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ye ıa me~hebiyye (Kahire 1963); el-Mü
ceddidun fi'l-İslam (Kahire 1965) (HGII 
bu eserinde tecdidin mana ve şartlarını, 
di nin hangi konularında tecdidin yapıla
bileceği ni açıkladıktan sonra başlangıç
tan SüyGtl'ye kadar olan tecdid faaliyet
lerini SüyGtl'nin et-Tenbi'e adlı eserine 
dayanarak, SüyGtl'den kendi zamanına 
kadarki faaliyetleri ise Muhammed ei-Me
ragi'nin Bugyetü 'l-muktedln adlı kitabını 

esas alarak anlatmıştır); et-Tefsir neş'e
tühu, tederrucühu ve tetavvuruhu (nşr. 
İbrahim Hurşld , Kahire 1982). 

C) Tarih. Künnaşe fi'l-felsefe ve tari
l].iha (Kah i re ı 934); Taril].u'l-milel ve'n
nil].al (Kah i re ı 935); Re'y ii Ebi'l- 'Ala' 
(Kahire 1945); Malik b. Enes terceme 
mul].arrere (I-lll, Kah i re 195 I); el-Cün
diyye ve's-silm fi'l-İsJam (Kahire I 960); 
Malik b. Enes tecaribü I:ıayat (Kahire 
I 962); Taril].u'l-J:ıaçlareti'l-Mışriyye (Ka
hi re, ts., eserin ll. cildinde yer alan is
lam ' ın zuhurundan XX. yüzyıla kadar Mı
sır'da dini hayatla ilgili bölüm [Il, 529-
560] HGII'ye aittir). 

D) Eğitim. el-Ezher fi'l-~arni'l- 'işrin 

(Kahire 1936); İtticahat l].adişe fi't-ter
vii:ı ve ev~ö.ti'l-ferag (Kahire 1980, Ke
mal Derviş, Muhammed Muhammed 
Hammaml ile birlikte); el-Mela'ib ve'l
meyadinü'r-riyatiyye el-mi~as ve'l
eb'ad (Kah i re I 984, Abbas er-Remll ve 
Hanefi Muhtar ile birlikte) . 

HGII gençlik yıllarında ei-Katibü'l-mü
tenekkir takma adıyla Cerimetü '1-abô.', 
Sefirü'r-Reşid ve er-Rahibü'l-mütenek
kir adlı üç tiyatro eseri kaleme almış, 
1917 yılında Kahire Tiyatrosu'nda sahne
ye konan bu oyunlar yazarın ölümünden 
sonra el-Edeb dergisinde yayımlanmış
tır. 

Kadi Abdülcebbar'ın el-Mugni ii eb
vabi't-tevl].id ve'l-'adl adlı eserinin XVI. 
cildinin ilmi neşrini yapan (Kahire I 380/ 
ı 960) HGII'nin ders notlarından oluşan 
Na?:aratü'l-İslami'l-ictima'iyye ems 
el-yevm ve gaden, Mü~ekkiretü'l-al]. 

ıa~, Taril].u '1-'aM'idi'l-İslamiyye, Mü
~ekkire adabi'l-bal].ş ve'l-müna?:ara, 
Mü~ekkire fi'l-edebi'l-'Arabi ve tari
l].ihi adlı eserleri henüz yayımlanmamış
tır. Mecelletü külliyyeti'l-adab, es-Si
yase, er-Risale, el-'Arabi, el-Mu~tetaf, 
el-Edeb ve Mecelletü'l-~atô.'i'ş-şer'i 
gibi dergilerde çok sayıda makalesi bu
lunmaktadır. 

The Encyclopaedia of Islam'ın Arap
ça çevirisi Dô.'iretü 'l-ma'ô.rifi 'l-İslô.miy
ye'deki "Uşul" (ll, 265-290), "Belagat" (IV. 
65-72), "Tat:ırlf" (IV, 602-608), "Tefslr" (V, 
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348-374), "Selam" (XII, 49-52), "Slret" (XII, 
440-458). "Şerl'at'' (Xlll, 257-265). "Şalit:ı" 
(XIV, 107-1 I 1), "Şat:ılt:ı" (XIV, 150-161), 
"Şada!5-a" (XIV, ı 70-1 7 ı) ve "Şalat" (XIV, 
302-308) gibi birçok maddeye tashih, ten
kit ve ikmal mahiyetinde ilaveler yapan 
Emin ei-HCıll'nin bütün eserleri, ei-Hey'e
tü'I-Mısriyyetü'l-amme tarafından 1978 
yılından itibaren e l-A 'mô.lü '1-kô.mile li
Emin el-Ijuli adıyla yayımlanmaya baş

lamıştır. 
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HULK 

(bk. AHLAK). 
_j 

HULMANİYYE 
( 4:;il.ıı..l:>.Jf) 

