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Arap nesir sanatının 
en büyük temsilcilerinden, 

felsefeci ve mutasavvıf. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Do
ğum yeri olarak kaynaklarda Şiraz. Ni
şabur, Vasıt ve Bağdat'tan söz edilmek
le birlikte doğum yılına dair herhangi bir 
tarih belirtilmemektedir. Ancak 360 (970-
71) yılında kaleme aldığı bir eserinde, 
"Ellisine ulaşan ve ömrünün çoğu gidip 
azı kalan kişi artık ne umar ki!" (el-Mu
~abesat, s. 31) dediğine ve 400 (10 10) yı
lında Kadı Ebü Sehl Ali b. Muhammed'e 
gönderdiği bir mektupta doksan yaşına 
bastığı nı ifade ettiğine (Resa' il, s. 407-
408) bakılırsa onun 31 O- 320 (922-932) 
yılları arasında doğduğunu söylemek 
mümkündür. Fakir bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelen Tevhidf' nin ba
bası, Bağdat'ta "tevhid" denen bir tür 
kuru hurma satarak hayatını kazandı
ğı için bu nisbe ile anılmıştır. Bazıları 

onu Mu'tezile kelamcılarından sayarak 
söz konusu nisbenin, bu mezhep men
suplarının kendilerini "ehlü'l-adl ve't
tevhid" diye nitelendirmelerinden kay
naklandığını söylemekteyse de (İbn Ha
cer. VI. 369) bu mezhebe bağlı olanlar 
tevhidi olarak değil Mu'tezilf nisbesiyle 
anılmaktadır. Ayrıca onun kelam ilmini 
ve kelamcıları ağır bir dille eleştirmiş 
olması da bu iddianın tutarsızlığını gös
termektedir. 

Küçük yaşta annesini ve babasını kay
beden Tevhidi, kendisine hiç de iyi dav
ranmayan amcasının yanında yetişti. İlk 
eğitimi ve ilk gençlik yılları hakkında bil
gi yoksa da o dönemin ilk öğretim ku
rumu sayılan küttabda okuma yazma, 
dil, edebiyat ve matematik bilgisinin ya
nında Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği söy
lenebilir. Daha sonra IV. (X.) yüzyılın en 
ünlü bilginlerine talebe olma şansını el
de eden Tevhidi Ebü Said es-Siraff'den 
nahiv okudu. Büyük bir edip, fakih ve 
kıraat alimi olduğu gibi kırk yıl boyunca 
bütün seneyi oruçla geçirecek kadar za
hid olan hocası, onun edebi ve ruhi ha
yatının şekillenmesine önemli katkıda 

bulundu. Bir diğer hacası da dil ve ede
biyatta olduğu kadar mantık ve kelam 
alanlarında da büyük otorite olan ve ilk 
defa Aristo mantığını Arap nahvine uy-
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gulayanlardan biri sayılan Ali b. Isa er
Rummanf'dir. Tevhidf'nin diyalektik ala
nındaki başarısını bu hacaya borçlu ol
duğu söylenebilir. Bir Şafii fakihi olan 
Ebü Hamid el-Merverrilzf'den fıkıh, Fara
bi okulunun Bağdat'taki iki büyük tem
silcisi sayılan Yahya b. Adi ile Ebü Sü
leyman es-Sicistanf'den felsefe ve man
tık okudu. Özellikle felsefi formasyon 
kazanmasında en büyük pay, dönemin 
ilim, fikir ve sanat adamlarına evini aça
rak onların daha iyi yetişmesini sağla
yan Sicistanf'ye aittir. Nitekim el-Mu
~öbesat adlı eseri bir bakıma , hocasının 

evinde düzenlenen felsefi sohbet ve tar
tışmaların bir tutanağı durumundadır. 

Kaynakların ifadesine göre Tevhidi da
ha başka alimlerden de ders almıştır. 

Mesela Cüneyd-i Bağdadf'nin talebesi 
Ca'fer el-Huldi ile Ebü'l-Hüseyin İbn 
Sem'ün onun tasawuf alanındaki hoca
larıdır. 

