iBN HALEVEYH
leb) ait olduğunu ve öğrencisi İbn Haleveyh'in ilaveleri ve rivayetiyle zamanımı
za intikal ettiğini kaydeder. Nitekim Yahya AbdürraQf Cebr. kitabı Ebu Ömer ezZahid'e nisbet ederek ibn Haleveyh rivayetiyleyeniden neşretmiştir(Amman 1984).
Z. Kitô.bü'ş-Şecer (ve'n-neba.t). Ağaç isimleri ve sıfatlarıyla ilgili sözlük mahiyetinde bir eser olup Samuel Nagelberg tarafından ibn Haleveyh 'e izafe edilerekyayımlanmıştır (Berlin ı 909). İbrahim Yusuf
es-Seyyid ise eserin Ebu Zeyd el-Ensari'ye ait olduğunu ve ibn Haleveyh tarafın
dan rivayet edildiğini kaydeder (Ebu Zeyd
e l-Enşarl, s. 54) . Enver Ebu Süveylim ve
Muhammed eş-Şevabike eseri Kitô.bü 'ş
Şecer ve'l-kele' adıyla Ebu Zeyd ei-Ensarl'ye nisbet ederek yayımlamışlardır
(MMLAÜr.,XVII/45 [Amman 1413/19931.
s. 119-223). 3. el-ljücce fi'l-l:rırô.'ô.ti's
seb'. Yedi meşhur kıraatle ile bunların
lugavl ve filolojik dayanaklarını konu alan
eser Abdülal Salim Mekrem tarafından
neşredilmiştir ( Küveyt 1971 ).
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır: et-Te~kire, Takfiyetü me'ttefe~a laf?uhu va'l].telefe ma'nô.hü li'l-Yezidi, el-ljaşerô.t, el-Kül ve'lba'i, Kitô.bü Lô., Kitô.bü Ledün ve ke'eyyin, Kitô.bü'l-Mô.'ô.t, Esmô.'üllô.hi'lI:ıüsnô., Esmô.'ü'l-J:ıayye, Esmô.'ü sô.'ô.ti'l-leyl, el-İşti~a~, İştika~u Ijô.leveyh
(Haleveyh kelimesinin etimolojisi). Atragaşşe (Ebragaşşe) fi'l-luga, el-Atık fi'lluga, Kitô.bü'l-Al (el-İmame), Taşnftü'l
firô.se, el-Cô.mi' li'l-müşterek, Garibü'lKur'ô.n, Garibü'l-J:ıadiş, Kitô.bü'l-Hô.~ur
(EbO Ali ei-Farisl'nin, Me'ani'l-Kur'an ' ın
dan dolayı Zeccac' ı e le ş tiren el-Egfaladlı
eserine reddiye olup Farisi bunaNak.Zü 'IHtJ.? üradlı bir reddiye yazmıştır), eş-Şa
lô.tü '1-vüstô., Mô. yünevvenü ve mô. lô.
yünevvenü fi 'l-Kur'ô.n, el-Mübtedô.'
(el-Mübtede') fi'n-naJ:ıv, el-Mütfd, elMü~ekker ve'l-mü'enneş, el-Makşı1r
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ve '1-mevdud, el-Emô.lf, Mişkô.tü'l- 'ayn,
Kitô.bü'l-Mecd fi'l-kırô.'at (Adudüddevle
için yazdı). Zinbilü'l-müdevvir (müdevvin) , ŞerJ:ıu Divô.ni İbni'l-ljô.'ik, ŞerJ:ıu
Kaside ff garibi'l-luga li-Niftaveyh,
Şeri:ıu Kitô.bi'l-Makşı1r ve'l-mevdud
li'bni Vellô.d, Risô.le fi Kavli "rabbenô.
leke'l-J:ıamd mil'e's-semô.vô.t", el-Al].bô.r fi'r-riyô.i.
İbn Haleveyh'in hayatı ve eserleri hak-

