
EBÜ ABDULLAH, Muhammed b. Ali 

bella, müslümanları birbirine düşürmek 
için Ebü Abdullah 'ı serbest bıraktılar. 

Ayrıca ona amcasına karşı yapacağı mü
cadelede askeri yardımda bulunmayı da 
vaad ettiler. Ebü Abdullah Gırnata' nın 
doğusundaki bazı kaleleri zaptederek 
meşrü hükümdarın kendisi olduğunu ilan 
etti ve Gırnata halkını amcasına karşı 

kışkırttı . iç karışıklıkların tekrar başlama
sını fırsat bilen hıristiyan orduları müs
lümanların elindeki bazı şehir ve kalele
re saldırarak 891 'de ( 1486) Levşe, 892'
de (1487) Malaga, 895'te (1490) Men
keb, Basta, Vadiaşi ve bir süre sonra En
dülüs müslümanlarının Kuzey Afrika ile 
temaslarını sağlayan en önemli strate
jik mevkilerden biri olan Meriye'yi istila 
ettiler. Vadiaşi'nin düşmesi üzerine Za
gal teslim olmak zorunda kaldı. Kendi
sine bazı imtiyazlar tanındıysa da hıris
tiyan himayesinde yaşamaya tahammül 
ederneyerek Mağrib'e kaçtı. 

Zagal'in bertaraf edilmesinden sonra 
895 ( 1490) yılı başlarında Kastilya kra
lı bir elçi göndererek Ebü Abdullah 'tan 
elinde bulunan yerleri teslim etmesini 
istedi. Ebü Abdullah bu talebi reddetti 
ve muhtemel bir hıristiyan kuşatmasına 
karşı savunma tedbirleri aldı. Kastilya 
kuwetleri Receb 895'ten (Haziran 1490) 
itibaren Gırnata ve civarını baskı altına 
aldılar. Müslümanlar şehri bütün güçle
riyle savundularsa da çok kayıp verdi
ler. erzak sıkıntısının da baş gösterme
si üzerine Kastilya kralı ile görüşmeyi 
kabul etmek zorunda kaldılar. 25 Ekim 
1491 tarihinde yapılan antlaşma gere
ğince 2 Rebiülewel 897'de (3 Ocak 1492). 
Endülüs'te İslam hakimiyetinin son ka
lesi olan Gırnata'nın hıristiyanlara tes
lim edilmesi kararlaştırıldı. Hıristiyan kay
naklarında yer alan bir rivayete göre Ebü 
Abdullah Gırnata 'dan ayrılırken Elham
ra Sarayı'na bakarak ağlamaya başla
mış, bunu gören annesi ona, "Erkekler 
gibi savunamadığın şehir için şimdi ka
dınlar gibi ağla" demiştir. 

Kastilya kralı önce Ebü Abdullah'a bir
çok imtiyaz tanıdı. Ancak çok geçme
den onu Mağrib'e göç etmeye zorladı. 
15 Nisan 1493 tarihinde yapılan bir an
laşma ile Mağrib'e geçerek Fas'a yerle
şen Ebü Abdullah 940 ( 1534) yılında bu
rada vefat etti. Cezayir'in Tlemsen şeh
rinde öldüğünü ve mezarının burada bu
lunduğunu ileri sürenler varsa da. bu 
doğru değildir (iA, IV, 9). 924 (1518) ve 
943 (1536-37) yıllarında öldüğüne dair 
rivayetler de vardır . 
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Iii MEHMET ÖzDEMİR 

EBO ABDUllAH ei-BASRİ 
( .s_ro:!l ...lı\~ Y.l ) 

Ebu Abdiilah el-Hüseyn b. All 
b. İbrahim el-Basri el-Kağadi 

(ö. 369/979-80) 

Mu'tezile'nin 
önde gelen kelam alimlerinden, 

Hanefi hukukçusu. 
_j 

Kaynaklarda doğumuyla ilgili olarak 
289 (902), 293 (905) ve 308 (920) yılları 
zikredilmektedir. "Gübre böceği" mana
sma gelen Cual lakabı ile anılırsa da Mu'
tezile ve Hanefi kaynakları bu lakaptan 
söz etmezler. 