Farabi okulundan yetişen bir felsefeci 
olan ve Arap nesrinde Cahiz'den sonra 
en parlak üslüba sahip bulunan Tevhi
di "filozofların edibi, ediplerin filozofu, 
ikinci Ca h iz" gibi unvanlarla anılmış; dil
den edebiyata, fıkıhtan ketama ve fel
sefeden tasawufa kadar ilim ve kültür 
hayatının her yönüyle ilgilenerek IV. (X.) 
yüzyılın seçkin simaları arasında yer al
mıştır. Böylesine geniş kültüre sahip ol
masını, ömür boyu sürdürdüğü verrak
lık (ücret karşılığında kitap istinsah etme) 
mesleğine borçludur. Buna rağmen Tev
hidi, "uğursuz sanat, ömür törpüsü ve 
göz düşmanı" diye nitelediği mesleğin
den hiç memnun olmamıştır. Bu yüzden 
onu ilim, fikir ve sanat adamlarına bü
yük değer veren ve bu maksatla saray
larında toplantılar düzenleyen Büveyhi 
vezirlerinin meclislerinde görmekteyiz. 
Önce Vezir Ebü Muhammed el-Mühel
lebf'nin himayesine mazhar olmuşsa da 
bilinmeyen bir sebeple Bağdat'tan uzak
laştırılmıştır. Daha sonra bir grup mu
tasawıfla birlikte hacca gitmiş, orada 
da ünlü süfilerle tanışarak onlardan fay
dalanmıştır (el-imtac ve' l-mu'anese, ll , 
89). 354 (965) yılında Bağdat'a döndük
ten sonra çektiği maddi sıkıntılardan 
kurtulmak ümidiyle dönemin bilgin vezi
ri Ebü'I-Fazl İbnü'I-Amid'in yanına Rey'e 
gitti. Üç yıl kaldığı bu şehirde yine ver
rak olarak çalışmak zorunda kaldı. Bu
rada tanıştığı filozof İbn Miskeveyh ve 
ünlü matematikçi Ebü' ı - Vefa el- Buzca
ni ile dostluk kurdu, fakat vezirden um
duğu ilgiyi göremedi. Çünkü devrin ilim 
ve kültürüne hakkıyla vakıf olan vezir 

aynı zamanda büyük bir edebiyatçı ve bir 
üslüp ustasıydı. Bu yüzden "ikinci Ca
hiz" olma konusunda Tevhidf'yi kendisi
ne rakip görüyor, ayrıca derviş kıyafe
tiyle dolaştığı için onu devlet büyükleri
nin meclisinde yer alacak kadar zarif bul
muyordu. Bu muameleye daha fazla da
yanamayan Tevhidi Bağdat' a dönmek 
zorunda kaldı. Fakat 362 (973) yılında 
ayaklanan bir kısım halk Bağdat'! yağ
malamış, bu arada onun evi de talan 
edilmiştir (a.g.e., lll, 161-162). Bunun üze
rine yeni vezir Ebü'l-Feth İbnü'l-Amid'e, 
içinde bulunduğu mali sıkıntıları dile ge
tiren bir mektup yazarak yardımını is
tedi (Resa' il, s. 352-358) ve arkasından 
kendisi de Rey'e gitti. Fakat babası Ebü'l
Fazl gibi Ebü'I-Feth de Tevhidf'ye gere
ken ilgiyi göstermedi. Üç yıl sonra Ebü'I
Feth'in öldürülmesi üzerine vezirliğe ge
tirilen Sahib b. Abbad'ın yanında yine 
verrak olarak çalıştı. Ancak hiçbir zaman 
zekasına, kültür ve şahsiyetine yaraşan 
bir mevkiye getirilmemiş olmasının ver
diği hırçınlığın sonucu olarak sözünü kim
seden esirgemeyen Tevhidf'nin işine son 
verildi ve üç yıllık hizmetinin karşılığını 
alamadan 370 (981) yılının sonlarına 

doğru Bağdat'a döndü. Daha sonra, ken
disine yapılan bu haksızlıkların intika
mını almak amacıyla yazdığı A{ılti~u '1-
vezireyn'de Ebü'l- Fazi ile İbn Abbad ' ı 
ağır bir dille hicvetti. 

Bağdat'a dönünce dostu Ebü'l-Vefa 
el-Büzcani kendisine yakın ilgi gösterdi 
ve ona Birnaristan-ı Adudf'de bir iş bul
du; ayrıca Vezir İbn Sa'dan ile tanıştır
dı. Herhalde Tevhidf'nin hayatının en ve
rimli ve en müreffeh dönemi bu cömert 
ve kadir bilir vezirin nezdinde geçirdiği 
yıllardır. Yapılan toplantılarda vezir dil. 
edebiyat. felsefe, ketarn ve ahlaka dair 
sorular soruyor, Tevhidi de engin bilgi
siyle bunları çok ayrıntılı bir şekilde ce
vaplandırıyordu. Otuz dokuz gece devam 
eden toplantılarda tartışılan meselele
ri. BOzcani'nin isteği üzerine el-İmttic 
ve '1 -mu' ane se adlı eserinde topladı. Bu 
sırada vezir için Cahiz'in Kitabü'l-Ifa
yevan'ını istinsah etti. Ayrıca İbn Sa'
dan henüz vezirliğe getirilmeden önce 
ondan, 371 (981) yılından beri üzerinde 
çalıştığı eş-Şada~atü ve'ş-şadi~ adlı 

