EBÜ YA' LA ei-FERRA
Sicistani'nin genel olarak islam düşün
cesine. özellikle de ismaili düşüncesi
ne olan katkılarını tam anlamıyla tesbit
edebilmek için çok sayıdaki eserinin neş
redilmesi gerekmektedir. Mevcut bilgilere göre ismaili çevreye Yeni Eflatuncu
felsefenin sokulması genellikle hacası
Nesefi'ye atfedilir. Nesefi, Yeni Eflatunculuğu el-Mafışul adlı eseriyle ismaili
akidesine uyguladığı zaman çok sert tepkilerle karşılaşmış ve ciddi tartışmala
rın ortaya çıkmasına sebep olmuştu .
Çağdaşı ve Rey başdaisi olan Ebü Hatim er-Razi, el-MaJışill'deki hataları düzeltmek için el-Işlô.Jı adını verdiği eserini yazınca Ebü Ya'küb da en-Nuşra
adlı kitabıyla hocasını destekleyip Razi'yi eleştirdi. Daha sonra talebesi Hamidüddin ei-Kirmani, er-Riyô.i fi'l-Jıükm
beyne 'ş- şeyl]ayn adını verdiği eserinde
önceki üç kitap arasında bir denge kurmaya çalıştı. Bu bakımdan Nesefi'nin elM aJışill'ünün uzun ömürlü olmamasına
karşılık Ebü Ya'küb'un eserleri. ismaililer
arasında Yeni Eflatuncu geleneğin tekrar ortaya konması hususunda en değerli kaynak özelliğini kazandı. ismaililer'in varlıkla ilgili hiyerarşik izah tarzlarının Sicistani tarafından ortaya konulduğu söylenebilir. Eserlerindeki hakim unsur ismaili itikadının doğruluğu
nu ispatlamaktan ibarettir. Bunu yapabilmek için gerektiğinde süre başların
daki harfleri. ayetlerdeki çeşitli kelimeleri, namaz, oruç, zekat ve benzeri kavramları geniş bir te'vil anlayışıyla açık
lama yoluna girmiştir. Öyle anlaşılıyor ki
ismaili doktrininin özelliklerinden olan
ve günümüze kadar gelen ilk batıni te'villerin önemli bir kısm ı Ebü Ya'küb esSicistani tarafından yapılmıştır. Çalışma
ları onu, ismaili teolojisinin ve islam felsefesi bünyesindeki Yeni Eflatunculuk
akımının önemli bir şahsiyeti haline getirmiştir.

Allah'ın,

mahiyeti itibariyle hiçbir şe 
kilde bilinemez ve vasıflandırılamaz tek
mutlak varlık olduğu (Kitabü'l-İftif)ar, s.
25) görüşünü benimseyen Ebü Ya'küb'a
göre yaratma, tamamen zaman dışında
gerçekleşen ve ebedi olan "ibda"', ruhun yaratılması gibi zaman dışında . fakat zamanla ilgisi bulunan "inbias" ve
tamamen zaman içinde gerçekleşip fi zik aleme gelmeye vesile olan "tekvin "
olmak üzere üç seviyede cereyan eder.
Onun düşüncesinde idrak edilen hakikat, ilki Yeni Eflatunculuk'tan alınan Allah, akıl. nefis, tabiat ve daha aşağı unsurları ihtiva eden, ikincisi de bu birin-