Büyük ihtimalle, 311 (923) yılından iti
baren devamlı bir tehlike teşkil eden Kar
matHer'in şerrinden kurtulmak için genç 
yaşta Basra'dan ayrıldı. O dönemde As
kerimükrem'de bulunan ve Mu'tezile'nin 
Basra ekolünün temsilcileri sayılan Ebü 
Haşim el-Cübbai ile öğrencisi Ebü Ali İbn 
Hallad el-Basri'den istifade etti. Gayreti 
ve çalışkanlığı sayesinde onların seviye
sini aştı (KadT Abdülcebbar, Tabakatü 'l 
Mu 'tezile, s. 325). Ömrünün büyük bir 
kısmını Bağdat'ta geçirdi. Uzun müddet 
meşhur Hanefi fakihi Ebü' l-Hasan el 
Kerhi'nin derslerine devam ederek Ha-

nefi fıkhını öğrendi. Zühd ve ibadet ya
nında öğretim faaliyetlerine ağırlık ver
di. Derslerini kısa kesmesine rağmen ya
zılarını uzun yazıyordu. Gündüzleri ikin
diye kadar istirahat eder, gece boyunca 
da ders okutur ve telifte meşgul olurdu. 

Mu'tezile akımının IV. (X.) yüzyıl baş- . 

larından itibaren hayli itibar kaybına uğ
raması yanında. mezhebin Bağdat ka
nadının mümessili olan İbnü'l-İhşid ve 
öğrencilerinin Ebü Haşim'in düşüncele
rine şiddetle karşı çıkmaları yüzünden 
Ebü Abdullah el-Basri'nin bu devredeki 
çalışmaları sırasında büyük sıkıntılarla 

karşılaştığı görülmektedir. Hamdani Emi
ri Seyfüddevle, Kerhfden "her müctehi
din isabetli olduğu" tarzındaki kanaatin 
açıklamasını isteyince KerhT bu işi Ebü 
Abdullah'a havale etmiş, o da konuya el
Usı11 ve Nalf-dü '1- fütya adlı eserleriyle 
açıklık getirmiş (a.g.e., s. 326), bu saye
de emirle iyi münasebetler kurmuştur. 

Hayatının sonunda felç geçiren Kerhi için 
gerekli olan mali desteği Seyfüddevle'
nin sağladığı kaydedilmektedir (Hatib. 
X, 355). Ayrıca Ebü Abdullah 'ın, daha son
ra meşhur olacağı mütedil Şii temayül
lerinin de bu irtibattan doğduğu düşü
nülebilir. Kendisi bu temayüllerini Bü
veyhTier'le ZeydTier'in ilgisini çekmek için 
de kullanmıştır. Muizzüddevle'nin Bağ
dat'ı ele geçirmesinden sonra (334 / 945) 

onun veziri Hasan b. Muhammed el-Mü
hellebi' nin desteğini kazanan Ebü Ab
dullah, 347 (958) yılında Bağdat'a gelen 
Sahib b. Abbad ile de dostluk kurmuş
tur. Ebü Hayyan et-Tevhidi. belki de Sa
hib b. Abbad'ı ve ona olan yakınlığıyla 
tanınan kimseleri sevrnemesi yüzünden. 
Ebü Abdullah'tan söz ederken onu ha
yalci, belagat konusunda zayıf, müna
zarada kaba, şöhrete düşkün. tarafgir ve 
politik nüfuzunu ustalıkla kullanan biri 
olarak tavsif eder (el-imtac ve'l-mu'ane· 

se, I, 40). 

Ebü Abdullah Bağdat'ta vefat etti. Ce
naze namazı Mu'teziiT nahiv alimlerin
den Ebü Ali el-Paris! tarafından kıldınl
dıktan sonra hocası Ebü'l-Hasan el-Ker
hi'nin türbesine defnedildi. 

Ebü Abdullah el- Basri'nin fikirleri, öğ
rencisi Kadi Abdülcebbar el-Hemedani'
nin muhtelif eserlerinde yer alan ikti
haslar halinde görülür. Kadi Abdülceb
bar hocasına karşı şükran borcunu be
lirtmekle beraber (e l-Mugnf, XX/ 2, s. 257) 
sık sık onun görüşlerine muhalefet eder. 
Onun. bazı eserlerini Bağdat'ta kaldığı 



sırada hocasının huzurunda kaleme al
dığı, el-Mugnf'yi de hacası hayatta iken 
yazmaya başladığı bilinmektedir (Hakim 
ei-Cüşemi, s. 366). 

