
HELAL 

el-Maide 5/3; el-En'am 6/145; en-Nahl 16/ 
I I 5; İbn Nüceym, s. 94; Mecelle, md. 2 I) 
kuralları bu konudaki temel ilkeler olarak 
kabul edilebilir. Zaruret dolayısıyla helal 
kılınan hususlar ise. "Zaruretler kendi 
miktarlarınca takdir olunur" (Mecelle, md. 
22); "Mani zail oldukta memnu avdet 
eder" (a.g.e., md. 24); "Zarar-ı ammı def 
için zarar-ı has ihtiyar olunur" (a.g.e., md. 
26); "Zarar-ı eşeo zarar-ı ahaf ile izale 
olunur" (a.g.e., md. 27); "Hacet umumi ol
sun hususi olsun zaruret menzilesine ten
zil olunur" (a.g.e., md. 32); "lztırar gayrin 
hakkını iptal etmez" (a.g.e., md. 33) ku
ralları ile sınırlandırılmıştır (bu kurallar 
ve uygulama örnekleri için bk. SüyGtl. s. 
I 79- I 8 I; İbn Nüceym, s. 94- I 00). 

Öte yandan İslam hukukunda araçla
rın da amaçlar gibi meşru olması esas
tır. Bu sebeple helal ve temiz kazanç teş
vik edilmiş, haram, gayri meşru ve kirli 
(habis) yollardan elde edilen kazançlar ya
saklanmıştır (Buharl, "Zekat", 29; "ka
re", 20; "Büyü'", 7-8, ı 5, 39, ı ı 3; "Tala~", 
51; Müslim, "Zekat", 44, 63-65; Tirmizi, 
"Zekat", 28) . Ayrıca, "Ameller ancak ni
yetlere göredir" (Buharl, "Iman", 4 ı; "I:Ii
yel" , I; Müslim, "İmare", 155; EbG Da
vGd, . "Tala~". ı ı); "Şek ile yakin zail ol
maz" (SüyGtl, s. I 18; İbn Nüceym, s. 60, 
81; Mecelle, md. 4); "Alınması memnu 
olan şeyin verilmesi de memnu olur" (Me
celle, md. 34; İbn Nüceym, s. 183); "işlen
mesi memnu olan şeyin istenmesi dahi 
memnu olur" (Mecelle, md. 35; bu kaide
ler için b k. SüyGtl, s. 280-28 I; İbn Nü
ceym, s. 183) gibi kurallar da helal konu
sunda yardımcı ilkeler olarak değerlendi
rilebilir (yukarıdaki kurallar ve helal kav
ramıyla ilgili literatür için bk. HARAM). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahani. el-Müfredat, "J:ıll" md.; Li
sanü 'l-'Arab, "J:ıll" md.; Feyyümi, el-Mişbaf:ıu'l

münir; "J:ıll" md.; et-Ta'rifat, "J:ıeHl.l" md.; Teha
nevi, Keşşaf,!, 347-348; Wensinck, el-Mu'cem, 
"I:ıll" md.; M. E Abdülbaki, el-Mu'cem, "J:ıll" 
md.; Mustafavi, et-Taf:ı~i~. ll, 292-294; J. Pen
rice, A Dictionary and Glossary of the Kartın, 
London 1985, s. 37; Müsned, 1, 5, 43, 301; ll, 
168,237,287,328,332,361,378, 382,404, 
412,415,418, 538; lll, 185,217, 466; IV, 141, 
267,269,271,275,341,426;V, 145,148,161, 
365; Darimi, "Şalat", 111, "Zekat", 31, "Büyii'", 
ı, 78, "Ri~~ .. , 9, "Siyer", 28; Buhari, "İman", 
39, 41, "Teyemmüm", ı, "Eı;an", 8, "Şalat", 
56, "I:Iac", 32, "'Umre", 6, "Zekat", 29, "tıu
mus", 8, "Tala~". 51, "Temenni" , 3, "İ'tişam", 
37, "Büyu"', 2, 7-8, 15, 39, 113, "icare", 20. 
"l:liyel", 1; Müslim, "Şalat", ll, "I:Iac", 141, 
214, "Mesacid", 3, 5, "Zekat", 44,63-65, "Mü
sa~t". 107-108, "İmare"' 155; İbn Mace, "Ta
haret", 38, "Eı§.n", 4, "Menasik", 41, "Et'ime", 
60, "Şayd", 6, "Ticarat", 10-11, "Fiten", 14, 