ciyle iç içe girmiş, özellikle ismaili kaynaklı kurallar olmak üzere iki safhada
düzenlenmiştir. ikinci safha bir yandan
Cebrail, Mikail ve israfil'in lakapları olan
Ced, Feth ve Hayal (bu konuda geniş bilgi için bk. Kitabü'l-i{tif)ar, s. 43-46) gibi
manevi unsurlar, diğer taraftan şeriat
sahibi peygamberler ve imamlar olmak
üzere iki asla dayanır. insanlar ancak
peygamberlerden elde ettikleri gerçekler sayesinde kurtuluşa erebilirler. Kurtuluşa ulaştıran gerçek bilgi ve insanların bu bilgiyi idrak eden ruhi muhtevası
ebedidir.
Eserleri. Ebü Ya'küb es-Sicistani birFarsça, çoğu Arapça olan birçok eser
kaleme almıştır. Birüni. Bağdadi, Nasır-ı
Hüsrev ve Muhammed b. Hasan ed-Deylemi gibi müellifler onun kitaplarından
bahsetmişlerdiL Günümüze ulaşan ve çoğu ismaili akidesiyle ilgili olan kitaplarının bazıları şunlardır : 1. İşbdtü'n-nü
büvve (Kitabü İşbati ' n-nübQ 'at) . Beşe
rin ulaşabileceği en yüksek mertebe olarak ele alınan nübüwetin ispatından sonra imametin gerekliliğini konu edinen
eser, Arif Tamir tarafından Kahire ve
Kampala'da bulunan iki nüshası esas
alınarak neşredilmiştir (Beyrut I 982). 2.
Risô.letü tuJıfeti '1- müstecibin. Allah' ın
isimlerinden olan bari' ile emir, kelime,
sabık, tali, heyüla, nefis. arş, kader gibi
konulardan bahseden bu risaleyi de Arif
Tamir yayımiarnıştır (el-Meşn/ı:_, sy 2, s.
ı 38-146). 3. el -Mevô.zin. Allah ' ın bilinmesi, tevhid, teşbih ve ta'tilin nefyi. akıl,
natık, esas, imam, hüccet ve dai gibi
mezhebi kavramların ele alındığı on dokuz bölüm ihtiva eder (I vanow, lsmaili
Literature, s. 27-28) 4. el- Yenabi'. Allah,
akıl , nefis, eflak, cennet, cehennem ve
melekler gibi kırk ruhani meseleyi konu
edinen bu eser Mustafa Galib tarafın
dan neşredilmiş (Beyrut 1965), Henry E.
Corbin tarafından Fransızca 'ya çevrilerek Trilogie ismaelienne adıyla yayım
lanmıştır (Paris / Tahran I 96 I). S. Keşfü'l
mahcilb. Muhtemelen aslı Arapça iken
Farsça'ya çevrilen bu eseri Henry Corbin, Tahran 'da Seyyid Nasrullah Tekavi Kütüphanesi'nde bulunan en eski nüshasına dayanarak dipnotlar. yorumlar
ve indeks ilavesiyle neşretmiştir (Tahran 1949). 6. Kitô.bü '1- İftil]ô.r. Tevhid, risalet, vesayet, imamet, kıyamet, dirilme, sevap, ceza, namaz. oruç, zekat ve
hac gibi on yedi konuyu ele alıp işleyen
bu eser Mustafa Galib tarafından yayımlanmıştır (Beyrut, ts.). 7. el-Mebde'
ve'l-me cad. Üç bölümden oluşan akaikaçı

