
GAYETÜ' n- Ni HAVE 

L 

GA YETÜ'n-NİHA YE 
(~~\~k.) 

İbnü '1-Cezeri'nin 
{ö. 833 / 1429), 

kurrc'i. ve hafızların hayatını 
ve kıraatlerinin hangi yollardan 

geldiğini anlatan eseri. 
_j 

Müellif eserin kısa önsözünde, bu ki
tabını Nihô.yetü 'd-dirô.yô.t ii esmô.'i ri
cô.li 'l-lp.rô., ô.t adlı diğer bir eserinden kı
saltarak yazdığım . esere Ebü Amr ed
Dani ile Zehebi'nin kitaplarında bulunan 
kurrayı aldığını ve bir o kadar da ilave
de bulunduğunu kaydetmektedir. Müel
lifin adlarını vermediği iki kaynak. Danf'
nin Tabakiitü 'l-kurrô.' ve'l-mukri'in ' i 
ile Z~hebİ'nin M~ crifetü 'l- kurrô.;i'l-ki
bô.r isimli eserleridir. 

3955 kurra ve hafızın tanıtıldığı Gaye
tü 'n- nihô.ye 'de şahıslar. esas isimleri 
alfabetik sıraya konulup sıra numarası 
verilerek dizilmiştir. Ayrıca her harfın 
sonunda tanıtılan kişilerin meşhur olan 
künye, nisbe ve takapiarı kaydedilerek 
yanlarına isimleri yazılmış ve böylece 
eserdeki esas yerlerine atıfta bulunul
muştur. Bazı kişiler hakkında sadece bu 
kısımda asıl sıra numarası devam etti
rilerek kısa bilgiler verilmiştir. 

Eserde yer alan şahısların genelde is
mi. nisbesi, künyesi ve lakabı. hayatı ve 
şahsiyeti. kıraatini kimlerden aldığı . ho
calan, talebeleri. varsa eserleri zikredil
mekte; bazan da o kişiyle ilgili kıssala
ra. hakkında söylenenlere ve onun öğüt
lerine yer verilmektedir. Ayrıca bu kişile
rin meşhur kıraat kitaplarında adları ge
çiyorsa buna da işaret edilmektedir. Bun
lardan müellifin kendi eseri olan en-Neşr 
" .:ı •• Danf'nin et- Teysir'i " ü ", aynı mü
ellifin Cô.micu'l-beyô.n'ı " ( ", Hüzelf'
nin el-Kô.mil'i "..!! •• Sıbtu'l-Hayyat'ın el
Mebhec 'i · ..,..... •. İbn Sivar el-Bağdadi'nin 
el-Müstenir'i " oJ'", Muhammed b. Hü
seyin el-Vasıtf'nin el-Kifô.yetü 'l-kübrô.'
sı " ..J •. Ebü'l-Ala el -Hemedanf'nin Ga
yetü '1- il]tişô.r ' ı " lt. " rumuzuyla gösteril
miş ; kurra isimleri bu eserlerin bazıla
rında ortaklaşa geçiyorsa o eserlerin ru
muzları. tamamında geçiyorsa • t " işare
ti konulmuştur. Müellif bazan kaynaklar
da gördüğü hatalara da işaret etmiştir. 

Kendi alanının en önemli kitapların

dan biri sayılan eser, Gotthelf Bergstras
ser tarafından Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'nde kayıtlı nüsha (nr. 234) esas alı
narak Darü ' l-kütübi'l-Mısriyye'deki iki 
nüsha ile (Tarih, nr. 1616, 164 7) karşılaş-
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tınlmak suretiyle geniş bir indeksle bir
likte yayımlanmıştır (ı - ıı. Kahire ı 35 l

ı 353/ ı932-1935) . Bergstrasser'in ölümü 
üzerine eserin son altı formasını Otto 
Pretzl neşre hazırlamıştır. 
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M ABDURRAHMAN ÇETİN 

L 

GAYIAN ed-DIMAŞKİ 
(~..ıli..;,~) 

Ebıl Mervan Gaylan b. Müslim 
ed - Dımaşki en-Nabatl el-Kıbtl 

{ö. 120/738 civarı) 

İrade hürriyeti konusundaki fikirleriyle 
ilk Kaderiyye fırkasının 
doğuşunu hazırlayan 

tabiin dönemi alimlerinden. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kelb 
kabilesine mensup olan babası Müslim 
(Mervan veya Yunus) Hz. Osman ' ın azatlı 

