
EBÜ' 1- H ÜZEYL el- ALLAF 

le ona nisbet edilerek nüshaları zikredil
mektedir (mesela bk. Sezgin, I. 6ı8 ; risii
lenin bir nüshas ı için bk. İSAM Ktp. , m. 
24374) Ancak bu risalede, eectel ilminin 
kurucuları arasında yer alan ve kelam 
tarihinde başarılı bir münazaracı olarak 
bilinen Ebü'J- Hüzeyl'in, mevhum bir Ş if 
alimle Hz. Ali'nin imametini tartışırken 
yenilgiye uğramış olarak gösterilmesi 
onun apokrif bir eser olması ihtimalini 
kuwetlendirmektedir. Ebü'l-Hüzeyl'e nis
bet edilen eserleri üç gruba ayırmak 
mümkündür. A) Kelam problemleriyle il
gili olanlar : el-UsUlü'l - l]amse, Şıfatul

lah bi'l- 'adi ve nefyü'l-kabifı., Kitô.b 
fi sıfati'l-gadab ve'r-ni a mine'llah 
celle şena'üh, Kitô.bü 's-Sal]at ve'r 
nia, Kitabü '1 -İnsan ma- hüve, Kita
bü Teşbiti'l- a 'rai, Kitabü 'l- Cevahir 
ve'l- a 'rai , Kitabü's-Sem' ve'l- basar, 
Kitabü'l- Va'd ve'l-va'id, Mesa'il fi'l
Jı.arekat ve gayrihô., Kitabü '1- Hücce, 
Kitabü '1- İstita 'a, Kitabü '1-If.arekat, Ki
tab fi l]allp.'ş-şey' 'ani'ş-şey', Kita
bü't-Teiehhüm ve harekô.ti ehli'l-cen
ne, Kitabü'l-lf.avi ve 'ş-şeia'a ve 'a~a
bi'l-}f.abr, Kitabü 'Alamati sı dlp. 'r- Re
sUl. B) Kelamcılara karşı yazdığı reddiye
ler: Ki tab 'ala men ]f.iile bi- ta '~ibi'l
etfdl, Ki tab 'ala Ebi Şemr fi'l- irca', Ki
tabü'l-Mal]lil]f. 'alalfafs el-Ferd, Kita
bü'r-Red 'ale'l-Gaylaniyye ii'l-irca', 
Kitab 'alô. pırar ve Cehm ve Ebi lfa
niie ve lfaiş ii'l- mal]W.}f., Ki tab 'ala 
lfaiş el-Ferd ii fe 'ale ve yei'alü, Ki
tab 'ale'n-Na?zam ii tecvizi'l-]f.udre
ti 'ale'?-?Ulm, Kitab 'ale'n-Na??am ii 
l]allp.'ş-şey', Kitab 'ale'n-Nazzam ii'l
insan, Kitabü'?-Zafer 'ala İbrahim, Ki
tabü'r -Red 'ale'l-Kaderiyye ve'l-Müc
bire, Ki tab 'ala aşfı.abi'l- fı.adiş fi't- teş
bih, Kittibü 't- Tevlid 'ale 'n-Naz?am, 
Kitab 'alô. pırar, Kitabü'l-İmame 'ale'l
Hişam, Kitabü 'l-Had 'ala İbrahim. C) 

Gayri müslimlere karşı yazdığı reddiyeler: 
Kitabü Milas, Kitab 'ale'l-Mecus, Ki
tab 'ale'l-yehud, Kitab 'ale's-Suies
ta'iyye, Kitabü'l-lfücce 'ale'l-mül
fı.idin, Kitab 'ale'n-naşara, Kitdb 'ala 
'Ammar en-Naşrani fi'r-red 'ale 'n
naşara, Kitabü 'r- Red 'ala ehli'l- ed
yan, Kitôb 'ale'ş-Şeneviyye. 

Ebü' ı- Hüzeyl el -Allaf'ın hayatı ve gö
rüşlerine dair müstakil çalışmalar yapıl
mıştır. Ali Mustafa ei-Gurabi'nin Ebü'l
lj.üzeyl el- 'All af (Kahire ı 949) ve müsteş
rik Richard M. Frank' ın The Metaphysics 
of Created Being According to Abu'l-

332 

Hudayi al -Allaf (Leiden-İstanbul ı 966) 

adlı eserleri bunlar arasında zikredile
bilir. 
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EBÜ'l- KASIM 

( i""' \:ili Y.f ) 

Hz. Peygamber'in künyesi. 
_j 

Araplar arasında, ilk doğan çocuğa nis
betle künye alma ve bu künye ile anılma 
adeti eskiden beri mevcuttur (bk. KÜNYE). 

