HILATT
eserin bir nüshası Tercüme-i Telhisü 'lCdmii'l-kebir adıyla Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Şehid Ali Paşa.
nr. 719r Mevküfati tercümeye yazdığı
mukaddimede eserin çok muhtasar olduğunu, bu sebeple bazı yerleri anlamakta
güçlük çektiğini belirtmektedir (bk. vr.
2'). 2. Ma~şadü'l-Müsned. Ebu Hanife'nin el-Müsned adlı eserinin muhtasarı
olup Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bir nüshası bulunmaktadır (Hadis, nr. 440/2; bu
eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, I, 178- 179, 475 ; Suppl., I,
286, 290, 655; Sezgin, I, 416, 426-427) .
Kaynaklarda Hılatl'nin Ta'li~ 'ala Şa]J.il:ıi
Müslim adlı bir eserinden de söz edilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
Hıl.ati, Tercüme-i Telhisü '1-Camii'l-kebir (tre.
MevkOfati Mehmed Efendi). Süleymaniye Ktp.,
Şe h id Ali Paşa, nr. 719, vr. 2'; Kureşi, ei-Cevahirü 'l, mı,ıçiıyy e, ll, 123-124; lll, 180-181 ; İbn
Receb. e~-:feyl 'ala Tabal!:ati'l-/janabile, Beyrut, ts. (Darü'l-Ma 'rife). ll, 188-189; İbn Tağriber
di, ed-Delflü 'ş-şafl 'ale 'I-Menheli'Ş-şa{i(n şr. Fehim Muhammed Şe ltOt). Kahire, ts . (Mektebetü'l-Hanci). ll, 630; İbn Kutluboğa, Tacü 't-teracim, s. 62-63; Keş{ü'?-?Unün, I, 472-473, 558,
569; ll, 1681 ; Leknevi, ei-Feva'idü '1-behiyy e, s.
13, 172-173; Brockelmann, GAL, I, 178-179,
475; Suppl., ı , 286, 290, 655; Hediyyetü'l-'ari{in, ll , 125; Zirikli, ei-A'lam, VII, 51; Kehhale.
Mu'cemü'l-mü'ellifln, X, 118; Sezgin, GAS, I,
416, 426-427; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1990, s. 66; Kamüsü 'l-a 'lam, lll ,
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b. Abdiilah el-Hıraki ei-Bağdadi
(ö. 334/946)

Hanbeli fakihi.

L

Hıraki,

Babüssagir Kab-

ristanı'nda şehidlerin mezarları yakınma

Ebü'l-Kasım Ömer b. Hüseyn
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Hıraki

nisbesi, Arapça'da "elbise ve kugelen hırka (çoğul u hı 
rak) ticaretinden gelmektedir. Babası
Ebu Ali ei-Hıraki de hacası Ebu Bekir eiMerrüzl'ye (ö. 275/888) yakınlığı sebebiyle "Merrüzl'nin halifesi" diye anılmış bir
Hanbeli alimi olup Merrüzi'ye sorduğu
sorulara onun verdiği cevapları derieyerek Kaşaşu men hecerehu A]J.med
adıyla bir eser kaleme almıştır (ibn Teymi yye, VII, 148).
maş" anlamına

Bağdat'ta tahsil gören Hıraki, Ebu Bekir ei-Merrüzl'den başka Harb b. İsma
il ei-Kirmanl'den. Ahmed b. Hanbel'in
oğulları Salih ile (ö. 266/880) Abdullah'ın
da (ö. 290/903) talebeleri olan babasın
dan ve Ebü'I-Fazl b. Abdüsseml' el-Haşi
m! gibi pek çok alimden ders aldı. Hıraki'
nin doğrudan Ahmed b. Hanbel'in oğul
larından ders okuduğuna dair bazı müellifler tarafından kaydedilen bilgi (Sezgin,
1, 5I 2; ibnü'l-Mibred, neşredenin mukaddimesi, 1, 88-89) klasik kaynaklarda verilen bu malumatta çelişmektedir. Aralarında Ebü'I-Hasan Abdülazlz b. Haris etTemlm!, Ebu Muhammed AbduUah b.
Osman es-Saffar. İbn Batta el-Ukberl,
Ebü'l-Hüseyin İbn Sem'Gn ve Ebu Bekir
Hasan b. Yahya el-Mukrl gibi fakih ve muhaddislerin bulunduğu birçok alim de Hı
raki'den ders almıştır.
Hıraki zamanında

