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HALİMİ'NİN KİTABU'L-MİNHACI VE KELAM AÇlSINDAN 
DEGERi 

V eysel KASAR * 

Özet 

Bu çalışmada, Hicri S. asır alimlerinden Hüseyin b. Halinıi'nin kelaıni 

görüşlerini de topladığı el- j'yfinhac ji Ş11abi'I-İman adlı eserinin Kelaın ilmi 
açısından değeri, yazıldığı sosyal-kültürel şartlar ve kitabın ımanı şu'belere 

ayırınasıyla ilgili çalışınalar arasındaki yeı1. incelenınektedir. 

Anahtar kelimeler: İmanın şu'beleri, Haliıni, kelaın, akaid. 

S uromary 

In this sh1dy, the work of Husayin b. Haliınİ (d.406/), a scholar of 5/llth 
cenh1ry, naıned ai-Minbqjji S lm 'ab al-Iman is studied in theological perspective. 
_c\ particıılar ·attention is paid to the culh1ral and the social conditions of the 
time in which the work caıne into existence. In addition, a comparison 
between this work and the other siınilar ones which deal with the division of 
the faitlı is ınade. 

Keyword: Theological, Slıu'ab al- Iman, Haliıni, Iman, Faitlı. 

I. Halimi'nin Yaşadığı Dönem 

A. Siyasi Durum 

İslam dünyası, hicri IV. ve V. (ıniladi X. ve XI.) asırcia doğuda Kaşgar, 
Batı'da Kuzey Afrika'nın en uzak noktasına kadar varmıştı. Ancak, Abbasi'leı-in 
halcim bulunduğu bu asırda, Müslümanlar iç kargaşalar sebebi ile küçük 
devletçiklere bölünmüş olduğundan, fetih dönemlerindeki kuvvet ve otoriteleri 

* Öğrt. Gör. Dr, Harran Ün. İlahiyat Fak., Kelam ABD, veyselkasar@mynet.com 

Bu makale, "Hüseyin b. Halimi'nin Şuabu'l-İman'ında Kelam" konulu doktora tezinden gerekli 
görülmeyetek çıkarılan bir giı1ş yazısı olup, Halimi ve eseı1rıi tanıtmayı amaçlamaktadır. 
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f: V ı zaa a ugramıştı. 

İslam ~lleminin birlik ve bütünlüğünü sağlamalda vazifeli hilafet makamına 
beşikiilc eden Bağdat ve Abbasi Halifeliği, kargaşa döneminde, sadece bu şehrin 
merkezine yakın yerlere hükmedebiliyordu.2 

Hilafet merkezi olan Bağdat'ı haklıniyetinde bulunduran Büveyhiler 
(363/973) hem kendi eınirlikleıi arasında, hem de çevredeki devletçilderle 
çatışmalar yaşıyordu.3 Patımilerin elindeki J'viısır'da da dunım bundan farksızdı. 
Mısır'da Bağdat'a rağmen, babadan oğula geçen bir başka halife vardı. Burada 
ayrıca, Karınari'lerle Fatimi'ler arasındaki çatışmalar (363/973) sürüyordu. 
Harran ve Raldea'da Fatimi halifesi adına okutulan hutbenin, Abbasi halifesi 
Kaiın biemıillah (ö.467 /1075) adına olrutulması için baskılar artıyordu.4 

B. Sosyal ve Kiiltürel Durum 

Maveraünnehir bölgesinin İslaıniyet'le ilk taruşması, Hz. Ömer'in 
komutanlanndan Ahnef b. Kays'ın (ö.22/ 644) İran'ın kuzey kısımlanru 
fethettiği ve İslam devletinin sınırlarının, Ceyhun nehrine kadar uzandığı 
yıllardabaşlar. Fetil1, Kuteybe b. Müslim'in (ö.96/714) Buhara, Talakan, Kiş ve 
Nesef'e kadar varmasıyla tamamlanır. Kaynaklar, Emevi komutanı Kuteybe b. 
Müslim'i, Buhara'da İslam nüfuzunu yerleştiren ilk kişi olarak zilcreder. 
Müslümanların geldiği yıllarda bölge halkından bir kısım idareciler, kılıç 

korkusu veya yetkileıini korumak endişesi ile göıünüşte Müslüman olmak 
zorunda kalmış, hatta bu dumm, Emevi komutanlarını bile rahatsız etıniştir.5 

İslam kültür taıihinde Farabi (ö.339 /950) ve İbn-i Sina (ö.428/1037) gibi 
meşhur kimselerin de yetiştiği dönemlere tekabül eden bu çağda, İslam tarilll 
büyük bir değişime şahit oldu. İslam imparatorluğunun sınırlarında baş 
gösteren çözülme ve parçalanına merkeze doğru kaymış, temenıli düzeyinde 
dahi olsa, kurtuluş düşüncesi, boş bir uğraşı olarak göıülür hale gelmişti. 6 

1 İbnü'l - Esir, Ebu'l Hasan, Ali b. j\luhammed eş-Şeybani, el - Kamil fi't- Tarih, (I-XII) 
Beyıut, 1399 - 1979 VIII, s. 452, 631, 648, 689, 692, 695; Su}ruti, Celalü'd-Din 
Abdurrahman, Tarihu'l- Hulefa, tlık: 1LMulıyiddin Abdülhamid, y.y., t.y., s. 406 ; Kehhale, 
Ömer Rıza, Mukeddemat ve Mebahis fi hadarati'l-.-\rab ve'l- İslam, Dımaşk, 1394- 1974, s. 
142 

2 Ahmed Emin, Zuhıu'l- İslam, Beyıut,1975, c.I- II, s.91 

3 İbnü'l - Esir, Kamil, c.VIII, s. 689-692; Kehhale, Ömer Rıza, Mukaddemat, s. 142; İbnü'l 
Esir, age., 'VIII, 486-487, c.IX, s.265, 333,372, 342,433, 

4 İbnü'l- Esir, IX, 269, 284 

S Koca, Salim. Türkler ve İslamiyet, Türk Yurdu Dergisi, sy., 95, Temmuz, 1995 s.12; Hakkı 
Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 57 

6 Gbiri, Mulıammed Abid, Felsefi 1vliraslm1Z ve Biz, çvr:, Said .-\ykut, İstanbul, 2000, s.118 
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Bu çağ; siyasi, sosyal ve ideolojik patçalanma asrıdır. Arap - İslam 
medeniyeri -özellilde doğuda-, yıkıma doğnı sürade yol almaktadır. 

Ayni dönemlerde fikir ve ki.ütür sahasında İslam uygarlığı gelişme kaydetmiş, 
ilim ve sanatta zirveye çıkan şaluslat yetiştinniştit. Cabiri bu dönemi talilll 
ederken, "Bu dumm, kültür, eğitim, ideoloji ve muhtevası itibariyle, tarihin 
akışıyla insicamlıdır; siyasi ve sosyal tealiteyle uyum içindedir. Bu tealite 'çöküş 
astı' dediğimiz fenomeni doğurmuştut" 1 der. 

Çünkü her çöküş dönemi, ayni zamanda, buhtandan çıkışın sebeplerini de 
içinde taşır. 

Nitekim Cabiri bu husus şöyle belirtmektedir: "Bağdat önceden ilinin de 
merkezi idi. Herkes Bağdat'a gelir ve halifeye yakın olınak isterdi. 
Bağımsızlıldatın artması ile her başkent ayni zamanda bir ilim ve edebiyat 
merkezi oldu. Hatta Türk emirleri bile saraylatuu alim ve edipler ile süslemeye 
başladı. Siyasi duıumun ilim ve edebiyata tesiri kısmi olınuştu. Siyaset, adaleti 
tesis ettiği ölçüde güzeldi. Gelişmeler çoğunlulda bu hükınün aksine tecelli 
ettiği için, bir çok büyüider siyaseti bırakıp ilıni meşguliyete yönelınişti. Bu 
dönemde daha önceden terceme edilen, Yunan ilim ve kültütüyle ilgili eserleri 
hazın1 ve şerh etıne süreci başladı. Nazad olan hususlar düzenli bir terribe 
kavuşturuldu."2 

İslam coğrafyasının büyük bir kısınına hakim olan Şii Büveyhiler devrinde, 
Arap dili ve edebiyatı ön plana çıkmış, fıkıh konusunda önemli çalışmalar 
gerçekleşıniştit. Davud ez- Zallli-i (ö.270/883) ve İbn Cerir et - Taberi 
(ö.31 O /923) gibi müçtehit imamlar bu çağda yetişıniştit. l'vliladi 87 4-999 
tarillieri arasında, Horasan'a ve Maveraünnehir bölgesine hakim olan Samaniler, 
962-1186 tatilllerinde Lahor'dan Semetkant'a; Irak'tan Isfahan'a kadar olan 
coğrafyaya hükmeden Gazneliler ve Mısır'da Fatimiler, İslaıni ilimierin yaru sıra 
pozitif ilimiere de çok büyük önem vermişlerdir. 

