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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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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-



rnek mümkün iken, her nedense hallka 
yadırganmış, Rakka valisi bulunduğu sı
rada ( 1164-1 168) bir nüshası kendisine 
sunulan Ragıb Paşa da esereSefinetü'r
rüesd denmesini uygun görmüş oldu
ğundan daha çok bu sonuncu da yaygın
lık kazanmıştır. Nitekim Millet (Ali Emi
ri, nr. 720) ve Süleymaniye (Esad Efen
di , nr. 2296) kütüphanelerindeki nüsha
larında "hallka" kazmarak "sefine" şek
linde düzeltilmiş, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi 'ndeki nüshası ise (TY, nr. 
2463) Sefinetü'r-rüesa olarak kayda ge
çirilmiştir. Asıl garibi, 1269'da (1853) ya
pılan taş basmasına esas olan yazma nüs
hada eserin adı Halikatü'r-rüesa şek
linde iken basmada bir nokta atılarak 
"Hallfetü'r-rüesa"ya dönüştürülmüş ve 
yanlış adiandırma bu şekilde devam edip 
gitmiştir. 

Halika'nın telifı sırasında yazarın kul
landığı kaynakları, İslam'daki ilmi tarih
çilik geleneğine uygun olarak umumi
yetle eserde zikrettiği dikkati çekmek
tedir. Bunlar Divan-ı Hümayun kayıtları 
(evkaf, muhasebe kayıtları, resmi defter
ler, vakfiye ler, temliknameler). münşeat 
mecmualarında mevcut name metin leri, 
ebcedle düşürülmüş tarihler başta ol
mak üzere belli başlı kronikler ve biyog
rafı kitaplarından Tô.rih-i Nişancı, Kün
hü'l-ahbdr, Tarih-i Selfıniki, Mir'ô.t-ı 

Kainô.t, Nuhbetü 't-tevô.rih ve'l-ahbdr, 
Hasanbeyzade, Küçük Çelebizade tarih
leri, Fındıklılı'nın Nusretnô.me'si eş-Şe
]fa,i]fu 'n-nu'maniyye ile Ata i ve Uşşa
kizade zeyilleri, Kınalızade Hasan Çele
bi'nin Tezkiretü'ş-şuara'sı, Kafzade Fai
zi'nin Zübdetü'l-eş'fır'ı ve Keşfü':.r;-:.r;u

nun'dur. Zaman zaman bunlardaki bilgi
leri tamamlamak veya d üzeltmek için de 
devrine yetiştiği kimselerin bilgilerine 
müracaat etmiştir. Ayrıca Ahmed Resmi 
Efendi'nin, o sırada hayatta olan reisül
küttablara biyografilerini ekleyerek ese
rini takdim ettiği anlaşılmaktadır. Nite
kim Nam Abdullah Paşa'ya (Millet Ktp , 
Ali Emir!, Tarih, nr. 720), Tezkire-i ewel 
Abdullah Efendi'ye (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. mükerrer 2092) ve Reis Ahmed 
Efendi'ye (İÜ Ktp., TY, nr. 2453) sunulan 
nüshalar bu şekildedir. 

Eserin ilk telifınden sonra müellif elde 
ettiği bilgileri, kayınpederinin kütüpha
nesinde bulunan kendi nüshasına 116S-
119S ( 1752-1781) arasında (Koca Ragıb 
Paşa Ktp., Relsülküttab, nr. 639) derke
narlar halinde ilave etmiştir. Bu ilaveie
rin çoğu, derkenar notu halinde bazan 
da metne dahil edilerek çoğaltılan çeşitli 
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Efendi, nr. 2296) 

nüshalara yansıdığı gibi taş basmasında 
da yer almıştır. Bununla birlikte ancak 
müellif nüshasında bu notlar mantık! bir 
seyir takip etmektedir. Ayrıca müellifın 
tahkik fikrinin derecesi de bu notların in
celenmesinden anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu derkenarlar sayesinde ilk telifte göz
den kaçan bazı hataların düzeltildiği, ba
zı noksanların tamamlandığı ve müp
hem hususların açıklığa kavuşturulduğu 
dikkati çekmektedir. Hatta bazı biyog
rafı bendierinin karıştırılmış olduğu son
radan farkedilerek bunlar düzeltilmiş, 

