HALIMT, Lutfullah
kerametleri, ruhun mahiyeti, günah ve
iman gibi konularda farklı görüşler benimsemiş, itikadl meseleleri sahih hadislerle delillendirmesine rağmen yer yer
mevzu ve zayıf rivayetlere de dayanmış
tır. Özellikle esrna-i hüsna konusunda
kendisinden sonra gelen Eş'arl alimleri
üzerinde müessir olmuştur. Beyhaki'nin
e1-Esmil' ve'ş-şıfô.t adlı eserinde e1-Minhô.c'dan bol miktarda alıntı yapması bunu göstermektedir. Ruh meselesinde kelamcıların görüşlerine muhalefet edip
bazı filozoflara tabi olduğu da dikkat
çekmektedir.
Hallmiden bahseden kaynaklarda onun
pek çok eserinin bulunduğu belirtilmekle birlikte zamanımıza ulaştığı bilinen
tek eseri el-Minh iic fi şu"abi'J-imiin*
dır. Akaid, fıkıh ve ahlak konularını ihtiva eden bu hacimli eser, Hilmi Muhammed Fude tarafından tahkik edilerek üç
cilthalinde yayımlanmıştır ( Beyrut 1399/
1979). Bazı kaynaklarda Halimi'nin Ayatü 's -sô.'a ve af:ıvô.lü '1-~ıyô.me adlı bir
başka eserinin daha bulunduğu kaydedilmişse de (İbn Kadi Şühbe. ı, 179; İbnü'l
İmad, lll, 168) doğru değildir. Bu durum,
Keşfü ·~-~unı1n'da e1-Minhô.c'ın muhtevası hakkında verilen bilginin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmış olmalıdır.
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Bahrü '1-garaib adlı
Farsça-Türkçe sözlüğüyle tanınan
dil alimi, fakih, şai r ve tabip.

d uygulu ve zevk sahibi, kasideleSaveel'nin benzerinin yazılması çok güç kasidesine yaklaşan buluş ve tahayyülleri bulunan bir kalem ehli diye nitelen direrek eser ve şiirlerinin övgüye layıkolduğunu belirtir, otuz kadar risale ve kasidesini gördüğünü söyler (Künhü'l-ahbar, vr. 238') 882'de (1477) metnini nesih hattıyla bizzat yazdığı, ertesi
yıl Farsça'ya çevirip ta'lik hattıyla satır
arasına işlediği Kur'an tercümesi (TSMK,
Emanet Hazinesi. nr. 65) onun aynı zamanda bir hattat olduğunu göstermektedir.
rinde

_j

Ailesi Sivaslı olmakla beraber kendisi
muhtemelen Amasya'da doğup büyümüştür. Eserlerinde ismi Lutfullah, bazan Halim!, bazan da sözlüğünde olduğu
gibi Lutfullah b. Ebu Yusuf el-Halim! olarak geçmektedir. Mul]taşarü'1-eşkô.1 ve
şerf:ıuhı1 adlı kitabında dedesinin adının
Abdülhallm olduğunu belirtir. Halim!,
bazı kaynaklarda yer alan Acem diyarın
dan geldiğine dair kayıtlara (mesela bk.
Alt, vr. 238'; Taşköprizade, s. 382; Sicill-i
Osrnanl, ll, 241; Hediyyetü'l-'arifin, ı. 840)
ve Farsça'ya hakimiyetine bakılırsa esas
öğrenimini o zamanın önde gelen kültür
çevrelerinden İran'da yapmıştır.
Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid
devirlerinde çeşitli kadılıklarda bulunan
Hallml, Fatih devri sadrazamlarından
Mahmud Paşa'nın himayesini görmüş
tür. Sivas kadısı iken Amasya Valisi Şeh
zade Bayezid'i kötü yola teşvik edenlere
engel olmak istediği için iftiraya uğra
mış, 1474'te aziedilerek Tokat'ta hapsedilmiş, üç ay kadar hapiste kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bı
rakılmıştır. Maruz kaldığı muameleden
çok müteessir olan Halimi, düşmanların
dan çekindiği için bütün olup bitenleri
padişaha rumuzlu bir şekilde arzetmek
üzere Arapça olarak bir "kaslde-i taiyye"
yazmıştır. 880'de (1475-76) İstanbul'a
gidince kasidesini beyit beyit şerhederek
Şehzade Bayezid'i içki, kumar ve uyuştu
rucuya alıştıranları açıklamış. kendisine
kötülük edenleri anlatmıştır. Halimi'nin
kasidesini Fatih Sultan Mehmed'e takdim etmesi üzerine padişah Amasya'ya
vezir Hamza Beyzade Mustafa Paşa baş
kanlığında bir tahkikat heyeti göndermiş
tir. Ondan gelen rapor üzerine Amasya'ya gönderdiği bir fermanla Şehzade Bayezid'in çevresindekilerden Mahmud Paşa, Taci Bey ve Abdurrahman Efendi'nin
idamını, diğerlerinin de aziini emretmiş
tir. Bunlardan Taci Bey Bağdat'a, Abdurrahman Efendi İran'a kaçmış, Mahmud
Paşa ise idam edilmiştir.
Eserlerinden Hallml'nin Arapça'yı ve
özellikle Farsça'yı iyi bildiği, lugat. edebiyat. tıp ve miras hukuku konularında derin bilgiye sahip bir alim olduğu anlaşıl
maktadır. Necati ve Baki gibi güçlü şair
leri bile hafife alan Gelibolulu Mustafa