Ebu'l Abbas el-Kadiı· Billah (ö.424/1031) gibi halifeler ilim adamlaıma 
destekçi olınuştur. Mesela, Bahaüd'-Devle'nin (ö.416/1025) yaptırdığı 

Bağdat'daki bir kütüphanede 10 bin kitap toplarunıştıt. Samanoğullaı1 

hükümdan Nuh'un (ö.343/954) Buhara'da meydana getirdiği ve her ilme ait 
kitapların ayrı sandıldata yerleştirildiği meşhur kütüphaneden, İbn-i Sina 
övgüyle bahsetmiştir. Şiraz, Gazne, Nisabut ve Kahire'de de benzet 

İstanbul, 2000, s.118 
1 CUbiri, age., s.119, 120 

2 "-\.hmed Emin, Zuhnı'l-İslam, I-II, 94, 95, 97; Hodgson, i\LG.S., İslam'ın Serüveni, (çvr: 
Heyet), İstanbul, 1995, I, 454, 455 



126 Harran Ün. ilahiyat Fak. Dergisi, Yıl:11, Sayı:15, Ocak-Haziran 2006 

kütüphaneler meydana getiıiliniştir. 1 

Bölgedeki istikrarsızlık Zerdüştlük, Hrıstiyanlık, Musevilik gibi muharref ya 
da batıl dini mezhepler kadar, hür düşünce sebebi ile bid'at elilinden Mu'tezile 
ve Kerraıniyye gibi İslam menşe'li akımların da geliştiği bir ortaım 
hazırlaımştır.2 

Coğrafi ve siyasi olarak bölge; Gazneli'ler (357-583/962-1187), Büyük 
Selçuklular (432-552/1040-1157), ve Harzemşah'lıların (492-618/109.8-1221) 
çekişme alanı olınuştur. Bunca iktidar ve hakimiyet mücadelesine sahne 
olmasına rağmen, Maveraünnehir, İslam kültür ve medeniyetirıin eşsiz 
eserlerinin vücuda getirildiği bir bölgedir. Bu gelişme dini ilimietle sınırlı 

değildir. Fizik, kimya, biyoloji ve benzeri müspet ilimlerde olduğu gibi, 
matematik, mantık ve felsefe gibi akli ilimlerdeki çalışmalarla da, İslam kültür 
ve medeniyetinin te'sisinde tarilıi bir misyon üstleruniştir.3 

II. Halimi'nin Hayatı ve İlmi Şahsiyeri 

A. Yetiştiği Çevre 

İnsan, içinde bulunduğu zaman ve çevrenin tesiri altında yetişir.Ebu 
Abdullah Hüseyin b. Hasan b. Mul1ammed b. Haliım (el-Cürcani) (339/950) 
yılında Cürcan'da doğdu. Büyük dedesine nisbetle Haliılıi, doğum yerine 
nisbetle ise Cürcani diye anılır. Meşhur bir Hanefi fakilli olan babası, Ebu 
Muhammed b. Hallin el -Mervezi, onu, küçük yaşta devrin büyük bir ilim 
merkezi ve Samanoğullaı1 hükümdarlığı hakimiyetinde olan Buhara'ya. götürdü. 
Buhara, o zaman, insanlaı1 cezbeden mükemmel bir tabiat manzarasına sahipti. 
Edebiyat ve ilirnde derinleşmiş kimselerin, feylesof ve kelamcıların, muhaddis 
ve fakillierin toplandılclan, alış verişi yaptılclan; devlet adanuarının alimietle 
buluştukları bir merkezdi. O günün Buhara'sında mütefeklcirler, caınilerde uzun 
uzun ilmi müzakereler yaparlardı. Bazen bu ilım müzakerelere cadde ve 
sokaklarda bile rastlamak mümkündü. İşte Haliılıi de böyle bir ilmi çevrede 
yetişti. Hocalaı1 alim olan babası ile birlikte, Eş'ari mezhebinin kurucusu olan 
Ebu'I-Hasan el-Eşarinin önemli talebelen arasında yer alır.4 

1 Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, Siyasi, Dini, Kültürel ve Sosyal, çvr: İsmail Yiğit; 
Hodgson, M.G.S. age, I, 455; Gbiri, age. s.118 

2 Zeki Vetidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giı-iş, I, 80; Kafesoğlu, İbrahim, Eski Türk Dini, 
"-\nkara, 1980, s. 9-67 

3 Türk "-\.nsiklopedisi, "Buhara", VIII, 347 - 348; Koca, Salim, Türkler ve İslamiyet, Türk 
Yurdu Dergisi, Sy:, 95,Temmuz, 1995 s.12; Hakkı Yıldız, Dursım İslamiyet ve Türkler, 
İstanbul, 1980, s. 57 

4 Türk Ansildopedisi, "Buhara", \TIII, 347 - 348; Koca, Salim, Türkler ve İslamiyet, Türk 
Yurdu Dergisi, Sy:, 95,Temmuz, 1995 s.l2; Hakkı Yıldız, Dursun İslamiyet ve Türkler, 
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Halimi'nin doğduğu Cürcan, tarihte önemli bir mevkie sahip merkezler 
arasında yer alır. Şehir merkezi, içinde nakliyat gemilerinin seyretti.kleri geniş bir 
nehrin iki yanındadır. Coğrafi güzelliğe sahip olan bir vadide yer alan Cürcan, 
tarilli ipek yolu ticaretinin kara ve nelı.ir ulaş1tn111da önemli bir geçit noktasıdır. 1 

Halimi'nin de küçüldüğü Cürcan'da geçmiştir. Ancak o, burada az bir zaman 
kaldıktan sonra, büyük bir ilim merkezi olan Buhara'ya götüriiln:ıüş ve tahsiline 
orada devam etmiştir. 

Hallini burada, Eş'ariyye ve Şafıiyye'nin önemli alimleriyle birlikte bulundu, 
onlardan dersler aldı. 

Hallini'nin doğduğu ev, ilim, edebiyat ve fıkıh merkezi olarak bilinirdi. 
Sadece babası değil, kardeşi Eblı'l-Fazl Hasan b. Hasan b. Muhammed b. 
Halli1u de, ilinue ıneşguldü. Babası bir ara Sultan Sencer'in sarayında fetva 
(müftülük) ile vazifeliydi. Son aıuarda evini, Kur'an ve hayır ehli.ni.n toplantı 
merkezi haline getirdi. 2 

B. Hocalan 

Bölgenin önenili aliıruerinden ders alan Hallini, Eş'al'iyye'nin mühi.ın 

aliıruerden Ebu Bekir el - Keffal (ö.365) ile Eblı Bekir el-Üvderu'ni.n derslerine 
devam ederek kelam ve fıkıh iliırueı-i.ni öğrendi. Keffal, :Niaveraünnehr 
bölgesiı1de Şafii mezhebinin yayıcısı, fıkıh ve fıkıh uslılünde i.ınam olarak 
hizmet etmiş bir aliındir. Hallini'nin hocası Keffal, Eş' ari'nin de talebesiydi. 

Hallini'nin kendisinden hadis ilinini aldığı diğer bir hocası da Sayrafı'dir. 
Eblı Belcir Muhammed b. Ahmed b. Hanbel ve Eblı Ahmed Belcir b. 
Muhammed es-Sayrafı'den hadis dinleyip naldetti. Ünlü muhaddis, Hakim en
Nisabfui ve Ebu Zekeriyya, Abdurrahin1 b. Muhammed el-Bulüri de ondan 
hadis l'ivayet edeıuer arasında yer alır. 3 

Haliıni, tahsiliıu tamaıruadıktan sonra başta Buhara olmak üzere değişik 
beldelerde kadılık yaptı. Hükümdarlar ve valiler nezdi.ndeki itibarı yüksek 
olduğundan zaman zaman elçililde vazifelendirildi. Samarn hüküındarı Nasr b. 
Nasr tarafından Nişabur'a (385/995) ve Horasan Hükümdannın isteği ile de 
Cürcan emirliğine elçi olarak gönderildi. (389 /999) 4 

İstanbul, 1980, s. 57 

1 Yakut el- Hamevi, Ebu Abdullah b. Abdullah b. el- Bağdadi, Mu'cemu:ı-Buldan, Beyıut, 

t.y., V, 121 

2 M.Fı:ıde, age., s.14 

3 Yurdagür, 1\Ietin "Ha/ilm"', D.İ.A., İstanbul, 1997, XV, 340 

4 Zehebi, Şemseddin Ebu Abdullah i\Iuhammed b. Osman, Ki/abii'/- Kebôi1; Beyıut, ty.; III. s. 
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Samanoğullaı1.'run Buhara'da hakimiyeti elinde tuttuklan hicı-1 387 senesine 
kadar, Halimi'nin devlet işleri ile aktif şekilde iç içe olduğu anlaşılmaktadır. 
Hatta Ebu Nasr b. İsmail, Horasan valisi'nin elçisi olarak gelen Halimi'nin 
aracılığı ile, Cürcan'da, tutuldu iken salıverilmiştir. Halim!, hicd, 403 ıniladi, 
1013 yılında Buhara'da vefat etmiştir.' 