eserini bir an önce bitirmesini istemiş
se de Ebil Hayyan bu çalışmasını ancak 
400 ( 1009-1 O) yılında vezirin ölümünden 
çok sonra tamamlayabilmiştir (eş-Sada· 
~atü ve 'ş-şadf~, s. 9-10). 
Hayatının son yıllarını nerede ve nasıl 

geçirdiği konusunda kesin bir bilgi yok-



sa da yine bazı seyahatler yaptığı. niha
yet Şfraz'a yerleştiği ve vefatma yakın 
bir tarihte (400 / 1010) geçirdiği bir bu
nalım sonucu eserlerini yaktığı bilinmek
tedir (Resa'il, s. 404-414) Tevhfdf'nin 
ölüm tarihiyle ilgili olarak klasik kaynak
lar 360-414 (970-1 023) yılları arasında 
değişik tarihler verirlerse de kendisin
den eserlerini niçin yaktığını soran Kadı 
Ebü Sehl Ali b. Muhammed'e gönderdi
ği bir mektup Ramazan 400 (Mayıs 1010) 
tarihini taşıdığına ve eş - Şadd]J:atü ve'ş

şadi]J: adlı eserini Receb 400'de (Mart 
1010) temize çektiğini belirttiğine göre 
ölümüyle ilgili olarak bundan önceki yıl
ları gösteren bütün bilgiler yanlıştır. Ah
med b. Zerküb eş-Şfrazf' nin naklettiği 
bir anekdottan onun 414 (1023) yılında 
Şfraz ' da vefat ettiği anlaşılmaktadır (Şi
razname, s. 108). 

Uzun, verimli, fakat çileli bir ömür sü
ren Tevhfdf. ilim ve kültür muhitlerinin 
kendisine gösterdiği yakın ilgiyle yetin
meyerek ikbali aristokrat zümre arasın
da, özellikle devlet büyüklerinin nezdin
de aramış, umduğunu bulamayınca da 
hayal kırıklığına uğramıştır. Bu sebeple 
kaynaklar ondan hırçın, kıskanç, açgöz
lü, hayata ve insanlara karşı karamsar 
bir kişi olarak söz eder. Nitekim onun, 
"Aralarında yirmi yıl yaşadığım halde hiç
bir kimseden ne samimi bir sevgi ne de 
himaye gördüm" (Resa 'il, s. 407) diyerek 
hayatının sonuna doğru eserlerini yak
ması da yukarıdaki tesbitin doğruluğu
nu göstermektedir. Yaşadığı dönemde 
süfi olarak tanınan ve eserlerinde zühd 
ve takvaya bağlı bir dünya görüşünü sa
vunan Tevhfdf'nin bu yöndeki düşünce
leriyle mala mülke olan aşırı düşkünlü
ğü arasında tam bir çelişki vardır. Belki 
de beklediği müreffeh hayata kavuşa
mamanın doğurduğu ümitsizlik sebe
biyle bazan dünya nimetlerini küçümse
miş, bazan da kıskançlığını gizlemek için 
mütevazi görünmeye çalışmıştır. Her ve
sile ile fakirlikten şikayet, ümitsizlik ve 
karamsarlık onun esas karakteridir. 

Ebü Hayyan, hayat hikayesinden ve 
eserlerinde savunduğu fikirlerden sa
mimi dindar bir kişi olduğu aniaşılmak
la birlikte belki de tutarsız ve uyumsuz 
tavrı yüzünden dindarlığı konusunda ba
zı suçlamalara maruz kalmıştır. Nitekim 
bazı kaynaklarda, İbnü'r-Ravendf ve 
Ebü'I-Ala ei-Maarrf gibi İslam toplumun
da ortaya çıkan zındıklar arasında gös
terilir; hatta zındıkça fikirlerini açıkça 

