
İbnü ' I-Cevzi, ei-Muntazam, VIII , 185 ; Yakut. 
Mu'cemü 'l-üdeba', IV,- 5; V, 380 ·407; İbnü'I
Kıfti, İl]barü'l - 'ulema' (Lippert), s. 82, 83, 88, 
283; Zehebf. Mrzanü 'l·i 'tidal, Kahire 1325, lll , 
355; Sübki, Tabakat (Tanahf). V, 288; İbn Nü
bate ei-Mısri: Serhu'l· 'uyan (nşr. Muhammed 
Ebü' I-Fazl), Kahire 1964, s . 47 ; İbn Hacer. U 
sanü 'I-Mrzan, VI, 169·370; Süyüti, Bugyetü 'l 
vu 'at, Kahire 1326, s. 348-349; Ahmed b. Zer
küb eş-Şirazf. Şrrazname, Tahran 1350/1931, 
s. 108 ; Taşköprizade, Mi{ta(ıu's ·sa'ade, ı, 188 ; 
M. Kürd Ali, Üm e ra' ü · l · beyan, Kahire 13551 
1937, ll , 488-545 ; Mez. ei ·J-:Iaçiaretü'/ - İs lamiy· 
ye, 1, 393; Brockelmann, GAL, ı , 283; Suppl., 1, 
380, 435; Abdürrezzak Muhyiddin, Eba Hay· 
yan et· Tev(ıfd~ Kahire 1949; İhsan Abbas. Eba 
J-:layyan et· Tevhfd~ Beyrut 1956 ; a.mlf., "Ebı1 
Hayyan et-TevJ:ı.idi ve 'ilmü'l-kelfını", Eb· 
(ıaş, XIX/2, Beyrut 1966, s. 189·207; İbrahim 
ei-Kflani, Eba Hayyan et· Tev(ırd~ Beyrut 1957 ; 
Ahmed M. ei-Hüfi. Ebu J-:fayyan et- Tevhrd~ Ka· 
hire 1964, 1·11 ; Zekeriyya İbrahim. Eba Hayyan 
et· Tevhfd~ Kahire 1965 ; a.mlf .. "Ebı1 Hayyan 
et-TevJ::ıidi el - edlbü'l-feylesı1f", Mecelletü 'l· 
Mecelle, sy. 80, Kahire 1963 ; a.mlf., "Ebı1 J::Iay
yan et-Tevl;ı.idl 'a.Iimü'n- nefs", Mecelletü 'r· 
Risale, sy. 1045, Kahire 1964; Mahmüd İbra
him. Eba Hayyan et-Tevhrdr tr f<:açiaya 'l-insan 
ve' l·luga ve 'l · 'ulüm, Beyrut 1974 ; Abdülemir 
ei-A'sem. Eba J-:fayyan et- Tev(ıfdr tr Kitabi ' /· 
Muf<:abesat, Beyrut 1979; Afif ei-Behisni. Fel
se{etü'l-{en 'inde't-Tevhfd~ Dımaşk 1987; Ma
cid Fahri. İs lam Felsefesi Tarihi (tre. Kasım Tur
han). istanbul 1987, s. 147·149; Kemaleddin 
Hasan ei-Malatavi. Allah ve'l- insan tr {else{eti 
Ebi Hayyan et-Tev(ıfd~ Kahire 1988; Hayri Şe
lebf. Eba Hayyan et·Tev(ıidi rebr'u 'ş·şeka{eti 'l · 
'Arab iyye, Kahire 1990; M. Ali es-Sabbah. Eba 
J-:layyan et· TevJ:ıfdr {eylesü{ü 'l· üdeba' ve edi· 
bü' l ·felasi{e, Beyrut 1990 ; İsmail Hakkı İzmir
li. "Ebı1 Hayyan Ali b. Muhammed et- Tevhi
di", DİFM, 11 / 7 (1928). s. 107·136; Marc Berge, 
"Une Anthologie sur l' amitie d'Abü J::Iayyan 
at-Tawhldi", BEO, XVI ( 1958-60). s. 1·59; a.mlf., 
"Epitre ~ur !es sciences (Risala fil -'ulüm) d 'Ebü 
J::Iayyan at -Tawhldi", a.e., XVlll ( 1963-64), s. 
241·254; a.mlf.. "al -TawJ::ıidi et al-Giil_ıi~". 