Selman-ı

Halimi'nin hayatının son devreleri yeterince aydınlık değildir. Bahrü '1-garô.ib
şerhine "nisarü'l-mülk" ( ~1Jlii) kelimesinin karşılığı olan 872 (1467-68) tarihini düşürdüğü ve Musarrihatü'1-esmô.
adlı eserini yine 872'de yazıp her ikisini
de daha sonra "nimet denizinde gark olmak için" (Musarrihatü'l-esma, Süleymaniye Ktp., Ulleli, nr. 3608/1, vr. 1b-2')
ll. Bayezid'e sunduğu, Farsça Kur'an tercümesini de 883'te (1478) tamamladı
ğı dikkate alınırsa ll. Bayezid devrinde
(1481-1512) öldüğü söylenebilir. Keşfü'~
~unı1n'da ise (ll, ı 246) 900 (1495) yılın
da "maktulen" öldüğü kaydedilmektedir. ll. Bayezid tahta geçtikten sonra Hallml'nin düşmanları olan Taci Bey ile Abdurrahman Efendi 887'de (1482) padişahın çevresinde tekrar yer aldıkiarına
göre (Amasya Tarihi, lll. 235) bu tarihte
onların fitnesiyle idam edilmiş olması
muhtemeldir.
Ölüm tarihini 922 (1516) olarak gösteren kaynaklar ( Sicill-i Osman i, ll, 241;
Hediyyetü'l-'arifin, I, 840; Şeşen, Fihrisü
Maf)tıWiti't-tıbbi'l-islami, s. 203; Künhü'lahbtir, vr. 238'; KamQsü'l-a'lam, lll, 1978)
Hallml'yi, Yavuz Sultan Selim devrinde
( 15 ı 2- I 520) hayatta olup sultana hocalık
yapan ve 1S16 Mısır seferinde ölen Hallml Çelebi ile karıştırmışlardır. Öte yandan bazı kaynaklarda sözü edilen Hallml-i Şirvanl ise (HayyampOr. Ferheng-i
Suf)anveran, Tebriz 1340 hş .lı 96 I. s. 172;
Habtb, Hat ve Hattatan, s. 233; Mehmed
Ali Terbiyet, Danişmendan-ı A?erbaycan,
s. 123; Aga Büzürg-i Tahranl, e?-Zerf'a ila
teşanifl'ş-Şf'a, !XII. s. 265; Ali el-Fazı! elKain! en-Necefl. Mu'cemü mü'elli{i'ş-Şf'a,
Necef ı 405 h ş .. s. 14 7) bir başka kişi olup
Lutfullah Halimi ile alakası yoktur.
Eserleri. 1. Bahrü'l-garaib*. Lugat -ı
H alimi olarak da tanınır. Müellif, 1446
yılında manzum olarak kaleme aldığı ve
muhtemelen Sivas kadılığı sırasında yeniden gözden geçirdiği bu eserini o za-
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ellifın . Cevher'i'nin eş-ŞıJ:ıilJ:ı'ı ile İbn Düreyd'in el-Cemher e'si, İbn Faris'in Mücmelü'l-luga 'sı

ve diğer bazı eserlerden
Arapça isimlere Türkçe , bazan
Farsça karşılıklar vermek suretiyle satır
arası tercüme şeklinde düzenlediği bir
isimler sözlüğüdür. Arap harflerine göre
alfabetik olarak hazırlayıp 872'de (146768) tamamladığı eserini Il. Bayezid'e sunmuştur. 884 (1479) yılında istinsah edilmiş nüshalarından biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Ayasofya, nr.
4 773; di ğe r baz ı nü s h a l a rı için b k. Ulleli ,
nr. 3 60 8/ ı ; Esad Efendi , nr. 32 75) . Eserin
ayrıca Kah ire ve Avusturya kütüphanelerinde de yazmaları vardır ( Brock.elmann.
GAL, ll , 289; Suppl., ll, 3 ı2 ; Kehhale, Vlll,
ı56; Loben ste in. ı . 232-2 33 ). 8. Tuhfe-i
Mukaddim etü'l-luga . Farsça'dan Türkçe'ye manzum bir sözlük olan bu risale
aruz vezniyle biri on bir, biri yirmi altı , diğerleri de on iki ve on bir beyitlik dört
parçadan ibarettir. "Huda : Tanrı" kelimesiyle başlayıp " kulaç : baz aldı " kelimesiyle biten bu parçalarda Bahrü '1 garilib'de geçen isimlerin bir kısmı yeniden işlenmiştir. Risale yedi mGsiki makaseçtiği
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Dairesi'ne
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(TSMK, Emanet
H azinesi,

