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Lugat ve hadis alimi. 

261 (874-75) yılında Bağdat'ta doğ
du. Aslen Horasan bölgesinin Baverd şeh
rinden olduğu için Saverdi nisbesiyle, 
bir müddet nakış işi yaptığı için Mutar
riz lakabıyla, dünya malına değer verme
diğinden dolayı Zahid unvanıyla anılır. 

Kendi adını unutturan Gulamu Sa'Jeb 
(Sa'leb'in oğlu) lakabını ise hocası Sa'Jeb'
Je uzun süren beraberliği ve yakın dost
luğu sebebiyle almıştır. 

Çocukluğu ve ilk eğitimiyle ilgili fazla 
bilgi yoktur. Tahsiline Bağdat'ta başla
yan Gulamu Sa'Jeb, gençlik yıllarından 
itibaren mesleğini bırakarak kendini ta
mamen ilme verdi. Dönemin en tanınmış 
iki dil alimi olan KOfeli Sa'Jeb ile onun 
rakibi Basralı Müberred'e talebe oldu. 
İlk hocası Sa'Jeb'den çok şey öğrendi; 
ondan nakillerde bulundu ve kitaplarını 
rivayet etti. Ayrıca MUsa b. Sehl ei-Veş
şa, İbrahim b. Heysem ei-Beledi, Ahmed 
b. Said ei-Cemmal ve Bişr b. MUsa el
Esedi gibi alimler de hocaları arasında 
zikredilmektedir. 

Gulamu Sa'leb bir süre devlet adam
larının çocuklarına hocalık yaptı. Bu ara
da katipler başta olmak üzere birçok 
önemli sima kendisinden özellikle hocası 
Sa'leb'in eserlerini okudu. Ders almak 
üzere gelenlere, Muaviye'ye olan sevgi
sinden dolayı yazdığı Feia'ilü Muciivi
ye adlı eserini okumalarını şart koştuğu 
rivayet edilir (İbnü'l-Kıfti, III. ı 72). Kay
naklarda öğrencisi ve eserlerinin ravisi 
olarak geçen otuza yakın isim arasında 
EbU Ali el- f:latimf, EbU Ali el- f<alf, İbn 
Haleveyh, EbU Ubeydullah ei-Merzüba
nf ve Ebü't-Tayyib ei-Lugavf gibi ilim 
adamları bulunmaktadır. 

9 Zilkade 345 ( 12 Şubat 957) tar:ihin
de Bağdat'ta vefat eden Gulamu Sa'
Ieb'in kabrinin Ma'rQf-i Kerhf'nin meza
rının karşısında olduğu belirtilmektedir. 
Ebü'I-Abbas el-Yeşkürf'nin onun ilmi 
başarılarını öven bir kasidesi vardır (Ya
küt, XVIII, 233-234). 

Bağdat gibi önemli bir ilim ve kültür 
merkezinde bulunma fırsatını çok iyi de
ğerlendiren Gulamu Sa'leb bu şehrin ön-
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de gelen alimleri arasında yer almış, hem 
Basra hem de KQfe alimleriyle irtibatı 

ve özellikle Sa'Jeb gibi güçlü bir dil ali
mine talebe olması sebebiyle kıraat, tef
sir, hadis, dil ve edebiyat gibi çeşitli ilim
Ierde ilerleme imkanı bulmuş ve kısa za
manda şöhrete kavuşmuştur. 

Gulamu Sa'leb samimi bir dindar, dü
rüst bir alim, sorumluluk duygusu taşı
yan ve öğrencilerinin çeşitli meseleleriy
le yakından ilgilenen fedakar bir insan
dı. Devamlı şekilde ilimle meşgul oldu
ğu için geçimini sağlayacak imkanları el
de edememiş ve sıkıntı içinde yaşamış, 
buna rağmen eline geçen parayı başka
larıyla paylaşmaktan geri durmamıştır. 
Onun meşhur sözlerinden biri de şudur: 
"Dostların hakkını gözetmemek insanı 
küçültür; onl~rın hakkını vermek ise in
sanı yüceltir. Allah'a şükrederek dostla
rın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edi
niz ki mükafatını göresiniz. • 