bazı tarihler de tashih edilmiştir. Mesela 
matbu nüshada 1032 (1623) olarak veri
len Vaycızade'nin öldürülmesi tarihi (s. 
25), daha sonra Okmeydanı'ndaki mezar 
kitabesine dayanılarak müellif nüshasın
da (vr. 193

) 1033 (1624) olarakdüzeltil
miştir. Yine 930'da (ı 5 24) katiedildiği 

belirtilen Haydar Çelebi'nin (s. 6) reisül
küttablığının 906'ya (ı soo ı kadar uzadı

ğına, Kansu Gavri'ye gönderilen bir teh
niyetnamede görülen isminden istidlal 
olunarak işaret edildiği gibi Amasyalı 
Mehmed Beyefendi'nin (s. 44-46) reisül
küttablığa yükselme sebebi de sadece 
müellif nüshasında yer alan bir derke
narda açıklanmıştır (diğer örnekler için 
bk. Kütükoğlu. s. 208) . Telif ve tashih 
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merhalelerini ve esere kademe kademe 
son şeklin nasıl verildiğini en iyi akset
tiren bahis Ragıb Mehmed Paşa'nın bi
yografisine ait olan kısımdır (s. 70-81). 
Ancak bu konuda da müellif nüshası ile 
matbu metin arasında farklar bulun
maktadır. 

Ragıb Paşa'dan sonra Seyyid Hayri 
Efendi'ye kadar reisülküttablığa gelen 
kişilerinlistesi(IOZilkade 11 60- 1 Zilhic
ce 1195/13 Kasım 1747-18 Kasım 1781) 
ve bunlara ait kısa notlar, mühim değer
lendirmeler müellif nüshasına işaretlen
miş (Ragıb Paşa Ktp , Relsülküttab. nr. 
639, vr. 5 sb. 56b, 5 7') ve buradan naklen 
bazı yazmalarda yer almıştır (mesela 
Millet Ktp., Ali Emir!, Tarih, nr. 720, vr. 
50b) Eserin Türkiye ve Türkiye dışındaki 
kütüphanelerde çeşitli nüshaları olmak
la birlikte müellifın kaleminden çıkan ila
veli nüshanın mevcudiyeti diğerlerini de
ğersiz kılmakta ve yapılacak çalışmalar
da bu nüshanın göz önüne alınması ge
rekmektedir. 

Beğenilen esere geleneğe uygun ola
rak daha sonra Süleyman Faik Efendi 
tarafından zeyil yazılmış. Resmi'nin bı
raktığı 1167 (1754) tarihinden 1219'a 
(1804) kadar eliiye yakın reisülküttabın 
biyografısi ilave edilerek ikisi bir arada 
taş basması olarak İstanbul'da 1269'da 
(1853) basılmıştır. Bu baskının önsöz ve 
indeks ilavesiyle 1992'de tıpkı basımı da 
yapılmıştır. 
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Filistin' de 
Hz. İbrahim ve ailesinin 

L mezarlannın bulunduğu tarihi şehir. _j 

Batı Şeria' da, Kudüs'ün 32 km. güney
batısı ile Gazze'nin SS km. doğusunda 
suyu bol, mümbit bir arazi üzerinde yer 
alır. Milattan önce ll. binyılın ilkyarısında 
Ken'anller tarafından kurulmuş ve Ahd-i 
Atik'te belirtildiğine göre önce "dört 
köy" anlamına gelen Kiryat Arba, daha 
sonra da Hebron adıyla anılmıştır (Tek
vln, 23/2; Sayılar, 13/22; YeşO, 14/15, 15/ 
13. 54,20/7, 21/11; Hakimler, 1!10) Ke-
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