
Bu olaydan sonra oğlu Tahir ile arası 
açılan Halef Tahir'in kuwetlerine yenildi; 
ancak hile ile oğlunu öldürtüp idareyi 
tekrar ele geçirdi (392/1 00 ı -ı 002). Bu 
durum karşısında kendilerini tehlikede 
hisseden Sistan emirleri gizlice aldıkları 
bir kararla Sultan Mahmud'u Sistan'a 
davet ettiler. Ordusuyla Tak Kalesi'ne sı
ğınmak zorunda kalan Halef, kale Gaz
neliler tarafından 393 (1002-1003) yılın

da muhasara edilince Sultan Mahmud'a 
teslim oldu ve af diledi. Sultan Mahmud 
onu affetti. servetini muhafaza etmesi
ne ve istediği şehirde yaşamasına izin 
verdi. Halef de CGzcan'a gitti. Ancak bir 
süre sonra Karahanlı Nasr b. Ali ile giz
lice mektuptaşmaya başladığını öğre
nen Sultan Mahmud tarafından Gerdiz 
Kalesi'ne hapsedildL Receb 399'da (Mart 

1 009) hapiste öldü. Hakimiyeti döne
minde kendi adına para bastıran Halef 
b. Ahmed Saffariler'in son bağımsız emi
ri sayılmaktadır. Ondan sonraki Sistan 
emirleri Samaniler ve Gazneliler tarafın
dan tayin edilmiştir. 

Hadis, fıkıh, tefsir, edebiyat ve şiirden 
anlayan, ilim adamlarını himaye eden bir 
emir olarak bilinen Halef, etrafına topla
dığı alimiere büyük meblağlar harcaya
rak bir tefsir hazırlatmışsa da 1 00 ci lt 
olduğu rivayet edilen bu eserin herhangi 
bir nüshasına bugüne kadar rastlanma
mıştır. 

Ebü'I-Peth Ali b. Muhammed ei-Büsti, 
Bediüzzaman ei-Hemedani ve Sealibi gi
bi şairler Halefi öven şiirler yazmışlardır. 
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HALEF el-VASITi 

( ~'"'._Al> ) 
Ebu Muhammed Halef 

b. Muhammed b. Ali ei-Vasıti 
(ö. 401/1010) 

Etriifü 'ş-Şa/:ıi/:ıayn 
adlı eseriyle tanınan muhaddis. 

_j 

Vasıt'ta doğdu . Bağdat'ta Ebu Bekir 
el-Katii'den, Cürcan'da Ebu Bekir ei-İs
maili'den, Vasıt'ta Abdullah b. Muham
med es-Sekka'dan hadis dinledi. Daha 
sonra Bağdat'a dönerek bir süre burada 
kaldı. Hadis tahsilini ilerietmek amacıyla 
hadis hafızı Ebü'I-Peth b. Ebü'I-Pevaris 
ile birlikte Şam, Mısır. İran, İsfahan, Ni
şabur ve Herat'a seyahatler yaptı. Ebu 
Nuaym, Nişabur ve İsfahan 'da onunla 
sohbet ettiğini söylemektedir. Hakim 
en-Nisaburi. Halef'ten daha üstün bir 
alim olmasına ve hocaları arasında yer al
masına rağmen kendisinden hadis nak
letmiştir. Kıraat alimleri Ebu Ali ei-Ah
vazi ve Ebü'I-Kasım Ubeydullah ei-Ezheri 
de Halefin talebeleri arasında yer alır. 

Halef tahsilini tamamladıktan sonra 
Remle'ye yerleşti ve ticaretle meşgul ol
du. Kaynaklarda çok seyahat ettiği belir
tilen Halef'in bu seyahatlerinin önemli 
bir kısmını ticaret maksadıyla yaptığı 
anlaşılmaktadır. Hatta onun hayatının 

