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EBÜ NASR ei-FARİKİ 

(bk. FARiKi). 

EBÜ NASR es-SİCZİ 

( ı.> .r.=-JI __,.....; Y.f ) 

Ebı1 Nasr Ubeydullah 
b. Sa!d b. Hatim es-Sicz! 

(ö. 444/1052) 

Hadis hafızı. 
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Sicistan'ın Vail köyünden olduğu için 
es-Siczf ve el-Vailf, Bekir b. Vail kabile
sine nisbetle de el-Bekrf nisbeleriyle anıl
maktadır. es-Siczf nisbesinin yanlışlıkla 
eş-Şecerl diye yazıldığı da görülmektedir. 
Fıkıh ilmini Hanefi fakihi olan babasın
dan öğrendi. 400 ( 1 009) yılı civarında ha
dis tahsiline başladı. Bu maksatla Hicaz, 
Şam, Irak ve Horasan'a seyahatler yaptı. 
Hakim en-Nfsabürf. Abkasf, Ebü Abdur
rahman es-Sülemf gibi alimlerden fayda
landı. Kendisine de kıraat alimi EbO Ma'
şer et-Taberf, EbO İshak el-Habbal, Sehl 
b. Bişr el-isferayfnf ve Ca'fer b. Ahmed 
es-Serrac gibi alimler talebelik ettiler. 

Önceleri Mısır'a, daha sonra Mekke'ye 
yerleşti. Talebesi muhaddis Habbal'den, 
güçlü hafızasıyla ünlü hadis hafızı Mu
hammed b. Abdullah es-SOr! ile (ö. 441/ 
ı 049) onu mukayese etmesini istediler. 
Habbal, hocasının ezberinin SOr! gibi elli 
muhaddisten daha güçlü olduğunu söy
ledi. Hadislerin rivayet şekilleri ve ravi
Ierin halleri konusunda derin bilgiye sa
hip olan es-Siczf, yaptığı önemli tartış
malarda Selef görüşünü savunurdu. 

EbO Nasr, geçim sıkıntısı çekmesine 
rağmen ilim tahsilinden elde edeceği se
vabı kaybetmemek için dünyevf menfaat
lerden uzak durdu. Habbal'in, bizzat ya
nında bulunduğunu belirterek naklettiği
ne göre bir gün bir kadın EbO Nasr'ın evi
ne gelerek kendisine bin dinar vermek 
istedi. Sonra da evlilikte gözü olmamakla 
beraber sadece ona hizmet edebilmek 
için kendisini zevceliğe kabul etmesini 
teklif etti. Dünyalık için evlenmenin ilim
den beklediği sevabı azaltacağını düşü
nen EbO Nasr, parayı kabul etmediği gibi 
kadının evlenme teklifini de reddetti. 

EbO Nasr es-Siczf Muharrem 444'te 
(Mayıs 1 052) Mekke'de vefat etti. 

Kaynaklarda onun muhtelif eserleri 
bulunduğu söylenmekteyse de bunlar
dan sadece el-İbiinetü '1- kübrô. 'nın adı 
zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mah
IOk olmadığını ispat etmek için kaleme 
aldığı bu hacimli eserin onun hadis ilmin-

200 

deki otoritesini gösterdiği kabul edilmek
te, fakat eserin günümüze gelip gelme
diği bilinmemektedir. Bağdatlı İsmail 
Paşa, Ali el-Karl'den naklen onun tarihe 
dair bir eseri olduğunu kaydeder. 
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Ebı1 Nuaym el-Fazi b. Amr (Dükeyn) 
b. Hammad el-Mülai 

(ö. 219/834) 
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130 yılı sonlarında (748) doğdu. Ba
bası Amr'ın lakabı Dükeyn olduğu ıçın 

Fazi b. Dükeyn diye meşhur oldu. Küfe'
deki dükkaniarında muhaddis Abdüsse
lam b. Harb ile çarşaf, divan örtüsü gibi 
şeyler sattıkları için Mülaf, aşere-i mü
beşşere*den Talha b. Ubeydullah et-Tey
mf ailesinin himayesinde olması sebe
biyle Kureşf, Talhf ve Teymf, KOfeli oldu
ğu için KOfi nisbeleriyle ve gözleri şehla 
olduğundan Ahvel lakabıyla anılmıştır. 