Güçlü hafızaya sahip sika raviler ara
sında yer alan Gulamu Sa'Jeb'in ezbe
rinden yazdırdığı kitaplarının binlerce 
sayfayı bulduğu kaydedilir. Onun güçlü 
hafızası bazı kimseleri tereddüde sev
ketmiş, hatta her sorulana cevap ver
mesinden dolayı onu yalancılıkla suçla
yanlar da olmuştur. Söylediklerinin doğ
ru olup olmadığını anlamak için kendi
sini denemek üzere çeşitli konularda so
ru soranlar, uzunca bir aradan sonra ay
nı soruları tekrar sorduklarında aynı ce
vapları almışlardır. Hadisçilerin Gulamu 
Sa'Jeb'in güvenilir bir ravi olduğunu or
taya koymuş olması dil ve edebiyattaki 
güvenilirliğine de kesinlik kazandırmak
ta, onu yalancılıkla itharn etmenin ise 
tamamen kıskançlıktan kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 

Bazı kaynaklar Gulamu Sa'Jeb'in Erne
vi taraftarı olduğunu ve Feiii 'ilü Mu cii
viye adlı eserini Muaviye hayranlığından 
dolayı yazdığım belirtmekteyse de onun 
bu kitabı, yaşadığı ikinci Abbasf döne
minde Arap unsurunun geri planda kal
dığını görmesi üzerine, Muaviye'nin Arap
lar'ı hakettikleri yere getiren Emevi Dev
leti'nin kurucusu olması sebebiyle yazdı
ğı da ifade edilmektedir. Feia'ilü Mucii
viye 'nin hem Hz. Ali ve eviadına hem de 
Muaviye'ye karşı aşırı sevgiye ve aşırı 

hücum ve iftiralara reddiye niteliğini ta
şıması bu kanaati doğrulamakta, aynı 
zamanda Gulamu Sa'leb'in cesaret ve in
saf sahibi bir alim olduğunu göstermek
tedir. öte yandan Gulamu Sa'Ieb'i İma-

miyye Şiası'na nisbet edenler varsa da 
bu iddia inandırıcı hiçbir belgeye dayan
ınamaktadır (Gulamu Sa'leb. Fa'itü'l·Fa· 

şif:ı lnşr. Muhammed Abdülkadir Ahmed!. 
naşirin mukaddimesi, s. 15-ı6). 

Fazla şiiri bulunmayan Gulamu Sa'
Ieb'in kaynaklardaki bazı beyitlerinden 
güçlü bir şair olmadığı anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Gulamu Sa'Jeb'in kaynaklar
da zikredilen eserlerinin sayısı otuzdan 
fazla ise de bunların çoğunun mevcudi
yeti bilinmemektedir. Günümüze ula
şan eserleri şunlardır: 1. el- cAşeriit ii 
garibi'l-luga. Arapça'da az kullanılan 

(nadir) kelimelere dair bir eser olup alt
mış babdan ibarettir. Her babın on keli
me ihtiva etmesi düşünülmüşse de mev
cut şekliyle bazı bablarda daha az keli
me bulunduğu görülmektedir. EbU Ab
dullah ei-Kazzaz (ö. 4ı2; ıo2ıı tarafın

dan tamamlanan eseri Yahya Abdürraüf 
Cebr yayımiarnıştır (Amman ı 984 ). z. Ki
tiibü Fii'iü'l-Faşf]J. Müellif bu eserini, 
hocası Sa'Ieb'in yanlış kullanılan keli.me-

. !ere dair yazdığı el-Faşf]J'i tamamlamak 
üzere kaleme almış, onda bulunmayan 
bazı kelimelerle, bazı babları eserine ek
lemiş ve hatalı gördüğü yerleri düzelt
miştir. Kitiibü Fii'iü'l-Faşf]J, Muham
med Abdülkadir Ahmed tarafından ön
ce bir dergide (MMMA, XIX 119731. s. 309-