ResQJ-i Ekrem de Hz. Hatice'den olan ilk 

oğlu Kasım'a nisbetle Ebü'J-Kasım kün
yesini almıştır. Ayrıca Hz. Peygamber. 
"Ben yalnız taksim ediciyim, veren ise 
Allah'tır" (BuharT. "'ilim", ı 3; Müslim, "Ze

kat", JOO) ; "Ben Ebü'J-Kasım'ım, aranız

da paylaştırırım" (Müslim, "Adab", 5) me
alindeki hadislerinde, kasm kökünden 
gelen kasım (taksim eden , bölüştüren kim
se) kelimesinin sözlük anlamına da tel
mihte bulunmuştur. 

Hz. Peygamber'in künyesinin başka
ları tarafından kullanılması hususunda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çocu
ğuna Muhammed adını koymak isteyen 
bir kişiye ResOJ-i Ekrem adının alınabi
Jeceğini, ancak künyesinin kullanılama
yacağını söylemiştir. Hz. Peygamber'in 
çarşıda veya Baki' Mezarlığı'nda bulun
duğu bir sırada ashaptan biri diğerine. 
"Ya Ebe'l-Kasım!" diye sesienince ResO
luilah dönüp ona baktı. Sahabi, "Ya Re
sOlallah! Ben sana değil falana seslen
miştim " deyince Hz. Peygamber ona kün
yesinin değil adının kullanılmasını tavsiye 
etti (BuhiirT. "Büyü'", 49 ; Müslim, "Adab", 
ı). Bu hadisleri dikkate alan imam Şa
fii, ResOl-i Ekrem'in adıyla birlikte kün
yesinin (Ebü ' I-Kasım Muhammed) her
hangi bir kişi tarafından kullanılmasının 
doğru olmadığını belirtmiştir. Zahirfler 
de aynı görüşü benimsemişler, hatta ba
zıları çocuğa Kasım adının verilmemesi 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu yasa
ğın sonradan kaldırıldığını veya bunun 
sadece Hz. Peygamber'in hayatında ge
çerli olduğunu söyleyenler ise Hz. Ali'nin, 
"Ya ResQJallah! Senden sonra doğacak 
çocuğuma senin adını ve künyeni verme
mi uygun görür müsün?" sorusuna Re
sOl-i Ekrem'in, "Evet" diye cevap verme
sini göz önüne almışlardır. Nitekim Hz. 
Ali 'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye ile 
Muhammed b. EbO Bekir ve Muhammed 
b. Talha b. Ubeydullah'ın künyeleri Ebü'l 
Kasım'dır. imam Malik başta olmak üze
re birçok alim de bu görüştedir. İbn Ce
rfr et-Taberf ise hadisin neshedilmedi
ğini, söz konusu yasağın haram değil bir 
edep ve nezaket meselesi olduğunu söy
lemektedir. 

Hz. Peygamber'e Ebü'J-Kasım künye
si yanında, babasının da künyesi olduğu 
söylenen Ebü'J - Kusem, yoksullara yar
dım edip onlarla yakından ilgilendiği için 
Ebü'l-eramil ve Ebü'l-mü'minfn künye
lerinin de verildiği kaynaklarda zikredil
mektedir. Diğer taraftan Hz. Peygam
ber'in Mariye'den olan oğlu İbrahim do-



ğunca Cebrail 'in kendisine, "es-Selamü 
aleyke ya Eba İbrahim!" diye hitap etti
ği rivayet edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Buharl, "'him", 13, "Büyü' ", 44, 49, "Me
na:kıb", 20 ; Müslim, "Zekat", 100, "A dab", 1, 
5 ; Müsned, 1, 95 ; İbn Hişam. es·Sire, 1, 190· 
191, 478; İbn Sa'd, el ·Tabakiil, ı , 106·107, 
133, 447 ; İbn Kuteybe,· ei-Ma ;arif (Ukkaşe). s. 
141 ; BelazürT. Ensab, ı, 91 ; ibn Düreyd, e l - iş· 
t i" ii k, s. 39; ibnü'l -Cevzl. el· Ve{i!., 1, 105·106; 
MakrlzT. imta'u 'l· esmi!.' ( n şr. Mahmud Şakir ). 

