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Basra ekolüne bağlı
Mu'tezile kelamcısı.
_j

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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Vefeyfitü'l-acyfin adlı
eseriyle tanınan tarihçi,
fakih, edip ve şair.

_j

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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muştu . Ünlü tarihçi izzeddin İbnü'I-Eslr
de babasının arkadaşları arasında yer alı
yordu .
İki yaşında iken babasını kaybeden İbn
Hallikan, onun Muzafferiyye Medresesi'ndeki halefi Şerefeddin İbn Yunus ei-İrbi
ll'nin öğrencisi oldu; ayrıca Ebü'I-Hasan
Müeyyed b. Muhammed Radıyyüddin enNisaburl ile Zeyneb b int eş-Şa'rl'den (Ümmü'I-Müeyyed eş-Şa'riyye) icazet aldı. Muzafferiyye Medresesi'nden sonra Ebü'IBerekat İbnü 'I-Müstevfı' nin ilim. Şeyh Cemaleddin b. Sinnlre'nin şiir ve edebiyat
meclislerine devam etti. 621'de ( 1224)
Ebu Ca'fer Muhammed b. Hibetullah b.
Mükerrem es-Sufi'den Şaf:ıif:ı -i Bu{ıfırl'yi
okuyup rivayet yetkisi aldı. 62S'te ( 1228)
filozof Eslrüddin ei-Ebherl'den Erbil Darülhadisi'nde ilm-i hilaf dersleri aldı.
İbn Hallikan. on sekiz yaşına geldiğin
de öğrenimini sürdürmek amacıyla Musul'a gitti ve Kemaleddin İbn Yunus. Ziyaeddin İbnü 'I-Eslr gibi edip ve alimlerle bir
araya gelerek onlardan pek çok şey öğ
rendi. Arkasından Harran üzerinden Halep'e geçip baba dostu Bahaeddin İbn
Şeddad'ın medresesine misafir oldu ve
evindeki hadis meclislerine, ayrıca Ebu
Bekir Cemaleddin ei-Mahanl'nin. onun
ölümünden sonra da Seyfiyye Medresesi fakihlerinden Ebu Abdullah Necmeddin Muhammed ei-Habbaz ei-Mevsıll'nin
derslerine katıldı ve ona Gazzall'nin eJVecfz'ini okuyup rivayet yetkisi aldı. Daha sonra ediplerle görüşmeye başladı ve
Muvaffakuddin Ebü'l-Beka İbn Ya'lş enNahvl'ye İbn Cinnl'nin el-Lüma' adlı eserini okudu. Bu sırada izzeddin İbnü'I-Es'lr
ve Yaküt el-Hamevi ile tanışarak onlardan
faydalandı: ayrıca Abdüllatlf ei-Bağdadl'
nin hadis ve Arapça derslerine devam etti. İbn Şeddad'ın 632'de (1234) ölümünden sonra Dımaşk' a gidip hadis. tefsir ve
fıkıh alimi İbnü's-Salah eş-Şehrezürl'den
ders aldı. Dımaşk'ta bir müddet ka ld ı ktan
sonra tekrar Halep'e döndü. Şair Ebü'IMehasin eş-Şewa ile Şeytanü'ş-Şam diye
tanınan şair Ebü'l-iz Yusufei-Macin e!-İr
bill'yi tanıdı. Halep'in onun ilmi şahsiye
tinin oluşmasında önemli bir payı vardır ;
orada çeşitli medreselerde müderrislik
yapmış. bu arada birkaç defa Musul'a geçerek izzeddin İbnü 'l-Eslr ve Kemaleddin
İbn Yunus ile görüşmüştür.