C. Haklanda Söylenenler 

Halinil haldnnda, "kendi döneminde hadisçilerin başkanı, Şafii'lerin en 
dikkate değer alimi, hacasından sonra. en fazla aklı kullanan, önde gelen bir 
müftü", gibi sıfatlar kullanılınıştır.2 Aynca, fakih, muhaddis, edebiyatçı, kelamcı, 
mezhepte bir çok farldı yorumlar sahibi, parlak bir aliın olduğu da tabakat 
kitaplannda yer alan ifadeler arasındadır. Onun, ahlakırun yüceliği, faziletli 
oluşu, insanlarla ilişkilerinde asaletli davranışlar sergileyen, insanlara karşı 

doğru, Allah' a ve dinine karşı ihlaslı; hiç bir zaman ahiretin rağınına dünyayı 
istemeyen bir şahsiyet olduğu da ayni eserlerde anlatılınıştır. 3 

Müslim şarihi Muhyi'ddin en Nevevi (0;676/1277), ~imanın şu'belere 

ayrılmasında en faydalı eserin, Halimi'ye ait olduğunu yazar. Beyhaki'nin de 
Halimi'nin yolunu takip ettiğini belirtir.4 

D. Eserleri 

Tarih ve biyoğrafya kitaplannda Halimi'nin bir çok te'lifatının 

bulunduğundan ittifalda söz edilir. Ne yazil\: ki, bunlar arasında gunumüze 
sadece Kitdbıt'!-Mi;ıhiitjl Ş!!abi'!-İman adlı eserinin ulaştığını göı1.nekteyiz.5 Onun 
eliınizdeki eserine baktığımızda, başka kitaplarının bulunınası gerektiği 

anlaşılınaktadır. Kelam, fıkıh ve hadis gibi İslami temel bilimlerin sahasına giren 
konulardaki açıldaınalan, okuyucunun bu kanaata sahip alınasına yetınektedir. 
Nlinhdı·'da ortaya koyduğu ilmi dirayetine bakılırsa, bu kitabın, bir yazarın ilk 
eseri alınadığı düşüncesi kuvvet kazanmaktadır. Böylesine ınuhtevalı; kelam, 
hadis ve fıkha dair konulan inceleyen bir eser sahibinin, aynı iliınlerle ilgili 

1030 Tezkiretii'l- H'!ffiiz, Haydarabad, 1958, (I-I'/), III, 1030; İbn Hallikan, Veffıyatü'l-A'yan, 
II, 137; Sübki, Tabakatu~·-.)iijib!J'e, III, 147;Yurdagür, agm., 340; Fude, age., s. 13 

1 Yurdagür, age., s.340 

2 Zehebi, age. III, 1030; Yurdagür, age., s.340 

3 Zehebi, age., 198; Sem'aru, EbU Said "-\.bdülkerim b. Muhammed İbn Mansur et-Temimi, ei
E;ıs!tb, Thk. Abdullah Ömer el - Baıuri, Beyıut, t.y., V, 221; Sübld, Ebu Nasr, Abdulvehhfıb 
b. "\li, Tabak!ttii'f- ŞiifibJıeti'I-Kiibra (I-X), Thk. "-\.bdülfettah Muhammed Hulv-Mahmud 
Muhammed et-Taharu, y.y., 1385-1966 

4 "-\.yvallı, Ramazan, İmamil Şu'be/e;i11e Dair Hadis Üze;i;ıe, S.Ü.İ.F.D., sy.3 Konya, 1990, s. 80 

5 Kehhale, NI u 'mmt '/- ivliiel lijhı, V, 3 
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mutlaka bir altyapısı ve haz.u:lık eserleri olmalıdır. İbn İmad .Jezeratii'z- Ze!Jeb'de, 
Hacı Halife Ke{)it'z-Zmwn'da ona Kıyamet Alametleri ve Kıyametin Halleri 
isimli iki eser nisbet ederler. 1 Halimi'yle ilgili ansiklopedi maddesini yazan 
Metin YURDAGÜR ise, bunlaımn, Minbd/ın bölümlerini anlatan bir ifade 
olabileceğini söylemektedir.2 

E. ilmi Kişiliği 

İmanın şu'beleı-ini sınıflandırmak üzere kaleme aldığı Kitabtt'!- 1\!Iin!Jliı-' ında 
Hallini, bu eserinde sünneti hillasa ettiğini, muamelat, ahkam, ahlak ve kullukla 
ilgili mükelleflerin bilinesi gereiili hususları insanların anlayabilecekleri bir 
metodla anlattığını söyler.3 Müellif ağ.u:lıklı olarak bu kitabın te'lif gerekçelet-ini 
anlattığı MNkaddime'de, "Kur'an'la ilgili lafızların incelilderini bilineyen, 
hadislerin rivayet ve sıhhat özellilderi hakkında bilgisiz, inaıunayanların evlerini 
yıkmayı düşünen insanlan, Kur'an'ın muhtevasından habersiz kimseler" olarak 
niteler. Onlan Kur'andaki bütünlüğü anlamaya çağ.u:.u:. "Kur'an, ahkam ayetleri 
kadar, tebliğ ayetleriyle de birliktenazil olmuştur" der.4 

Fıklu, dini ilimleı-in temeli sayan Hallini'ye göre, bu ilinin üstünlüğü, onun 
aslının vahye dayannuş olmasından kaynaldan.u:. İlimlerin açık ve gizlisi fıkıhla 
öğrenilir. Fıkıh dini ilimlerin tamamını ifade eder. Fıldun da en yiicesi, insana, 
sıfatlarıyla birlikte, Allah Taala'nın birliğini öğretendir. O, bu konuda akidenin 
esaslarını inceleyen ilmi, Ebu Hanife gibi "fıldı-ı ekber" olarak görür.5 

Fıldun diğer manası da ibadet, ahkam, muamelat, suçlar, anlaşmazlıldarın 
gideıilinesi, hak sahiplerine haldarının verilmesiyle ilgilidir. Fakat ahlak, adab, 
Rasulüllah'ın güzel hayat seyri, adaletin komşusu olan yüce sıfatlar gibi bütün 
hallerde, insanın kulluğu sürdürmesi de fıldun parçası sayıl.u:. Hatta insanlara 
dinin gerçelderini sıl\: sık söylemek ve hat.u:latınak da fıldun içindedir. Kur'an'da 
bu husus, ısrarla emredilınektedir.6 Çünkü irşad ve tebliğ işi, her meseleden 
önce zeka, idrak ve güzel anlayış gerektiren bir husustur. Hallini irşad ve tebliği, 
neticeleri itibariyle yargı ve müftülük vazifesi ile eşit görmektedir. 7 

1 İbn İmad, Ebu'l- Pellah Abdü'l-Hayy (ö: 1089) Şezerdtii'z- Ze/Jeb, ji A/Jbari mim'z- Ze/Jeb, 
Kahire, l\Iektebetü'l Kudsi, 1350, III, 167; Hacı Halife, Keifu'z- Ziim/11, II, 1871 

2 Yurdagür,agm. s. 340; Fude, agy., s.28 

3 el-Haliı:ni, Abdullah Hüseyin b. Hasan (ö.403 1 1016) Kitabu'I-1VIi11/Jih-, 1\!Iiicllif1\!IukaddtiJmi, I, 
12 

4 el-Haliı:ni, agy., I, 12 

5 Öz, Mustafa, İmam-1 A::;pm '111 Be{ EJeJi, İstanbul, 1981, s.66; U zunpostalcı, Mustafa, "Ebu 
Hanife", D.L-\.,X, 134 

6 Halim!, bu hususla ilgili olarak Zaı1yat, 51 1 55 ve Tur, 52 1 69. ayetleı1ni zikreder. 

7 el-Haliı:ni, agy., I, 13, 14 
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O, ta'ı1f edilen şekliyle, kendini, fıkhın manalaı1111 tatbik eden birisi olarak 
kabul eder. Nakil ve haberle ilgili prensipleri izah ettikten sonra, akıl ve re'yle 
hükmettiğini belirtir.1 

III. Kitabü'l- Minhac'ın Te'lifi 

A. Es~rin Nüshalan 

Halimi'nin bu hacimli eseı1, Muhammed Hilm1 Fude tarafından tahlcik 
edilerek üç cilt halinde n:eşredilmiştir. (Beyrut, 1399/1979) M.Hilmi Fude, eseı1n 
neşrinde, Muhammed b. Ahmed b. Süleyman el- Malila'nin 745 yılında nesih 
hattı ile yazmış olduğu nüshayı esas almıştır. Bu yazmanır;ı. 268 varala biı1nci; 
onu takip eden 268 varaklık lasım ilcinci; kalan 267 varaklık bölüm de üçüncü 
ciltte yer almıştır. Bu varak sayısından kitabın hayli genişce yazıldığı 

anlaşılmaktadır. 