178 

"Zühd", 26; Ebü Davüd. "Taharet", 41, "Şa

lat", 36, 37, "Menasik", 23, "Tala~". ll, "Bü
yii"', 3, "Cihad", 121; Tirmizi, "Taharet", 52, 
"Eıan", 43, "Zekat", 28, "Libas", 6, "Fe:i:a'i
lü'I-cihad" , 16, "Büyii'", ı; N esai. "Taharet" , 
46, "Eı;an", 37, 38, "l:lac", 77, 143, "Zekat", 
48, "Miyah", 4, "Şayd ve·ı-ıeba'iJ:ı", 35, "Bü
yü'", 2, 94, "Eyman ve'n-nüıur", 19, "15uçiat", 
ll ; Darekutni, es-Sünen, Beyrut, ts. (Alemü'l
kütüb), IV, 298; Tahavi. Müşkilü'l-aşar, Hayda
rabad 1333, 1, 323-326; Matüridi, Kitabü't-Tev
/:ıid, s. 332, 334; Gazzali, el-Müstaşfa, ı, 66, 73-
75; a.mlf .. iJ:ıya' , Kahire 1387/1967, ll, 98, 112-
118; Ebü Bekir ibnü'ı-Arabi. AJ:ıkamü'l-~ur'an , 
ll, 546, 695-696; Alaeddin es-Semerkandi, Mi
zanü'l-uşül (nşr. M. Zeki Abdü lber). Katar 1404/ 
1984, s. 40-45; Mutarrizi, el-Mugrib (nşr. Ma h
müd Fa h Gri- Abdülhamid Muhtar). Halep 1399/ 
1979, s. 219-221; izzeddin b. Abdüsseıam, ~a
va'idü'l-al;ıkam, Beyrut, ts. (Darü 'l-Ma 'rife) , ll, 
89-92; Nevevi, Şerf:ıu Müslim, Xl, 27-29; a.mlf .. 
el-Erba'ün en-Neveviyye ve şerf:ıuha, Kahire, 
ts. (Darü"l-Menar). s. 20-22, 48; ibnü'I-Lehham. 
el-~ava~d ve'l-feva'idü 'l-uşüliyye (nşr. M. Ha
m id el-Fıki). Beyrut 1403/1983, s. 163; Ahmed 
b. Yüsuf, 'Umdetü '1-J:ıufftı.? {i tefsiri eşrefi'I-el
faz (nşr. Muhammed Al tu nci). Beyrut 1414/1993, 
1, 514-516; isnevi. et-Temhid, s. 487-489; Hü
seyin b. Muhammed ed-Damgani, ~amüsü'l· 

~ur'an (n ş r. Abdülaziz Seyyid el-Ehl) . Beyrut 
1983, s. 142-143; İbn Müflih ei-Makdisi, el-Ada
bü 'ş-şer'iyye ve 'l-mine/:ıu '1-mer'iyye, Kahire 
1348/1929, 1, 441-442; Ayni. 'Umdetü '1-~ari, 
Kahire 1392/1972, 1, 343-345; Süyüti, el-Eşbah 
ve'n-ne?a'ir (nşr. Muhammed el-Mu"tasım - Bil
lah). Beyrut 1407/1987, s. 118,133-137, 179-
181, 209-215, 280-281; İbn Nüceym, el-Eşbah 
ve'n-ne?fı'ir (nşr. M. Muti' el-Hafız), Dımaşk 
1403/1983, s. 60, 73-81' 94-100, 121-131' 183; 
Fetteni, Mecma'u bil;ıari'L-envar {i gara'ibi't
tenzil ve Leta'ifi'L-al)bar (nşr. Habibürrahman 
el-A"zami). Medine 1415/1994, 1, 544-550; Şev
kani, Neylü'L-evtar; V, 235-237; VIII, 120; İbra
him b. Mer'i eş-Şeberhiti, el-Fütül;ıatü '1-vehbiy
ye, Kahire 1307/1889, s. 90-98, 209-210; Ah
med b. Hicazi ei-Feşni, el-Mecalisü 's-seniyye, 
Kahire 1374/1955, s. 23-26, 92-94; Mecelle, 
md. 4, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35;Aii 
Fikri, Mürşidü '1-enam li-ma'rifeti'L-f:ıelal ve'L
I;ıaram (nşr. M. Ferid Vecdi). Kahire 1369/1950, 
s. 9-18; Sa'di Ebü Ceyb, el-~amüsü'l-fı~hi, Dı