Kahi re 1941, 1, 3; ibn Hacer. Fett:ıu ' l · biJ.ri(Ha
tib). VI , 647·648; X, 587·589; Tecrid Terceme· 
si. 1, 104 ; ibnü'd-Deyba', Hadi!.'i!cu'l ·envi!. r ve 
meti!.li ' u ' l ·esri!. r (nşr. Abdullah ibrahim el- En
sari) , Katar, ts. , ll , 961·962; Diyarbekrl , Ti!. ri· 
!J. u'I ·!J.amis, 1, 207 ; Köksal, isli!.m Tarihi (Mek
ke). istanbul 1981 , s. 14·16 ; "Ebülkasım", iA, 
IV, 86. 

~ MusTAFA F AYD A 

L 

1 

L 

EBÜ'I- KASIM el -BELHİ 

(bk. KA' Bi). 

EBÜ'I-KASIM ei-IRAKi 

( Ji~l ı-W l y,l ) 

Ebü'l - Kasım Muhammed b. Ahmed 
el · ln~ki es -Simav! 

İslam dünyasının 
Cabir b. Hayya n ve 

Ebu Bekir er-Razi'den sonra 
yetiştirdiği en büyük kimyacılardan . 

_j 

1 

_j 

Klasik kaynaklarda hayatı hakkında 

bilgi yoktur. Bazı eserlerinde adı Ahmed 
b. Muhammed şeklinde geçer ; nisbesin
den Iraklı olduğu anlaşılmaktadır. Yeni 
kaynaklarda XII. veya XIII. yüzyılda ya
şadığı söylenmekte, ölüm tarihi Kehha
le tarafından 580 ( 11 84 -85) yılı civarı 

olarak gösterilmektedir. Ebü' 1- Kasım 
aynı zamanda Hüsrev Şah es-Simav! ad 
ve nisbesiyle de ta nınmakta . ancak bu 
adın 'Uyı1nü '1-Jıakö. ' il~ başlığını taşı
yan eserinin çeşitli yazma nüshalarında 
Hüsrev Şah (Süleymaniye Ktp ., Karaçele
bizade. nr. 252. vr. 7b). Harür Şah (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1549, vr. 
3a). Hazür Şah (Süleymaniye Ktp., Hac ı 

Mehmed Efendi, nr. 3082, vr. 3• ), Hazzür 
Şah (Süleymaniye Ktp ., Hafid Efendi , nr. 
201 , vr. 2b ) ve Hayrüz Şah (İÜ Ktp., AY, 
nr. 6271) gibi farklı şekillerde yazıldığı 
görülmektedir. Bunlardan Karaçelebi
zade'deki 923 tarihli nüshanın. müellif 
hattının veya ondan aktarılan nüshanın 
özelliklerini taşı dığı kabul edilmektedir. 
Buna göre istinsah hatalarından ·kay-

naklandığı anlaşılan bu farklılıklar bir 
yana bırakılırsa söz konusu adın Hüsrev 
Şah olduğu söylenebilir. İkinci nisbesi 
ise yine eserlerinin yazma nüshalarında 
STmavT. Simavi ve Simanevi olmak üzere 
üç ayrı şekilde geçmektedir. Bu durum. 
söz konusu nisbenin onun doğum ye
rinden çok mesleğiyle ilgili olduğunu ve 
belki de aslında "SimyaT" iken istinsah 
hatası sonucu "Simavi" veya diğer şekil
Iere dönüştürüldüğünü düşündürmekte
dir. ' Uyı1nü 'l-lıa~ö.'ik'ın British Mu
seum'daki nüshasının (m 13371 2) baş 

tarafında Sultan I. Baybars ' ın ( 1260-1 277) 

oğlu Berke Han'ın ve veziri Bahaeddin'in 
adları geçmektedir. E. J. Holmyard bu
radan hareketle onun XIII. yüzyılda ya
şadığını söylemektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki Ebü ' l - Kasım uzun seyahatlerden son
ra ömrünün önemli bir kısmını Mısır'da 
geçirmiş ve eserlerinin çoğunu orada 
kaleme almıştır. 

Hayatının on yedi yılını kimya öğreni
mine veren Ebü' ı- Kasım , bu alandaki 
çalışmalarında yeni bir yöntem geliştir
miş değildir. Aslında eskiden beri anla
tılagelen simyaya ilişkin hurafeleri red
detmekle birlikte değersiz madenieri 
ateşte eriterek altın ve gümüşe dönüş

türmenin mümkün olacağına inanıyor

du. Yaptığı bir deneyde kurşun eriyiğin
den bir miktar gümüş elde edince bu 
kanaate sahip olmuş, fakat bir fılizin 