M.Hilıni Fude'nin neşrettiği eseı1n yazma nüshası Halep Ahmediye 
Kütüphanesi, 3. Bölüm'ünden temin edilmiş olup, eser şu an, Halep Valaf 
Kütüphanesi 135 nurnarada kayıtlı -bulunmaktadır. Aym nüsha,Topkapı Sarayı, 
Üçüncü Ahmed Müzesi'nde de vardır. (Kütüphane Kayıt No:500) Üçüncü 
Ahmed Kütüphanesindeki nüshanın tek farla, bir sene sonra yazılmış olmasıdır. 
(h.746l M.H. Fude Üçüncü Ahmed nüshası ile Halep nüshası arasında bazı 
kelimeleı1n okunuşları dışında bir fark bulunmadığım tahkikin baş lasmında 
verdiği cedvelde göstermektedir.3 

Halimi'ye ait Şıtabıt'l- İman'ın bir başka nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi 
Yazma Bağışlar Bölümü (No:690) 104745 sıra numarasında kayıtlıdır.4 Fuat 
SEZGİ'in Taiılm't- Türasi'l Arabi isimli eseı1nden hareket ederek ulaştığımız 
bu nüsha, daha sonraki yıllara ait olup, 781 taı1hinde yazılmıştır. Kitabu'l
Minhacı tahlcikli olarak neşreden Hilmi M. Fude, yaptığı çalışmada, 

Süleymaniye nüshasından her hangi bir şekilde söz etınemektedir. Biz, daha 
önce de ifade ettiğimiz gibi, Halimi'nin düşüncelerini tahlil ederken, M.Hilml 
Fude'nin tahkikli neşı1ni esas aldık. Ancak, inceleme sırasında, Hilıni M. 
Fude'nin neşı1nde her sayfada bir çok kelimenin, ya metnin muhtevasına zıt bir 
anlamda, ya da okunamayacak şekilde karışık olduklarını gördük. Anlaşılınayan 
bu kelimeler sebebiyle sık sık, Süleymaniye nüshasına bakarak, kelime ve 
metinleı-i anlamaya çalıştık.5 

1 el-Hal1rrıi, age., I, 14,15 

2 Ffıde, age., Nlkd, s. 32 

3 Ffıde, age., Nllcd, s. 34 

4 Fuat Sezgin, Taıihu't- Turasi'l - Arabi, Suudi Arabistan, 1983, I, 205 

S Kasar Veysel, Hüseyin b. Halimi'nin Şuabu'l-İman Adlı Eseıinde Kelam, Hr.Ü.Sosyal 
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B. Minh~ic'ın Te'lif Sebepleri 

Halimi, Kitdbıt '!- J\i[inbch·'ı te'lif sebebini eserin girişinde, kısa ve öz ifadelerle 
anlatarak eserin ehemmiyetine dikkatleri çekmek isteınıştır. Müellifın 

mukaddimesi, Allah'a hanı.d, Rasulüllah'a (a.s.) ve onun aile efradına dua ile 
başlar. Halimi, eseı1ni, linanın gerçekliğiıli açıklamak, Rasülüllah'ın (a.s.) "İman 
yetmiş küsur şu'bedir. Eri" yücesi Allah'tan başka ilah olmadığına şalı.idlil\: etmek; 
en aşağısı ise, yoldan (insanlara) eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır" 1 anlamındaki 
hadisin muradını ortay~ koymak içiıı. yazdığını söyler. Eserini, :i\llinhac (takip 
edilen yol, metod) olarak isimlenciitmesini Kur' an' daki, "Si::jn /Jer biriniz irin BiiJ 
bir ieriat 11e arzk bir min bd c (yo~ tcfyin ettik" (Mide, S/ 48) ayetine dayandınr. 

Bununla birlikte Halimi'yi, Nlinhac'ı te'lif etmeye sevkeden gerekçeleri şöyle 
sıralamak mümkündür: 

1- Şeriat ilmini Muhafaza: İnsanların ilimden uzaklaşması, dünyanın geçici 
zevlderine karşı ilgiıı.in aşu:ı derecede artması, helal ve haram konusundaki 
duyarsızlıldar, Halimi'de şeriat ilininin unutulma endişesini uyandırınıştır. 

İlınin ilı.mali, birçok hususlaı-ın ihmalini de beraberinde getiriyordu. Yeme
içmede helal olan şeylere aşu:ı düşkünlük, evlilil\: ve giyiın gibi konularda nefsin 
arzulaı111.111. yerine getirilinesi bunların başında yer alıyordu. Hallini'nin ifadesi 
ile "mübahlar nefsin arzularına da uygundur."2 Müslümanların ilimle ilgili 
sadece günlük ihtiyaçlarına cevap buldukları konulara ağırlıl\: vermeleri, Halimi 
tarafından, toplumsal bir eksil\:lil\: olarak kab.ul edilmektedir. O, diıı.in 

prensiplerinin birer sembol haline getiı-ilerek uygulanmasından söz eder. 
Müslümanları gayr-i müsliınlerden ayıracak şey de budur. Dinin, her bir kanunu 
(şerayi') Hallini'ye göre bir ilan mertebesiıı.dedir. Namaz, zeldt, hac, oıııç vb ... 
Bunları uygulamayan insan, her hangi bir diııe inarunayan kiınse ile götüntüde 
eşittir. Oysa her din sahibi, inandıldatını açıklamaya meyilli olduğu gibi; 
iııarunadıklanna katşı da bir muhalefet arzusu taşır. Bu dumm, ibadet ve titatlan 
yapmalda yetine getirilıniş olur. 

2- İnsanlan, Nefsani Arzulardan S.akındırmak: Halimi'ye göre büyük 
mes'elelere yönelme ve lllintnet göstermenin vesilesi olan niyet ve teşebbüs 
gücünün bozulınası, eserin yazılmasına etki eden bir faktör olınuştur. 

Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2002, s.22, 33, 40, 50, 

1 Bulıaı-i, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahihtt'!-Buhmi, (ö.256) thk.: Kasım eş-Şemai er
Refai, Beyıut, 198771407 I-Gtabu'l- İman, B. 3; Eblı Davud, Süleyman b. Eş'as, Siinenii Ebi 
Davud, tlık.: "-\hmed Said ,-\li, Kalıire,1952 B.15 Hn: 4676; l\Iüslim, Ebu'l Hüseyin Müslim 
b.Haccac S abih-u Mu.rlim, Kitcibii'I-İmmı, Hn: 57 c.İ-V tlık.:l\I.Fuad Abd u! baki D.İhya-i 
Kütübi'l Arabi, 1955/1374 bs.y.y. 

2 el-Halimi, age., i'viiiell[fiVIukaddime.ri, I, 8, 9 
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3- İdarecilerin İhmalkarlıklarını Görmesi: Devlet başkanlaı1 ve 
idarecilerin illlnalldirlıklan da Halimi'nin bu eserini yazınasında önemli bir 
sebep teşkil etmiştir. Ona göre halk kusur salıibi olabilir, fakat devleti idare 
edenlerin böyle bir ın:1zereti yoktur. Çünkü, hallını ilunalkar davrandığı bir çok 
hususta devlet başkanlaı1 yerine göre zor kullanmak suretiyle de olsa, Şeriatın 
emirlerinin uygulanmasıyla vazifelidir. Zekadarın alınması, insanların büyük 
günahlardan alıkonınası, hadierin tatbik edilmesi gibi.. Zira devlet başkaru 
(sultan) Allah'ın emriıli yeıine getirendir ( es-Sultanu ldiınun bi eınrillahl) 

Devlet başkaru kötülükler ile nefisler arasına girer, oiilan engeller. Başkasırun 
canına kast eden birine !asası uygular. Hırsızlık eden ve zina yapana gereldi şer'i 
cezalaı111 uygularunasım eınreder. 1 

4- İhlasın Kuvvetlendirilmesi: Halimi'ye göre haram ve helal konusunda 
insanlar bir talrun yanlışlam sapınıştır. Dinin haram kıldığı domuz, ölü hayvan 
eti ve kan gibi şeyler, tabiadarındaki tiksindiricilik özelliği sebebi ile insanları 
kendisinden uzaklaştırır. Şer'an kendilerine nikah düşmeyen yakın akraba ile 
evlilik, insanın akrabalarına karşı hlssettiği tabii ve fıtri hiirıneti kırdığı için, 
insan tabiatının- -antipati · duyduğu-bir- eylem--olarak göıülür~·-Fa:kat;--zina ··gibi 
hususlarda zila:edilen engelleyici özelliklerin olmayışı, insanların haram 
konusunda yanlış anlayışa salJip olmalarına sebep olmuştur. 