:

ibn Haleveyh. i' rabü 'l-~ıra' ati's-seb' ve 'ilelüha (n ş r. Abdurrahman b. Süleyman el-Useym!n).
Kahire 1413/1992, s. 3-4, 13, ayrıca b k. neşre
denin gir i ş i , s. 7-1 04; ibnü 'n-Ned!m. el-Fihrist,
s. 130; Sealib!. Yetimetü 'd-dehr, ı. 107; Kemaleddin ei-Enbar!. Nüzhetü'l-elibba' (nşr. M. Ebü'IFazl İbrah im). Kahire 1967, s. 311-312; Yaküt.
fl1u'cemü'l-üdeba', IX, 200-205; ibnü'I -Kıft!. inbahü'r-ruvat, ı, 324-327; İbn Hallikan. Ve{eyat,
ı , 433-434; Abdülbakl b. Abdülmec!d ei-Yemanı. işaretü 't-ta'yin {i teracimi 'n-nü/:ı.at ve'l-lugauiyyin ( n ş r. Abdü lmecid Diyab) . Riyad 1986, s.
101-102; Sübk!. Taba~a t (Tanah!) . 111, 269; İbn
Kesir. el-Bidaye, Xl, 297; ibnü'I-Cezer!, Gay etü 'n-nih aye, ı . 237; Delci. el-Felake ue'l-me{lukun, Necef 1385, s. 132 -134; İbn Hacer. Lisanü'l-Mizan, 11 , 267; Süyüti. Bugyetü'l-vu'at, ı,
529 ; Keş{ü '?-?Un ün, 1, 86, 123, 602, 1272 vd. ;
Brockelmann. GAL, 1, 130-13 ı; Suppl., ı , 190;
Zirikl!. el-A'lam, 11, 248; C. Zeydan. Adab, Beyrut 1978, ı, 6 ı ı; İbrahim Yüsuf es-Seyyid, Ebu
Zeyd el-Enşari ve eşerühu fi dirasati'l-luga, Riyad 1400/1980, s. 54; ömer Ferruh. Tarif:ıu'l
edeb, 11 , 520-522; Hasan es-Sadr. Te'sisü'ş-Şi'a,
Beyrut !401/1981, s. 86-87; Nüveyhiz. fl1u'cemü 'l-mü{essirin, ı . 149- ı 50; Mahmud Casim Muhammed. ibn ljaleveyh ve cühüdühü fi 'l-luga,
Beyrut 1407/1986; Abdülal Salim Mekrem, "Kitabü'l- f:!ücce li'bn J::!aleveyh fı'l-15ıra'ati's-s e b"',
RAA , XLV 11970), s. 34 2-35 7; a.mlf., "İbn J::!aleveyh el-Lugavi ve nisbetü Kitabi'l-f:!ücce iley h" ,
el-Lisanü'l-'Arabi, Vlll /1 , Rabat 1971 , s. 502520; Muhammed ei-Abid ei-Fasi. "N isbetü 'l-f:!ücce .ila İbn J::! aleveyh la teşii:ıi:ıu", a.e., V111/l
1ı971). s. 52 ı -523; Su b hi Abdülmün'im Said.
"Nisbetü'l-f:!ücce ila İbn J::!aleveyh iftira' ün
<ai ey h", fl1fi1LADm., XLVlll 11973 ). s. 645-671;
a.mlf .. "On the Misattribution of the Wo rk alHujja to Abü <Abd A llah al-f:!usay n b. Khalawayh", /Q, XVII/3 -4 (ı973). s. 125-139; Mazin
el-Mübarek. " Leyse fı kelami'l-'Arab li'bn J::!aleveyh", RAA, XLIX( 1974). s. 426-435;Aii Hüseyin ei-Bevvab, "Kitabü'l- Elifat li'bn J::!aleveyh", el-fl1evrid, Xl/1, Ba ğdad 1982, s. 7375; Xl/3 ( 1982). s. 135- 150; Mahmud Casim edDerviş. "Kitabü Leyse fı kelami ').<Arab li'bn ljiı 
leveyh" , a.e., XV/2 (1986). s. 181-198; a.mlf..
"Gara'ibü balkı'l-insan li 'bn J::!aleveyh", a.e.,
XVIll/2 (ı 989), s. 142-151; M. Faruk Toprak, "Ib n
Halavay h ve Kitab La ysa", DTCFD, XXXVI/! -2
(ı993). s. 203-209; C. van Arendonk, "İbn Haleveyh" , iA, V/2, s. 744;A. Spitder. "Ib n Khalawayh", EJ2 (in g.). 111, 824-825; Reşit Özbalıkçı,
" Ebü't-Tayyib el-Lugavl" , DiA, X, 345.
HüSEYiN TURAL

İBN HALFÜN
(.)~ı,)-11)

Ebu Bekr (Ebu Abdillah) Muhammed
b. İsma11 b. Muhammed
ei-Ezdl ei-Endelüsl
(ö. 636/1239)
L

Hadis

hafızı.