635 (1238) veya 636 'da (1239) İsken
deriye üzerinden Kahire'ye giden İbn Halli kan . Kasım b. Flrruh eş-Şatıb'l ve İbn
Berrl'nin öğrencileriyle görüşüp rivayet
için icazet aldı: 637'de (1240) Bahaeddin
Züheyr divanını rivayet hususunda ona
icazet verdi. İbn HaHikan orada ayrıca İbn
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Matruh ve daha başka şairlerle de tanış
ma imkanı buldu. 645'te (1247) Kadılku 
dat Bedreddin Yusuf b. Hasan (Kadi Sincar) tarafından naip seçildi ve 659 (1261)
yılında Memlük Sultanı L Baybars ' ın Suriye kadılkudatlığına getirmesine kadar
bu görevde kaldı. Hanefi, Hanbeli ve Malik! kadılarının onun naibi durumunda oldukları Suriye kadılkudatlığına ilaveten
vakıflar, camiler, hastahaneler ve Adiliyye, Nasıriyye. Azraviyye. Felekiyye. Rükniyye, İkbaliyye ve Behesniyye medreselerinin idaresi de ona tevdi edilmişti . Ancak L Baybars 664'te (1266) bu üç mezhep kad ısına da kadı lkud at unvanı verdi
ve 669'da (1271) onu görevinden azletti.
İbn Hallikan bunun üzerine Kahire'ye dönerek Fahriyye ve Ezher medreselerinde
müderrislikyaptı: bu dönemde bazı maddi sıkıntılarla karşılaştıysa da kendisine
önerilen yardım tekliflerini daima geri çevirdi. Baybars'ın ölümünden sonra 676'da ( 1277) tekrar Suriye kadılkudatlığına
tayin edildi ve Dımaşk'a gelişinde büyük
bir törenle karşıtandı (677/ 1278ı. Safer
679'da (Haziran 1280) Sultan Kalavun'a
baş kaldıran Dımaşk Valisi Sungur el-Eş
kar'ı destekleyen İbn Hallikan, halkı isyana teşvik etmekle suçlanarak tutuklandı,
ancak üç hafta sonra serbest bırakıldı ve
sultanın emriyle yeniden kadılkudatlığa
getirildi. Fakat Kalavun 680 yılı başında
(1281) Dımaşk' ageldikten üç gün sonra
onu tekrar azletti.
İbn Hallikan 26 Receb 68 1'de (30 Ekim
1282) Dımaşk'ta vefat etti ve KasiyOn dağı eteklerinde toprağa verildi. Hadis, fı
kıh. tarih. siyaset. kitabet, şiir ve edebiyat alanında temayüz etmiş geniş kültüre sahip bir ilim adamı idi. Mütevazi. yumuşak huylu. fasih konuşan . hoşsohbet
cömert, adaletli bir kadı ve nezih bir kişi
olarak tanınmıştır. Zengin bir kütüphaneye sahipti. Mağripli, Endülüslü. Suriyeli. Irakl ı ve Mısırlı tarihçiterin pek çok
kitabını okuyup değerlendirmiş ve notlar
almıştı. Bedreddin ei-Meragi (Tavli) onun
öğrencisi olmuş. Yusuf b. Abdurrahman
ei-Mizzl ile Birzall de kendisinden hadis
rivayet etmişlerdir.

Eserleri. İbn Hallikan'ın günümüze ulaşan tek eseri Veteya tü '1-a'yan ve en-

ba'ü ebna'i'z-zaman mimma §ebete
bi'n-na]fl evi's-sema' ev e§b etehü '1'ayan'dır. Kahire'de 654-672 (1256- 1273)
yılları arasında yazılan esere İbn Hallikan ' ın, yazımını 22 Cemaziyelewel 672
(4 Ara lı k 1273) tarihinde bitirdikten sonra
da 680 (1281) yılına kadar ilavelerde bulunduğu bilinmektedir. Eser, islam'ın baş
langıcından itibaren kaleme alındığı dö-

neme kadar yaşayan, herhangi bir alanda
ve erkek SOO'den fazla kişinin biyografisini içerir. Sultanlar. emirler. vezirler. eşraf, nahiv, lugat ve kıraat alimleri, müfessirler, muhaddisler. kela mcılar. çeşitli mezheplere
mensup müctehidler. fakihler. kadılar,
zahidler, mutasawıflar, mühendisler, filozoflar. astronomlar. astrologlar. tabipler. edip ve şair ler. tarihçiler. coğrafyacı
lar. nesep alimleri ve musikişinaslardan
oluşan bu kişilerin hayat hikayelerini
eserleri . yaptıkları iyi işler ve ölüm tarihleriyle birlikte verir. Şahısların alfabetik
sıraya göre ele alınd ığı esere birkaçı hariç
ashap, tabi'ln ve halifeler dahil edilmemiş
tir. Kitap İslam tarihinde kendi alanındaki
en eski örnek sayılmaktadır. Çünkü daha
önce yazılan biyografiler yalnız saha be,
tabiln. müfessirler, fakihler. şairler. nahivciler, Şafiller. Hanbelller yahut bir bölge
veya şehre mensup kişiler gibi muayyen
gruplara (tabakat) tahsis ediliyor. ayrıca
asırlar esas tutularak düzenleniyordu.
şöhrete kavuşmuş kadın

İbn Hallikan. Veteyatü'l-a'yan'ı kaleme alırken tam adından da anlaşıldığı üzere daha önce yazı lmış eser! erden. hocalarından ve kendi gözlemlerinden faydalanmıştır. Müellifin eserinde sadece ölüm
tarihi kesin biçimde bilinen kişilere yer
verdiği. çoğununki belli olmadığı için doğum tarihleri üzerinde fazla durmayıp
yalnız bildikleriyle yetindiği , bu arada daha önceki eserlerde yanlış yazılmış bazı
kelime ve isimterin doğrularını tesbit ettiği görülür. Biyografileri verilen kişilerin
yaşadıkları bölge ve dönemlerin geleneklerinden. sosyal hayatlarından da bahsettiği için eser yazıldığı tarihten itibaren
büyük ilgiyle karşılanmıştır. Özellikle tarih, edebiyat. dil ve sosyoloji alanlarında
araştırma yapmak isteyenlerin mutlaka
başvurmaları gereken bir kaynak niteliğindedir.