Arabica, Xll / 2, Leiden 1965, s. 188·195 ; a.mlf .. 
"Genese et fortune du Kitiib al-Imtii' wal
muanasa d 'Abü Hayyan al-Tawhidi", BEO, 
XXV (1972), s. 97·104; a.mlf .. "Les Ecrits d'Abü 
Hayyan al-Tawhldi", a.e., XXIX (1977), s. 53· 
63; a.mlf., "Histoire des etudes Tawhidiennes 
du N•fX• s. au milieu xm•;xrx• s.", Anna· 
/es lslamologiques, Xlll , Caire 1977, s. 43-72, 
73-100; a.mlf .. "Essai de bibliographie Taw
J::ıidenne de 1883 a 1965", Livre du Centenoire 
1880- 1980, Caire 1980, s. 369 · 382 ; a.mlf., 
"Temprament et Caractere d 'Abü Hayyan 
al-Tawhldi" , Les Can iers de Tunusie, XXXII/ 
127-128, Tunis 1984, s. 53·86; Franz Rosenthal. 
"Abü J::Iaiyan al-TawJ::ıidi on Penmanshlp", Al, 
XIII- XIV (1968). s. 1·30; Yüsuf M. Ali, "Ebu J::Iay
yan et- TevJ::ıidi hel inteJ::ıare" , Mecelletü 'I·Afa· 
ki ' 1- 'Arabiyye, V 14, Bağdad 1979 ; Hanifi Öz
can. "Ebı1 Hayyan et-Tevhldi Bir Ateist mi
dir?", Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fa· 
kültes i Dergisi, sy. 6, İzm i r 1989, s. 48- 53 ; D. 
S. Margoliouth. "Ebı1 Hayyan", İA, IV, 29·30 ; S. 
M. Stern. "Abü J::Iayyan al- Tawhldi", E/2 (İng.), 
I, 126·1 27 ; W. M. Watt. "Abü I:Iayyan TawJ::ıi 

df", Elr., 1, 317 ·318. Iii MAHMUT KAYA 
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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[ 

BİBLİYOGRAFYA: 

Eş 'a ru Ebf J-:fayye (nşr . Yahya el-Cübüri ). Dı· 
maşk 1975, nıişirin mukaddimesi; Cahiz. el-Be
yan ve't·tebyfn, ı , 385 ; ll, 225 ; lll , 324 ; İbn Ku
teybe. eş·Şi 'r ve'ş·şu 'ara', ll , 774-775 ; a .mlf. , 
'Uyünü 'l·al]bar, ı, 168; ll , 27 ; İbnü ' I-Mu'tez. 
Tabaf<:atü'ş · şu 'ara' (nşr. Abdüssettar Ahmed 
Ferrac), Kahire 1976, s. 143· 146; Ebü'l-Ferec 
el-İsfahani. e i·Egan ~ Beyrut 1962-64, XVI, 236-
239; Amidi, el·Mü'telif. s. 103; Merzübani. el· 
MüveşşaJ:ı, Kahire 1343, s. 156·157, 227 ·228 ; 
İbnü'n - Nedim, ei-Fihrist (Teceddüd). s. 178, 
185 ; İbn Reşfkeı-Kayrevani. ei · 'Umde(nşr. Mu
hammed Muhyiddin Abdülhamidl. Beyrut 1972, 
ı, 198, 334; İbn Hacer. et-işabe, IV, 49 ·50 ; Kü
tübf. Fevatü'I-Ve{eyat, IV, 242·244; Abdülkadir 
eı-Bağdadi, ljizanetü 'l·edeb, X, 217·220; Sez
gin, GAS, ll , 464·465 ; Ömer Ferruh, Tarfl]u 'l· 
edeb, ll , 188-190; Zirikıi. ei·A' Iam (Fethullah), 
VIII, 103·104; Ch. Pellat. "Abü I:Iayyii al-Nu
mayri", Ef2 Suppl. (İng.). s. 24. 
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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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EBÜ HAZiM ei-ABDÜY[ 

Bağdadf, güvenilir ve hadis ilmini iyi bi
lir bir kişi olduğunu söylediği hocası Ebü 
Hazim el-Abdüyf ile Ebü Nuaym el-İsfa
hanf'den başka hadis hafızı görmediği
ni kaydeder. 

Ebü Hazim el-Abdüyf 417 yılının Ra
mazan bayramında ( 15-17 Kasım 1 026) 
Nfşabur'da vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hatib. Tarfl]u Bagdad, Xl, 272·273; Sem·a
ni, e/Ensab, VIII, 354; İbn Asakir. Tebyfnü ke
?ibi'l-mü{terf, s. 241-243; İbnü'I-Cevzi, el-Mun
tazam, VIII, 27 ; Zehebi, Te?kiretü 'l-f:ıuf{fi?, lll, 
1072; a.mlf .. A'lamü'n-nübela', XVII , 333-336; 
Sübki, Taba~at, V, 300-301; İbn Kesir, el-Bida
ye, XII, 21; İbn Tağriberdi, en-f'lücümü'z-zahi
re, IV, 265; Süyiiti, Taba(catü 'l-f:ıuffti? (Ömer). 
s. 417-418; İbnü'I-İmad, Şe?erfit, lll , 208. 