maşk 1982, s. 98-1 00; Abdülvehhab Reşid Sa
lih Ebü Safiyye, Şerf:ıu'L-Erba'in en-Neveviyye {i 
şevbin cedid !baskı yeri yok!. 1409/1988 (Da
rü'l-Beşir). s. 101-114, 346-355;Zekiyüddin Şa'
ban, islam Hukuk ilminin Esasları (tre. İbra
him Kafi Dönmez). Ankara 1990, s. 207,214-
215, 219-221; Riaz Hussain. Hala! (Lawful) and 
Haram (un-Lawful) in Islam, Lahore 1991, s. 
2-24; Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımız
da Helaller ve Haram/ar; istanbul 1995, s. 13-
32; Mansürizade Said, "Cevazın Şer'I Alıkarndan 
Olmadı~ına Dair" (s . nşr. Ali Bardakoğlu). Erci
yes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der
gisi, sy. 1, Kayseri 1987, s. 81-89; ChafıkChe
hata. ".Qia'iz", Ef2 (ing.). ll, 389-390; '"Uı.I:ırlm", 
Mv.F, X, 211-212; "Tai:ılii", a.e., X, 253-254; 
"l:lelal", a.e., XVIII, 74-77; Ali Bardakoğlu . "Caiz", 
DiA, VII, 27-28; a.mlf .. "Helal", islamda inanç 
ibadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, is-
tanbul 1997, ll, 229-231. ı:;;;:ı 

1!'11!1 FERHAT KOCA 

L 

HELL, Josef 
(1875-1950) 

Alman şarkiyatçı 
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14 Haziran 1875 tarihinde Almanya'nın 
Vilsbiburg şehrinde doğdu. 1896-1898 ·
de Münih'te Fritz Hommel'in yanında Sa
ml dilleri tahsil ettikten sonra Ertangen 
Üniversitesi'nden mezun oldu. Arap şiiri
ne duyduğu özel ilgiden dolayı Arap dili 
ve edebiyatı üzerine araştırma yapmak 
amacıyla 1898-1899'da Mısır. Filistin ve 
Suriye'ye gitti. Beyrut'ta kaldığı bir yıl bo
yunca Luvis Şeyho'nun yanında bilgisini 
ilerletti. Daha sonra Münih'e döndü ve İs
lamiyet öncesi Arap şiirinin sözlüğünü ha
zırlamayı planlayan hacası F. Hommel'in 
teşvikiyle Emev'iler devrinde Araplar'ın 
üç hiciv şairinden biri olan Ferezdak üze
rinde çalışmaya başladı. 1900'de dokto
rasını verdi; arkasından iki sömestr bo
yunca Berlin'de Ed. Sachau'nun yanın
da bulunduktan sonra Münih'e geçerek 
1903'te Al-Farazdalf's-Lieder auf die 
Muhallabiten başlıklı teziyle doçent, 
1908'de profesör oldu. 1911'de Erlan
gen'e yerleşti; 1913'te ordinaryüs profe
sör unvanını aldı. 4 Ocak 1950 tarihinde 
aynı şehirde öldü. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Al-Faraz
dak's Lobgedicht (Loblied) auf al-Wa
lid b. Jazid (Leipzig 1902). Doktora tezi
dir. Ferezdak'ın şiirleri ve bunlara daya
narakyazılmış biyografisiyle onun Emev'i 
Halifesi ll. Velid için kaleme aldığı kaside
lere dairdir. 2. Die Kultur der Araber 
(Leipzig 1910, 1919). 1907kışında Mü
nih'te verdiği konferansların metinlerin
den meydana gelmiştir. Kremer, Wellha
usen ve Grimme gibi şarkiyatçıların da
ha önceki çalışmalarını da göz önünde bu
lunduran Hell "İslam'dan Önce Araplar" , 
"Muhammed", "Fetihler Dönemi". "Erne-
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vii er". "Bağdat", "Kuzey Afrika ve İspan
ya" başlıkları ile altı bölüm oluşturan kon
feranslarında Arap kültürünün gelişmesi 
ve misyonu üzerinde durur. Birinci bö
lümde genel olarak kültürlerin doğuşu ve 
gelişmesine temas edildikten sonra Arap
lar'ın İslam'dan önceki hayat tarzları. 
kültür, sanat, ticaret ve i nançları hakkın