Çok sayı da yazma nüshası bulunan Vefeyatü'l-a'yan (Brockelmann, GAL, I, 398400: Suppl., ı . 561: Şa kir Mustafa, lV, 2526 ı ilk defa Perdinand Wüstenfeld tarafından neşredilmiştir (I-XIII. Gött ingen
1835-1850ı . Baran Mac-Guckin de Slane
de eseri yayımlamaya başlamış. fakat bir
kısmını neşrettikten sonra (Paris I 832I 842 ı bu fikrinden vazgeçip eseri ingilizce'ye tercüme etmiştir (aş. bk.). Eser daha sonra Muhammed Abdurrahman eiAdevl (I-II. Bulak ı 275). Muhammed Bakır
b. Abdülhüseyin Han es-Sadre'I-İsfahanl
(i-Il , Tahran I 284). Muhammed en-Neccar
(I-lll , Kah i re 1299). Nasr ei-Hurlnl (I-II, Kahi re ı 3 ı O). Ahmed Yusuf Necati (z ı harfine kadar a l t ı cüz. M ı s ır I 355ı. Muhammed
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Muhyiddin Abdülhamld (I-VI, Kah i re 1367/
1948)ve ihsanAbbas (1-VIII , Beyrut 1968ı 972) tarafından yayımlanmıştır.
Veieyôtü'l-a'yi'ın'ı, başta müellifin oğ
lu Musa b. Ahmed olmak üzere Abdurrahman b. Cevher b. Abdülhay, Taceddin
ibnü'I-Eslr, ibn Hablb ei-Halebl. Ahmed b.
Abdullah ei-Gazzl, Abbas er-ResGII, Bedreddin el-Ayni, Muhammed Kasım el-Mekki. Muhammed b. Nacl ve Riyazü'r-Ruml
Kadı'ş-Şam Muhammed b. Davud gibi birçok kişi ihtisar etmiştir (Şakir Mustafa, IV,
26-27) . Ayrıca Mul].taşarü'l-bostan, Mu'cemü'l-~abô'il ve 'l-~urô ve'l-büldi'ı

ni'lleti şaJ:ıJ:ıaJ:ıahi'ı şôJ:ıibü Veieyi'ıti'l
a'yôn, l:fadi'ı'i~u'l-a'yôn adlarıyla yapıl
mış müellifi bilinmeyen muhtasarları da
mevcuttur (yazma nüshalar ve günümüze ula ş mayan diğer muhtasarlar için bk.
a.g.e., IV, 27-28) Esere zeyil yazanların
bazıları da şunlardır: Fazlullah b. Ebü'IFahr ed-Dımaşki es-Sukal. ibn Şakir eiKütübl. ibnü'I-Kadl, Bedreddin ez-Zerkeşl, Zeynüddin el-lraki. Abdülbaki b. Abdülmecld el-Yemen! (a .g.e., IV, 28) . ibn
Hicce. kırk kaynaktan yaptığı seçmeleri
ihtiva eden Şemeri'ıtü'l-evri'ı~ (fl'i-mu ·
f:ıaçl.ara t) adlı eserine Veieyôtü '1-a'yi'ın'
dan bazı alıntılar yapmıştır.
Veieyi'ıtü'l-a'yi'ın , :- · ' rüddin ErdebiIL Yusuf b. Ahmed b. Muhammed Osman
ve Keblr b. Üveys b. Muhammed ei-Latlfi (Kadızade) tarafından Farsça'ya (yazma
nüshaları için bk. a.g.e., IV, 28-29). Riyazl ve Mısır Valisi Abdi Paşa'nın emriyle
Vekilzade Yusuf tarafından Türkçe'ye
(a.g.e., lV, 29 ; Babinger, s. ı 95) çevrilmiş
tir. Ayrıca Dramalı Hasan Haydar'ın yaptı
ğı Veieyi'ıtü'l-a'yi'ın ve enbi'ıü ebnô.i'zzamô.n adlı bir Türkçe çeviri de Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunmaktadır (H ac ı Mahmud Efendi, nr. 4882) Rodoslzade Muhammed eseri özet olarak
Türkçe'ye çevirmiş ve Tercüme-i Veieyô.tü 'l-a 'yô.n ad ıyla iki cilthalinde yayımla
mıştır (istanbul 1280); ancak tercüme sı
rasında aslına sadık kahnmadığı için bu
yayın fazla itibar görmemiştir. Kitap. Baran Mac- Guckin deSlanetarafından Ibn
Khallikan 's Biographical Dictionary
adıyla dört cilthalinde ingilizce'ye çevrilmiş (Paris 1842-1871; Beyrut 1970). Ali Cevad Tahir tarafından da Mülô.J:ıa?ô.t 'alô
·Veieyô.ti'l-a'yô.n adlı ilmi bir çalışmaya
konu edilmiştir (Beyrut 1977). Ayrıca Zübeyir Bilali smail İbn Jjallikô.n: J:ıayi'ıtü
hu v e Ô.§aruh (Bağdat 1979); Abdüsselam
Harun Mu'cemü mu~ayyedô.ti İbn ljallikô.n (Kahire 1987), Hasan Şümeysanl
Şemsüddin İbn ljallikôn AJ:ımed b.