337), ardından da müstakil kitap olarak 
neşredilmiştir (Kahire 1406/ ı986). Eseri 
ayrıca Abdülaziz Matar da yayımiarnıştır 
(Kahire ı976). 3. Kitiibü'l-Müdiil]al (el· 
Müdal)alat). Bir çeşit sözlük olan, "mü
selsel" ve "müşeccer" diye de bilinen bu 
tür eserlerde (Ahmed eş-Şerkavi ikbal. s. 
341) her bab bir kelimeyle başlar, bu ke
lime bir başkasıyla açıklanır ve bu şekil
de devam edilerek kelime sayısı 100'e 
tamamlanır. Genellikle her babın son ke
limesiyle ilgili olarak şiirden bir örnek ve
rilir. Otuz babdan meydana gelen ve mü
ellifi tarafından lfallü'l-Müdal]al (İle· 
lü 'l·Müdal]al) adıyla şerhedilen eseri ilk 
defa Abdülazfz el-Meymenf (MMİADm., 
IX 119291, s. 449-460, 532-544, 601-616), 

daha sonra da Muhammed Abdülcevad 
(Kahire ı 956, 1958) neşretmiştir. 4. Kitii
bü Yevm ve leyle fi'l-lugat ve'l-garfb 
(Kitabü 'l·Yeum ue 'l·leyle ue 'ş·şehr ue's· 
sene ve'd·dehr). Gündüz, gece, aylar, haf
tanın günleri ve seneyle ilgili kelimeleri 
bir araya getiren eser Muhammed Ceb
bar ei-Mu'aybid tarafından yayımlanmış
tır (MMMA, XXIV/ 2 1 ı 9781. s. 229-338) S. 

Ya~iitetü'ş-şırat if tefsfri'l-~ur' an. Mü-



ellifin gunumüze ulaşmayan Kitabü'l
Yeva~t'inin bir bölümü olduğu sanılan 
eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki 
nüshası bulunmaktadır (Uileli, nr. 2551 
4, vr. 57a-76b; Reşid Paşa, nr. 348/3, vr. 
46"-74b) Kaynaklarda el- Yal}ütetü ii ga
ribi'l- ~ur' an adıyla zikredilen eserin de 
bu kitabın veya Kitabü'l - Yeval}JTin bir 
bölümü yahut aynı olması muhtemeldir. 
6. Cüz' min rivayeti Ebi c Ömer ez-Za
hid Gulami Şa cl eb ti'l-J:ıadiş ve'l-edeb. 
The Chester Beatty Library'de bulunan 
eseri (nr. 3495/10, vr. 95a-109a) A. J. Ar
berry yayımiarnıştır (MMİADm., XXIV 

[19491. s. 234-243, 372-384). Eserin üçün
cü cüzü Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bu
lunmaktadır (Mecmua, nr. 16, vr. l8a-88a). 
7. Kitabü'l-Ma~ur ve'l-memdud. İki 
varaklık bir bölümü Rabat'ta mevcuttur 
(el-Hizanetü'l-amme, nr. 100/8). 

Bunlardan başka kaynaklarda Gula
mu Sa'leb'e nisbet edilen bazı eserler 
de vardır (Sezgin, VIII, 155-158). t. Kita
bü'l- Yevakit (el-Ya~üte veya el-Ya~üt). 

İrticalen yazdırdığı eserlerinden olup da
ha sonra buna el-MiJ:ırabiyye adıyla bir 
zeyil yazmıştır. 2. Kitabü '1 -Müsta}fsen. 
Bu esere de Fa'itü'l-Müsta]J.sen adıyla 
ilavede bulunmuştur. 3. Fa'itü'l- cAyn. 
Halil b. Ahmed'in Kitabü'l - cAyn'ına ze
yildir. 4. Fa' i tü ·ı- Cemhere. İbn Düreyd'in 
el-Cemhere adlı sözlüğüne yaptığı ila
veleri ve tenkitlerini ihtiva etmektedir. 
s. ŞerJ:ıu Kitabi'l-FaşiJ:ı. Sa'leb'in el-Fa
şiJ:ı'inin şerhidir. 6. e1-Müca1esat. sa·
leb'in e1-Mecalis adlı eserinin kendi ri
vayetiyle gelmiş bir bölümü olması muh
temeldir. 7. en-Nevadir. 8. Ma enkeret
hü'l-acrab calô Ebi CUbeyd fima reva
hü ev şannefehu. 9. Tefsiru esma'i'ş
şucara' (Garibü esma'i'ş-şucarfi'). 10. Ki
tabü Garibi'l- J:ıadıŞ ma ca şüruJ:ı ca1a 
Müsnedi İbn lfanbel. Hadis kitapların
daki garib kelimelere dair daha sonra 
yazılan eseriere örnek olmuştur (bk. GA

