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Ebu Bekr Ahmed 
b. Muhammed b. HarCın el-Hallal 

(ö. 311/923) 

Ahmed b. Hanbel'in 
L görüşlerini derleyen Hanbeli fakihi. _j 

234 (848) veya 235 (849) yılında Bağ
dat'ta doğdu. Fıkhı Ahmed b. Hanbel'in 
talebelerinden öğrendi. Ebfı Bekir el
Merrfızl. İmam Ahmed'in iki oğlu Salih 
ve Abdullah ile amcasının oğlu Hanbel b. 
İshak, Ebfı Davfıd es-Sicistani, İbrahim 
el-Harbi, Hasan b. Arefe, Ya'küb b. Süf
yan el-Fesevi. Abbas b. Muhammed ed
Dfıri, Ebfı Bekir Muhammed b. İshak es
Sagani gibi pek çok hocadan ders aldı. 

Ahmed b. Hanbel'in fıkhi görüşlerini 
ve fetvalarını toplamak için Suriye, Cezi
re. Mısır ve İran'da pek çok bölgeyi do
laştı: buralarda imam Ahmed'den veya 
onun öğrencilerinden ders alan pek çok 
alimle görüştü: imam Ahmed'in görüş
lerini derleyip el-Cami' adlı eseri mey
dana getirdi. Bu eseriyle Hanbeli mezhe
bini yok olmaktan kurtardı ve mezhep 
içinde bir otorite haline geldi. Kendisin
den önce Hanbelilik henüz müstakil bir 
mezhep hüviyetini kazanmamıştı. Ebfı 
Bekir Muhammed b. Hüseyin b. Şehri
yar, "Hepimiz Ebfı Bekir el-Hallal'e tabi
yiz. imam Ahmed'in ilmine vakıf olma ve 
onu derleme konusunda hiç kimse ken
disini geçememiştir" der (Hatlb, V, 113; 
Zeheb\', A'Lamü'n-nübela', XIV, 298). 

Bağdat'taki Mehdi Camii'nde ders ve
ren Halla! mezhebin yayılmasına hizmet 
eden çok sayıda ilim adamı yetiştirdi. Öğ
rencileri arasında Gulamü'l-Hallal laka
bıyla tanınan Abdülaziz b. Ca'fer, Ebü'l
Hüseyin Muhammed b. Muzaffer el-Bez
zaz ve Hasan b. Yusuf es-Sayrafı gibi alim
ler vardır. 

Ebu Bekir el-Hallal, 2 Rebiülewel 311 
(20 Haziran 923) Cuma günü Bağdat'ta 
vefat etti ve hacası Ebu Bekir el-Merru
zi'nin kabrinin yanına İmam Ahmed'in 
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ayak ucuna defnedildi. Bazı kaynaklar 
vefat gününü 2 Reblülahir (20 Temmuz) 
Cumartesi olarak verirlerse de cuma gü
nü öldüğü konusunda ittifak bulunduğu
na göre birinci tarih doğru olmalıdır. Hal
la!. eserleri ve dersleriyle Ahmed b. Han
bel'in fıkhi görüşlerinin yayılmasına ön

cülük etmiştir. Daha sonra gelen Hanbeli 
fakihleri, onun eserlerinde yer almayan 
rivayetleri derleyerek eksikleri tamamla
mışlar' ve bu şekilde oluşan mezhep lite
ratürünü önce özetleme, sonra şerhet
me ve diğer mezhep imamlarının görüş
leriyle karşılaştırma yoluyla geliştirip sis
temli hale getirmişlerdir. 