de dair bir risaledir. 8. Süllemü'n-necô.t. Kur 'an'daki itikadi konuları işleyen
eserin son kısmı eksiktir (son iki eser için
bk. lvanow, lsmaili Literature, s. 28, 29).
9. el -Mekalid. Allah'ın varlığı, O'nun hiçbir şeye benzemediği, ezel, sabık, nefis,
kelime. heyüla, tenzil, te 'vil, ROhulkudüs, alem, varlık, tabiat, zaman. felek,
nefh, kıyamet gibi yetmiş konuyu ve kavramı ele alıp işleyen hacimli bir eser olup
bir nüshası Hindistan ' ın SOret şehrinde
Hamdani koleksiyonu içinde bulunmaktadır (geniş bir tan ıtımı için bk. Poonawala, Essays on lslamic Civilization, s. 275283; Ebü Ya 'küb'un eserlerinin geniş bir
listesi için bk. lvanow, !smaili Literature,
s. 27-3 I ; Poonawala, Biobibliography of
/smacflf Literature, s. 85-90).
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EBÜ YA'ıA el-FERRA
( ,ı_:;...ıl ~---"1)
Ebu Ya'la Muhammed b. ei-Hüseyn
b. Muhammed b. Halef el- Ferra'
(ö. 458/1066)
Tanınmış Hanbeli hukukçusu,
kelam alimi, muhaddis ve müfessir.
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27 (veya 28) Muharrem 380 (26 veya
27 Nisan 990) tarihinde Bağdat'ta doğ
du. Babası Hanefi mezhebine mensup
fakih ve muhaddis, anne tarafından de-
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desi Ebü' 1- Kasım İbn Hanlfa muhaddis.
ağabeyi EbO Hazim de Mu'tezile mezhebine meyyal bir muhaddisti. Küçük
yaşta hadis okumaya başladı. Başta dedesi İbn Hanlfa. Hakim en-NTsabOri ve
İbn Ebü'I-Fevaris olmak üzere Ebü 'I-Kasım es-Saydelani, Ümmü'I-Feth Emetü'sSelam ei-Bağdactiyye, Ebü'I-Kasım İbn
Habbabe, EbO Abdullah İbnü'I - Bağda
di, Ebü'I-Hasan Ali b. Ma'rüf ei-Bezzaz,
Ebü'I -Hasan es-Sükkeri, Ebü'I-Hasan Ali
b. Ahmed ei-Hammami gibi birçok muhaddisten hadis dinledi. Ayrıca ilim tahsiliiçin gittiği Mekke, Dımaşk ve Halep'te EbO Nasr es-SiczT ve Abdurrahman
b. EbO Nasr gibi hadisçilerden dersler
aldı.

Hanbeli fıkhına temayülü, on yaşında
iken babasını kaybetmesiyle başladı. İbn
Müfriha adlı bir alimden Hıraki ' nin elMu{]taşar'ından bazı bölümler okuyan
EbO Ya'la, hocasının yönlendirmesiyle
meşhur HanbeiT hukukçusu İbn Hamid'den fıkıh dersleri alarak bu mezhebi benimsedi. 402'de (1012) çıktığı hac yolculuğu sırasında kendisini vekil bırakan
hacası İbn Hamid'in ölümünden sonra
(ö . 403 / 1012) onun meclisinde öğretime
ve fetva vermeye başladı. 414 (ı 024 ı yı
lında hacca gitti. Dönüşünde yine ders
vermeyi sürdürdü; aynı zamanda fıkıh,
usQl-i fıkıh, kelam, ilm-i hilaf, tefsir gibi
çeşitli ilim dallarında eserler telif etti.
Zamanla hadis alanında da uzmanlaEbO Ya'la, cuma namazından sonra
MansOr Camii'nde Ahmed b. Hanbel'in
oğlu Abdullah'ın minberinde hadis dersleri verir. devlet adamları ve meşhur
alimierin de katıldığı ders halkasında
büyük bir izdiham olurdu. Birçok rivayeti bulunan EbO Ya'la. Hatib ei-Bağda
di'ye göre sika * bir raviydi. Safedi ise
hadis metin ve senedierindeki illetler
hususunda mahareti bulunmadığını, usul
ve fürO meselelerinde delil olarak birçok
vahi* hadis kullandığım belirtmektedir
(el·Vaff, lll, 8) . Zehebf'nin kanaati de bu
yöndedir (Ac lamü 'n·nübela', XVIII, 90).
Hadis alanındaki görüşleri Ebü' 1- Ferec
İbnü'I-Cevzi'nin Şaydü'l-{1ô.tır'ı, Ebü'IFida İbn Keslr'in el-Bucişü'l-Jıaşiş'i, SüyOti'nin Tedribü'r-ruvi'si gibi çeşitli
eserlerde iktihas edilmiştir.
şan