ortaya koymadığı için onlardan daha teh
likeli olduğu iddia edilir (İbnü'I-CevzT, VIII, 
ı 85; ZehebT, lll , 355; Süyüti, s. 348). Onun 
böylesine ağır suçlamaya maruz kalma
sına, Hallac-ı Mansür'un öldürülmesin
de önemli rol oynayan, "Kabe'ye gide
rneyecek kadar fakir olanların bulun
dukları yerde nasıl hac yapacağı" konu
sundaki din dışı görüşlerini ifade eden 
ve günümüze kadar ulaşmayan el -Ij.ac
cü'l- ca]J:li i?d rj.ô.]J:a'l-feiô.' cani'l-J:ıac

ci'ş-şerci adlı eserinin sebep olduğu ile
ri sürülmüştür. Ancak Sübkf onun bir
çok eserini gördüğünü, çağdaşlarıyla 

alay etmesinin dışında herhangi bir ku
suruna rastlamadığını. alaycılığının da 
zındıklıkla suçlanmaya yetmeyeceğini 

belirtir (Taba~at, V, 288) Gerçekten de 
onu. bazı eserlerinde vahdet-i vücüdu 
hatırlatan ifadelerinin dışında sorgula
mak pek mümkün görünmemektedir. 

Büyük bir edip ve Arap nesrinin en ba
şarılı temsilcilerinden olan Tevhidf, özel
likle IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında Bağ
dat, Hicaz, Horasan, Cebel ve Fars böl
gelerinde ortaya çıkan siyası. sosyal, il
mi ve fikri gelişmeler için başlıca kaynak
tır. Büveyhfler'den beş vezirin yanında 
görev yapmış olması, kendisine bu dö
nem zarfında devletin siyasi, sosyal ve 
kültürel yapısı hakkında en sağlıklı kay
nak olma imkanını sağlamıştır. Özellikle 
Farabi ile İbn Sina arasında yaşamış olan 
ve haklarında başka kaynaklarda yeterli 
bilgi bulunmayan Yahya b. Adf. İbn Zür'a, 
Ebü'I -Hasan el-Amiri. İbn Miskeveyh, 
Isa b. Ali, İbnü'I-Hammar. İbnü 's - Semh, 
Ebü Bekir el-Kümesi ve hacası Ebü Sü
leyman es-Sicistanf gibi birçok filozof 
için onun verdiği ayrıntılı bilgiler düşün
ce tarihi açısından son derece kıymetli
dir (mesela bk. el·İmtac ve'l-mu'anese, I. 
29-41) Ayrıca İhvan-ı Safa felsefesinin 
ne amaçla ortaya çıktığı ve risaleleri ka
leme alan filozofların kimler olduğu on
dan öğrenilmektedir (a.g.e., Il, 4-5) Bu 
bakımdan Tevhfdf'yi, doktrin sahibi bir 
filozof olarak değil Farabi okulundan ye
tişen başarılı bir felsefeci saymak gere
kir. Üslübu edebi olmakla birlikte konu 
felsefe olduğu zaman bu disipline ait 
problemleri çok iyi bildiği ve terminalo
jiyi başarıyla kullandığı görülmektedir. 

Klasik yazarlar Tevhidf'den söz eder
ken onun Mu'tezile kelamı ile olan iliş

kisi üzerinde dururlar. Öyle anlaşılıyor 
ki bu husus, Yaküt'un ilk defa onu Mu'
tezile kelamcısı olarak takdim etmesiy-
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le başlamış (Muccemü 'l-üdeba', IV, 5), bu 
bilgi sonraki müelliflerce de tekrarlan
mıştır. Ebü Hayyan et-TevhTdf'nin ke
lamla olan ilişkisi üzerinde ilk ciddi araş
tırmayı yapan Abdürrezzak Muhyiddin, 
önceki müelliflerin bu konudaki değer
lendirmelerini isabetsiz bulurken (Eba 

Hayyan et-TevJ:ıfdf, s. 149) yine bir Tevhf
df uzmanı olan İbrahim ei-Kflanf onun 
Mu'tezile mezhebinden olduğunu savu
nur (Resa 'il, naşirin mukaddimesi, s. ı ı I-
114). Ancak her şeyden önce Tevhfdf'nin 
Ebü Süleyman es-Sicistani gibi kelama 
karşı bir filozofun talebesi olması , ayrı

ca kendi eserlerinde sık sık kelamı ve 
kelamcıları ağır bir dille eleştirmesi, on
larla alay etmesi. bu disipline karşı ilgi 
duymak bir yana ondan nefret ettiğini 
göstermektedir. Nitekim hayatı boyun
ca, Allah korkusuyla kalbi ürpererek ağ
layan bir kelamcı görmediğini anlatır ve 
kelamın başvurduğu eectel metodunun 
asla hayır getirmediğini söyleyerek Al
lah'ın mürninleri ve ülkeyi kelamcılar