_j

Burada vefat eden

HIRABE

Büveyhller'in hakimiyeti altında bulunan Irak'ta Rafizilik ve
Mu'tezilllik hakim duruma gelmişti. Cemaziyelahir 321 'de (Haziran 933) yahut
ertesi yıl, Emir Ali b. Yılbak ve katibi Hasan b. Harün Bağdat'ta hutbe sırasında
Muaviye ile oğlu Yezld'e lanet edilmesini
emrettiler. Yine aynı yıl Hanbelller'in vaaz ve öğretimden menedilip bazılarının
Basra'ya sürgüne gönderilmesi halkta büyük bir tedirginliğe yol açtı. 331 (943) yı
lında da sahabeye dil uzatma had safhaya varınca tüccarların pek çoğu hacılarta
birlikte Mısır ve Şam 'a hicret etti. Bu olaylar sebebiyle Hanbelller'in Bağdat'ta kalması güçleşince Hıraki de Hanbeli mezhebinin kök salmaya başladığı Şam'a gitti.

Cerrah Camii karşısına defnedildi. Kabri
daha sonra ziyaretgah haline gelmiştir.
İbn Batta, hacası Hıraki'nin Şam'daki kabrini ziyaret ettiğini açıkça ifade ettiğine
göre onun Bağdat'ta öldüğü şeklindeki
rivayet gerçeği yansıtmamaktadır.
Eserleri. Ebu Ya'la ei-Ferra ' nın belirttiğine göre Hıraki'nin pek çok eseri bulunmakla birlikte bunlar yaygınlık kazanmamıştır. Zira Bağdat'tan ayrılırken kitaplarını emanet bıraktığı dostunun evi yanmış ve bu yangından sadece el-Mu]Jtaşar adı verilen eseri kurtulabilmiştir. elMuljtaşar'ın hac bölümünde Hacerülesved'in Karmatller tarafından yerinden sökülmüş olduğunu ima eden. "Hacı Hacerülesved'ı:ı gelir ve imkan bulursa -eğer
yerinde ise- onu selamlar ve öper" ifadesi, hiç değilse kitabın bu bölümünden itibaren sonuna kadar olan kısmının 31 7
(929) yılından sonra yazıldığını düşündür
mektedir. Zira Hacerülesved, Karmatl
lideri Ebu Tahir ei-Cennabl tarafından
bu tariht~ yerinden sökülmüş ve ancak
339'da (950-51) tekrar yerine konulabilmiştir. Hıraki'nin özel bir isim vermediği
bu eser, mezhebin görüşlerini özlü biçimde ihtiva etmesi sebebiyle el-Mu]Jtaşar
diye meşhur olmuştur. Hanbeli mezhebine dair ilk klasik fıkıh metnini teşkil eden
kitabın bölümlerinin tertibinde Şafii mezhebiyle ilgili eserler esas alınmış ve bu tertip daha sonraki pek çok Hanbeli müellifi
tarafından da benimsenmiştir. el-Muljtaşar, Muvaffakuddin İbn Kudame el-Makdis! (ö. 62011223) el-Mu~ni'i yazıncaya
kadar Hanbelller'in yegane muteber fıkıh
metni olma özelliğini korumuştur. İbn
Kudame'nin eseriyle birlikte el-Mu]Jtaşar'ın tertibi de terkedilmiştir.
el -Muljtaşar'ın ihtiva ettiği 2300 meselenin tamamı doğrudan Ahmed b. Hanbel'e ait görüşler olmayıp bir kısmı onun
görüşlerine dayanılarak Hıraki tarafın

dan ortaya konan tahr!clerdir. Hıraki'nin
eserinde bunu belirtmemesi, bütün görüşlerin Ahmed b. Hanbel' e ait olduğunu
ima edeceği gerekçesiyle tenkit edilmiş
tir. Gulamü'l-Hallal'in el-Muljtaşar'ın bir
nüshası üzerine, "H ıraki bana altmış meselede muhalefet etmiştir" diye yazdığı
nı kaydeden İbn Ebü Ya'la bunu araştır
diğını ve aralarında doksan sekiz meselede ihtilaf bulunduğunu tesbit ettiğini
belirtir (Taba~atü'l-lfanabile, II, 76-I 18).
Hanbeli mezhebinde büyük öneme sahip
olan el-Muljtaşar medreselerde okutulmuş, talebeler tarafından ezberlenmiş.