da bilgi verilmiştir. İkinci bölümde. Hz. 
Peygamber ile birlikte dünyanın önemli 
bir kesiminde meydana gelen değişimin 
dini. siyasi. kültürel yönden değerlendi
rilmesi, üçüncü bölümde hilafet konusu. 
fetih hareketleri ve sonuçları gibi konu
lar ele alınmıştır. Dördüncü bölüm. Hz. 
Osman'dan sonra başlayan hilafet tartış

malarını ve her yönüyle Emevller'i ince
ler. Beşinci bölümde İslamiyet'in yayıl
ması, Abbasller'in İslamiyet' e yaptığı hiz
metler, içteki çekişmeler. mezheplerin 
ortaya çıkışı. dini ve tabii ilimler sahasın
da kaydedilen gelişmeler ele alınır. Son 
bölümde İslamiyet'in Kuzey Afrika ve Av
rupa'ya yayılışı ve müslümanların bu
ralardaki faaliyetleri. geride bıraktıkları 

eserler. yetiştirdikleri alimler ve Avrupa'
nın İslam kültüründen etkilenişi üzerin
de durulur. Bu eser S. Hudabahş tarafın
dan The Arab Civilization adıyla İngi
lizce'ye tercüme edilmiştir (Cambridge 
1925; Kalküta 1926; Lahore 1943). 3. Von 

Muhammed bis Ghazali (]ena 1915, 

ı 923). İslamiyet'in esaslarının teorik ve 
pratik yönden incelendiği eserin giriş bö
lümünde Ortadoğu'da hakim olan dinle
re ve topluluklara kısaca temas edildik
ten sonra Hz. Muhammed'in ortaya çıkı
şı. peygamber olarak ilahi vahyi tebliğ 
edişi. İslamiyet'in yayılması. vahyin özel
liği ve tesiri. Kur'an'ın yazılması ve der
lenmesi, hadisler, mezheplerin oluşması 
ve İslam filozof ve fıkıhçılarıyla başlıca 
eserleri ele alınmış. sonraki bölümlerde 
inanç esasları, ahlak. cihad ve evlilik gibi 
konulara dair bazı ayetlerin tercümeleri
ne yer verilmiştir. Ebu Hanife ve el-F*

hü'l-ekber'le ilgili bölümde Ebu Hanife'
nin İslam akaidinin esasları hakkındaki 
görüşleri, bunu takip eden Ebu Ca'fer 
et-Tahavl'ye dair bölümde Ehl-i sünnet 
ve'l-cemaat'in inanç sistemi, arkasından 
Ebü'I-Hasan el-Eş' ari'nin Kitô.bü '1-Lü

ma' adlı eserinin üçüncü kısmındaki tar
tışma, Ebü'I-Leys es-Semerkandl bölü
münde vahiy meselesi ve Gazzall'ye ayrı
lan son bölümde de onun çeşitli eserlerin
de yer alan ibadet ve ahiakla ilgili görüş
leri incelenmiştir. 

B) Neşirleri. 1. Diwan des Farazdaq, 
2. Hiilfte (M ünehen ı 900). Daha önce R. 
Boucher. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
nüshaya (Ayasofya , nr. 3884) dayanarak 
Ferezdak divanını neşretmeye başlamış 
(Paris 1870-1875). ancakilk3000beyit
ten sonra bu çalışma durmuştu. Hell. 
1898 yılında İstanbul'dan eserin fotoğ
raflarını sağlayarak yazma nüshanın 
kalan kısım l arını yayımladı. Bu arada, 
467 numaralı kasideden itibaren yazma
da eksiklik olduğunun farkına varmış ve 
Boucher'in istinsah ettiği nüsha ile Cam
bridge Kütüphanesi'nde bulunan nüs
hayı karşılaştırıp ortaya çıkardığı altmış 
bir sayfalık kısmı Diwan des Faraz
daq, 2. Hiilfte B adı altında tıpkıbasım 

olarak neşretmiştir (Leipzig 1901). 2. 
Abü Hanifa, al-Fıkh al-akbar (]ena 
I 915, tercümesiyle birlikte). 3. MuJ:ıam
mad b. Sallam al-GumaJ:ıi, Die Klas
sen der Dichter (Leiden 1916). Hell, 
191 O' da Kahire'deki ei-Mektebetü'I-Hi
dlviyye'de üzerinde çalıştığı İbn Sellam 
ei-Cumahl'nin Tabakatü 'ş-şu'arô.' adlı 
eserini altı yıl sonra yayımlamıştır. Da
ha sonra Chester Beatty Kütüphanesi'n
de (Dublin) kitabın bir başka nüshası bu
lunmuş ve Arthur John Arberry tarafın
dan Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies'te (XIII, 1 I 949-

19501. s. 7-22, 602-615) bu nüsha ile 
Hell'in neşri karşılaştırılarak onun bazı 
eksiklik ve okunuş farklılıkları ihtiva et
tiği ortaya konulmuştur. Üç yıl sonra 
eser Mahmud Muhammed Şakir tarafın
dan tekrar yayımianmış (Kah i re 1952). 