içinde başka madenierin de bulunaca
ğını hesaba katmamıştı. Ona göre altın , 

gümüş, bakır. demir, kurşun ve kalay 
aynı türden madenierdi ve aralarındaki 
fark sadece sıcaklık, soğukluk. kuruluk 
ve yaşlığa dayanan niteliklerden kaynak
lanıyordu. O halde kimyasal işlem sonu
cu bu nitelikleri değiştirerek bir made
ni diğerine dönüştürmek mümkündü (el· 
' ilmü' l· mülcteseb, s. 7-8). Bu madenler 
arasında altının her zaman değerli bir 
madde olarak kabul edilmesinin sebebi. 
diğerlerine göre nitelik açısından daha 
mutedil olmasıydı ve öteki madenieri 
altına çevirmek için uygulanacak yön
tem, onları ateşte eritip gerektiği ka
dar iksir ilave etmek suretiyle normal 
kıvama gelmelerini sağlamaktan ibaret
ti (a.e., s. 9). İksirin eritilen madene olan 
etkisini ise ilacın hastaya yaptığı etki ile 
mukayese eder ve bunun olumlu sonuç
larının istisnai durumlar bir yana kesin 
olduğunu söyler (a.e., s. 18- 19). 

Ebü' ı- Kasım çalışmalarında Ca bir b. 
Hayyan ve Ebü Bekir er-Razi gibi ünlü-

EBÜ ' I-KASIM ei-IRAKT 

!erin eserlerinden faydalanmış, ancak 
maddenin kimyasal özelliklerini araştır
mayı gaye edinen Razi'den çok Cabir'in 
öğretilerine sadık kalarak fiziki nitelik
lerle ilgilenmeyi ve bunları sembollerle 
açıklamayı tercih etmiştir. Bu bakım

dan eserleri büyük ölçüde Cabir kimya
sının bir özeti sayılabilir. Bununla birlik
te onun çalışmaları hiçbir zaman Cabir'in 
fikirlerinin yalın bir tekran olmamış, da
ima kendi deney ve gözlemlerini yansıt
mıştır. Ayrıca simyaya ait eserlerin ka
leme alınış tarzlarını ve bunlarda geçen 
bazı sembolik terimierin ne anlama gel
diğini de izah eder. Böylece simya ala
nındaki eserlerin kolay aniaşılmasına yar
dımcı olmak ister ; fakat son tahlilde 
sembollerin metafizik birer anlamı bu
lunduğuna dikkat çekerek bu konuda 
daha ileri gidilmemesini tavsiye eder. 
Ebü' ı- Kasım , İslam dünyasında simya 
alanındaki çalışmaların durakladığı bir 
dönemde yazdığı eserlerle bu geleneği 
devam ettirmesi bakımından önemli bir 
şahsiyettir. 

Eserleri. 1. el- "ilmü 'l-mükteseb ii zi
ra 'ati '? · ?eheb. Elli sayfadan oluşan ve 
eski kimya geleneğini yansıtan kitap 
muhteva bakımından iki kısma ayrılabi
lir. Birinci kısım iksir teorisiyle altın, gü
müş, bakır. demir. kalay ve kurşunun 
transmutasyonunu konu almaktadır. 

ikinci kısımda ise çeşitli milletlerden fi
lozof, bilgin ve şairlerin simya ile ilgili 
sözlerine ve şiirlerine yer verilmiştir. 

Holmyard 'a göre eserin teorik yönü çok 
güçlü olup sağlam bir mantık dokusuy
la işlenmiştir; fakat pratik yönü eksik 
ve çok defa yetersiz kalmaktadır. Halm
yard tarafından İngilizce tercümesiyle 
birlikte yayımlanan (Paris 1923) kitabın en 
tanınmış şerhi Aydemir el -Cildeki'nin (ö . 

762 / 1360-6 ı ) NiMyetü 't - taleb adlı ese
ridir ve Bombay'da yayımlanmıştır (1 307) 

Z. 'Uyı1nü'l-lıa~ö. 'i~ ve iiôl.m 't -tarô '* 
Eserin British Museum'daki (m 13371 2) 

nüshasının mukaddimesinde Memlük 
Sultanı Baybars'ın oğlu Berke Han ' ın ve 
veziri Bahaeddin'in adları geçmektedir. 
Otuz bölümden oluşan eser klasik bir 
simya kitabıdı r. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunan nüshasının (Halet Efen
di, nr. 20 1) 1202'de (1787 -88) Öküzlima
nı 'nda Muhammed Said Efendi'nin sahil
hanesinde istinsah edilmiş olması. XVIII. 
yüzyılın sonlarında Osmanlılar'da sim
yaya olan ilginin devam ettiğini göster
mektedir. 3. el- Kenzü'l- efl]ar ve 's- sır-
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