nr. 65)

manlar Amasya valisi bulunan Şehza de
Bayezid'e t akdim etmiş , ancak anlaşıl
m a sı güç olduğu için eseri 872'de (146768) ayrıca şerhederek iki defter halinde
düzenlemiş ve yine Şehzade Bayezid'e
sunmuştur. Türkiye ve Avrupa kütüphanelerinde pek çok yaz ması bulunan eserin en eski nüshalarından biri Süleymaniye Kütüph anesi'ndedir (Esa d Efendi ,
nr. 328 ı ) . 2. K itil bü Til 'iyyeti'l-.lfalimi
ma'a şe rJ:ıih il . Sivas kadılığından alına
rak Tokat'ta hapsedilmesi üzerine Fatih
Sultan Mehmed'e yazdığı elli bir beyitlik
Arapça kasidenin şerhi olup aruzun dört
"müstefilün" kalıbıyla yazılmıştır. Kendi
el yazısıyla ta'lik olarak yazılmış yegane
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır (Ayaso fya, nr. 4088 ). 3.
G ül şe n-i Z i b il . 862'de ( 1457-58) tamamlanarak Fatih Sultan Mehmed'e sunulan tıbba dair bu Farsça manzum eser
"Tabliyyat", "ZarGriyyat" ve "Maraz" baş
lıkları a ltında üç bab ile çeşitli fasıllardan
meydana gelmektedir. Amasya Darüşşi
fası için Şerefeddin b. Ali b. Hac İlyas Sabuncuoğlu tarafından 866'da (1462) nesih hattıyla istinsah edilen bir nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Fat ih .
nr. 3639 ). Eserin adı yazma nüshada (vr.
3•) G ülşen -iZib il şe kl inde yer almasına
karşılık ( Osmanlı Müellifleri, ı . 273 ) Uzunçarşılı ' da (Os ma nlı Tarihi, ll, 600 ) yanlış
olarak Ka sımiyye , Fihrisü Ma.l]tutil-

tercümenin yegane nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Emanet Hazines i. nr. 65) . S. Mu.l]t a şarü'l- eşkdl v e ş erJ:ıuhCı (Sü leymani ye Ktp., Ş ehid Aii Paşa. nr. ı ı ıoı . Fer il'iz-i
.lfalimi olarak da tanınan Arapça muhtasarla buna daha sonra yine kendisi tarafından yapılan geniş şerhi içine alır.
Halimi miras hukukundaki engin bilgisini bu eserle ortaya koymuştur. 6 . .lfilşi 
ye tü If alimi 'ale'l-lja y illi (Sül eymaniye
Ktp., Mahmud Pa ş a, nr. 28ı/2 ) . Necmeddin en-Nesefi'nin İslam akaidine dair yazdığı çok kısa risale Sa'deddin et-Teftazani tarafından ŞerJ:ıu'l- 'A ]fa'idi'n-Nesefi
adıyla şerhedilmiş, buna Hayali bir haşi
ye yazmıştır. Halimi'nin eseri de Hayall'nin haşiyesine yapılmış bir hfışiye mahiyetindedir. 7 . Musarrihatü'l-esmil. Mü-
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beyitlik bir par ça ile sona ermektedir. Lugatçenin bir nüshası, Hüsam b.
Hasan ei-Konev'i'nin düzenlediği TuJ:ıfe -i
.lfüsilmi adlı Arapça. Farsça şiir mecmuasının 76b-78b yaprakları arasındadır
(Sü leymaniye Ktp., Re ş id Efendi , nr. 977/
7). 9. Mir'iltü'Hayyibi n (Sül eymani ye
Ktp., Aş ir Efendi, nr. 4 3 ı /5 ) . Tövbe hak-
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kelimenin manası satır altına yazılmış ve
tercüme 883 'te (1478) tamamlanmıştır.
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kın da olup 86S'te (ı 460-6 ı) Farsça olarak yazılmıştır. 10. Risô.le fi beyani kavô.idi'l-muammô. (Süleymaniye Ktp. , Aşir
Efendi, nr. 430/ 34; Şeh id A li Paşa, nr.
2634/2). Farsça muamma kaidelerini
Türkçe açıklayan ve örneklendiren bir risaledir. Bahrü '1-garô.ib şerh i nden nakledilen bu kaideler yeni örneklerle geniş
letilmiştir. 11. Risô.le ii tecnisô.t ve't-teş
bihô.t ve'l-mecô.zat (Süleymaniye Ktp.,
Aşir Efendi, nr. 430/7). Cinas, teşbih ve
mecaz kaidelerini Türkçe açıklayıp örneklendiren manzum bir risaledir. Müellif, daha önce Bahrü'l-garaib şerhinde
kısaca temas ettiği konuları bu eserde
ayrıntılı bir şekilde işlemiş ve örneklendirmiştir.
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niyye şeyhlerinden Hacı Halife'ye intisap
etti. Bir süre Arap ülkelerinde dolaştık
tan sonra İran'a geçti. Kastamonu'ya
dönünce Trabzon valisi olan Şehzade Selim'in daveti üzerine Trabzon'a gitti. Yavuz Selim kendisine imam tayin ettiği
Hal'im'i'yi ayrıca şehzadesi Süleyman'ın
eğitimiyle de görevlendirdi. Padişah olduktan sonra da günlük 200 akçe maaş
bağlayarak hace tayin etti ve bazı köyleri
ona mülk olarak verdi. I. Selim'in Halim!
Çelebi'ye gösterdiği ilgi. onun huzurundan bir an bile ayrılmasına izin vermeyecek dereceye ulaşmıştı. Hatta bazı vezirlerin, padişaha arzedilecek hususları önce Hal'im'i'ye danışıp daha sonra padişa
hın huzuruna çıktıkları rivayet edilir. Çağ
ctaşı olan bir şair. "Şol padişah ki nam-ı
şer'ifi Sel'im ola 1 Layık budur musahibi
onun Halim ola" beytinde bu hususu dile