belli bir döneminden sonra kendini ta
mamen ticarete verdiği, ticari hayatının 
Remle'ye yerleştikten sonra yoğunluk 
kazandığı söylenmekte ve bu tarihten 
sonraki seyahatlerinin ticari amaçla ya
pıldığı ihtimali artmaktadır. Halef'in ha
dis alimi ve hafızı olduğu kaydedilmiş, 
çok hadis yazdığı, mükemmel ve güçlü 
bir hafızaya sahip bulunduğu belirtilmiş
tir. Seyahatler neticesinde elde ettiği il
mi birikimi kitap haline getirmiş seçkin 
alimlerden biri olan Halef ei-Vasıti Hem
le'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Etrô.fü'ş-Şa!Jif:ıayn (Etrafü 
Şaf:ıil:ıi 'l-Bul].arf ve Müslim). Üç veya dört 
cilt olduğu belirtilen eserde Şa!Ji!J-i Bu
]J.ô.ri ile Şa!Ji/J-i Müslim'deki hadislerin 
baş tarafından bir kısmı alınıp bunların 
geçtiği yerlere işaret edilmiştir. Müellifın 
dönemine kadar bu konuda yazılmış ki
tapları gölgede bıraktığı kabul edilen 
eserin, Ebu Mes'Gd ed-Dımaşki'nin aynı 
adı taşıyan kitabından daha iyi olduğu 
kaydedilmektedir. Eserin bazı bölümle
ri Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Hadis, nr. 37ı, ı2-21. cüzler; Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunan kısım
ları için bk. Sezgin, ı, 220) . Z. e1-Efrô.-

HALEP 

dü '1-garô.'ibü '1-mu]J.arrece min uşu
li'ş-şey]J. Ebi'1-Ijasen AfJmed b. 'Ab
dillô.h b. Ruzey]f el-Bagdô.di. Eserin 
altıncı cüzü Zahiriyye Kütüphanesi'nde
dir (Mecmua, nr. 95, vr. 252-26ı). 3. e1-
Cüz'ü'1-evvel mine'1-feva'idi'l-münte
]fiiti 'l-efrô.d 'ani'ş-şüyu!Ji'ş-şi]fat. Puat 
Sezgin, bu eserin bir nüshasının Zahiriy
ye Kütüphanesi'nde (Mecmua. nr. 60, vr. 
ı 54•- ı 72•) bulunduğunu söylemektedir 
(a.g.e., 1, 220). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hatib. Tari/] u Bagdad, VIII, 334-335; Yaküt, 
Mu'cemü 'l-büldan, V, 350; ibnü'I-Esir, el-Ka
mil, IX, 226; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XVII, 
260-262; a.mlf., Te?kiretü'l-f:ıufffi.?. lll, 1067-
1068; İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, 344; Süyüt~ Ta
ba/!:atü'l-f:ıuffii? (Lecne), s. 416-417; Keşfü'?

?Unün, I, 116; Hediyyetü 'l-'arif1n , I, 348; Zirik-
11, el-A'lam, n, 360; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'el
li{1n, IV, 107; Kettani, er-Risaletü'l-müsteırafe, 
s. 125; Sezgin, GAS, I, 220; M. Nasırüddin ei
Eibani, Fihrisü mal)tütati Dari'l-Kütübi'?·0hi
riyye, Dımaşk 1390/1970, s. 272. 

L 

L 

!il SELMAN BAŞARAN 

HALEFİYYE 
(a:;.u:;..ıı) 

Harici fırkalarından . 
Acaride'ye mensup 
Halef ei-Harici'nin 

(11 ./Vlll. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. ACARİDE). 

HALEP 
( ..,...~>) 

Suriye'nin ikinci büyük şehri. 
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Kuzey Suriye'nin en önemli şehri ve 
kendi adını taşıyan ilin merkezi olup Ana
dolu'dan Mezopotamya'ya ve Akdeniz'
den İran'a giden ana yolların kavşak nok
tasında kurulmuştur. Bu dikkat çekici 
coğrafi konumu dolayısıyla kervanların 
uğrak yeri olmuş, bunun sonucunda ti
caretle zenginleşip medeniyette yükse
lirken sık sık aynı yollardan sefere çıkan 
orduların tahribatma ve yağmalarına 
maruz kalmıştır. Şehir, Eskiçağ tarihinde 
taşıdığı önemi coğrafi konumu kadar fır
tına tanrısı Adad'ın kült merkezi olması
na da borçludur. 

İlk olarak milattan önce lll. binyıl çivi 
yazılı Akkad tabietlerinde Halaba ve Hal
man 1 Halwan şeklinde adına rastlanan 
Halep'in miliittan önce XVIII. yüzyılda 
Yamhad Krallığı'nın başşehri olduğu gö-
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