çalışmalar yapılmıştır.

16

miştir.

ibn Halfün. rivayet konusunda titiz davranan ve hadis ilimlerini iyi bilen bir alim
olup kendisinden İşblliye'de uzun süre
faydalandığını söyleyen Ruaynl de onun
bu yönüne işaret etmiş. münekkit hafız
lardan ve bu sahanın son temsilcilerinden
biri olduğunu söylemiştir. Zehebl ise ibn
HalfOn'un herhangi bir .rivayetinin kendisine ulaşmadığını. ancak Ebu Hayyan
el-Endelüsl'nin bir şahıs aracılığı ile ondan
bazı hadisler rivayet ettiğini belirtmiştir
(A'lamü'n-nübela', XX III , 72) .
Eserleri. 1. Esma'ü ş üyul].i'l-İmô.m
Mô.lik b. Enes. imam Malik'in el-Muvatta'ında kendilerinden rivayette bulunduğu şeyhlerle onların hocaları ve talebeleri hakkında bilgi veren eser Muhammed
Zeynühüm Muhammed Azb tarafından
neşredilmiş (Kahire 1990). ancak Abdülazlz es-Savrl bu neşrin hemen her satırın
da hatalar bulunduğunu ortaya koymuş
tur ('Alemü'l-kütüb, XIII 1 141 2/1 992J, s.
19 ı -200) Z. el-Müfhim ii (el-Mu'Lim biesma'i) şüyul].i'l-Bul].ô.ri ve Müslim. Buhar! ile Müslim'in el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı ' le
rindeki şeyhleriyle ilgili olan bu çalışma
nın iki cilt olduğu belirtilmekte. eserin
6SS'te (1257) istinsah edilen bir nüshası
Ezher Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mustalah, nr. 374). 3. elMünteka fi ricô.li'l-J:ıadiş (el-Müntef$'.a fi
esma'i'l-e'immeti' L-merçiıyyln ve'ş-şif$:a
ti'l-muf:ıaddişln ve'r-ruvati'l-müştehirln
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kında

Mahmud Casim Muhammed (bk.
bi bl) ve İbrahim Muhammed Ahmed elidkavl (Baf:ış tr cühüdi İbn fjaleveyhi'nnaf:ıviyye 1Kah i re ı 408/ 1988 J) tarafından

fOn diye tanındı. İşblliye'ye (Sevilla) yerleşti. İbn Beşküvaı. Ahmed b. Yahya edDabbl. Ebu Bekir İbnü'I-Ced. ibn Zerkün,
Ebu Bekir en-Neyyar, Ebü'I-Abbas b. Mikdam, Ebü'l-Beka Yalş b. Kadim gibi alimlerden hadis dinledi; Ebü ' I-Kasım b. Melcüm'dan icazet aldı. ibn Müsdl. ibn Ebü'rRebl. Ebu Bekir ibn Sittünnas (Seyyidünnas) ve Ruaynl onun talebelerinden bazı
larıdır. İbnü'I-Ebbar. kendisiyle 626 (1229)
yılının ramazan ayında işblliye'de kitapçı
lar çarşısında karşılaştığın ı. ancak ondan
hadis dinlemediğini belirtmiştir. Endülüs'ün değişik yörelerinde yaptığı kadı
lıklarla takdir toplayan ibn HalfOn gözlerini kaybettikten sonra Zilkade 636'da
(Haziran 1239) doğduğu köyde vefat et-

SSS'te (1160) Endülüs'ün batısında Atlas Okyanusu kıyısındaki Evnebe köyünde
doğdu. Muhtemelen dördüncü dedesi
olan Halfün'a (HalefGn) nisbetle ibn Hal-

mine't-tabi'in fe-men ba'dehüm, el-Müntef$'_a fi esma'i'r-rical) . Beş (veya dört) cilt
olduğu belirtilmektedir (İbnü'l-Ebbar. ı,
350; Ruaynl, IV, 54).
İbn HalfOn'un bunlardan başka kaynaklarda şu eserleri zikredilmektedir: etTakrib fi 'ulıJ.mi'l-]J.adiş ve şüru(ihi ve