HlRAKi
bazı

alimlerce manzum hale getirilmiş ve
üzerine birçok şerh yazılmıştır.
ibnü'I-Mibred (ibn Abdülhadl), hacası izzeddin ei - Mısrl'nin (ö. 876/ 1471-72) elMul]taşar'a ait 300 şerhin adını tesbit
ettiğini söylediğini ve kendisinin de yirmiye yakın şer hi gördüğünü belirtir (edDürrü'n-na~i, III. 873). M. Züheyr eş-Şa
viş tarafından neşredilen el-Mul]taşar'ın
(Dımaşk 1378/1959, 1964)

günümüze ula1. Ebu Ya'la ei-Ferra ' nın (ö. 458/ 1066) şerhi. Eserin
farklı nüshalara ait iki cildi Dımaşk Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(nr. 2746, 2747) 772 (1370-71) yılında istinsah edilen bir nüshaya ait ll. cilt 267
varak olup nikah bölümünden başlayıp
el-Mul]taşar'ın da son kısmı olan ümmü'l-veledlerin azat edilmesi bölümüyle
sona ermektedir. S77'de (1181) istinsah
edilen diğer bir nüshanın lll. cildi ise 218
varaktır ve "Kitabü Diyati'n-nefs" ile baş
layıp yine eserin sonuna kadar devam etmektedir. Eser. Mekke Ümmülkura Üniversitesi'nde Suud Abdullah er-Ravki
tarafından n eş re hazırlanmıştır ( 14071
ı 986) . 2. ibnü'I-Benna ei-Bağdadi, elMuJini' ii şer]J.i Mul]taşari'l-ljıraJii (IIV, nşr. Abdülazlz b. Süleyman el-Balml,
Riyad 1414/ 1993) . 3. Muvaffakuddin ibn
Kudame. el-Mugni (n ş r. M . Re şld Rıza,
Kahire 1367/1947; nşr. Abdullah b. Abdülmuh sin et-Türki, I-I X , Kahire 1406/
1986, 1412/1992,2. bs.; nşr. M. Salim Muhaysin- Şa ' ban M. ismail , 1-JX, Riyad, ts. ;
Kahire. ts. ]eş -Şerf:ıu'l-kebfr ile birlikte];
I-XIV ]son iki cilt fihristtir]. Beyrut 1392/
1972, 1982, ei-Mui].taşar'ın en meşhur
şerhidir, bk. DİA, XIII, 19) 4. Ebu Talib Abdurrahman b. ömer ed-Darir. el- V azı]].
ii şer]J.i Mul]taşarı Ebi'I-Kö.sım el - ljı
raJii (1. cilt , Dublin Chester Beatty Ktp.,
nr. 4947 ]Kitabü'I-Mu~ni'in na ş irinin mukaddimesinde bu numara 3286 olarak verilmektedir]; ll. cilt. Halep Mektebetü'lev kafi 'ş - ş arkı yy e, nr. ı 9950) . Kaynaklarda Ebu Talib'e el-Kafi ii şer]J.i'l-ljıraJii
adıyla bir başka şerh daha izafe edilmektedir. s. Şemseddin ez-Zerkeşl. Şer]J.u 'zZerkeşi 'ala Mul]taşari'l-ljıraJii (n ş r.
Abdullah b. Abdurrahman ei-Cebrln, ı
VII, Riyad 1413/ 1993). Zerkeşi'nin bu esere dair tamamlanmamış ikinci bir şerhi
daha vardır. Müellif, bu şerhini öncekinden ihtisar ederek "Kitabü'I-Et'ime"den
"Babü'I-edahi"ye kadar getirmiş , geri kaIan kısmı bir başka Hanbeli alimi tarafın
dan tamamlanmıştır. Şerhin dörtte bir
kadarı günümüze ulaşmış olup Abdullah
b. Abdurrahman ei-Cebrin'in belirttiğine
göre basıma hazırlanmaktadır (ibnü'lşan başlıca şerhleri şunlardır:

Mibred, ne ş redenin mukaddimesi, I, 89).
Muhammed b. Abdurrahman b. Hüseyin
Aıü ismail'in (ö 1969). ljaşiyetü Mul]taşari'I-İmam Ebi'I-Kasım el-ljıraJii
eseri (Riyad 1408/1988).

adıylayayımlanan

klasik türde bir haşiye olmayıp sadece dipnotlarda bazı konular hakkında bilhassa
el-Mugni gibi kaynaklardan yapılan alın
tılar aktarılmakta. ayrıca bankacılık gibi
yeni bazı meseleler hakkındaki tartışma
lar özetlenmektedir (s. ı 09-113: ei-Mui].taşar üzerine ya z ılan diğ e r şe rhler için bk.
ibnü'l-Benna, n eş re d e nin mukaddimesi,
ı.