Yetiştirdiği

talebeler

arasında,

hadis
Ubeydullah ve Taba~ö.tü'l-lfanubile müellifi
Ebü'I-Hüseyin Muhammed ile HatTb eiBağdadl, Hibetullah b. Abdülvaris eş-ŞI
razi, Ebü'I-Fazl İbn HayrOn, Ebü'I-Hasan
sahasında oğulları Ebü'I-Kasım

254

İbn Rıdvan, Ali b. Muhammed ed-Damegani, Muhammed b. Ahmed eş-Şaşl; fı
kıh sahasında ise Ebü' I- Vefa İbn AkTI,
Kelvezani, İbnü'I - Benna ei-Bağdacti, EbO
Muhammed Hızkullah b. Abdülvehhab
et- TemTmT gibi birçok alim vardır.
EbO Ya'la, 421 (1030) veya 422 (1031)
yılında Kadılkudat EbO Abdullah İbn MakOia'nın yanında şahitlik (noterlik) yapması yönündeki ilk teklifi reddetti. Ancak 428'den ( 1037) sonra ısrarla tekrarlanan ikinci teklifi geri çeviremedi. KaimBiemrillah, İbn MakOla ' nın ölümü üzerine (447 1 1055) boşalan Darülhilafe ve Harim kadılığı görevini son derece güven
ve saygı duyduğu EbO Ya 'la'ya teklif etti. önce olumsuz cevap veren EbO Ya 'la,
ısrarlar üzerine tören alaylarına, sultanı karşılama merasimlerine katılmamak,
saraya çıkmamak, sorumlusu olduğu
Nehrülmualla ve Babülezc'deki kaza merkezlerine de ayda birer gün gitmek şar
tıyla bu görevi kabul etti. Aslında Harim
kadılığına Ebü't- Tayyib et-TaberT gibi
değerli bir alimin adaylığı söz konusu
iken Kaim-Biemrillah EbO Ya'la'yı tercih
etti. Ardından Harim kadılığına Harran
ve Hulvan kadılığı da eklendi. Daha sonra Babülezc'e Cilf'yi tayin eden EbO va·la, onun bazı hatalarını görünce kendisini aziederek nikah ve borç akidleriyle ilgili davalara bakmak üzere talebesi
EbO Ali Ya'küb'u görevlendirdi. Buradaki akarla ilgili davalar için EbO Abdullah
İbnü'I - Bakkal'ı, Darülhilafe ve Nehrulmualla'ya ise Ebü'I-Hasan es-Sibi'yi naib
tayin etti. Bütün bu görevleri ömrünün
sonuna kadar sürdüren EbO Ya'la ilmi
ehliyeti, sağlam şahsiyeti ve titiz hizmet
anlayışıyla halifenin sürekli artan güven
ve iltifatına mazhar oldu.
19 Ramazan 458 ( 14 Ağustos 1066) tarihinde vefat eden EbO Ya'la'nın cenaze
namazını MansOr Camii'nde oğlu Ebü'IKasım Ubeydullah kıldırdı ve cenazesi
Babü Harb Mezarlığı'nda Ahmed b. Hanbel'in kabrinin yakınına defnedildi.

Hanbeli fıkhında otorite olan EbO va·la, mezhep taassubuna kapılmayarak
gerektiğinde mezhep imamının görüş
lerine aykırı bazı ictihadlarda bulunan
bir alimdir. Ahmed b. Hanbel'in ictihad
metodunu (usul) benimsemiş olması , fürO ile ilgili meselelerde bulduğu farklı
delilleri değerlendirerek müstakil ictihadlar yapmaktan onu alıkoymamıştır.
Özellikle Şafiiler başta olmak üzere zaman zaman diğer mezhep mensupları
nın görüşlerine itibar ettiği de olmuş-