kölelerindendi. Muhtemelen Medine'de 
doğdu ve uzun müddet orada yaşadı. Hz. 
Ali 'nin torun u olan ve kaynaklarda "ir
ca hakkında ilk konuşan M edineli alim" 
olarak tanıtılan Hasan b. Muhammed b. 
Hanefıyye:nin derslerine devam etti. Da
ha sonra baba yurdu olan Dımaşk'a git
ti ve burada Emevi idaresinde bir süre 
katip olarak görev yaptı. Brockelmann. 
Gaylan'ın bu sıralarda Arap risale (res
mi yaz ı şma , mektup) üstübunun kurucu
su olduğu bilinen Abdülhamid el-Katib 
ile (ö. 132/ 750) münasebetinden söz et
mektedir (GAL Suppl., ı . 152). Bir süre 
Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan ta
rafından oğlu Said'in mürebbiliğine ta
yin edilen Gaylan. Emevi hanedanının 
Mervani koluna mensup altı halifenin 
hilafet döneminde yaşadı. Onun, ömer 
b. Abdülaziz ile hilafetinin (7ı7 -720) ilk 
döneminde yakın ilişki içinde bulundu
ğu, fakat çok geçmeden düşüncelerin
den dolayı aralarının bozulduğu, bu ha
lifeye insanın ihtiyari fiilieri ve irade hür
riyeti konusuna ağırlık veren. ancak da
ha çok Emeviler'e karşı siyasi muhale
fet mesajları taşıyan bazı mektuplar 
yazdığı kaydedilir (Watt, s. 104) Halife 
Hişam b. Abdülmelik ile de (724 -743) ya
kın dostluk kuran Gaylan'ın kaderi in
kar düşüncesine ağırlık vermesi, halka 

bu fikrini aşılayıp onları yönetime karşı 
kışkırtması, EmevTier'in hilafet görüşü
nü reddetmesi ve maliye politikasına 

karşı çıkması gibi iddialar onun ölüm 
sebebini teşkil etmiştir. Nitekim Hişam 
b. Abdülmelik döneminde imam Evzai 
ile yaptığı bir münazara sonunda (ibn 
Abdürabbih, ll. 379- 380) hakkında idam 
fetvası verilen Gaylan ' ın, arkadaşı Salih 
ed-Dımaşki ile birlikte Dımaşk'ı terket
mek zorunda kaldığından söz edilir. An
cak Gaylan ve arkadaşı Salih'in Hişam' ın 

saltanatının son yıllarında yakalandıkla
rı ve Dımaşk'a getirilerek burada idam 
edildikleri nakledilir. Tarihi kesin olarak 
bilinmeyen bu olaya İbn Şihab ez-Zühri'
nin de (ö 124/ 742) şahit olduğu şeklin 

deki rivayet doğru kabul edilmemiştir 
(Watt, s. ı 05). 

Mezhepler tarihi müelliflerinin bir eka
le nisbet etmekte güçlük çektikleri Gay
lan bazı kaynaklarda Kaderiyye'ye. bazı
larında Mürcie'ye, bir kısmında Kaderi 
Mürcie'ye, bir kısmında ise Mu'tezile'ye 
mensup bir alim olarak gösterilir. Mür
cie'den sayılmasına. onun imanı "kalbin 
tasdiki ve dilin ikrarı" şeklinde tanımla

ması ve mürtekib-i kebirenin kafır olma
dığı şeklindeki görüşleri sebebiyet ver
miş olmalıdır. Gaylan'ın görüşleri, Kade
riyye ve Mu'tezile'nin benimsediği pren
sipleri daha önce ortaya koyması bakı
mından önem taşır. Çünkü Mu'tezile'nin 
"usül-i hamse" diye anılan düşünceleri

ne temel teşkil eden ilkeler öncelikle Ka
deriyye tarafından açıklığa kavuşturul

muştur. Onun. ilahi sıfatiarın zatın aynı 
olduğunu ve Kur'an 'ın yaratılmışlığını 

(halku'l-Kur 'an*) benimseyen görüşleri 
Mu'tezile'nin tevhid. irade hürriyeti ko-

. nusundaki fikirleri de adi prensibinin te
melini teşkil etmiştir. Bu sebeple Gay
lan. ilk Kaderiyye'nin Ma'bed el-Cühe
ni'den sonra ikinci önemli ismi olarak 
anılmaktadır. Gaylan'a göre kader, ister 
hayır ister şer olsun. kulun bizzat hür 
olarak icra ettiği fiillerden oluşur. Gele
neksel anlayışın aksine kaderi kula nis
bet ederek insanda tam anlamıyla fiil 
seçme ve yapma gücünün bulunduğu
nu savunan bu hürriyetçi anlayış, daha 
sonra Gaylaniyye (Şam Kaderiyyesi) adıy
la sürdürülerek Mu'tezile'ye kadar ulaş
mış ve bu ekol tarafından bir sistem ha
line getirilmiştir. imarnet konusunda li
yakat ve vasıf ilkelerine ağırlık vererek 
adeta Emeviler'e karşı bir siyasi muha- . 
lefet sergileyen Gaylan Kitap ve Sünnet'i 
iyi bilmesi. ümmetin üzerinde ittifak et
mesi şartıyla Kureyş'e mensup olmayan 
birinin de bu göreve getirilebileceğini 



belirtmiş ve bu şekilde hilafette nese
bin şart olmadığını ileri süren Hariciler'
le aynı görüşü paylaşmıştır. 