li! ALi ÜSMAN ATEŞ 

EBÜ HAliMel-KADI 
ı 

( ._,..;.ı.ı1 rj~> _,ı ı 

Ebu Hazim Abdülhamld 
b. Abdilazlz es-Sekunl 

(ö. 292 / 905) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

Basra'da doğdu. Kinde kabilelerinden 
Sekün'a mensuptur. Dedesinin ismi kay
naklarda Abdülhamfd, Abdülmecfd ve 
Hazim olarak kaydedilmektedir. Ancak 
kadılığı sırasında Ebü Hazim'e bağlı ola
rak vakıf nazırlığı yapan Vekf'in verdiği 
Hazim adı doğru olmalıdır (Atıbarü'L-l!:u
çla~ lll, 198). Basra alimlerinden Hilal b. 
Yahya, fsa b. Eban ve Bekir b. Muham
med el-Ammf'den fıkıh; Muhammed b. 
Beşşar el-Bündar, İbnü'I-Müsenna ve Şu
ayb b. Eyyüb'dan hadis dersleri aldığına 
dair bilgi dışında hayatının ilk devresiy
le ilgili malumat yoktur. Özellikle Hane
fi fıkhında üstün zekası ve güçlü hafı

zası sayesinde hocalarını geride bıraka
cak bir seviyeye ulaştı. Hadis rivayetin
de sika, ayrıca feraiz, matematik, cebir, 
şürüt ve sicillat alanlarında üstün başa
rı sahibi olan Ebü Hazim şiirle de meş
gul olmuştur. 

Ebü Hazim, Ahmed b. Tolun'un Mu'te
mid-Aleilah'ın halifeliği sırasında Suriye 
ve Filistin'i ele geçirmesinden sonra Dı
maşk, Ürdün ve Filistin kadılığına tayin 
edildi (263/876-77 veya 264/ 877-78). İbn 
Tolun'un isteği üzerine Mu'temid'in kar
deşi Muvaffak'ı veliahtlıktan azieden Dı
maşk alimleri arasında o da yer aldı. Ba
basının ölümü üzerine Mısır ve Suriye 
valiliğini devralan Humareveyh b. Ah
med b. Tolun'a karşı bir sefer düzenle-
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yen (271 / 885) Muvaffak'ın Irak valisi olan 
oğlu Ahmed (Mu'tazıd-Bi llah), dönüşün

de Ebü Hazim'i de Irak'a getirerek ön
ce Küfe, ardından da Bağdat' ın Şarkı
ye ve Kerh semtleri kadılığına tayin et
ti. Her iki görevi hayatının sonuna ka
dar birlikte sürdüren Ebü Hazim Bağ
dat'ta oturduğu zamanlarda Küfe 'de 
naib bırakırdı. Mahkeme adabına uy
madığı için te'dib maksadıyla darp ce
zası verdiği bir kişinin infaz esnasında 
ölmesi üzerine diyetinin beytülmalden 
ödenmesine hükmederek Ebü Hanife 
ve talebelerinin bu tür vak'alarda taz
min gerekmeyeceği yönündeki görüşle

rinin aksine uygulamada bulunmuştur 
(Temimi, IV, 270). Beraberinde getirdiği 
bir çocuktan 1000 dinar alacağı olduğu 
iddiasında bulunan yaşlı bir adamın da
vacı olduğu bir davada her iki tarafın 
hal ve tavırlarından bunların iddiaların
da ciddi olmadıklarını aniayıp önce da
vayı ertelemesi, daha sonra da davayı 
düşürmesi onun firasetini gösteren olay
lardan biridir. 

Devlet adamlarına karşı dahi hakkın 
savunuculuğunu yapmaktan çekinme
yen Ebü Hazim, Halife Mu'tazıd- Billah 'ın 

açtığı bir alacak davasında şahit istemiş, 
teklif edilen iki kişi şahitlikten kaçının
ca davayı düşürmüştü. Yine Mu'tazıd'ın 
sarayının inşası sırasında bir vakıf ara
zisine yapılan tecavüzden kaynaklanan 
zararı tazmin ettirmişti (benzeri menkı
beleri için bk. Hatib, Xl, 62-66 ; ibnü'I-Cev
zi , XIII, 38-43; İbn Manzür, XIV, ı 74- ı 78; 
Temimf, IV, 267-272). Bununla birlikte 
özellikle Mu'tazıd- Billah kendisine say
gı gösterir ve onu himaye ederdi. 

Kadılık görevi yanında eğitim ve öğre
tim faaliyetlerinde de bulunan Ebü Ha
zim ·den hadis ve fıkıh dersleri alanlar 
arasında meşhur Hanefi fakihleri Ebü 
Ca'fer et-Tahavf, Ebü'I-Hasan ei-Kerhf, 
Ebü Tahir ed-Debbas. Ebü Safd ei-Ber
daf. Mükrem b. Ahmed ve Ebü Muham
med İbn Zebr er- Rabaf bulunmaktadır. 

