
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. 
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Ebu Hazim Abdülhamld 
b. Abdilazlz es-Sekunl 

(ö. 292 / 905) 

Hanefi fakihi. 
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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. 
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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-