Rlsü·ı-HADIS). 11. Kitabü'1-İcazat. Bir 
hadis kitabı olduğu kaydedilen bu eser
den Radıyyüddin İbn Tavus e1-İl]tiyarat 
min kitabi Ebi cÖmer ez-Zahid fi'1-J:ıa
dıŞ adıyla seçmeler yapmıştır. Ayrıca lu
gata dair birer risale olduğu sanılan şu 
eserleri de zikredilmektedir : Kitabü '1-
Mercan, Kitabü'l-MüveşşaJ:ı (el-Müçfif:ı), 
Kitabü 't - Tüfiaha, Kitabü'1-Meknı1n 

ve'1-mektı1m, el- cAse1 ve'n-naJ:ıl, es
Sa cat, e1-Büyı1c, eş-Şura. 

Gulamu Sa'leb'in Kitabü'1 - ~abô'il ad
lı bir eserinin olduğu ve bunun VII. (XIII.) 

yüzyılda Halep kütüphanelerinden birin
de yazmasının bulunduğu kaydedilmek
tedir (a.g.e., VIII, 158). 
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GUIAMÜ'I-HAllAL 
( J*<:!l r~ ı 

Ebu Bekr Abdülazlz b. Ca'fer 
b. Ahmed el-Bağdadl 

(ö. 363/974) 

Hanbeli fakihi. 

Aslen Bağdatlı olup 285 (898) yılında 
doğdu. Bazı kaynaklarda zikredilen 282 
(895) yılı doğru değildir. Lakabını, HanbeiT 
hukukçusu Ebu Bekir el-Hallal'in talebesi 
olmasından dolayı almıştır. Hıraki, İbn 
Naciye, İbnü'l-Bagandi, Ebu Ca'fer İbn 
Ebu Şeybe, Ca'fer b. Muhammed el-Fir
yabi ve Ebü'l-Kasım el-Begavi gibi alim
lerden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Abdul
lah b. Ahmed b. Hanbel'den hadis din
lediğine dair rivayetlerin doğruluğunu 
teyit eden bir delil yoktur. 

Zehebi, Hanbeli mezhebinde Ahmed 
b. Hanbel 'in talebelerinden sonra Ebu 

' Bekir el-Hallal ve ondan sonra da Ebü'l-

GULAT 

Kasım el-Hıraki dışında Gulamü'l-Hallal 
gibi bir hukukçunun gelmediğini söyler. 
En az yirmi meseledeki görüşlerinin ho
cası tarafından benimsenerek eserlerin
de nakledilmesi ve çeşitli konularda ho
cası ve Hıraki gibi selefleriyle ihtilafa düş
mesi onun ilmi kariyerini göstermekte
dir (hocasından ayrıldığı görüşlerinden 

örnekler için bk. İbn Ebü Ya'la, ll, 120-121; 
Hıraki'den ayrıldığı 99 meseledeki görüş
leri için b k. a.e., ll, 76-1 18) 

Aralarında İbn Batta, Ebu İshak İbn 
Şakulla, Ebü' ı- Hasan et-Temimi gibi 
meşhur alimierin de bulunduğu birçok 
talebe yetiştiren Gulamü'I-Hallal 20 Şev
va! 363 (14 Temmuz 974) tarihinde ve
fat etti. 

Eserleri. Kaynaklarda adı geçen eser
leri şunlardır: 1. ŞerJ:ıu Kitabi'l-Camic. 
Ebu Bekir ei-Hallal'in HanbeiT fıkhına 
dair Kitabü '1- Cami c adlı eserinin şer
hidir. 2. Zadü '1-müsafir. Başta Hı ra ki 
olmak üzere meşhur Hanbeli fakihleri
nin eserlerinden faydalanılarak hazırla
nan kitap önceki eseri tamamlayıcı ni
teliktedir. 3. el-Mul}nt. Yüz cüzden olu
şan bir fıkıh kitabıdır. 4. Kitabü'1-ljilat 
maca'ş-Şatti. İmam Şafii ile Ahmed b. 
Hanbel arasındaki ihtilaflı meseleleri ko
nu alan bir eserdir. Bunlardan başka eş
Şafi, el-Kafi, Mul]taşarü's-sünne, Tef
sirü'1-~ur'an ve et-Tenbih gibi eser
leri bulunan Gulamü'l-Hallal, ayrıca Ah
med b. Hanbel'in Kitabü'1-Emr adlı ri
salesini de rivayet etmiştir. 
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