Emirü'l-mü'minin fi'l-hadis* unva
nıyla anılan EbO Nuaym, A'meş, Şu'be, 

Süfyan es-Sevr!, Şerfk, Malik b. Enes ve 
EbO Hanife gibi alimiere talebelik etmiş 
olup Süfyan es-Sevr!' nin hocalarından 

1 00 kadar alimden faydalandığını söy
lemiştir. Ta I e beleri arasında, el- Cami
c u 'ş- şa~J:ı 'inde kendisinden 175 hadis 
rivayet eden Buharf'nin ayrı bir yeri var
dır. Yahya b. Main, İshak b. Rahuye, Ah
med b. Hanbel, Abd b. Humeyd gibi alim
ler de ona talebelik ettiler. Abdullah b. 
Mübarek (ö. 181/797). EbO Nuaym'in ri
vayetlerini ihtiva eden eserleri incele
dikten sonra bunlardan daha sahih bir 
hadis kitabı görmediğini söylemiş ve 
kendisinden hadis rivayet etmiştir. Ah
med b. Hanbel onun zeki, titiz ve güve
nilir bir muhaddis olduğunu belirtir. Ve
ki' b. Cerrah ile onu mukayese etmesini 
isteyenlere de Vekf'in fıkıhta daha üs-

tün olmasına karşılık EbO Nuaym'in ra
viler ve nesepleri konusunda ondan da
ha bilgili ve güvenilir olduğunu ifade et
miş, rivayet konusundaki ihtilatların ölü
münden sonra kitaplarına başvurularak 
çözümlendiğini söylemiştir. Yahya b. Ma
In ise hayatında EbO Nuaym ile Affan b. 
Müslim'den daha güvenilir bir kimse 
görmediğini ifade etmiştir. Onun bu ka
naate varmasına sebep olan olay ilgi çe
kicidir. Ahmed b. Hanbel ile birlikte EbO 
Nuaym'i ziyarete giden İbn Mafn. Ahmed 
b. Hanbel'in karşı çıkmasına rağmen 

onun hafıza gücünü ve telkin kabul edip 
etmediğini denemek istedi: Eb O Nu
aym'in hadislerinden otuz tanesini bir 
kağıda yazarak her on hadisten sonra 
ona ait olmayan bir hadis ilave etti ve 
bunları huzurunda okumaya başladı. 

Kendi rivayetlerini dinleyen EbO Nuaym, 
ilave edilen hadisiere gelince bunların 

kendisine ait olmadığını belirtti: bu işin 
onu denemek maksadıyla yapıldığını an
layınca da çok öfkelendi. Ezberindeki bir 
hadisi hiç değişiklik yapmadan ve her 
defasında aynı lafızlarla rivayet etme
si, başkalarının tesir ve telkinine kapalı 
olması Eb O Hatim er- Razi'yi de ona 
hayran bırakmıştır. Yahya b. Safd el-Kat
tan 'ın E bO Nuaym'i kastederek, "Şu şeh
laya ters düşmedikten sonra bana muha
lefet edilmesinin hiç önemi yoktur" de
mesi de bu sebeple olmalıdır. 

Alimiere Kur'an-ı Kerim'in mah!Ok ol
duğunu söyletmek üzere Abbas! Halife
si Me'mOn tarafından yaptırılan baskı
ya (bk. MİHNE) EbO Nuaym de uğradı. KO
fe' de sorguya çekilmeden önce bazı dost
ları sorgu esnasında kötü muamele ya
pıldığından bahsedince EbO Nuaym elbi
sesinin bir düğmesini koparıp eliyle kır
dıktan sonra şöyle dedi: "Baskı dediğiniz 
şey netice itibariyle kamçıyla dövülmek
ten ibarettir. Benim boynurnun şu düğ
me kadar bile değeri yoktur". EbO Nuaym 
Kur'an-ı Kerim'in mahiOk olmadığını söy
lemekle kalmamış, kızı Süleyha'nın riva
yetine göre, bu iddia sahiplerinin küfre 
girdiği kanaatini taşımakta olup görüş
tüğü 870 kadar (bir rivayette 700' den faz
la) muhaddisin hiçbirinin Kur'an mah
!Oktur demediğini, böyle diyenierin zın
dık kabul edildiğini ifade etmiştir. 

EbO Nuaym 29 Şaban 219'da (8 Eylül 
834) Küfe'de vefat etti. 

Çok mütevazi olan EbO Nuaym, büyük 
alim A'meş'ten bir hayli hadis rivayet et
mesini hayranlıkla karşılayan muhaddis
lere, asıl hayranlık duyulması gereken 
kimsenin A'meş olduğunu, onun yanın-