5- Din Adına Konuşan Bilgisizlerin Varlığı: Halimi'nin eserını 

yazınasında rol oynayan başka bir faktör de, bazılarının sergileıniş olduğu yanlış 
harekederidir. Onun tespiderine göre, bu kimseler Kur'an'daki nasil1 ve 
ınensuh, ınuhkeın ve ınüteşabilll bilmeyen; sünnetin ınavsulu, ınakru'u, 

ınüsned ve ınerfıl'unu; lafızların ihtilaflı ya da üzeıinde ittifak edilenlerinden 
habersiz kiınselerdir. Halimi'ye göre bu kimseler, üzerinde icına' ve ihtilaf 
edilen hususlan da bilmiyordu. Hatta Kur'an'ın nazil olduğu Arap diliılin 

özellikleri haklurıda bilgileri yoktu. Bunlar, tevlıidle ilgili hususlarda taklidle 
yetinir, Allah'ın düşmanlaıma karşı, Kelaın ile cihad edenleı-i ayıplayan ve hatta 
kendileriniini de Allah yolunda mücadele ettildeı-ini zannederek, dinsizleıin 

evleı-ini yılmn kiınselerdi. Ona göre bu kişiler, Kur'an'ın büyük bir 
çoğunluğunu terketmiş insanlardı.2 

IV. Kitabu'l- Minhac da izlenen Metot 

Halimi, Kitabıt'!-Mi!lharfında imanın şu'belere ayı1lınasıru amaç edinıniştir. 

O'nun eseıinde kelaın ilminin ve akaidin konusunu teşkil eden meseleler 
ınüstakil bölümler halinde bulunmaz. Bunlar eserin değişilc kısıınlarına 

1 el-Halimi, age. :i'düellif IVIukaddimesi, s. 9, 10 

2 el-Haliıni, age., 1\füellifMukaddimesi, I, 10,11,12, 
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serpiştirilıniştir. Müellifimiz kelam.ın yanında, fıkıh ve ahlalda ilgili problemlere 
de temas eder. Bizim burada üzerinde durduğumuz husus ise, onun özellikle 
kelamla ilgili konuları Kitabıt'!-Nlinhac'ın incelemede kullandığı metodu 
belirleyip açıklamak olacaktır. 

A. İman'ın Pratik Hayata Tesirine Önem V erilmesi 

Hallini Nlinhac'ın birinci cildinde değişil\: yönleri ile iman meselelerini 
liıceler. Y aldaşık 160 sayfa ttıtan bu bölümü kendi içliıde on kısma ayırır. 

İmanın hakikatı, liııanda artma ve eksilıne, linanda istisna kavramı, linanın 
ilüarında kullanılan kavramlar, bunların doğru ya da yanlış olanları, mukallid ya 
da şüphecliıi:n linanı ve kendilerine davet ulaşmayanların linanı gibi hususların 
analizini yapmıştır. Bundan sonraki kısım, "linanın şu'beleri" başlığı altında 

yetıniş yedi bab halinde ele alınmıştır. 

Birinci ciltte 339, ilillıcide 557, üçünciide ise 462 sayfa içerisinde incelenen 
linanın şu'beleri, toplam olarak 1258 sayfadan oluşur. Gerek eseı1n biı1nci 

kısmını teşkil eden 19 ve 179 sayfaları arasındaki linanla ilgili açıldaınalar, 

gerekse imanın şu'belere ayrılınasından itibaren devam eden bölümlerde her 
şu'be, kendi içinde fasıliara ayrılarak incelenmektedir. Fasılların hangi mesele ile 
ilgili olduldaımın tespit edilmemiş olması, aranan detaya ilişkin konulara, 
kolaylılda ulaşmayı zodaştırmaktadır. Ancak, müellifi:n kendi mukaddiınesinde 
ifade ettiği gibi, linanın şu'beleri:ni:n birden yetıniş yediye kadar rakamlara 
bölünmüş olması, linanla ilgili konularda okuyucunun istifade etmesinde 
kolaylığı esas aldığıriı göstermektedir. 1 

Her ne kadar linanın şu'beleri kavramı, linanın esasları ve bunlara ilişlillı 

teoril\: meseleleri çağrıştıtıyor ise de, Hallini'nin yapmış olduğu tasnifte sadece 
mezkılr meseleler değil, ibadet, muamelat ve ahlak gibi pratiğe yönelil\: konular 
da yer alınaktadır. Bu da Haliıni'niıı teori ile pratiği birleştiımek suretiyle, 
İslam'ı bir bütün olarak ele aldığını göstermektedir. Onun, fılclı teri:nıiııi:n 
anlamına dair ifadeleri de bunu yansıtınaktadır. Zira o, pratiğe yönelik konulan 
"fılclı" olarak kabul ederken, teoı1.ye yönelik iman ve itilüdla ilgili konulan ise, 
Ebu Hanife'de görüldüğü gibi "en büyük fıkıh" olarak nitelemektedir. Onun bu 
tarz yaldaşırnı linanla amel arasındaki sılu ilişkiye vurgu yaptığ111.1, başka bir 
ifadeyle, İslam'ın entelektüel ve aksiyoner taraflar111.1 bir bütünlük içerisinde ele 
aldığ111.1 gösterir. 

1 Kasar, Veysel, Halimi'nin, Şuabu'l İman'ında Kelam, (basılmanuş doktora tezi) Harran 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, 2002 s. 25 
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B. Arapça'nın Semantiğine Dikkat Edilerek İncelenmesİ 

Halimi'nin kelam konulaı1n1 incelerken, ArapÇa'ii1n semantik yapısına vakıf 
olduğu göıiilür. Mesela, imanın tanımını yaparken, "amene" kelimesi, (b) ve ~) 
harfi cerleri ile kullanıldığında, günlük konuşma dilinde verilen anlamlardan 
hareket ederek, farklı neticelere varmaktadır. 1 

C. Nakli Delillerin Kullanılması 

Müellif, inanç konulaı1lli ayetlerle açıklar. İmanın şu'belerini tasruf ederken 
o, şu'beyi direkt olarak ilgilendiren ayetleri delil olarak getirmek suretiyle, 
meseleyi, önce Kur'an çerçevesinde temellendirme cihetiill tercih etmektedir. 
Va.rsa aynı hususla ilgili hadisleri sıralar. O'nun çok sayıda hadis kullandiğını 
görmekteyiz. Haliıni, klasik kelam kitaplarında pek göıiilmeyen uzun nakillere 
de yer vermiştir. Bunlardan, en uzunu, iman-amel ilişkisi üzerinde ilk defa 
duran ve "imanın Allah'ın emir ve yasaklarına uymak ve O'nun razı olduğu 
fiilleri ifa etmekten ibaret olduğunu" anlatan Dahhak b. Müzahim'in 
(0~1-05/723) imanla ilgili -eseridir~o- --

D. Farklı Görüş Sahibi Mezheplerin İs mine Yer Verıneyişi 

O'nun farklı ve kabul etmediği göıüşlere cevap verirken diğer mezheplerin 
isimlerini zikretmemesi dikkat çekiyor. Kendine göre muhalif kabul ettiği 

göıüşleri "fein kıle" (eğer deilllirse) başlıkları ile kendisi soruyor ve cevabını 
veriyor. Haliıni, imanı "kalbin tasdilci olınaksızın sadece dilin ilcran olarak" tarif 
eden Mürcie'nin ismini vermemiş, onlara, '"iınan sadece bilgi ve ilcratdan 
ibarettir, amel unandan değildir' görüşüne çağıranlar" ifadesiyle iınada 

bulurunuştur. Bilindiği gibi Mür'cie, günahın imana zarar vermediği tezini 
savunarak, büyük günah işleyene ümit veren ve onun hakkında nihai kararı 
Allah'a havale edip te'hir eden akaid fu:kasıdır. İrca' tehir etmek, ümit vermek 
anlaınındadır. Mürcie, haricilerin, Arneli imanın ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul eden göıüşüne bir tepki olarak çıkınıştır. 3 Halimi'nin farklı göıüşleri 

1 el-Halimi, age., I, 20, 21 

2 Dehhak b. l\Iüzahim Ki'ıfe, Rey, Horasan ve Semerkant gibi ilim merkezlerinde kalmıştır. İbn 
Abbas, Ebu Said el- Hudd, İbn Ömer, Enes b. Malik, Zeyd b. Erkarn ve Said b. Cübeyr gibi 
daha bir çoklanndan hadis ı-ivayet etmiştir. Dehhak imanla ilgili ilk eser veren hadis 
ehlindendir. Kendisine yöneltilen bir soıu üzeı-ine _kaleme aldığt iki sayfahlr eseı1, Halimi, 
tarafından nakledilmiştir. bkz.: Halimi, age., I, 82 - 84 Onun tefsirle ilgili açıklamalan Tabed, 
İbn Ebu Hacim ve Sa'lebi gibi müfessirler tarafından rivayet edilmiştir. bkz.:Eroğlu, 
Muhammed, "Dehhak b. Müzahim", D.İ.A., vı:n, 410 

3 Şehı-istani, Ebu'! Feth .i\Iuhammed b. Abdülkeı-im b. Ebi Bekr, el- Milel ve'n-Nilıal, Lübnan, 
1416-1996, I, 161, 162; Eş'ad, Makaılıtü'l-İslamiyyin, 136 
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isimlendirerek anlatmaması sadece dini akımlara karşı değil, feylesoflann da 
ismine yer vermez, fıkirlerini naklederek cevaplar verir. Ancak, bir kaç yerde 
Yunan fılozoflannın isiınleı1ne yer vermiştir. Halimi'nin böylece, kendi 
anlayışına zıt düşen "yanlış düşünce sahipleı1ni" ikna etmeye yöneldiği 

söylenebilir. 