iBN HALLiKAN
şıfati

ruvatihi ('Ulümü'l-f:ıadlş ve şt{atü
Müsnedü J:ıadişi Malik b.
Enes, Tel]].işu eJ:ıadiş i'l- Muvatta', etTa'rif bi-esma'i aş]Jabi'n -n ebi 'aleyhi'sselam, el-Mu]].arrec ]Jadişühüm fi Kitabi'l-Cami' li'l-Bu]].ari ve'l-Müsnedi'ş
şa]Jif:t li-Müslim b. el-ljaccac, Şüyil]].u
Ebi Davild es-Sicistilni, Şüyil]].u Ebi
'isa et-Tirmiıi, Şüyil]].u Ebi Mu]Jammed b. el-Carild elleıine reva 'anhüm
fi Kitilbihi'l-Münte~ii, Ret'u't-temari
fi esma'i men tüküllime tihi min ricali'l-Bu]].ôri, oğlu Ebu Ca'fer için kaleme
aldığı Erba'ilne ]Jadiş, Egiilitu Ya]Jya b.
Ya]Jya el-Endelüsi fi Muvatta'i Malik
rivayetühil 'anh, eş-Ş i~iit, Kitilb fi'lne~ale tih) ,

fı~h, Meşye]].atü İbn Zer~ün.
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İbn Halfün. Esma'ü şüyD.I]. i 'l-imam Malik b.
Enes (nşr. M . Zeynühüm M. Azb). Kahire 1990,
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fiiz (Öm er). s. 492-493; İbnü'I-İmad. Şe?era.t, V,
185; lzaf:ıu'l-meknD.n, ı , 119; II, 530, 570; Hediyyetü'l-'arifin, II , 114; Kettani. er-Risa letü'lmüstetra{e(Özbek). s. 210,247,419, 442; Mahlüf. Şeceretü ' n-nur, ı, 181; Zirikli, el-A' lam,
VI, 261; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'ellifin, IX, 61;
Sezgin. GAS, I, 463-464; Abdülaziz es-Savri.
"Esma'ü şüyü!Ji'l-imam Malik b. Enes li'bn
!jalffın" , 'Alemü'l-kütüb,X III , Tiiif 1412/ 1992,
s. 191-200; a.mlf.. " İbn ljaleffın el-Evnebl min
a'lami 'Hıadlş bi' l -Endelüs", Afiiku 'ş-şekiife
ve't-türaş, IV /14, Dubai 1417/1996, s. 72-89 .
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İBN HALLAn el-BASRi
( ı.S~f ~S!>

.:r.')

Ebu Ali Muhammed b. Hallad
el-Basri ei-Mu'tezili
(ö. IV./X. yüzyılın ortalan [?])

L

Basra ekolüne bağlı
Mu'tezile kelamcısı.
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
Nisbesi dikkate alınarak Basra'da doğdu
ğu ve orada yaşadığı söylenebilir. Tahsil
amacıyla Bağdat'a gidip Ebu Haşim eiCübbal'nin (ö 321/933) derslerine katıldı
ğı bilinmektedir. Kadi Abdülcebbar'ın bildirdiğine göre İbn Hallad. Ebu Haşim'e
önce Askerimükrem'de, daha sonra Bağ
dat'ta olmak üzere iki ayrı dönemde öğ
rencilikyaptı (Fazlü'l-i'tizal, s. 324). Öğre-