dan kurtarması için dua eder (el-İmtac 
ve' l-mu'anese, I. 142) Şu halde onun sa
vunduğu tevhid ilkesi Mu'tezili çizgide 
değil felsefi bağlamda bir tevhid anla
yışıdır. Ona göre felsefe birçok kısmı, 
muhtelif konuları ve değişik metotlarıy
la hep tevhidde son bulur. "Tevhidi ger
çekleştirmeyen ve bire delalet etmeyen 
sanattan Allah'a sığınırım" diyerek bu 
konudaki görüşünü açıkça ortaya koyar 
(a.g.e., lll , 1 35). 

Anlaşıldığına göre Tevhidf'nin felsefe
den sonra en çok ilgi duyduğu alan ta
sawuf olmuştur. Hayatı boyunca muta
sawıf dostlar edinmiş, onlarla birlikte 
hacca gitmiş, kendisi de süfi kıyafetiyle 
dolaşmıştır. Fakat onun süffliğinin bir 
yaşama tarzı olmaktan öte bir anlam 
taşıdığı söylenemez. Olgunluk dönemi
nin ürünü olan, üslüp ve muhteva bakı
mından bir benzeri bulunmayan el-İşô. 
rdtü '1- ildhiyye adlı eseri samimi niyaz 
ve içten yakarışiarın en güzel örneğini 
teşkil eder. 

Eserleri. Her ne kadar Tevhidf'nin. ha
yatının sonlarına doğru geçirdiği ruhi 
bunalım sonucunda eserlerini yaktığı bi
liniyorsa da onların çoğu bu olaydan ön
ce yayılmış olduğu için bu imhadan kur
tulmuştur. Bununla birlikte onun kale
minden çıkan eserlerin sayısını tam ola
rak tesbit etmek hiçbir zaman müm
kün olmayacaktır. Tevhidf'nin eserleri 
hakkında ilk ve en sağlıklı bilgiyi veren 
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müellif Yaküt'tur. Yaküt Muccemü'l 
üdebcı' da on dokuz eserinin adını zik
reder. Fakat Yaküt'tan sonra gelen kla
sik yazarların ve modern araştırmacı
ların çalışmalarında yer alan eserlerin 
toplam sayısının kırk dokuz olduğu gö
rülür. Bunların önemli bir kısmının istin
sah, nakil ve farklı isimlerle anılan mü
kerrer eserler olduğunda şüphe yoktur. 
Tevhldi'nin başlıca eserleri şunlardır: 1. 

el-Mu~abesat• . Tevhldi' nin hacası Ebu 
Süleyman es-Sicistanf'nin evinde düzen
lenen felsefe toplantılarının bir tutana
ğı mahiyetinde olup 106 "mukabese"yi 
ihtiva etmektedir. İlk defa Mirza Hüse
yin eş-Şlrazl (Bombay 1306/ 1889), daha 
sonra Hasan es-SendQbl (Kah i re 134 71 
ı 929) tarafından yayımlanan eserin ten
k.itli neşrini Muhammed Tevfik Hüseyin 
gerçekleştirmiştir (Bağdad 1970). Daniel 
Wartigant'ın Sorbonne'da EbQ Hayyan 
üzerine hazırladığı (1974) yayımlanma
mış tezinin ikinci kısmını el-Mukiibesat 
oluşturmaktadır. Ali Şelak da daha zi
yade eserde adları geçen şahıslar üze
rinde durarak kitabın yeni bir neşrini 
gerçekleştirmiştir (Beyrut 1986). z. el-im
ta c ve'l-mu 'anese•. Ebu Hayyan et-Tev
hldf'nin Vezir İbn Sa'dan'ın yanında bu
lunduğu sırada onun ortaya attığı me
seleler etrafında gelişen ve otuz dokuz 
gece devam eden ilmi, edebi ve felsefi 
sohbetleri, dostu Ebü'l-Vefa el-BQzca
ni' nin isteği üzerine kitap haline getire
rek ona ithaf etmesiyle oluşan bu eser 
Ahmed Emin ve Ahmed ez-Zeyn tarafın
dan üç cilt olarak yayımlanmıştır (Kahi
re ı 939- ı 944, ı 953). Eserden bazı seçme
leri, David S. Margoliouth ingilizce ter
cümesiyle birlikte "Some Extracts from 
the Kitab al-Imtcı' wa'l-mu,iinasah 
of Abü Hayyan Tauhidi" (Islamica, Leip
zig ı 926, ll, 380-390), L. Kopf ise zoolojiy
le ilgili olan metinleri yine ingilizce çe
virileriyle birlikte "The Zoological Chap
ter of the Kitiib al-Imtac wa'l-mu ,a
nasa of Abü l:layyan al-TauhTdi" (Osiris, 
ı 956, XII, 390-403) başlığı altında neşret
miştir. Marc Berge de eserin bazı bölüm
lerini Fransızca'ya tercüme ederek ya
yımlamıştır ("Kitab al·lmtac wa'L-mu,a
nasa d'Abü Hayyan al-Tawhidi". Etudes phi
Losophiques et Litteraires, nouvelle serie. 
nr. 2, Paris 1977 ; nr. 3, 1978). 3. el-İşara
tü '1- ilahiyye. Tevhldi' nin olgunluk dö
nemine ait olan tasawufla ilgili bu ese
rinin sonunda yer alan bir ibareden iki 
cilt olduğu anlaşılmaktaysa da günümü
ze ancak ı. cildi gelebilmiştir. Önce Ab-