E. Selef Alimlerinden Faydalanılması 

Hallini ele aldığı ıneseleyle ilgili, varsa başta reşid halifeler olarak, Hz. Ebu 
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz.Ali'nin (r.anhuın) açıldamalarma yer 
verdiği göri:ilür. Mesela, Allah sevgisiyle ilgili Hz. Ebu Bekir ( r.a)'in, "Kim 
Allah sevgisiııin tadına varırsa, bu sevgi onu dünyayı sevmekten alılwyar!" 

dediğini naldeder. 

Hz. Ali'ye isnaden şu ifadeleri zikreder: "İman dört direk üzerindedir: Sabır, 
kesin bilgi, adalet ve cil1ad. İman, kalpte beyaz bir nokta olarak görünür. İman 
arttıl;:ça beyaz nokta da genişler. İmana göre sabır, cesede nispede baş gibidir. 
Sabrı olmayanın iınanı da yoktur. Bir kişi haldı olduğu halde tartışmayı, şaka 
yaparken bile yalanı terk etınedikçe iınanın hakikatine ulaşamaz. Temizlik 
iınanın yarısıdır. Namazı kasıtlı olarak terk eden Allah'tan uzaldaşır." 1 

Haliıni, yer yer sahabi ve tabiinin görüşlerille müracaat eder. Yerine göre, 
"Öncekilerden bazıları demiştir" diyerek, isiın vermeden nakillerde bulunur: 
"Kul, Allah'ın hoşnuduğu için gizli ve açık olarak (zahi.ren ve batınen) nefsini 
küçük düşürmedil;:çe, Rabbini sevmiş olamaz. Kulun Allah'ı sevınesiııin işareti, 
Allah'ın sevdiideriıli sevmek, O'nun buğz ettildeı-ine de kızınaktır"2 cüınlesi 
bunlardan birisidir. İmanın hakilmti ve artıp eksilınesiyle ilgili bazı sahabilerden 
yaptığı nakiller dildmte değer niteliktedir. Muaz b. Cebel'in arkadaşlarına, 

"Gelin biraz iınan edeliın"3 dediğini naldeder. Haliıni, Abdullah bin Mes'ud'un, 
iınanı anıelle birlikte değerlendiren "Dininizden ili;: kaybettiğiniz emanetti.r. En 
son kaybedeceğiniz de naınazdır. Dini alınadığı halde namaz lllian bir millet 
gelecek! Söz, ancak işle birlil;:te fayda getirir. Söz ve iş ise, ancak bir niyede 
faycL'llı olur. Söz, iş ve niyet de, sadece Sünnete uygun olursa faydalıdır4 

şeklindeki sözünü eserine almıştır. Abdullah b. Ömer'in (ö.73/692) "Bir kimse, 
doğıu olduğunu bilse dahi tartışmayı, şakayla bile olsa yalanı terk etınedil;:çe 
iınanın gerçeğiıle ıılaşaınaz"S sözüne; Huzeyfe b.Y eman'ın (ö.36 / 656) iınanın 

1 el-Halimi, age., I, 498; a.mlf., age., I, 77 

2 el-Halimi, age.,I , 498 

3 el-Halimi, age., I, 76, 77 

4 el-Halimi, age., I, 76, 77 

5 el-Halimi, age., I, 77 
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eylemle bütünlük halinde bulunduğunu anlatan sözleı-ine yer verir. Halimi'nin 
referansları arasında yer verdiği sahabi ve tablin alimleıinden her biıinin, kendi 
sahasında dirayetli kimseler olduğu dikkat çekmektedir. Müellif Haliı:ni tablin 
alimlerinden Ebu Abdurrahman es-Sülemi'nin (ö.73/692) imanda istisna ve 
günaha düşen mü'ıninin imandan çıkmayacağına dair bir sözünü naldede.r.1 
Ebu Belcir b. Ayyaş (ö.193/809), Ebu Selerne b. Abdurrahman da aynı nitelikte 
kişiler olarak, onun görüşlerini dayandırdığı kimselerdendir. 

F. Akli İzahlara Yer V erilmesi 

Halimi, özellikle kelamla ilgili meselelerde sıkça aldi deliller getirmeye özen 
gösterir. Mesela, kalpteki tasdik gibi, dil ile ilaarın da iman olduğunu deliilere 
dayanarak is bat etmeye çalışır.2 

Müellif Halimi reşid halifeler, sahabi, tablin ve tebe-i tabiinden naldettiği 
sözler yanında, eseıinde, yer yer orijinal açıklamalar yapar. Bu özelliği, o dönem 
Alimieti üzeı-inde çalışına yapan ataştırınacılat tatafından da fatk edilmiştir. 
İslam. -düşünGesincleki ilk--gelenekçileı-in iınan-anlayışıru-an·a!iz·eaen Söı:lliiez 
KUTLU, imanla ilgili esedet içinde Halimi'nin Kitabıt'!- 1\!Iillbat ji Ş11abi'l 

İma ll 'mm, "apaytı bir yere sahip olduğuna" dikkat çeket. Kutlu, Halimi için, 
"Het bir şu'beyi hadisietle açılciamalda birlikte, kendi götüşleıi ve otijinal 
yoıuınlatı ve Kelaın kitaplatında görülen tartışına üslfıbu ve tekniğiyle ottaya 
koyma eğilimi içerisinde göıünmektedir"det ve Halimi'nin göıüşlerinin 

ınüstakil çalışınalata konu edilmesi getektiğini belirtir.3 

İslam inancında Hz. İsa'ın (a.s) nüzillüyle ilgili rivayetleti değedendiren Zeki 
SARITOPRAK da, Halimi'nin, Hz.İsa (a.s) hakkında, "önceki alimlete nisbetle, 
kendi dönemine ait ilgi çelcici bir noktayı tespit ettiğini" söyler. Ona göte, 
"diğet alimletden fatldı olarak, yet yüzüne indiği zaman, 'İsa'nın sadece 
yakınıatı tatafından tarunıp bilineceğini' ilk olatak Halimi dile getiınıiştir." 

SARITOPRAK'a göte Halimi, Hz.İsa'nın gelişini zannedildiği gibi, şa'şaalı bir 
şekilde getçeldeşınesi beldenen hadise olatak götmeınektedir. Onu sadece 
kendine vekaiet eden yakınlan götecektir. Bu ise, Hz.İsa'nın inişiyle ilgili 
rivayedeı-in değetlendirilınesi bakımından bir dönüm noktası sayılabilir. 4 

Halimi'nin Kelaın İlıninin önemli konulan atasında yet alan Esma ve Sıfat'la 
ilgili açıklaınalatı, başta Beyhaki (ö.458/1066) olınak üzere kendisinden sonra 

1 el-Haltıni, age., 1,128 

2 el-Halimi, age., I, 27, 28, 29, 31, 33 

3 Kutlu, Sönmez, İslam Düşüncesinde İlk Gelenecekciler, i\nkara, 2000, s.101, 126, 

4 Saı1toprak, Zeki, İslam inancı Açısından Nüzill-ü İsa Meselesi, İzmir,l997 s.llO,lll 
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gelenlere kaynaklık eden, bu sahada ortaya konan ilk eserlerden sayılınaktadıt. 1 

Kitdbtt '1- J\1inhdc'ta tnüellif, sık sık soıu-cevap metodu kullanarak ve analitik 
bir zihniyetle konulan ele alınayı tercih etmiştir. Mesela, unanın artma ve 
eksilıneyi kabul etmesiyle ilgili bahiste, otuz beş soıuya yer verilmiştir.2 