MuJ:ıammed b . İbri'ıhim b . Ebi Bekir

(Beyrut 1411/1990). Fahreddin Muhammed Yusuf Amir Menhecü'l-baJ:ı§i'l
edebi 'inde İbn Jjallikôn (Libya 1990)
adıyla ilmi çalışmalar yapmışlardır. Bunun
dışında ibn Hallikan'ın edebiyata dair bazı
mecmuaları bulunduğu rivayet edilmektedir (Safedl, VII, 308).
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603 (1206) yılında Harran'da doğdu.
Fakih olan babasının yanı sıra ibn Ebü'lFehm ve ibn Cümey'den fıkıh dersleri aldı. Ayrıca Harran'da Ruhavl. Fahreddin
ibn Teymiyye. Ebü'l-Hasan Ali b. Ebu Bekir b. Ruzbe el-Kalanisl; Halep'te Ebü'IHaccac Şemseddin Yusuf b. Halil ed-Dı
maşki; Şam'da Sainüddin ibn Asakir, Seyfüddevle Ebu Abdullah Muhammed b.
Gassan el- Hazreel ve Hasan b . Yahya b.
Sabbah ei-Mahzuml; Kudüs'te EbO Ali Hasan b. Ahmed el-ivekl gibi muhaddisierden hadis dinledi. Amcasının oğlu Mecdüddin ibn Teymiyye ile ilmi müzakereler
yaptı. Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl,
Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl, Mes'Gd
b. Ahmed ei-Harisl. Birzall ve ibn Seyyidünnas gibi birçok alim kendisinden rivayette bulundu.
Döneminin önemli muhaddis ve fakih lerinden kabul edilen ibn Hamdan, Hanbeli fıkhının füru ve usulü yanında hadis.
kelam. hili'ıf . münazara. cebir ve edebiyat alanında da geniş bilgi sahibiydi. Çeşitli ilim merkezlerine yaptığı seyahatler
sonunda yerleşti ği Kahire'de bir müddet
kadı naibliği yaptı. Hayatının son dönemlerinde gözlerini kaybetti ve 6 Safer 695
( 15 Aralık 1295) tarihinde vefat etti.
Eserle ri. 1. Şıfatü'l-ietvi'ı ve'l-müiti
ve'l-müstefti. Fetvada , fetva veren ve soran kişilerde aranan şartları açıklayanye
di bölümlük küçük hacimli bir eser olup
hadisleri Muhammed Nasırüddin el-Elbanl tarafından tahrlc edilerek yayımlanmış
tır (Dım aş k 1380/ 1960. 1397/1 977 . 1404/
1984 ı . z. er- R i 'Cıyetü '1-k übra. Hanbeli
fıkhına dair olup ll. cildine ait bir nüshası
Chester Beatty Library'de (nr. 3541) bulunmaktadır. ibn Hamdan'ın Hanbeli fık
hıyla ilgili olarak e r-Ri'Cıyetü'ş-şugri'ı adlı
bir eser daha kaleme aldığını belirtmektedir.
Müellifin kaynaklarda zikredilen diğer
eserleri de şunlardır: el-Ci'ımi'u'l-mut
taşıl ii me~hebi AI:ımed, el-icCız fi'lfı~hi'l-l:fanb e li, el- V aif, Mu~addime
ii uşuli'd-din, Kaşide ii's-sünne, en-Nihi'ıye, ŞerJ:ıu 'l-Mu~ni'. ibn Hamdan ' ın
biyografisine dair kaynaklarda geçmeyen,
ancak Katib Çelebi tarafından kendisine
nisbet edilen (Keşfü'?·?unun, ı. 565, 567)
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