156 

durrahman Bedevi (Kah i re ı 950), daha 
sonra Vedad el-Kadi tarafından (Beyrut 
ı 973) tahkikli iki neşri yapılmıştır. 4. el
Beşa 'ir ve'?-?el]a 'ir*. Tevhldl'nin on beş 
yılda (961-976) hazırladığı bu on ciltlik 
eser Cahiz'in el-Beyan ve 't- tebyin 'i tar
zındadır. ı. cildin ilmi neşri hem Ahmed 
Emin ve Seyyid Ahmed Sakr (Kah i re 13731 
ı 953), hem de Abdürrezzak Muhyiddin 
(Bağdad 1954) tarafından yapılmıştır. Ta
mamını ise dört cilthalinde İbrahim el
Kllanl Be.şa,irü'l-lwdema, ve sera,i
rü'l-J:ıukema, adıyla (Dımaşk I 964- I 969). 
on cilt olarak da Vedad el-Kadi (Beyrut 
1408/ 1988) neşretmişlerdir. s. Al]lc'il:w'l
vezireyn. Büveyhl vezirlerinden Ebü'l
Fazl İbnü'I-Amld ile Sahib b. Abbad'ı hic
vetmek amacıyla kaleme alınan bu eser 
ayrıca :?:emmü'.I-vezireyn ve Me.şali

bü '1 - vezireyn adlarıyla da anılmakta
dır. Kitabı İbrahim el-Kllanl ikinci isim
le (Dımaşk 1961), Muhammed b. Tavlt 
et-Tanelise üçüncü isimle ( Dımaşk ı 965) 
yayımlamıştır. 6. e.ş-Sada~atü ve's-sa
dı~. Ebu Hayyan et-Tevhldf'nin on sekiz 
yılda (98 ı- ı 009) tamamladığı bu eser. 
onun insanlara karşı karamsar tavrını 
yansıtması bakımından önemlidir. Ken
di düşüncelerinin yanı sıra ünlü filozof. 
edip ve din büyüklerinin insan karak
teri üzerine söyledikleri vecize. nükte, 
özdeyiş ve şiirlerin derlenmesinden olu
şan kitap dört defa yayımlanmıştır. il
ki Ahmed Faris eş-Şidyak tarafından Ri
sc'iletc'in li'./- callame eş-şehir Ebi lfay
yarı et-TevJ:ıidi (İstanbul 1301 / 1884, s. 
2-199), ikincisi Kitc'ibü'l-Edeb ve'l-inşa, 
fi'.ş-sada~a ve's-.şadı"k. (Kahire 1323/ 
1905) adıyla, ilmi neşirleri ise yukarıdaki 
başlık altında İbrahim ei-Kllanl (Dımaşk 
ı 964) ve Ali Mütevellf Sa lah (Kahire ı 972) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 7. el -He
vamil ve'ş-şevamil. EbQ Hayyan et
Tevhldl'nin felsefe, ahlak, psikoloji vb. 
konularda İbn Miskeveyh'e sorduğu so
rulara filozofun verdiği cevaplardan olu
şan bu kitap bazı kaynaklarda İbn Mis
keveyh'e nisbet edilirse de gerçekte Tev
hldl'nin kaleminden çıktığı anlaşılmak

tadır. Eser Ahmed Emin ve Ahmed Sakr 
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1370/ 
I 951 ). 8. er-Risaletü'l-Bagdadiyye (nşr 
Ab b ür es-Said. Beyrut 1980). 9. Resa, ilü 
Ebi lfayyan et- TevJ:ıidi. Tevhidfnin gü
nümüze intikal eden dokuz risalesini İb
rahim el-Kllanl bu başlıkla yayımlamış
tır (baskı yeri yok. ts.) Bunlar sırasıyla Ri
saletü's-sa.ipie, Risale ii cilmi'l-kita
be, Risaletü 'I- J:ıayat, Risc'ile ii'./- c u./ılm, 