Allah'a unanla ilgili olarak maddenin (alemin) mahiyeti, mevcudutın ezeliyeti 
problemi, illet-ma'lı."ıl ittibatı gibi konularda Halimi'nin akli istidlalleıi serbest bir 
şekilde kullandiğını görmekteyiz. O, aleıni Allah'ın birliği, kudsiyeri ve 
büyüklüğünün açıklanması ve ortaya konulınasında bir araç olarak görmektedir. 
Allah'a itaatın gerekliliği, unanın kalbe yerleşmesi ve batıl şüphelerin kovulınası 
ıçın, alem üzeru1de düşünülınesi gerekmektedir. Bu hususta, eşyanın 

melektitunu (bize görünmeyen sebep ve yönleruli) düşünmeyi emreden iyederi 
delil olarak getirir.3 Haliıni, göıülen eşya bizi, onların ilim ve hayat sallibi, 
kudretle ve llikmetle iş yapan bir faili olduğu neticesine götürmektedir" diyerek, 
alem ve eşyanın duıumundan, Allah'ın sıfatlaımın varlığına delil çıkarır. Çünkü, 
sanatu1 izleı-i bir Sanii gerekli kılar. Ayni zan:;_anda saniin, eseıini yapmadan önce 
bilgi ve kudret sahibi olınası gerekir. Haliıni'ye göre bu sanatlara güç yetiren 
failin, sadece ilim, kudret ve lllkmetle iş yapması da yeterli görülemez; O'nun 
mutlaka hayat ve irade sallibi olınası gereklidir. Fiil, ancak bu suretle O'nun 
istediği şekilde meydana gelir.4 Bu tarz yol ile Haliıni'niı1, alem ile Allah'ın sıfat 
ve isunled arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurduğu göıülür. 

Ayrıca, o'nun İslam filozoflarının Yunan düşüncesinin tesirinde 
geliştirdikleı-i filcirlerden haberi olduğunu ve bu fikirlere cevaplar verdiğini 
görmekteyiz. Aleıniı1 sonradan yaratılınış olduğunu ve ezeli olınadığını, sorulu -
cevap lı olarak uzun tartışmalar halinde anlatınası bunu gösteınıektedir. 5 Bu 
konuda Eş'ari kelamını sisteme kavuşturan Bakıllani'nin (ö.403/1013) 
sistematik düşüncesi kadar olınasa da, bazı açıldamalarda ondan daha ileri 
gittiğiıli söylemek müınl<:ündür. Mesela kıdem mevzuuna Haliıni on ilci sayfahl<: 
yer ayırırken, bu husus, Bakıllani'de dört-beş sayfada incelenıniştir.r. Onu 
çağdaşı olan diğer kelamcılardan ayıran önemli bir özelliği de, uğursuzluk, ıiiya, 
Hz. Peygamber'in silllrle ilgisi, Kur'an'ın Hz. Muhammed'e ldlllnledn 
marifetleriyle inditiliniş olabileceği gibi iddialara da uzun uzun cevaplar 

1 Topaloğlu, Bekir, "Em1cl-i Hiisna", D.İ.A., İstanbul, 199S, XI, 412, 416 

2 ell-Ialirni, age., I, SS -167 

3 el-Halirni, age., I, 211 ayetler için bkz: Al-i İmran, 3 /190; A'raf, 7 / 18S 

..J. el-Halimi, age., I, 211 

S el-Halimi, age., I, 213 - 224 

6 el-Halimi, age., I, 211 - 222 Bakıllani, Kıleli Ebu Bekir, el - İusq( flma Yedbii İ'tikiıduhu ve 
lcbıwi:::ji'l Cehlll btlıi, Beyıut, 1408/1986, s. 43 - 46; Balallani, Ebu Bekr Muhammed et-Tayyib, 
Kitdbii't- Temhi'd'il Eı,dili lle Telhlsii'd-De!di!ı, Lübnan, Beyıut, 1414/1993,s. 49- S2 
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vermesidir. 1 

V. Halimi'nin Çağdaşlan 

Bugün, gerek Müslüman, gerekse birçok Batılı bilim adaıntn111 hayret ve 
takdirle an dığı, insanlığa dünya çapında ·eser bırakmış ilim adamı ve 
mütefekkirlerin birçoğu o dönemde yetişmiş tir ... Çağını aşarak astronomi, fizik, 
matematik, tatili ve coğrafyada söz sahibi olan Beyrum (ö.445/1052), o 
dönemde yetişen ilim adamlaıuıdandır. Buhara;nın Kaş (Hive) şehrinden çıkan 
bu büyük astronom, Gazne'li Mahmut'un himayesinde çalışmalar yapmıştır. 

Atom bombasının kaşifi, Cabir b. Hayyan (ö.339 /805), Horasan'dan; 
trigonometri, tanjant, kotanjant ve sekant gibi matematikteki yüksek işlemleri 
iline kazandıran Ebu'l Vefa, (ö.388/998) Horasan civarındaki Bozcan 
şehrinden çıkmıştır. Dönemin en önemli isimlerinden birisi de felsefe, mantık, 
matematik, tıb ve musild ile ilgilenmiş olup; sesin fizili yapısını ilk defa 
açıklamasını yapan Farabi, (ö.339 /950) Türkistan'ın Farab kentindendir.2 

Haliı:ni, biŞta felsefe ol.tiiak uzere diğer akli ve tecrübi ilimlerde de ihtisas 
yapan Farabi (ö.339/950) ile İbn Sina (ö.428/1037); edebi ve felsefi kişiliği ile 
şöhret sahibi Ebu Hayyan et- Tevhidi (ö.414/1023),Grek ilinini çok iyi bildiği 
kabul edilen Ebu Süleyman es-Sicistanl (ö.390/1000) ve ayni dönemin önde 
gelen şahsiyetlerinden İbn Miskeveyh'le çağdaşdır.3 Kelam, hadis ve fıkıh gibi 
ilimlerde otorite olan, Muhamıned b. Ahmed b. Mahmud Ebu Cafer 
(ö.414/1023) ve Ömer b. Muhammed en-Nesefi (ö.414/1023); hadis ve 
tasavvuf ilininin önde gelen şahsiyetlerinden Ebu Nu'aym el-Isfahan1 
(ö.430/1038)4 gibi alimlerle ayni dönemde yaşamıştır. 

Halimi'nin yaşadığı dönemlere tekabul eden, hicri IV. (ıniladi X.) asırda bu 
güzide beldelerde hüküm süren hür, akılcı, ilim ve kültürel atmosferin, ne yazilc 
ki, sadece Moğol istilasına kadar devam edebildiği de taıilii, bir gerçektir. O 
dönemde Timurlenk'in idaresinde bulunan Moğollar ve askerleri çok sayıda 
Müslüman katletmişler, camileri ve mescidleri, ilim merkezleri olan medrese ve 
kütüphaneleri de yakıp yıkmışlardır. 

1 el-Haliıni, age., I, 234, 247, 286 - 296 

2 Döğen, Şaban Müslüman Bilim Öncüleı1.Ansiklopedisi, İstanbul, 1987 s. 47, 67, 91 

3 Macit Fahı1, İslam Fels~fosi Tarihi, 2.bs. İstanbul,1992, s. 167-169; Yeşilyuıt, Temel, Ebtt'l
Berekat m - Nesefl ue Belli Baflt KelcmJi Gb'riifleri, s. 15, H.R.Ü. Sosyal Bilimler Enstitsü, 
Şanlıurfa, 1998 doktora tezi. 

4 Yeşilyurt, age., s.15; Keskin, Yusuf Ziya, Ebu Ntt'C!)'In el- Isfahiinf'nin Hqyatı, Eserleri ue Hadis 
İlmıiıdeki Ye1i, s.3-4, (doktora tezi) 
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VI - Halimi'nin Tesirleri 

Halimi'nin Şuabü'l İınan'ı, kendi tüıüne yakın, imanla ilgili eser kaleme alan, 
İbn Ebi Şeybe (ö.235/849), Ahmed b. Hanbel, (ö.241/855), İbn Ebi Ömer el
Adeili (ö.243/857)'nin eserleri veya eserleı-ine, İnıanın Şubeleri adıyla bölüın 
koyanlardan Buhari (ö.256/870), Müsliın (ö.261/875), İbn Mace (ö.275/888), 
Tirmizi, (ö.279 /892), N esai (ö.303/915) ve hicri III. asırdan sonra yaşamış olan 
İbn Mende (ö.395/1004) ile İbn Teyıniyye (ö.728/1327)1 gibi ınüelliflerin 
yazdıkları eserler arasında, en haciınli alanıdır. İsıni geçen ınüellifler, eserleriı1de 
iınanın, 60, 70, 75, 77, 70 veya 99 şu'be olduğunu bildiren hadisiere yer verirler. 
N akledilen hadislerde iınanın sadece birincisi ile en alt derecede olanının adı 
verilmekte veya sayı verilmeden "şu iınandandır" şeklinde münferit konulardan 
bahsedilmektedir. 