Ebü Abdullah ' ın orüinal görüşleri hak
kında tam bir değerlendirme yapmak 
oldukça güçtür. Bir Mu'tezile kelamcısı 
olmakla birlikte Ebü Ali ei-Cübbai'yi ten
kit etmiş, hacası Ebü Haşim'le de fikir 
ayrılıkları olmuştur. Kitô.bü 't - Tattil'in
de daha çok Zeydi Şii tamayülleri mü
dafaa eden tartışmalara yer vermiş, Şii 
rivayetlere dayanarak onların doğrulu
ğunu ispat için çaba göstermiştir. Hz. 
Ali ile Ebü Bekir'in faziletlerini "muva
zenetü'l-a'mal" denilen ve başardıkları 
işleri ölçü alan bir usul uygulayarak kar
şılıklı bir değerlendirmeye tabi tutmuş 
ve bu konuda Hz. Ali 'nin daha üstün ol
duğunu ilan eden Ebü Ca'fer ei-İskafi'
nin düşüncesine katılmıştır (Kadi Abdül
cebbar, el·fVlugni, XX/ ı, s. 216). Buna kar
şılık Hz. Ömer'in İslam'ın ilk yıllarında 
müslüman olduğunu ve Hz. Ali'nin kızı 

Ümmü Külsüm'la evlendiğini Muizzüd
devle'nin huzurunda açıkça ortaya ko
yarak Rafizfler'e teslim olmamıştır. Bil
gi problemine muhtemelen, rakip İbnü'I
İhşid ekolü mensuplarından Ebü' 1- Ha
san Ali b. Ka' b dolayısıyla büyük ilgi gös
termiş, muhalifi olan bu zatın Cahiz'in 
görüşlerini savunması karşısında Cüb
bai'nin, Cahiz'e ait Kitô.bü '1- Ma c rife 'yi 
tenkit için yazdığı Na)f.:iü '1- Ma c rife ad
lı eserini, büyük ihtimalle kendi görüş
lerini de belirterek Kitô.bü'l-Ma c rife ad
lı çalışmasında nakletmiştir. 

Fıkhi yorumlarında hacası olmasına 

rağmen Kerhi'den ayrılır ve birçok ko
nuda ondan üstün olduğu görülür. Ho
casının bazı görüşlerini sadece "Ebü'I 
Hasan'dan" kaydıyla nakleder. Bazı ta
riflere verdiği anlamlarla sonraki nesil
lere tesir eden Ebü Abdullah has, am, 
icma, kıyas, illet ve nesih konularında 
görüşlerini belirterek özellikle nesih ve 
hadislerin kabulü hususunda çağdaşla

rından pek çoğu ile ihtilafa düşmüştür. 
İslam alimlerinin ekserisinin, ahkam dı
şındaki haberlerde nesih cereyan etme
yeceği şeklindeki görüşlerine karşı çı

kan Ebü Abdullah, zulmün kötülüğüne 
ve Allah ' ın zati sıfatiarına dair haberler
de neshin asla caiz olmayacağını kabul 
etmekle birlikte, hüküm ihtiva eden ya
hut etmeyen gelecek ve geçmişe ait ha
berlerin ifadelerinde, nesih terimini kul
lanmamakla birlikte benzer nitelikli bir 
değişikliğin olabileceğini ileri sürmüştür 

(bu hususlara i l işk i n dağın ık haldeki dü
şüncel e ri için bk. Kadi Abdülcebbar, el· 
fVlugni, XVl l, tü r. yer. ; Ebü' I-Hüseyin el
Basri , J-11 , indeks). Bu konularla ilgili ola
rak kaleme aldığı el- Uşul ve Nakdü '1-
fütyô. adlı eserleri günümüze ulaşmamış
tır. Fıkhın fürüuna dair görüşlerini ise 
Kerhi'nin Mul]taşar ' ına yazdığı şerhte 

formüle etmiştir. Nebiz içmeyi ve namaz
da sürelerin Farsça tercümesini okuma
yı Hanefi fıkhına uygun olarak caiz gör
mesi yanında, İmamiyye' nin müt'a nika
hını meşrü sayan görüşünü reddederek 
bu hususta Zeydiyye fıkhına uyduğu bu 
konularda yazdığı monografilerden an
laşılmaktadır (İbn ü' n - Nedim , s. 294) 

Kelam konusunda bazı şahsi görüşle
ri bulunmakla birlikte çoğunlukla Basra 
Mu'tezile ekolünü takip eden Ebü Ab
dullah alemin ebediliği görüşüne şid

detle karşı çıkmış, bu konuyla ilgili eser
lerinin ikisini İbnü' r-Ravendi ile Ebü Be
kir er-Razi'ye reddiye olarak yazmıştır 
(İ bnü' n-Nedim, s. 248) . Bütün maddi çağ

rışimiardan sakınmak amacıyla yaratı

lışı fikrin eseri olarak açıklarken felse
fi kritikleri dikkate aldığı görülmekte
dir. 