tur. EbO Ya'la, İbn AkTI, İbn Kayyim ve
Takıyyüddin İbn Teymiyye gibi mezhep
alimleri tarafından mutlak müctehid olarak vasıflandırılmıştır. Onun yolunda giden İbn AkTI, Kelvezani ve Şerif EbO ca·fer gibi talebeleri o dönemde kapanmaya başladığına inanılan ictihad kapısının
mutlak olarak açılması gerektiğini savunma cesaretini göstermişlerdir.
EbO Ya'la ayrıca tefsir ve kıraat-i aşe
reyi de iyi bilirdi. Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zi'nin Zudü '1- mesir ii cilmi't- tefsfr'i gibi bazı eserlerde özellikle ahkam ayetleriyle ilgili olmak üzere EbO Ya ' la'nın
tefsirlerinden birçok alıntı bulunmaktadır. Tefsir sahasındaki eserlerinin en
önemli özelliği, iyi bir hukukçu ve kelam
alimi olmasının da etkisiyle akaid ve ahkam ayetlerinin tefsirine büyük önem
vermesidir. Ayrıca israiliyat'tan uzak durmaya ve zahiren çelişkili gibi görünen
ayetleri telif etmeye çalışması da diğer
özellikleri arasındadır (tefsir sa h as ındaki
bazı gö rü ş l eri için bk. M. A. Ebü Faris , s.
109- 129)