Müşebbihe'ye mensup 
Ebfi Hulman ei-Farisi ed-Dımaşki'nin 

(ö. IV /X. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. MÜŞEBBİHE). 
_j 

L 

HULÜL 
(J~I) 

ilahi zatın veya sıfatiarın 
yaratıklardan birine veya tamamına 

intikal edip onlarla birleşmesi 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi çözmek, bir yere inti
kal etmek, konup yerleşmek" anlamların

da masdar olan hulul kelimesi isim şek
linde de kullanılır. Teri m olarak "gül su
yunun güle sirayet etmesi gibi iki cismin 
birleşmesi, varlıkla onun mahalli veya 
arazia cevher arasındaki münasebet, bir 
şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudi
yetiyle aynı olması" gibi değişik biçimler
de tanımlanmıştır (et-Ta'rl{at, "b.ll" md.; 
Tehanevl, I, 706-709). Ruhun bedenle, fa
al aklın insanla birleşmesine bazı filozof
lar ve Satınller'ce huiCıl denilmişse de İs
lam düşünce tarihinde itikadl tartışma
lara konu teşkil eden huiCıl "ilahi zatın ve
ya sıfatiarın yaratıklardan birine. bir kıs
mına yahut tamamına intikal edip onlar
la birleşmesi, Allah ' ın insan veya başka 
bir maddi varlık görünümünde ortaya çık
ması" diye tanımlanabilir. Hulı11 kavramı 

Kur'an- ı Kerim ile bazı hadislerde sadece 
sözlük anlamında yer almıştır (bk. M. F 
Abdülbaki, el-Mu'cem, "b.ll" md.; Müsned, 
lll, 354, 386). 

İslam'dan Önceki Dinlerde Hulfil. Ge
leneksel dinlerden tek tanrılı diniere ka
dar geniş bir inanç kuşağında ortaya çı
kan hulı11 (incarnation) kavramı, insan üs
tü ilahi bir kudretin belli bir amaç doğru l

tusunda çoğunlukla insan, bazan da hay
van suretinde tamamen veya kısmen yer
yüzünde görünmesini (bedenlenme) ifade 
eder. Bu tanımıyla huiGI, basit bir şekil 
değiştirmenin ötesinde ilahi iradenin bi
linçli olarak kendini göstermek üzere her
hangi bir varlığın bedenini seçmesiyle il
gilidir. İlk şekli animistik dinlerde ortaya 
çıkmış olmakla birlikte hulı11 inancı ger
çek önemine özellikle Hinduizm ve Hıris

tiyanlık'ta kavuşmuştur. Bununla birlik
te eski Mısır'dan Grekler' e kadar pek çok 
dinde görünmektedir. 

Kozmostaki varlıklar arasında antoto
jik bir ayırımın olmadığına ve bütün var
lıkların mahiyeti itibariyle özdeş bir can 
taşıdığına inanılan animistik dönemlerde 
bir ruhun bir başka bedene girmesi inan
cı (lycantrophy, shape shifting) oldukça yay
gındı. Mezarlara konulan ölü hediyeleri
nin de desteklediği gibi muhtemelen ruh
ların mutlak olarak bir bedende var ola
bileceği düşüncesi bu inanca yol açmış-



tır. En azından ruhların geçici de olsa yer
yüzüne döndükleri düşüncesine eski kül
türlerde sıkça rastlanmaktadır. Eskimo
ların inancına göre ruhlar zaman zaman 
çoğunlukla akrabalarının bedenine bürü
nerekyeniden dünyaya dönerler. Şaman
lar. herhangi bir törende taktıkları mask 
aracılığıyla geçici olarakonun temsil et
tiği varlığın ruhuna ait olduklarına ina
nırlar. Şamanik karakterdeki Şintoizm'
de de rastlanan bu aidiyet fikri, h ulu! 
inancından farklı olsa bile onun hazırlan 

masına katkıda bulunan süreçlerden bi
ridir. Bu fikrin uzantısı olan inanç biçim
lerine Orta Avustralya yerlilerinde sıkça 
rastlanmaktadır. Buna göre daha insan
lar yaratılmadan önce herkesin ölümsüz 
ruhu ruhlar aleminde mevcuttu. Ruhlar 
bu alemde yaşarken ata tatemleri insan 
ruhlarına her türlü bilgiyi öğretmişti. Ya
ratılıştan sonra bu ruhlar insan suretin
de bedenlendiler; ölümden sonra gidile
cek yer yine ruhlar alemidir. 