Risc'ile ila Ebi'./- Feth b. el- cAmi d, Ri
sale ila Ebi'./- Vetc'i, el-Mühendis el
Buzcani, Risale ile'l- vezir Ebi cAbdil
lah el- <Ani, Risale ile']- vezir Ebi tAb
dillah el- <Ani veziri Şam.şamiddev
le el-B üvey hi ve Ri s ale ile '1- ~iicji Ebi 
Sehl <Ali b. MuJ:ıammed'den ibarettir. 
Bunlardan bir kısmı Tevhldl' nin eserle
riyle birlikte, bir kısmı da müstakil ola
rak. bazıları ise ingilizce ve Fransızca ter
cümeleriyle bir arada ayrıca yayımlan
mıştır (Abdülemir el-A'sem, s. 71- 106). 

Tevhldi'nin günümüze ulaşmayan ba
zı eserleri de şunlardır: el-Haccü'l- ca~
li i~a çla~a'l-ieçla, cani'l-J:ıacci'ş-şerci, 
Risale ii al]bc'iri'.ş - Şutiyye, Risale ii 
ta~riii'l- CaJ:ıi?, Risc'ile ii'l-J:ıanin ile'l
evtan, Ilisale ii çlalalati'l- i~ahc'i, ti'l
müna?ara, ez- Zülie, el- MuJ:ıaçlarat 
ve'l-münazarat, Kitc'ibü'r-Red cale'bni 
Cinni ii şi eri'./-Mütenebbi, Riyaiü '1-
caritin. 

Yüzyılı aşkın bir zamandan beri Ebü 
Hayyan et-Tevhldl üzerinde yapılan araş
tırmalar eserlerinin yayımı ve müstakil 
çalışmalar şeklinde devam etmektedir. 
Bu konuda Batı'da ilk ciddi ve kapsamlı 
araştırmayı, Essai sur la personnalite 
morale et intellectuelle d'Abü lfayyan 
al- TawJ:ıidi (Paris 1974) adlı doktora te
ziyle Marc Berge yapmıştır. İki hacimli 
ciltten oluşan bu çalışmada Tevhldi ile 
ilgili otuz bir klasik kaynak yanında 1883-
1965 yılları arasında yazılmış 128 mo
dern kaynak tesbit edilerek zengin bir 
bibliyografya meydana getirilmiştir. Fa
kat Berge, 1959 ·dan beri konu üzerin
de araştırma yaptığı ve eserini de 197 4 '
te yayımladığı halde her nedense 1965-
1974 yılları arasındaki çalışmalar bu bib
liyografyada yer almamıştır. Daha son
ra Abdülemlr ei-A'sem, Ebulfayyan et
Tevhidi ii Kitabi'l-Mu~iibesat (Beyrut 
1979) adlı çalışmasında Berge'nin 1883-
1965 yılları arasında tesbit edemediği 
kırk dört eserle 1965-1979 arasında ya
yımlanan yirmi dokuz eseri de ilave ede
rek daha mükemmel bir _bibliyografya 
oluşturmuştur. 
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EBÜ HAYYE en-NÜMEYRİ 

( .s~l ~Y.f ) 

Ebu Hayye el-Heysem b. er ·Rebi' 
b. Zürare en-Nümeyr! 

(11. / VIII. yüzyıl) 

Arap şairi. 
_j 

Emevller'in son yılları ile Abbasiler ' in 
ilk yıllarında yaşamış (muhadramü'd-dev
let eyn) bir şairdir. Beni Nümeyr (Nümeyr 
b. Amir b. sa·saa) soyundan geldiği için 
Nümeyrf nisbesini almıştır. Bedevi ol
makla birlikte hayatının çoğunu Basra'
da geçirdi. Amcasının kızı olan çok sev
diği eşinin ölümü üzerine yazdığı mer
siyeler şiirlerinin önemli bir kısmını oluş
turur. Emevfler döneminde Halife Hi
şam b. Abdülmelik'e (724-743), Abbasf
ler döneminde Halife Mansür'a (754-775) 
kasideler söyleyerek ihsanlarına nail ol
du. Mansür'un ölümü üzerine mersiye
ler yazdı. Aynı zamanda şair Ferezdak'ın 
(ö. ı 10/ 728) şiirlerinin de ravisi olan Ebü 
Hayye'nin ölüm tarihi hakkındaki riva
yetler 158-210 (775-825) yılları arasın
da değişmektedir. 