nimini tamamlayıp Basra'ya döndükten
sonra kitap yazmak ve öğrenci yetiştir
mekle meşgul oldu. Ebu Abdullah el-Basri onun en meşhur öğrencisidir. Edip ve
alim olarak tanttılan İbn Hallad ihtiyarlık
çağına girmeden vefat etti. Görüşleri
hakkında da yeterli bilgi mevcut değildir.
Bununla birlikte onun . daha çok Mu'tezile'nin Basra ekolünü etkilemiş olan hocası
Ebu Haşim'e ait ketarni görüşleri benimsediğini söylemek mümkündür. Bu husus. görüşlerine yer veren Ebu Reşld enNisaburl ve Kadi Abdülcebbar'ın eserlerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. İbn
Hallad, "lutuf nazariyesi"nin bir sonucu
olarak isbat-ı vacibe ve temel konulara
ilişkin bilgileri insanda doğuştan yaratmasını Allah için vacip kabul eder. Yine
ona göre rızık insanın meşru olarak faydalandığı şeydir. Buna göre kişinin meşru
çerçevenin dışında sahip olduğu imkanlar rızık statüsü ne girmez (Ebu Reşld enNisa bGrl. s. 153; Kadi Abdü lcebbar. elMugnl, IV, 75; X l, 30; XII, 494;XII l, 155; ibnü'I-Murtaza. s. 107).
Kaynaklarda İbn Hallad'a Kitilbü'lveya Şer]Ju'l-Uşill adlarıy
la anılan bir eser nisbet edilir ve bu eserin
Basra'nın tanınmış Mürcie temsilcilerinden Ebü't-Tayyib Muhammed b. İbra
him'in görüşlerini reddetmeye önem vererek öncelikle "vald" konusunu işlediği
kaydedilir (ibnü'n-Nedlm , s. 222; KadT Abdülcebbar, Fazlü'l-i'tizal, s. 324; ibnü ' IMurtaza, s. 105) . Şer]Ju'l-Uşill, tamamlanmamış bir eser olup eksik kalan kısım
larının Kadi Abdülcebbar tarafından ikmal edildiği kabul edilir (Şerf:ıu'l-Uşüli'l
l].amse, neşredenin giriş i, s. 20, 24, 26-28).
Aynı eserin, Zeydiyye imamlarından Natık
Bilhak tarafından çeşitli ilaveler yapılmak
suretiyle Ziyadatü Şer]Ji'l-Uşill adıyla
genişletildiği belirtilmektedir ( Brockelman n, I , 698; Madelung, LXIIIII 11986 1.
s. ı O) Ebu Reşld en-NisabQrl'nin de eş
Şer]J'in özellikle ilahlsıfatlar ve tabiat
felsefesi konularına ilişkin bahislerine Ziyadatü'ş-Şer]J adıyla geniş ilaveler yaptığı , bu şerhin eksik bir nüshasının British
Museum'da (nr. 861 3) bulunduğu tesbit
edilmiştir (Martin, s. 389-390). Öteyandan
Ebu Rlde tarafından. Ebu Reşld en-Nisaburl'ye ait Divanü '1-uşill olması muhtemel görülerek yayımlanan (Kah i re 1969)
Fi't-Tev]Jid adlı hacimli kitabın Nlsaburl'nin Ziyadatü'ş-Şer]J'inin bir bölümünden ibaret olduğu anlaşılmıştır (Ebu Reşld en-NTsabGrl, ne ş redenlerin g iri şi, s. 8;
ayrıca bk. DİA, X, 213).
Uşill, eş-Şer]J
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(nşr. Fuad Seyyid). Beyrut 1393/1974, s. 319,
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sy. 15 ( ı979). s. 68-73; a.mlf., "EbnKallad", Elr.,
VIII, 35-36; Wilferd Madelung, "Zu einigen W erken des Imams Abü Talib an-Natiq bi'l-Haqq",
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( u!.d> .:r. ı )
Ebü'l-Abbas Şe_msüddin Ahmed
b . Muhammed b . lbrahim b. Ebi Bekr
b. Hallikan ei-Bermeki ei-İrbili
(ö. 681/1282)
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Vefeyfitü'l-acyfin adlı
eseriyle tanınan tarihçi,
fakih, edip ve şair.
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11 Reblülahir 608' de (22 Eylül 1211) Erbil' de (irbil) doğdu. İlimle uğraşan bir aileye mensuptur. Dedelerinden Hallikan'a
(Hallekan. Hıllikan) nisbette İbn Hallikan lakabıyla ün yapmıştır. Babasını ve dedelerini sık sık övgüyle anınasından dolayı
kendisine "ha Ili- kan" (geçmişin le övünmeyi
bırak) denildiği veya ailesinin Erbil'in Hallikan adlı köyünden gelmesi sebebiyle bu
la kabı taşıdığı da rivayet edilir ( Vefeyat,
neşredenin eki, VII, 17). Ona göre sülalesi
Abbasller'in ünlü vezir ailesi Sermekiler'in
devamıdır. Babası. fetva konusunda güvenilir fakihlerden Erbil Muzafferiyye
Medresesi müderrisi Şehabeddin Muhammed b. İbrahim ' dir. Amcalarından
Necmeddin b. İbrahim, Erbil'in Mücahidiyye Medresesi 'nde müderris, Hüseyin
b. İbrahim ise bir Şafii fakihi idi ve Yahya
b. Muhammed ei-Mekki'den hadis oku-
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