Doksan beş yaşlarında iken Cemazi
yelewel 292'de (Mart 905) Bağdat'ta ve
fat etti. İbnü'I-Cevzf'nin naklettiği bir 
rivayete göre de (el-Muntct?am, Xlll, 43) 
Küfe'de defnedildi. 

Ebü Hazim'in günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmeyen Kitabü ·ı - Pera' it (Lü
babü'L -fera'iz). Kitabü'l-MaJ:ıadır ve's
sicillat, Edebü ·ı - ~iiçli, Emali adlı müs
takil eserleri yanında Muhammed b. Ha
san eş-Şeybanf'nin el- Cami 'u ·ı- kebir' i 
üzerine bir şerh kaleme aldığı kaynak
larda zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Vekf'. Al]bfirü 'l-kudat lll, 198-199; Taberi. 
Tarfl] (Ebü'I -Fazl). X, 86, 91, 98 ; İbnü'n-Nedim, 
el-Fihrist (Teceddüd), s . 261; Hüseyin b. Ali es
Saymeri. Al]bfiru Ebi f:lanf{e ve aşf:ıabih, Hay
dariibiid 1394 / 1974 - Beyrut 1976, s . 159; 
Hatib, Tfirfl]u Bagdfid, Xl, 62-67 ; Şirazi, Taba
~atü 'l -fukaha', s. 141; İbnü'I-Cevzi. el-Mun
ta?am (Muhammed). XIII, 38·43; İbnü'I-Esir, 
el-Kamil, VII, 537; İbn Manziir. Muhtasaru Tfi
rfl]i Dımaşk, XIV, 174-179; Zehebi.-A'İamü 'n
nübela', XIII, 539-541; a.mlf., Te?kiretü 'l-f:ıuf
{fi?, ll , 654; Safedi, el-Vti{f, XVIII, 72; Yafıi. Mir'a
tü ' l-cenan (Cübiiri), ll, 220-221; İbn Kesir, el
Bidaye, Xl, 99-100; Kureşi, el-Cevahirü'l-mu
çlıyye, ll, 366-368; Ayni, el-Binfiye, Beyrut 1401 1 
1981, IX, 749-750; Keş{ü'?·?unün, 1, 46, 165, 
569 ; ll , 1541 ; Temimi, et- Taba~atü 's-seniyye, 

IV, 267-272; Leknevi, el-Feva'idü 'l-behiyye, 
s. 86; Hediyyetü 'l·'ari{fn, ı, 505; Suter, Die 
Mathematiker, s. 38-39; Ahmet Özel, Hanefi 
Fıkıh Alim leri, Ankara 1990, s. 30. 
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~ KASIM KıRBlYlK 

EBÜ HIRAŞ el-HÜZELİ 
( J.JJI J.L,> __,t ) 

Ebu Hıraş Huveylid 
b. Mürre ei-Hüzell 

(ö. 15/636) 

Arap şairi. 
_j 

Muhadramun • şairlerden olup ileri 
yaşlarda İslamiyet ' i kabul etmiştir. Hz. 
Peygamber'le görüşüp görüşmediği bi
linmemektedir. Çok iyi bir savaşçı ve sü
ratli bir koşucu olduğu, kendisi gibi şair 
olan diğer dokuz kardeşinin de aynı me
ziyetlere sahip bulunduğu nakledilmek
tedir. Bir Mekke dönüşünde kendisine 
pusu kuran Benf Dfl kabilesinin adam
larından hızlı koşması sayesinde kurtul
muştur. 

Ebü Hıraş, şiirlerinde de görüldüğü 
gibi, şerefiyle ölmeyi zilletle yaşamaya 
tercih eden bir mizaca sahipti. ömrünün 
sonlarında zahidane bir hayatı benim
seyerek inzivaya çekildi. Aile fertlerini 
ve kardeşlerini kaybettiği bu dönemde 
oğlu Hıraş'ın kendisinden izin almadan 
savaşa katılması üzerine Hz. Ömer'e baş
vurmuş, halife onun oğlunu geri çağır
dığı gibi ebeveynlerinin izni olmadan ço
cukların savaşa gitmesini de yasakla
mıştır. 

Yardım severliği ve cömertliğiyle de 
tanınan Ebü Hıraş ' ın, kabilesine men
sup bazı kişiler tarafından esir alınan 
kimseleri kurtardığı ve hacdan dönen 
Yemenli bir kafıleyi evinde misafir eder
ken hayatından olduğu bilinmektedir. 
Rivayete göre. misafirlere yemek hazır-