Hicri III. asır müellifleriı1den Ebu Hatim b. Hibban el- Busci (ö.354/965), 
İbn Şahin (ö.385/955), el - Haliıni, (ö.403/1012), Kadı Ebu Ya'la 
(ö.458/1065), Beyhaki (ö.458/1066) ve Abdü'l Celil el-Kurtubi (ö.608/1211) 
gibi aliınler, bu ınünfeı-it konuları ard arda sıralamak suretiyle imanın şu'beleri 
konusunda gelen ve kendileriı1iı1 esas aldıldan rivayetlerde bildirilen sayıya göre 
onları tasnif yoluna gitınişlerdir.2 

Bu ınüellifler arasında, tespit edebildiğiıniz kadarıyla kendinden sonrakilere 
örneklik teşkil eden, şerlu ya da özeti yapılarak imanla ilgili konuların enine 
boyuna incelendiği en önemli eser Haliıni'nin eseı1.dir.3 Haliıni'niı1 

lVIinMhndaki imanın şu'beleri gerek isiınlendirıne, gerekse konuların açıldaması 
itibariyle Beyhaki tarafından iktibas edilerek, çok geniş bir şerhe 

kavuşturulınuştur.4 Bu husus, Beyhaki'nin (ö.458/1066) el- Cami' !i-.Ş11abi'l-İmmı 
ve e!-EJmd !Je 'J-S ıjatS isiınli eserlerinde açıl<ca görülmektedir. Beyhaki Allah'ın 

1 Kutlu, age., s. 97 

2 Kutlu, age., s. 96 - 97 

3 Halimi'nin imanla ilgili eserler arasındaki farklı yönü de şu'beleı1 teker teker kelam 
kitaplarındaki tartışma üslubu içinde ele almasıdır. Sönmez Kutlu da, imanın şu'beleı1 üzeı1ne 
eser veren müelliflerden bir kısmının tekrara girdiklerini, bazılaı111111 hadiste veı1len rakamı 
tamamlamak için zorlandığını, şubelendirme hususunda Lalekiıi'niıı ise son derece tutarsız 
olduğunu söylemekte, emsalleri arasında Halimi'nin ise kendine ait tespitleri ve orijinal 
yon.ımlaı1 ile meseleleri, kelam kitaplaımdaki tartışma tekniği ile ele alma eğiliminde 

olduğunu" ifade etmektedir. bkz. Kutlu, age., s.l01 

4 Beyhakl, Şuabu'l- İman, I, 43, 58, 63, 66, 67, 69, 92, bkz. Beyhaki, age. s I. s. 11 Beyhaki'nin 
Halimi, 'den il{tibas ettiği bölümler için örnek olarak bkz: I, 103- 106; bkz. Halimi, age. I s. 
183 - 185 ayı1ca bkz. Beyhaki, age. I, s. 152, 153, 156, 160, 163, 235, 310, 311, 332; c.II.s. 3, 
319; c.IV s. 3, 

5 Beyhaki, el- Esma' ve's- Sıfat, c. I s. 34, 36,38, 39,40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 
63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... Görüldüğü gibi Beyhaki, 
Esma' ve Sıfat isimli eserinde de Halimi'nin açılclamalarından büyük ölçüde faydalanınıştır. 
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isimlerinden birçoğunun açıldamasında da Halimi'yi kaynak olarak zikretıniştir. 

Bey haki, imanın şu'beleriyle ilgili haciınli eserinde Halimi'den oldukça 
etkilenıniş gözükmektedir. Şuabu'l -İman'ın ilk bölümünde, öncelilde, Halimi 
gibi imanla ilgili teı1ınleri inceleıniştlı;. Buradaki tarifler büyük ölçüde 
Halimi'den alınınadır. Hatta ilk şu'bede, üç sayfalık bölüm Halimi'den ilctibas 
edilmiştir. Şu'belerin isiınlendirilnıesinde ise aynen denecek bir benzerlikte, 
Halimi'nin Kitabtl'l - Mi11hik'ını takip etıniştir. Bu hususta Halimi'nin üç ciltlik 
eserindeki fihrist ile Beyhaki'nin Besylıni Zeğlill tarafından tahkilc edilen dokuz 
ciltlik fihristierini karşılaştttdılc. Şu'beleı1n sıra numarası ve adlarının aynı 

olduldarını görClük. Beyhaki, eseı1nde bir çok şubenin izahını, "Kale'l-Hallini" 
diyerek Hüseyin b. Halimi'nin açıldamalan ile başlatınaktadır. Kendisi de konu 
üzerinde hadislerden deliller getirir. Bu tarzıyla, Beyhaki'ye ait el-Cami' li Şt~abi'l 
İmmı'ın, Hallini'nin Kitabii'l- Nii11haı· fi Şttabi'l İma11'ının genişçe bir şerhi 
olduğunu söylemek mümkündür. Beyhaki bu tarzı seçtiğini kendisi de gizli 
tutınaınışttt. Halimi'nin çok öz ve hillasa bilgiler taşıdığını ifade eden Beyhaki, 
LVIi11haı·'da geçen şu'belerle ilgili hadislerin zayıf ve güvenilir olanlarını bulmak, 
senetlerini zikretrnek ve bab ve şu~beleri daha~arrlaşılır bir-açıldığa kavıişturmak 
için eserini te'lif ettiğini bildirir.1 

Horasan civarının kuvvetli Eş'ari aliıni olan Halimi'nin eserini özetleyen bazı 
çalışınalardan da burada söz etmek uygun olacaktır. Halimi'nin tasnifi esas 
alınarak özet halinde yazılan eserlerden birisi, Ebu Cafer Ömer el Kazvini'ye (ö. 
h:699) aittir. Bu eser, Beyhaki'nin ei-Cami'JJ liptabi'I-İ,;ıall adlı eserinin planı 
üzerine hazırlanmış ve el-Ceın'iyyetu'ş-Şer'iyyeti'l-İslarniyye tarafından Mısır'da 
basılımşttt. Şu'beler Halimi tarafından tespit edilenlerin aynısıdır. 146 sayfadan 
ibaret olan kitabın baskı taıihi yoktur. Ayet ve hadisiere yapılan atıflar 

bulunınalcia birlilcte açıldamalar kısa tutulmuştur. 

Tasılif şekli itibariyle hangi eseı1n ınuhtasaı1 olduğu belirtilmeyen bir başka 
eser de Kasri lakabıyla meşhur, Ebu Muhammed Abdülcelil b. Musa b. 
Abdilcelil el - Endeh1si'ye (ö.h:607) aittir. Eserin başında verilen bilgide, 
ınüellifin ınutasavvıf olması, ifadeleı1nde tefekkür, ibret ve vaaz yolunu takip 
etmesi gibi özelliklerine rağınen,2 Kitabın yazma nüshaya nisbeti yapılırken, 
Kelaın'la ilgili olduğu ifade edilıniştir.3 Eser, tek cilt halinde 199 S' de Kahire' de 
neşredilrniştir. Hilmi M. Fude bu eserin, Hallini'nin ınuhtasarı olduğunu 

söylemektedir. 

1 Beyhaki, ei-Camiıt li Şttabi'l İman, I, 6 ( Mukaddime) 

2 Kası1, Ebi 111uhammed "-\bdülceill b . .i'vlusa b. Abdilleelli el- Endülfısi, IVtilbiJ Şuabi'l- İman, 
tlık.: Seyyid Kisrevi Hasan Beyıut, 1416 / 1995 

iVIuhta.ram Şuabi'l- İmmı, s. 11 

3 Kası1, age. s.17 
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Sonuç 

Tespitierimize göre unanın şu'belere aytılnıasıyla ilgili hadisi en geniş 

anlamda tahlil eden Haliıni olınuştm. Beyhaki, (ö.458/1066) Haliııı.i'nin ottaya 
koyduğu plan üzeı-inde çalışımştır. 

Haliıni'nin esetinde Kelam a!#nJ.erinin izledilderi sistem alınamalda bitlikte, 
kelaınuı ele aldığı konulat büyük ölçüde ele alımmştır. O, lutabm plall1111, imam 
şu'belete ayırma düşüncesine göte düzenlemiştit. Müellif, esetin bitinci cildinin 
ilk bölümlerini dokuz kısun halinde iınanla ilgili tmtışmalı konulara, diğet ilci 
cildi ise bablar halinde iınanm şu'beleı-ine tahsis etmiştit. Eser, sahasmda 
otijiııal bit üslup ve yapıya salıiptit. Kendisinden somalilleı-e tesit etıniştit. 

İslam' ı iııanç ve an:ıel boyutu ile bitlilüe ele alınayı hedeflenıiştit. 
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