Eserleri. 1. Kitfibü 's-Sünne*. Kaynak
larda adı kısaca es-Sünne olarak da ge
çer. Selef alimleri, sahih akldeyi ihtiva 
eden ve bid'atçı fırkalara karşı bu aki'deyi 
savunan kitaplara genel olarak "es-Sün
ne" adını verdiklerinden Hallal de eseri 
için bu adı seçmiştir. Esere Kitdbü '1-
Müsned veya kısaca Müsned adının ve
rilmesi ise içinde yer alan bilginin umu
miyetle İmam Ahmed' e isnat edilmesin
den dolayı olup kitap üzerinde bir dokto
ra çalışması yapan Ziyaeddin Ahmed ta
rafından gerçekleştirilen neşri de el-Müs
ned min mesa'ili Ebi 'Abdillah AJ:ı
med b. MuJ:ıammed b. Ifanbel adını 
taşımaktadır ( Dakka 1980). Dönemin he
men hemen bütün kelam problemlerini 
ele alan eserin günümüze ulaşan ve yedi 
bölümdi:m (cüz) meydana gelen yazma 
nüshasının sonunda müstensihin düştü
ğü, "Aslın ilk cildi sona erdi" kaydıyla (es
Sünne, naşirin mukaddimesi, S. 45). kla
sik kaynaklarda bu eserin üç cilt olduğu 
şeklindeki açıklama göz önüne alınarak 
mevcut nüshanın bütün eserin ancak 
üçte birini teşkil ettiği söylenebilir. Bu 
yedi bölümden üçü Atıyye ez-Zehrani ta
rafından es-Sünne adıyla neşredilmiştir 
(Riyad 1410/ 1989). z. el-Cami'. Hanbeli 
mezhebinin ilk temel fıkıh kitabıdır. İb
nü'l-Cevzl. pek çok kaynakta yirmi cilt 
kadar olduğu belirtilen bu eserin 200 cüz 
olduğunu söyler. İbn Teymiyye, Hallal'in 
çeşitli şehirleri dolaşarak İmam Ahmed'in 
fıkıh meseleleri hakkında söylediklerini 
yaklaşık kırk ciltte deriemiş olmasına rağ
men ondan gelen pek çok hususun kitap
larında yer almadığını belirtir (Mecmü'u 
{etfwa, XXXIV. lll) . Hallalel-Cdmi'de za
man zaman kendi görüşlerini belirtirse 
de eserin büyük bir kısmı İmam Ahmed'in 
sorulan sorulara verdiği cevaplardan mey
dana gelmiş olup onun görüşleri hadis
lerle, saMbe ve tabiinden gelen rivayet
lerle desteklenmekte, yer yer fakihlerin 
farklı görüşleri aktarılmakta ve imam Ah-

med'den gelen rivayetler arasında ter
cihte bulunulmaktadır. İmam Ahmed'in 
görüşlerinin bir kısmı daha önce oğulları 
Abdullah ( Mesa'ilü 'L-imam A/:tmed b. f:lan
bel, nşr. Züheyr eş-ŞavTş, Beyrut 1400/ 
1980, ı. bs.; Beyrut 1988, 3. bs.) ve Salih 
(Mesa'ilü'L-imam A/:tmed b. f:lanbel, nşr. 
Fazlurrahman b. Din Muhammed, 1-111, 
Delhi 1408/1988) tarafından derlenmiş
se de onların eserleri geniş hacimli değil
dir. Ayrıca Salih'in eserinde fıkhi tertibe 
riayet edilmediği gibi fıkıh dışı konulara 
da yer verilmiştir. Hallal ise fıkıh kitapla- · 
rının bilinen tertibini takip ederek bütün 
rivayetleri toplamaya çalışmıştır. el-Ca
mi'in günümüze ulaşan bölümlerinden 
üçünü Seyyid Kisrevi Hasan tahkik ede
rekAJ:ıkdmü ehli'l-milel mine'l-Cami' 
li-mesa'ili'l-İmam AJ:ımed b. Ifanbel 
(Beyrut 1414/1994) ve el-Vu]füt ve't
tereccül mine 'i-Cami' li-mesa'ili'l
İmam AJ:ımed b. If an bel ( Beyrut ı 4 ı 5/ 
1994) adlarıyla yayımlamıştır. İbn Teymiy
ye AJ:ıkdmü ehli'l-milel'den alıntılar yap
mıştır (Der'ü te'aruzi'l-'a]fl ve'n-na]fl, 
VIII, 390-398; krş. AJ:ıkdmü ehli'l-milel, 
s. 14-16, 23-24). Eserin vakıftarla ilgili 
bölümü ayrıca Abdullah b. Ahmed b. Ali 
ez-Zeyd tarafından vakıf kavramı ve tari
hi, Hallal'in biyografisi ve eserlerinin yer 
aldığı geniş bir girişle birlikte (I. ı 8- ı 8 ı) 
ve dipnotlarda diğer Hanbeli fakihlerinin 
görüşlerinin yanı sıra Hanefi, Maliki ve 
Şafii mezheplerinin görüşleri de verilerek 
Kitabü '1-Vu]füt min mesa.'ili'l-İmam 
AJ:ımed b. Ifanbel eş-Şeybdni adıyla 
neşredilmiştir (1-11, Riyad ı4ıO/ı989). el
Cami'in bir başka bölümü olan "Kita
bü A(Jkami'n-nisa'" Abdülkadir Ahmed 
Ata tarafından aynı adla yayımlanmıştır 
(1400 IDarü't-tü rasi'l-ArabTi) . Bu neşir
de konuyla ilgili olarak imam Ahmed'den 
gelen, ancak kitabın aslında bulunmayan 
rivayetler müellifin tertibini bozacak şe
kilde verilmiştir. el-Cami'i şerheden Gu
lamü'l-Hallal eseri tamamlayıcı mahiyet
te Zadü'l-müsatili kaleme almıştır. 3. 
el-Emr bi'l-ma'r(if ve'n-nehy 'ani'l
münker. Bazı çağdaş araştırmacılar, kla
sik kaynaklarda Hallal'in eserleri arasın
da adı geçmeyen bu kitabı el-Cami'in 
bir bölümü sayarlar. Kitap İsmail el-Ensa
ri (Riyad ı 389/1969). Abdülkadir Ahmed 
Ata (Kahire 1975; Beyrut 1406/1986) ve 
Meşhur Hasan Süleyman - Hişam es-Sek
ka ( ı410/1990 !el-Mektebü' l-islamT)) ta
rafından neşredilmiştir. 4. el-Ifaş 'ale't
ticare ve'ş-şına'a ve'l-'am el ve'l-inkar 
'ala men yedde'i't-tevekkül ii terki'l
'amel ve'l-J:ıucce 'aleyhim ii ~alike . 

