
"leyse bi-me'mün" (güvenilir değ il) , "met
rükü'l- hadis" (hadisi kabul edilmez) gibi 
hükümler vererek rivayet ettiği hadisle
ri kesinlikle reddederler. İbn Adf. Ebü 
Mihnef'in aşırı bir Şif olduğunu söyler 
ve rivayetlerinin hiçbir senede dayanma
diğını belirtir. Zehebf kendisinden "Ra
fizf" diye söz ederek onu Seyf b. Ömer, 
Abdullah b. Ayyaş ve Avane b. Hakem ile 
aynı seviyede kabul eder. 

Ebü Mihnef'in ridde* savaşları , Suri
ye ve Irak'ın fethi, Cemel, Sıffin ve Hari
cller gibi konular başta olmak üzere hic
retin ilk asrındaki muhtelif hadiselere 
dair otuz üç kitap veya risale kaleme al
dığ ı ileri sürülmektedir. Bir kısmı ona 
nisbet edilen veya sonradan yapılan ila
velerle tahrife uğrayan bu eserlerde ço
ğu kendi yaşadığı döneme ait olmak üze
re Hariciler'in ve Şifler' in isyanlarına yer 
verilmiştir. Onun bariz vasfı, eserlerine 
İslamiyet'i n ilk devrine ait olaylarla değil 
fetihlerle başlamış olması ve esas ola
rak Sıffin Savaşı'ndan itibaren içinde 
yaşadığı dönem hakkında bilgi vermesi
dir. Taberf, hicrf 132 (749-50) yılına ka
dar cereyan eden olayları onun eserle
rinden almıştır. Kabilesi Ezd'in rivayet
lerine güvenen Ebü Mihnef. eserlerinde 
Küfe mektebi yanında Temfm. Hemdan. 
Tay ve Kinde kabileleriyle Şa ' bf'nin ve 
Medine mektebinin rivayetlerine de yer 
vermiştir. Ebü Mihnef. Emevfler'e karşı 
Hz. Ali taraftarlarını desteklemekle bir
likte r ivayetlerinde hizipçi ve gerçekleri 
tahrife mütemayil değildir. Ancak hoşu
na gitmeyen bazı olaylarla ilgili olarak 
sustuğu söylenebilir. Eserlerinde canlı 

anekdotlara, heyecanlı hutbelere ve şi

irlere yer vermiştir. Bu bakımından ge
ce sohbetlerinde okunan hikayelerle (se
mer) eski Arap kabile savaşlarını konu 
alan rivayetlerin (eyyamü'l-Arab* ) tesiri 
altında kalmıştı r. İbnü'n - Nedfm onu Irak 
bölgesi tarihini en iyi bilen tarihçi ola
rak zikreder. Belki de bundan dolayı şar
kiyatçılar kendisine çok önem vermişler 

ve eserleri üzerinde geniş araştırmalar 
yapmışlardır. Wellhausen'in eserlerinde 
Ebü Mihnef'in rivayetleri büyük yer tu
tar. Ursula Sezgin de onunla ilgili olarak 
Abu Mihnaf Ein Beitrag zur Historiog
raphi der umaiyadischen Zeit (Leiden 
1971 ) adlı önemli bir çalışma yapmıştır. 

Eserleri. 1. Ma~telü'l-Ifüseyin (Maş· 
ra ' u'l·Hüseyin ve macera leha veya Al]· 
baru mak:teli 'U:füseyin) . Kerbela Yak'a
sı ' na dair olan bu kitabın çeşitli yazma 
nüshaları vardır. Eser Necef (1 343, 1347) 

ve Küveyt'te ( 1987) yayımlanmıştır. z. lja
berü 'l-Mul]tdr ve İbn Ziydd. Muhtar 
es-Sekafi ile Ubeydullah b. Ziyad hak
kındadır. 3. Siretü 'l-Hüseyin. 4. Kitd
bü 's- Şıffin. İbn Ebü Hadid, Şer}ıu N eh
ci'l- beldga 'sında bu eserin bazı bölüm
lerini iktibas etmiştir. s. Kitdbü'l- Ga
rdt. 6. Al].bdrü'l -Emeviyyin. Fuat Sez
gin tarafından yayımlanmıştır (Leiden 
ı 972; eserlerin yazma nüshala rı için b k. 
Sezgin, 1. 308-309) 