Eski Mısır'da firavun genellikle tanrı 
Horus'un bedenleşmiş hali olarak düşü

nülürdü. Grekler'de Zeus ve Artemis gibi 
ilahlar sık sık hayvan bedeninde yeryüzü
ne gelirlerdi. Eski Türkler'de "don (elbise) 
değiştirmek" tabiriyle ifade edilen hulul 
inancına göre Şamanlar ya da önemli şah 

siyetler sık sık hayvan bedenine girer ve 
hayatlarının bir bölümünü bu şekilde ge
çirirlerdi. Budizm'in Mahayana mezhe
binde Buda adını alan ezell ve ebedl kud
ret yeryüzünde Siddhartha Gotama'da 
bedenlenmiştir (nirmana kaya). H ulu! inan
cının bir doktrin olarak ciddi manada 
önem kazandığı dinlerin başında Hindu
izm gelmektedir. Hinduizm'de hulQI için 
kullanılan Sanskritçe terim "avatara"dır 
(aşağı inmek, görünmek). Başta Vişnu ol
mak üzere çeşitli ilahlar insanlığı kurtar
mak üzere ya ilahlık unsurunun bir kıs
mını (amsavatarana) veya tamamını (por
navatara) bir bedene büründürerekyeryü
züne inmektedirler. Hinduizm'de avata
ra inancı dört çağ (yuga) doktriniyle bir
leştirilmiştir. Buna göre insanlığın ilk ve 
en mükemmel çağı Krita yugadır. Daha 
sonra sırasıyla her biri bir öncekine göre 
dejenere olmuş üç çağ (Treta, Ovapara ve 
Ka li) gelir. İçerisinde bulunulan Kati yuga 
en kötü dönemdir. Her bir çağda insanh
ğı kurtarmak üzere tanrı Vişnu on ayrı su
rette yeryüzüne gelmiştir. Daha değişik 
sayıları ve varyantiarı olmakla birlikte ge
leneksel on avatara şunlardır : Balık, kap
lumbağa. yaban domuzu, insan-aslan, cü
ce, baltah Rama, Rama, Krişna, Buddha, 
Kalkin (Dowson. s. 37, 38) . Şiva gibi diğer 

ilahların hululünden de bahsedilmekle 
birlikte bunlar Vişnu'nun avataraları ka
dar popüler değildir. 

Çoğu mitolojik anlatımtarla karışmış 
olan avatara inancı, tanrı Vişnu'nun git
tikçe bozulan bir dünyada insanlığı kur
tarmak için yaptığı kahramanlıktarla ilgi
lidir. Buna göre Vişnu'nun en önemli ava
taralarından biri olan yaban domuzu koz
mosun oluşumu ile alakah bir fonksiyon 
üstlenir. Gerek Mahabharata gerekse di
ğer kitaplarda anlatıldığına göre yeryü
zünde vukı:ı bulan bir tufandan sonra Vi ş
nu kara parçalarının suya gömüldüğünü 
görür. Büyük bir yaban domuzu suretine 
girip suların içine dalar ve toprakları ye
niden su yüzüne çıkararak kozmos un yok 
oluşunu önler. Vişnu'nun bir diğer önemli 
avatarası olan balık ise insan ırkının atası 
pozisyonundaki Manu'nun kurtarılmasıy