Mahmud b. Muhammed el-Haddad, da
ha önce Dımaşk'ta basılan eseri (ı 348/ 



1929) rivayetlerinin tahriclerini yaparak 
tekrar yayımiarnıştır (Riyad 1407/1987). 
s. Taba]fatü aş]J.dbi AJ:ımed. Dar ü'l-kü
tübi 'z-Zahiriyye'de bir mecm ua içinde 
(nr. 106. vr. 28-52) bir bölümü yer alan 
eser, sonraki biyografı yazarlarının ilk dö
nem Hanbeli alimleri hakkında temel kay
nağı olmuştur. 

Ebu Bekir el-Hallal'in rivayet ettiği Ah
med b. Hanbel'in er-Red 'ale'z-zenadı
]fa ve'l-Cehmiyye adlı eseri Abdülazlz 
İzzeddin es-Seyrevan tarafından neşre
dilmiştir (Dımaşk 1408/1988). İbn Teymiy
ye. İmam Ahmed'in er-Red 'ale'z-zena
dı]fa ve'l-Cehmiyye tim a şeket tihi min 
müteşabihi'l-Kur'an ve te'evvelethü 
'ala gayri ehlih adlı eserini Hallal'in es
Sünne'de zikrettiğini belirtir (Der'ü te'a
ruzi'l-'akl ue'n-nakl, 1, 221). 

Kaynaklarda Hallal'in el-'İlm (İbn Tey
miyye'ye göre İmam Ahmed'in fıkıh usu
lüne dair görüş lerini toplayan en geniş 
eserdir, bk. el-İman, s. 342). el-'İlel (üç 
cilt olduğu rivayet edi lmektedir). Tetsi
rü'l-garib, el-Edeb, A]]la]fu AJ:ımed b. 
ljanbel adlı eserlerinin de bu lunduğu 

zikredilmektedir. 
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HAUAL, Ebu Selerne 
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(bk. EBÜ SELEME el-HALLAL). 
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ı 
HALLÜ MÜŞKİLATi'I-iŞARAT 

--, 

( ~ı;ı..:.~ ı ~~ J> ) 

Nasirüddin-i Tusi'nin 
(ö. 672/1274) 
İbn Sina'nın 

el-İşfirfit ve 't -tenbihfit adlı 
eserine yazdığı şerh 

(bk. el-iŞARAT ve't-TENBIHAT; 

L 
TÜSi, Nasirüddin). 
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ı 
HALVANİ 

--, 

(..ji,WI) 

Ebu Muhammed Şemsüleimme 
Abdülazlz b. Ahmed el-Halvanl 

(ö. 452/1060 [?]) 

L 
Hanefi fakihi. 