64-74) .

el-Mul]taşar, Ebu Muhammed Ca'fer
b. Ahmed es-Serrac. Ebu Ca'fer Mekki b.
Muhammed b. Hübeyre ve ed-Dürretü'l-yetime v e'l-ma]J.accetü'l-müstaJiime ( CAS'ta "mahacce" yerine yanlı ş olarak "mahabbe " ifadesi ye r almaktadır,
Berlin Königli chen Bibliothek, nr. 45 I I)
adıyla Ebu Zekeriyya Yahya b. Yusuf esSarsari tarafından manzum hale getirilmiştir. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed ei-Mevsıli ise el-Mul]taşar'ın sadece ibadetler kısmını nazmetmiştir.
Ebü'I-Fazl Ahmed b. Nasrullah ei-Kirmani et-Tüsteri ei-Bağdadi el-Mul]taşar'ı ihtisar etmiş . ibnü'I-Mibred de eş
Şegö.rü'l-bdsim Ii-tal]rici eJ:ıadişi Mul] taşarı Ebi'I-Kö.sım adlı eserinde kitaptaki hadislerin kaynaklarını göstermiştir.
Ebü'I-Mehasin Muhammed b. Abdülbaki
ei-Mecmai ei-Mevsıli Şer]J.u garibi elfa?:i'l-ljıraJii ve ibnü'I-Mibred ed-Durrü 'nnaJii fi şerJ:ıi elfa?:i'l-ljıraJii (n ş r. Rıdvan
Muhtar b. Garbiyye, I-III, Cidde 1411 /
1991) adlı· eserlerinde el -Mul]taşar'daki
garip kelimeleri açıklamışlardır.
Muvaffakuddin ibn Kudame , el-Mul] taşar üzerine ilavelerini ihtiva eden elHadi ('Umdetü'l-f:ıazim fi'l-mesa'ili'z-zeva'id 'an Mui].taşarı Ebi'I-Kasım ]Beyrut,
ts.]. bazı kaynaklarda 'Umdetü 'l-'azim fi
teli].fşi'l-mesa'ili 'l-i].ariciyye 'an Mui].taşa
rı Ebi 'I-Kasım) adıyla bir eser kaleme almıştır. Ebu Zekeriyya Yahya b. Yusuf esSarsari, ibn Kudame'nin Zeva'idü'I-kdii
'ale'l-ljıraJii adındaki diğer bir eserini
Vasıtatü'I-'ikdi'ş-şemin ve 'umdetü'lJ:ıafı?:i'l-emin adıyla manzum hale getirmiştir. Ebu Bekir b. Zeyd ei-Cerai de Gö.yetü '1-mat]ab ii ma'riieti'l-mef:heb'inde (TSMK, lll. Ahmed, nr. 1131) el-Mul]taşar'a yapılan ilaveleri bir araya getirmiştir.

Fuat Sezgin, Hıraki'nin Feva'id adlı
eserinden Ebü'I-Kasım ei-Lalekai'nin (ö .
418/ 1027) yaptığı seçmeleri ihtiva eden
bir cüzün (Cüz' fihi feva'idü Ebi'I-Kasım
'Abdirraf:ıman el-fjıra~i) Zahiriyye Kü-

tüphanesi'nde kayıtlı bulunduğunu (nr.
87/ 1) belirtir (GAS, ı. 50 ı) . Ancak klasik
kaynaklarda böyle bir eserden söz edilmemesi bir yana, Hıraki'nin adı Ömer iken
eserde müellifin adının Abdurrahman
olarak verilmesi ve Lalekal'nin Şafii mezhebine mensup olması gibi hususlar bu
bilginin yanlışlığını ortaya koymaktadır.
M. Isa Salihiyye tarafından Ebü'l-Kasım
ei-Hıraki'ye nisbet edilen ( ei-Mu'cemü 'ş
şamil, II , 270) Müntehe'I-idrak ti taksimi'l-eflak (nşr. Carl o Nallin o , Roma
1934), Bahaeddin Ebu Muhammed Abdülcebbar b. Muhammed ei-Haraki es-Sabiti'ye (ö. 527/ 1 I 32) aittir (Brockelmann,
CAL, I, 624; Suppl., I, 86 3)
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s. 84; a.mlf., "al-Khiraki" , EF(ing.). V, 9-10;
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