Ebü Hayye'nin oldukça zeki fakat çok 
korkak. cimri, yalancı ve saralı bir ki
şi olduğu söylenir. Kendisinden özellik
le avcılığa dair çok mübalağalı ve hayal 
mahsulü fıkralar nakledilir. "Lüabü' ı
meniyye" adını verdiği, bir tahta parça
sından ibaret kılıcıyla gösterdiği kahra
maniıkiarını anlatan fıkraları ise ayrı bir 
özellik taşır. Ancak onun asıl şöhreti , 

fasih bir kaside ve recez şairi olmasın
dan gelir. Ebü'l- Ferec'in el- Egiini'sin
de yer verdiği bir rivayete göre Ebü Hay
ye devrine göre orta seviyede bir şair 
sayılır. Fakat Ebü Amr b. Ala onu, başta 
şair Railibil en-Nümeyrf (ö 97/ 716 I?J) 
olmak üzere pek çok şairden üstün tut
makta, İbn Sellam el-Cumahf ise muhde
sün*un öncüsü Beşşar b. Bürd (ö. 1671 
783-84) ve emsalinin tabakasından say
maktadır. 

İbnü 'n-Nedfm, Ebü Hayye'nin şiirleri

nin elli varak kadar olduğunu, Asmaf. 
Sükkerf ve diğer bazı alimierin onun şi
irlerini toplayarak bir divan haline getir
diklerini kaydeder. Ancak bu divan gü
nümüze kadar gelmemiştir. Şiirleri Yah
ya el-Cübürf tarafından muhtelif edebi
yat kitapları ile şiir mecmualarından der
lenerek divan şeklinde tertip edilmiş ve 
Eş 'aru Ebi ljayye adıyla neşredilmiştir 
( Dımaşk I 975) 

EBÜ HAZiM ei-ABDÜY[ 
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~ MusTAFA KıuçLı 

EBÜ HA.ziM el-ABDÜYİ 

( ._.:_,~! ~jb. Y.f ) 

Ebu Hazim Ömer b. Ahmed 
b. İbrahim el-Abduyt 

(ö. 4171 1026) 

Hadis hafızı. 
_j 

340 (951) yılından sonra doğdu . Tabi
fnin yedi meşhur fakihinden Ubeydullah 
b. Abdullah b. Utbe b. Mes'üd'un torun
larındandır. Hüzelf. Mes'üdf ve Nfsabürf 
nisbeleriyle, topa! olduğu için de A'rec 
lakabıyla anılır. Babası Ebü'l-Hasan Ah
med b. İbrahim , Hakim en-Nfsabürf gi
bi hadis alimlerinin kendisinden rivayet
te bulunduğu bir muhaddisti. Ebü Ha
zim hadis tahsiline babasından ve Nfşa
burlu alimlerden başladı. İsmail b. Nü
ceyd, Ebü Bekir Ahmed el - İsmam. Ha
kim el- Kebfr ve Gıtrffi gibi alimlerden 
hadis rivayet etti. Hadis tahsili için He
rat ve Bağdat 'a gitti. İbn Ebü'l-Fevaris, 
Hatfb el-Bağdadf ve Ebü Salih el-Müez
zin gibi muhaddisler talebeleri arasında 
yer almıştır. 

Devrinin muhaddislerinden pek çok ha
dis derleyen Ebü Hazim el-Abdüyf bu sa
hadaki geniş bilgisiyle tanınan bir hadis 
hafızı oldu. Her birinden 1000 cüz* ol
mak üzere on hacasından toplam 10.000 
cüz yazdığım söylerdi. Kendisi henüz kü
çük bir çocukken babasının yanında ha
dis meclislerine devam ettiği Ebü'l-Ab
bas es-Sıbgi (ö. 354/965) ile Hamid er
Reffa (ö . 356/ 967) onun en yaşlı hocala
rıydı. Fakat Abdüyf kendilerini çok kü
çük yaşta dinlediği için onlardan hadis 
rivayet etmeyi uygun görmedi. Hatfb el-
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