İbnü ' n-Nedfm, Gaylan 'ın 2000 varakı 
aşan bir risaleler koleksiyonu bıraktığı
nı kaydeder (el.Pihrist, s. 13 1 )_ Louis Mas
signon, "Gaylaniyyat" olarak adlandırılan 
bu koleksiyonun Hasan-ı Basri'ye atfe
dilen risalelerle karışmış olabileceğini 

düşünmektedir (Watt, s. 104). Öte yan
dan çeşitli eserlerde Gaylan ed-Dımaş
kl'nin bazı mektuplarıyla (ibn Asakir. Ta
rfl] u Dımaşk, IV, 287) İmam Evzai, Davüd 
b. Ebü Hind ve Rebia b. Ebü Abdurrah
man gibi alimlerle yaptığı münazaralar
dan bazı örnekler günümüze kadar gel
miştir (ibn Abdürabbih, ll , 379; Ebü Nu
aym, lll , 92 - 93, 259-260). 
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L 

GA YIAN b. SELEME 

(;;J.....:r.eı~) 

Gaylan b. Selerne 
b. Muattib es-Sekafl 

(ö. 23 / 644) 

Şair sahabi. 
_j 

Dedesinin adı bazı kaynaklarda Şü

rahbil veya Mugis olarak kaydedilmek
tedir. Sakif kabilesinin reisierinden olan 
Gayıan şiirleri, bilge kişiliği ve hikmet
li sözleriyle, ayrıca kabilesi içinde işleri
ni günlük programlar dahilinde yürüt
mesiyle tanınmıştır. Haftanın bir günün
de kendisine getirilen davalara baktı

ğı. bir gün şiirle meşgul olduğu. diğer 

bir gün de develeriyle ilgilendiği söylen
mektedir. Sakif kabilesi, Cahiliye döne
minde Beni Amir b. Sa'saa kabilesiyle 
Taif'te aralarında çıkan savaşı kuman
danları Gaylan sayesinde kazanmıştır. 

Aynı dönemde. İran'ın idaresi altında 
bulunan lrak'a yapılan bir ticaret sefe
rinde. aralarında Ebü Süfyan'ın da bu
lunduğu tüccar kafilesinin Kisra huzu
rundaki sözcülüğünü Gaylan yapmıştır. 
Bu görüşmede hikmetli konuşması ve 
diplomatik tavırlarıyla kralı etkilernesi 
sayesinde izinsiz ticaret yapmak gibi bir 
suç işlemelerine rağmen cezalandırılma
mışlardır. Hatta Gaylan'ın ricası üzerine 
kral tarafından gönderilen bir mimar 
Taif'te ilk defa bir kale yapmıştır (ibn 
Hacer, lll , 190). 

Gaylan b. Selerne Taif'in fethinden (9 1 
630) sonra İslamiyet'i kabul etti. Müslü
man olduğu sırada evli bulunduğu on 
kadından altısını Hz. Peygamber'in em
ri üzerine boşadı (el-Muvatta', "Talak", 
77; Tirmizi, "Nikah", 33). Amir ve Am
mar adlı oğullah kendisinden önce, di
ğer oğlu Nafi ' ile kızı Badiye ise onunla 
birlikte müslüman olmuşlardır. 

Gaylan'ın az sayıdaki şiirlerinin Ebü 
Said es-Sükkeri tarafından Cômi<u ştri 
Gaylôn adıyla bir divanda toplandığı ri
vayet edilir. Ebü'I-Ferec ei-İsfahani bu 
divandan elli beyit nakletmiş (el- Ega
ni, XI II , 202- 208). diğer bazı şiirleri de çe
şitli eserler vasıtasıyla günümüze ulaş
mıştır. 

Müfessir sahabi İbn Abbas, "Eibiseni 
temiz tut" (el-Müddessir 74 / 4) mealin
deki ayette sözü edilen elbise temizliği
ni Gaylan · ın. "Hamd olsun, ben ne facir 
elbisesi giydim ne de bir leke ile mas
kelenirim " şiirini şahid göstererek "ma-

GAYlANiYYE 

nevi taMret ve güzel ahlak" şeklinde yo
rumlamıştır. Bazı kaynaklar, "Bu Kur'an 
iki şehirden bir büyük adama indirilme
li değil miydi?" mealindeki ayette (ez
Zuhruf 43 / 31) işaret edilen ve Mekkeli 
müşrikler tarafından kendisine peygam
berlik verilmesi beklenen kişinin Gaylan 
b. Selerne olduğunu kaydeder (Ebü'I-Fe
rec el-isfahani, X III. 200) . 

Gaylan b. Selerne İslamiyet'i kabul et
tikten sonra Medine'ye hicret etmeyip 
Taif'te kalmıştır. 
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[iıi;J MEHMET ALi SÖNME Z 

GAYIAN b. UKBE 

(bk. ZÜRRUMME). 

el -GA YIANiYYAT 
(üÇ;~\) 

İbn Gaylan 'ın 
(ö. 440/1049), 

hocası Ebu Bekir eş-Şafii' den 
rivayet ettiği hadislerden 

meydana gelen eseri 
(bk. İBN GAYI..AN). 

GAYIANİYYE 

(.;;~ı) 

İlk Kaderiyye alimlerinden 
Gaylan ed-Dımaşki'nin 

(ö. 120 / 738 civarı) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. GAYI..AN ed-DIMAŞKİ). 

_j 

_j 

_j 
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