Eserleri. Ebü Abdullah ' ın yirmi civa
rında eseri olduğu kaynaklarda zikredil
mekle beraber bunlardan günümüze in
tikal edenin bulunup bulunmadığı tes
bit edilememiştir. Kelamla ilgili olduğu 
anlaşılan eserlerinin bir kısmı şunlardır: 
1. Nak:iu k elô.mi'r-Rô.vendi. İbnü'r-Ra
vendi'nin maddenin ezeliyetine dair gö
rüşünü reddetmek için kaleme alınmış
tır. 2. Na)f.:iu Kitô.bi'r-Rô.zf. Ebü Bekir 
er-Razi'nin, ilahi fiilierin ve dolayısıyla 

bunlara konu teşkil eden nesne ve olay
ların ezeliyetine dair görüşünü redde
den Belhi'nin yine Razi tarafından veri
len cevabına reddiyedir. 3. el-Kel ô.m if 
enne'llahe te cô.lô. lem yezel mevcı1den 
velô. şey' e sivô.hu ilô. en l]ale)f.a '1-l]al)f.. 
Bir önceki eserin bakış açısı doğrultu

sunda kaleme alınmış olmalıdır. 4. Na)f.
:iü'l-Muccize. Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari'nin 
el-M u c cize adlı eserine reddiyedir. Bu 
sahayla ilgili diğer eserleri de şunlar

dır : el- Cevô.b c an m es' eleteyi'ş - Şeyl] 
Ebi Mu]Jammed er-Rô.mhürmüzf, Ki 
tô.bü'l-lmô.n, Kitô.bü 'l - İkrô.r, Kitô.bü'l
Macrife. 

Kaynaklarda fıkha dair şu eserieti zik
redilir: Şer]Ju Mul]tasari Ebi'l- Hasan 
el-Kerl]f, Kitabü 'l - Eşribe ve ta}Jlili ne
b4i't-temr, Kitô.bü TaJ:ırfmi'l-mütca, 
Kitô.bü Cevô.zi's- şalut bi'l- Furisiyye. 
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~ ŞERAFETTiN G öLCÜK 

ı 
EBÜ ABDULlAH el-BERİDİ 

ı 

( i.S~ _r.l l .Jı l ~.):'f) 

(ö. 332 / 944) 

Abbas i Halifesi Muktedir -Billah 
ve halefieri -zamanında 

Irak'ta önemli rol oynayan 
Beridiler ailesinin reisierinden 

L 
(bk. BERİDiLER) . 

_j 

ı 
EBÜ ABDULlAH eş-ŞIİ 

ı 

( ~\ .Jı\~ .):'( ) 

Ebıl Abdiilah ei·Hüseyn b. Ahmed 
b. Muhammed b. Zekeriyya 

(ö. 298/911) 

Kuzey Afrika'da 
Fatımi hakimiyetinin kurulmasını 

L 
sağlayan İsmaili daisi. 

_j 

Aslen Yemen'in San'a şehrinden oldu
ğu için San'ani, Basra yahut Küfe'de pa
zarı kontrol görevini yürüttüğü için Muh
tesib, İsnaaşeriyye mezhebini öğrettiği 
için Muallim, Kuzey Afrika ' da faaliyet 
gösteren bir Yemenli olması sebebiyle 
MeşrikT, yünlü ve kaba elbise giymesin
den dolayı Süfi diye de anılır. Başlang ıç

ta Küfe'de zühd ve takva hayatı yaşa
yan bir süfi ve önceki mezhebi İsnaaşe
riyye'yi öğreten bir muallimdi. Küfe'de 
İsmaili Dalsi Ebü Ali ed-Dai'nin komşu
su olduğu sırada Ebü Ali 'nin damadı ve 
Mısır Daisi Fırüz ' la yakınlık kurdu. Bü-
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