la ilgili bir fonksiyon üstlenir. Buna göre 
bir gün küçük bir balık Manu'ya yeryüzün
de büyük bir tufan olacağını haber verir 
ve ondan bir gemi yapmasını ister. Man u 
da bu gemiyi yapar ve içindekilerle birlik
te tufandan kurtulur. Balık suretine gi
ren Vişnu böylece insanlığın yok olmasını 
önlemiş olur. Vişnu'nun son avatarası 
Kalkin ise Şiilik'teki mehdi inancını çağ
rıştıracak eskatolojik bir öneme sahiptir. 
Vişnu, içinde bulunulan Kati yuganın so
nunda beyaz bir at üzerinde yeniden te
zahür edecek: onun gelişiyle birlikte kö
tüler nihai olarak cezalandırılacak ve yer
yüzü yeniden yaratılacaktır. Vişhu'nun di
ğer avataraları ile burada örneklendirilen 
avataraların fonksiyon açısından bir fark
lılığı yoktur. Bütün avataraların üstlendi
ği temel ve ortak rol yeryüzünün varlığı

nı sürdürmesine katkıda bulunmaktır. 

Hulul kavramının önem kazandığı ikin
ci din Hıristiyanlık'tır. Hulül inancı için hı
ristiyan literatüründe "et" anlamında La
tince caro kökünden tü retilen ve "uluhiy
yetin bedenleşmesi" anlamına gelen in
carnation kelimesi kullanılır. Hıristiyanlı
ğa göre Tanrı , insanlığı kurtarmak ama
cıyla Nasıralı Isa'nın kişiliğinde bedene 
bürünmüştür. Bir iman esası olarak ka
bul gören bu inancın ilk izlerine Filipili
ler'e Mektup'ta (2/6- ı ı) rastlanır. Kolose
liler' e Mektup ( 1/14) enkamasyon fikrini 
Isa'nın "pre-existent" (beşerlvarlığından 
önceki) varlığı ile birleştirir. Yuhanna ise 
( 1/1 -5) Isa'nın pre-existent varlığını vur
gulayarak (ll ı 4) bu var oluş biçimini en
karnasyon inancı ile ilişkilendirir. Matta 
( 1/20-21) ve Luka'da ( 1/30-36) enkamas
yon fikri yoksa da Meryem'in bakire ola
rak Isa'yı doğurması inancı devreye so-
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ku larak Isa'daki ilahlık unsuruna vurgu 
yapılmak istenmiştir. 

Liberal yorumlara göre Hıristiyanlık'ta
ki enkamasyon inancı, Grek geleneklerin
den bölgedeki pagan inançlara kadar uza
nan geniş bir kültürün etkisi altında geliş

miştir. Grekçe kon u şan yahudi- hıristiyan 
çevrelerde Yajıudilik'teki şahıslaştırılmış 
hikmet (hokma) anlayışının Grek felsefe
sindeki logos kavramı ile birleştirilmesi 
ilk önce Isa'nın pre -existent bir varlık ola
rak kabulüne yol açmıştır. Böylece bir ba
kıma Yahudilik'teki "ezell Tevrat" anlayışı 
yerine Hıristiyanlık'ta Isa konulmuştur. 
Bu fikir muhtemelen daha sonraları Gen
tile hıristiyanları arasında Tanrı'nın Isa 
suretinde bedenleştiği fikrine yol açmış
tır. 

Erken dönemlerde enkamasyon dokt
rini, yahudi geleneğini sürdüren yahudi
hıristiyan kökenli gruplar dışındaki bü
tün kiliselerde kabul görmüştür. İlk kilise 
babalarının metinlerinde özellikle vur
gulanan bu doktrin İznik Konsili'nde ( 3 2 5) 
resmi bir aklde haline getirilmiştir. Bu
gün Katalik ve Ortodokslar başta olmak 
üzere, liberal hıristiyanlar ve marjinal kü
çük gruplar dışında kalan bütün kiliseler 
enkamasyon doktrinini iman esası olarak 
kabul etmektedir. Bazı eski gnostik hıris
tiyan mezhepleri enkamasyon inancını 
devri tarih süreciyle ilişkilendirerek Hin
duizm'deki yoruma yaklaşmışlardır. Bu
na göre İbrahim, İshak, Ya'küb ve Isa, 
Adem'in çeşitli dönemlerde ortaya çıkan 
yeniden bedenleşmiş hallerinden başka 
bir şey değildir. İlk yaratılan ruh olarak 
Adem zaman zaman çeşitli peygamber
lerde bedenleşerek insanları kurtarma 
fonksiyonunu üstlenir. 
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li] KüRŞAT DEMİRCİ 

İslam Düşüncesinde Hulfıl. Galiyye tır
kalarının benimsediği bir itikadl esas olan 
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