Ka im- Bi emriilah ·ın kadılık teklifini kabul etmeden önce ileri sürdüğü şartlar
dan da anlaşılacağı gibi şahsiyetli bir alim
olan EbO Ya'la ilmi yanında zühd ve takvasıyla da şöhret bulmuştur (bu husustaki menkıbe le riyl e ilgili olarak bk. İbn Ebü
Ya'la. ll, 222-230). Zalim devlet adamlarının meclislerinde bulunmaz, idarecilerin hediyelerini kabul etmez, dünyalı
ğa fazla önem vermezdi. Emir bi'l-ma'rOf ve nehiy ani'l-münkerden geri kalmayan EbO Ya 'la ilmiyle amel etmeye
büyük gayret gösterir, bid'atlarla mücadele ederdi. Emevi hanedanını devirerek iktidara gelen ve Endülüs Emevileri'yle ilişkileri hiç de iyi olmayan AbbasTler'in idaresi altında yaşamasına rağmen
Tebri' etü Mu cuviye adlı bir eser yazacak kadar ilmi cesaret gösterebiimiş olması da ayrıca zikre değer bir vasfıdır.
Talebelerine sadece ilmiyle değil zühd ve
takvasıyla da örnek olmuştur. Biri Şafii.
diğeri Hanefi mezhebine mensup İbn
MakQla ve Damegani gibi kadılar, doğru
sözlülüğünden emin oldukları EbO Ya'la'nın kendi yanlarında şahitlik yapması
için ısrar etmiş, hatta tekliflerini geri
çevirmemesi için itibar sahibi aracılar
dan yardım talebinde bulunmuşlardır.
Eserleri. Fıkıh, usQl-i fıkıh, ilm-i hilaf,
tevhid, tefsir gibi çeşitli ilim dallarında
altmış civarında eser kaleme aldığı belirtilen EbO Ya'la'nın günümüze ulaşan
eserleri şunlardır: 1. el-AJ:ıkamü 's - sul-
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taniyye•. Devletin esas teşkilat ve idaresiyle ilgili fıkhi ahkamı bir araya toplayan bu kitap en meşhur eseri olup Muhammed Hamid el- Fıki tarafından neş
red ilmi ş (Kahire 13571 ı 938), daha sonra da bu neşrin çeşitli ofset baskıları yapılmıştır (mesela Beyrut 1983). z. et- Ta 'li]f.u'l-kebir fi'l-mesd'ili'l-l]ildiiyye beyne'l-e'imme. İlm-i hilafla ilgili bir eserdir. Ele aldığı meselelerde önce Ahmed
b. Hanbel ve talebelerinin ictihadlarıyla
diğer mezheplerden paralel görüşleri ortaya koyduktan sonra muhalif fikirlere
geçmektedir. Daha sonra ayrıntılı bir şe
kilde sunduğu HanbeiTier'in delilleriyle
kısmen aktardığı muhaliflerinin delilleri
arasında karşılaştırma yaparak genellikle kendi mezhebine ait olanları savunmaktadır. On bir cilt olduğu kaydedilen
eserin İstanbul'da Millet Kütüphanesi'nde (Feyzullah Efendi, nr 695) ve Kahire'de Darü'l- kütübi'l- Mısriyye'de (Fıkhü'I
Hanbeli, nr. 140) hac ve alışveriş konularını ihtiva eden IV. cildinin birer nüshası ile Camiatü'd-düveli'I-Arabiyye Ma'hedü'l-mahtütat'ta (İhtilafü'l-fukaha, nr.
18) bunun bir kopyası mevcuttur. 3. Kitdbü'r-Rivdyeteyn ve'l-vecheyn. Fürü-i fıkıh, usül-i fıkıh ve akaid olmak
üzere üç cüzden oluşmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (lll.
Ahmed, nr. 1121) bir nüshası bulunan
eserin fürü-i fıkıhla ilgili kısmı. Abdülkerim b. Muhammed ei-Lahim tarafın
dan el-Mesd'ilü'l-iı]f.hiyye min Kitdbi'r-Rivdyeteyn ve'l-vecheyn adıyla üç
cilt halinde neşredilmiştir (Riyad 1985).
Yirmi altı bölümden oluşan bu cüzde çeşitli fıkhi meselelere dair Ahmed b. Hanbel'den gelen farklı rivayetler değerlen
dirilmektedir. Müellif, derlediği bu rivayetlerin sıhhat derecesini ve ilgili görüş
lerin İbn Hanbel'e ait olup olmadıklarını
tartışmakta, bunlar a rasında Kur'an ve
Sünnet'ten tesbit ettiği çeşitli deliilere
uyan görüşleri tercih etmektedir. Eserin
usül-i fıkıhla ilgili bölümü de aynı kişi
tarafından el- M es d 'ilü '1- usuliyye min
Kitdbi'r-Rivdyeteyn ve'l- vecheyn adıy
la yayımlanmıştır (Riyad 1985). 4. el-Cdmi 'u'ş-şagir. Hanbeli fıkhıyla ilgili bir
eser olup Küveyt'te Vizaretü'l-evkaf'ta
bir nüshası vardır. s. Şer}ıu Mul].taşari'l
ljıra]f.i. Hıraki'nin el-Mul].tasar adlı fık
ha dair eserinin şerhi olup tamamı altmış dört bölümden meydana gelmektedir. el-Mul].taşar'ın önemli şerhlerin
den biri olan eserin Dımaşk Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de iki ciltlik bir nüshası-