.J 

Buharalıdır. Babası helva yapıp sattığ ı 

için Halvanl (HalvaD nisbesiyle anılır. Ebu 
Abdullah Guncar el-Buhar!, Ebu Sehl Ah
med b. Muhammed el-Enmatl ve Ebu 
Ali Hüseyin b. H ıdır en-Nesefı gibi alim
lerden ders okudu. Aralarında Şemsüle

imme es-Serahsl, Ebü'l-Usr el-Pezdevl, 
Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl, Ebu Bekir Muham
med b. Ali ez-Zerencerl ve oğlu Bekir b. 
Muhammed ez-Zerencerl, Muhammed 
b. Hasan en-Nesefı, Abdülazlz b. Muham
med en-Nahşebl'nin bulunduğu birçok 
talebe yetiştirdi. Özellikle fıkıh alanında 
der in bilgi sahibi olan Halvanl, kendi za
manında Buhara yöresinde Hanefi alim
lerinin en önde geleniydi. Kemalpaşaza

de onu "meselede müctehid" alimlerden 

sayar. 

Halvanl'nin vefat yeri ve tarihi konu
sunda farklı rivayetler mevcuttur. Tale
besi Abdülazlz b. Muhammed en-Nahşe
bi, Şaban 4SZ 'de (Eylül 1060) Keş'te ve
fat ettiğini söylerken Sem'anl aynı yerde 

448 (1056) veya 449 (1057) yılında öldü
ğünü ve Buhara'ya götürü1erek Kelabaz 
mahallesinde defnedildiğini , Zehebl ise 
Şaban 4S6'da (Ağustos 1 064) Buhara'da 

öldüğünü kaydetmektedir. 

Eserleri. 1. el-Mebsut. Fıkha dair olan 
eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir 

nüshası mevcuttur (Ayasofya, nr. 1381 ). 
Sekiz cüzden meydana gelen eserin ba

şından iki yaprak eksik olup ZZ4. yapra
ğa kadar bir müstensih, 764. yaprağa 
kadar olan bölümü bir başka müstensih 
tarafından istinsah edilmiş ve burada el
MebsCıfun son cüzünün tamamlandığı 
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belirtilmiştir. Ancak kitaba daha sonra 
kimin tarafından yazıldığı bilinm eyen bir 
cüz daha eklenmiştir. z. Meclis min me
calisi Şemsi'l-e'imme el-ljalvani ii şı

tati eşrati's-sa'a ve ma]famati'l-]fıya 

me. İki nüshası tesbit edilen eserin Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki yazınada 
(Esad Efendi, nr. 1446/3, vr. 43 8 -73b) bu 
şekilde kaydedilen adı Bibliot heque Na
tionale'deki nüshada (nr. Arabe 2800, vr. 
442b-465b) Şıtatü eşrati's-sa'a ve ma
Mmati'l-]fıyame olarak geçer. Kitabın 
başında verilen bilgiden anlaşıldığına gö
re Halvanl'nin imla ettirdiği bu eser. tale
besi Serahsl tarafından düzenlenmiştir. 

Bundan dolayı Kat ib Çelebi (Keşfü'?·?U · 

nan, ıı. 1079), Brockelmann (GAL Suppl., 

ı. 638) ve Muhammed Hamlduilah (İA, X, 
503-504) eseri Serahs\"ye nisbet etmiş

lerdir. Nitekim sadece Paris nüshasını gö
ren Zeki Sarıtoprak da kitabı Serahsl'ye 
nisbet ederek Şıtatü eşrati's-sa'a adıyla 

yayımiarnıştır (Kahire 1414/1993). 

Katib Çelebi. Halvanl'nin Fetava adlı 
bir eseri bulunduğunu kaydetmekte (Keş
fü'?·?unan, II, 1224) ve Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki (Serez. nr. 1166) Mün
ta]]abü '1-tetava adlı eser ona nisbet edil
mekteyse de Şemsü1eimme es-Serahsl 
(ö. 483/1090). Kadihan (ö . 592/1196) ve 
Burhaneddin el-Merginanl (ö. 593/1197) 
gibi daha sonra yaşamış alimlerden na
killerde bulunulması eserin Halvanl'ye nis
betini i mkansız kılmaktadır. Katib Çelebi 
Halvanl'nin ayrıca şu eserlerini de zikre
der: ŞerJ:ıu Edebi'l-]façli li-Ebi Yusuf, 
Şeri:ıu '1-Cami'i'l-kebir, ŞerJ:ıu '1-ljiyel 
li'l-ljaşşô.t, ŞerJ:ıu 's-Siyeri'l-kebir, eş
Şür(ıt, el-Feva'id, Kitabü'l-Kesb, Kitô.
bü 'n-Nata]fat, el-Va]fı 'at (Keşfü '?·?U· 

nan, ı. 46, 568. 695; II, 1014, 1046, 1298, 
1452, 1467, 1999). 
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