Halimi Çelebi'yi Yavuz Sultan Selim'in huzurunda gösteren
Çelebi tezkiresindeki minyatür (Millet Ktp., Ali Emiri,
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getirmiştir.

Yavuz Sultan Selim'le birlikte Mısır seferine katılan Halimi Çelebi sefer dönüşü
Şam'da hastaianmış ve orada vefat etmiştir. Cenaze namazında padişah da
hazır bulunmuş. vefatma "raha Hace
Halim!" ibaresi tarih düşürülmüştür.
Arapça ve Farsça müşkül beyit ve muammaları çözme konusundaki başarısıy
la tanınan Hal'im'i'nin şiirleri hakkında
Aşık Çelebi ve Lat'ifi müsbet ifadeler kullanırken Kınalızade Hasan Çelebi onun şiiri
bildiğini, fakat samimi bir söyleyişe sahip
olmadığını belirtir. Bazı kaynaklarda Hal'im'i Çelebi'ye nisbet edilen Lugat-ı Halimi adlı eser Lutfullah Hal'im'i'ye aittir.
Hal'im'i Çelebi Kastamonu'da cami ,
medrese. sıbyan mektebi, imaret ve misafirhaneden ibaret bir külliye ile bir çifte hamam inşa ettirmiştir. Küpçüğez
mahallesinde bulunan ve Çifte Hamam

Halimi Çelebi tarafı n dan

yaptırıl an

adıyla bilinen yapı halen metrQk olup kitabesinden 920 (1514) yılında yaptınldı
ğı anlaşılmaktadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı , halk arasında Yakub Ağa Camii (Ağa
imareti) adıyla şöhret bulan Alacamescid
mahallesindeki günümüzde hizmete açık
camiyi Hal'im'i Çelebi'nin yaptırdığını. "atabe-i aliyye" ağalarından Yakub Ağa'nın
ise 954 ( 1547) yılında bu yapıyı tamir
ettirip 96S'te ( 1557) vakfiyesini tanzim
ettirdiğini ortaya koymuştur. Ahmet
Gökoğlu'nun caminin Yakub Ağa tarafın
dan yaptırıldığını söylemesi (Paphlagonia, s. 207-209) yanlıştır. Yakub Ağa Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Arşivi'nde bulunan vakfiyesi
Mehmed Behçet tarafından yayımlanmış
tır (bu yayımda HalTml Çeleb i'ni n adı dizgi yaniışı son ucu Hilmi Çelebi olarak çık
mıştır).

Cifte Hamam ve ki tabesi - Kastamonu
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Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Abdülhalim , babasının adı Ali'dir. İlk öğrenimi
ni doğduğu şehirde tamamladıktan sonra Alaeddin Arab'i Efendi'nin hizmetine
girdi. Onun vefatı üzerine Bursa'da Zey-
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