IL (nr 57) ve üç ciltlik bir başka nüslll. cildinin (nr . 58) yazmaları mevcuttur. 6. el- 'Vdde* ii usuli'lfıkh.
Han.
.
beli usül-i fıkhına dair temel kaynaklardan biri olup aynı zamanda bugüne ulaşan ilk Hanbeli fıkıh usulü kitabı sayıl
maktadır. Eser Ahmed Ali ei-Mübareki
tarafından neşredilmiştir (!-lll, Beyrut
1980; 1-V, Riyad 1414/ 1993,3. bs) Müellif eserini Mul].taşarü'l- 'Udde adıyla
ihtisar etmiş, ancak bu eser günümüze
ulaşmamıştır. 7. el-Kifdye ii uşuli'l-iı]f.h.
Beş ciltlik bir eserdir. Darü'l- kütübi'lMıs riyye'de (Usülü'l - fıkh, nr. 365) IV. cildinin yazma bir nüshası ile Camiatü'ddüveli'I-Arabiyye Ma'hedü'l-mahtütat'ta (Usülü'l-fıkh, nr. 90) bunun bir kopyası bulunmaktadır. Bu cilt. "Kitabü'rRehn" ile başlayıp "Kitabü'I-Müsakat" ile
sona eren on bir bölümden oluşmakta
dır. Müellif bu eserini Mul].tasarü'l - Kiidye adıyla ihtisar etmişse de bu muhtasar günümüze ulaşmamıştır. s. el-Emr
bi'l-ma'ruf ve'n-nehy 'ani'l-münker.
Yirmi dokuz fasıldan ibaret olup Dımaşk
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlı mecmuanın (nr. 42) 96-125 varakları arasın
da bir nüshası mevcuttur. 9. Mesd 'ilü'limdn. İ man meseleleriyle ilgili dokuz soruya verilen cevaplardan oluşmaktadır.
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlı mecmuanın (nr. 42) 63-95 varakları arasın
da bir nüshası bulunan eser Mes'üd b.
Abdülaziz e1-Ha1ef tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır (Riyad 1410/ 1990)
10. Mul].taşarü'l-Mu 'temed ii usı1li'd
din. Kelam ilmine dair olup kendisine
nisbet edilen el-Mu 'temed adlı eserin
muhtasarıdır. Eserde, "Babam İmam Ebü
Ya'la son olarak bu görüşü tercih etti"
tarzında bazı ifadelerin yer alması, onun
Ebü Ya'la ei- Ferra'ya aidiyetini şüpheli
hale getirmekte ve Ebü Ya'la es-Sagir
olarak da ta nın an (Abdülkadir Bedran. s.
210) o ğlu Ebü Hazim ei-Ferra 'ya ait olması ihtimalini akla getirmektedir. Ancak eserin Ebü Ya'la ei-Ferra tarafından
telif edildiği hususunda ittifak vardır.
Ayrıca bu tür ifadeleri, eserin Ebü Hazim tarafından istinsah edilmiş olması
ile açıklamak da mümkündür. Uzunca
bir mukaddime ile on babdan oluşan ve
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Tevhid, nr.
45) yazma bir nüshası bulunan eseri
Vedi' Zeydan Haddad el-Mu 'temed ii
uşuli' d- din adıyla neşretmiştir (Beyrut
1972, 1974). 11. Kitdbü'l -Müfreddt. Diğer kaynaklarda adı geçmeyen eserin bir
nüshası Brockelmann tarafından zikredilmektedir (GAL Suppl., 1, 686)
nın

hasının

kaynaklarda adı geçen
eserleri de şunlardır: Ahkdmü'l-Kur' dn, l:id}ıu'l-beydn, el-K~ldm
ii }ıurı1fi'l-mu'cem ve'l-kat''ald l].ulı1di'l-küffdr ii'n-ndr, el-Mücerred fi'lme?heb, 'Uyunü'l-mesd'il, İbtdlü'l
}ıiyel, Şerhu'l-Mühe??eb, Şürutu ehli'?-?imme, el-Keldm fi'l-istivd', Erba'a mukaddimat ii uşuli'd-diydndt,
er-Red 'ale'l-Eş'ariyye, er-Red 'ale'lKerrdmiyye, er-Red 'ale'l-Bdtmiyye,
er-Red 'ald İbni'l-Lebbdn, İbtdlü't
te 'vildt li- al].bdri'ş - şıfdt, Mul].taşaru
İbtdli't-te'vildt, İsbdtü imdmeti'l-huleİa'i'l-erba'a, e;-Risdle ila imarzti'lva}f.t, Fe:id'ilü A}ımed, Mulf.addime fi'ledeb, Kitdbü't - Tıb, Kitdbü'l-Libds, etTevekkül, 'f,emmü'l-gınd', Taf:iilü'lfa]f.r 'ale 'l-gmd' (eserlerinin bir listesi
için bk. Ebü Faris, s. 245 -248).
Ebü

Ya'la'nın

diğer bazı
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