Hell'in neşri de 1982'de Beyrut'ta bir ke
re daha basılmıştır. 4. Neue Hudaili 
ten-Diwane (1. Hannover I 926; ll, Leip
zig ı 933). Kahire'de ei-Mektebetü'I-Hi
dlviyye'de çalışırken bulduğu Hüzeyl ka
bilesi şairlerine ait bazı divanların neş
ridir. Eserin ı. cildinde Ebu Züeyb ei
Hüzell'nin. ll. cildinde Saide b. Cüeyye, 
Ebu Hıraş. Mütenahhil ve üsame b. Ha
ris'in divanları ile tercümeleri yer almak
tadır. 

H eli, bunlardan başka çeşitli ilmi dergi 
ve armağan kitaplarında genellikle Arap 
şiiri ve şairleriyle ilgili birçok makale ya
yımlamış. ayrıca bazı araştırmacılara eski 
Arapça metinlerin tercümesi hususunda 
yardımcı olmuştur ( eserlerinin tam liste
si için bk. Bibliographie der Deutschsp' 
rachigen Arabistik und lslamkunde, XIV, 

388-390) . 

HEMDAN (Beni Hemdanl 
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HEMDAN (Beni Hemdan) 
(..:,!~~) 

Yemen'de yaşayan 
Kahtaniler'e mensup 

bir Arap kabilesi. 

Kabileye adını veren Hemdan'ın nese
bi Hemdan (Evsele) b. Malik b. Zeyd b. 
Evsele b. Rebla b. Hıyar b. Malik b. Zeyd 
b. Kehlan b. Sebeb. Yeşcüb b. Ya'rub va
sıtasıyla Kahtan'a ulaşır ( Hemdanl. X, ı-
7) Ancak bu silsile bazı kaynaklarda fark
lı şekillerde gösterilmiştir (Hasan lsa , s. 
21-26). Kabile, Hemdan'ın torunlarından 
Bekll ile Haşid'in çocukları vasıtasıyla çe
şitli koliara ayrılarak varlığını günümüze 
kadar korumuştur (bu iki kabilenin kol
ları ve zamanımızda yaşadıkları yerler 
için bk. iA, V/ 1, s. 348-350). 

İslam'dan önce. San'a'dan Sa'de'ye ve 
Kızıldeniz'den Me'rib'e kadar uzanan ge
niş toprakların doğusunda Beni Bekll, 
batısında Beni Haşid yaşıyordu. Ancak bu 
ayırım kesin değildi; çünkü kabHelerin ba
zı kolları birbirlerine ait bölgelere yerleş
m işi erdi. Beni Bekll'e ait topraklar mey
ve, sebze ve tahıl ürünleri bakımından 
çok verimli olmasının yanında şehirleri, 
kaleleri, hayvancılığa elverişli dağları. ve
rimli ovaları ve özellikle Erhab bölgesin
de yetişen develeriyle meşhurdu . Kabile 
mensupları ziraat ve hayvancılığın yanı 
sıra madencilikle de uğraşıyor, altın ve 
gümüş çıkarıp işliyorlardı. 

Tarihi çok eskilere giden Hemdan ka
bilesi, milattan önce siyasi olarak bağlı 
bulunduğu Sebe Devleti'nin. adına Ye
men'in birçok yerinde mabedler yapılan 
baştanrısı Makka'ya tapıyordu. Siyasi oto
riteyi ele geçirip güçlendiği milattan son
raki bir buçuk asırlık dönemde ise Riam 
(Riyam) adında kendine ait bir tanrısı var
dı. Kabile mensuplarının, savaşlardan 
sonra ve hasat zamanında bu tanrının 
Akva tepesinde bulunan putunu ziyaret 
ettikleri bilinmektedir. Bazı Hemdanlı

lar'ın ise Zunüvas zamanında Yahudiliğe 
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