolü ile bazı nüs
haların kapağında eserin adı Hadika
tü'r-rüesô şeklinde yazılıdır. Ancak dlba
cede eserin asıl adı Halikatü'r-rüesô 
olarak kaydedilmiştir. Hallka kelimesinin 
Arapça "insanlar" manasma geldiği dik
kate alınırsa kitaba "reisler topluluğu" 
veya "reisler taifesi" gibi bir karşılık ver-