Kaynaklarda zikredilen diğer eserleri
nin (bk. U. Sezgin, s. 99 vd.) zamanımıza 
intikal etmediği anlaşılmaktadır. Ancak 
Taberi, Belazürf, Mes'üdi gibi tarihçiler 
Ebü Mihnef'in eserlerinden faydalanmış
lardır (bk. a.g.e. , s. 39-63). 
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EBÜ MiSHAL el-A'RABİ 
(~If-~! J;....... Y.I) 

Ebı1 Muhammed 
Abdülvehhab (Abdullah) b. Har!ş 
Ebu Mishal el-Hemedan! el·A'rab! 

(ö. III. / IX. yüzyılın ortaları [?]) 

Dil ve kıraat alimi. 
_j 

Babasının asıl adı Ahmed olup Hariş 
onun lakabıdır . Kendisi de Ebü Mishal 
lakabıyla meşhur olmuştur. Hayatı hak
kında fazla bilgi bulunmamakta, 170 

EBÜ MiSHAL ei-A ' RAB[ 

(786) yı lı civarında doğduğu tahmin edil
mektedir. Necid'de yaşayan Beni Rebia'
ya mensup bir bedevfdir. Hemedanf nis
besini sonraları Hemedan'a yerleşmesi 
sebebiyle aldığı sanılan Ebü Mishal'in 
Bağdat'a Halife Me'mün'un (8 ı 3-833) ve
ziri Hasan b. Sehl'e elçi olarak gittiği bi
linmektedir. Kendisinden lugat, nahiv ve 
Kur'an ilimlerini okuduğu Ali b. Hamza 
el-Kisai'den daha çok kıraate dair riva
yette bulunmuş, Ali b. Mübarek el-Ah
mer'den de nahivde şahid• olarak kul
lanılan 40 .000 beyit rivayet etmiştir. 

Ebü'l-Abbas Sa'leb, İshak b. Ziyad el 
A'rabi. Ebü Abdurrahman Ahmed b. Sehl 
ve kıraat alimi Muhammed b. Yahya el 
Kisai kendisinden rivayette bulunmuş

lardır. 

Kaynaklarda Ebü Mishal'in Kur'an-ı 

Kerim'i, onun vücüh ve i ' rabını iyi bildi
ği, Küfe okulunun önde gelen kıraatçi
leri arasında sayıldığı kaydedilmektedir. 
Ebü Bekir el -Enbari'nin dediğine göre 
meşhur dil alimi Sa'leb. çağdaşı Ebü Mis
hal'in Ali b. Mübarek el-Ahmer'den ri
vayet ettiği beyitleri kendisinden dinle
yerek rivayet etmediğine çok pişman 
olduğunu söylemiştir. Ebü Mishal nahiv 
ve lugatla da meşgul olmuş, ayrıca ta
lebelerine kıraat dersleri vermiştir. 

Bazı kaynaklarda muhtelif beyitleri 
zikredilen Ebü Mishal'in nerede ve ne 
zaman öldüğü kesin olarak bilinmemek
te, lll. (IX.) yüzyılın ortalarına doğru ve
fat ettiği tahmin edilmektedir. 

Eserleri. Cahiliye devriyle İslam'ın ilk 
yıllarına ait bedevilerin çok zengin lugat 
malzemesini ihtiva eden Kitdbü'n-Ne
vddir adlı eseri İzzet Hasan tarafından 
iki cilt halinde yayımlanmıştır (Dımaşk 
ı 380- ı 38 ı 1 ı 961) . Ebü Mishal ·e nisbet 
edilen Kitdbü 'l- Garib ' in ise günümüze 
gelip gelmediği bilinmemektedir. 
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