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Ailesi aslen Kızıldeniz sahilindeki Eyle'ye (Akabe) 16 mil mesafede bulunan Haki
köyündendir. Bu sebeple Hakli nisbesiyle
de anılır. Dedesi A'yen Mısır'a gelince İ s
kenderiye'ye yerleşti ve büyük servet kazand ı. Oğlu Abdülhakem burada doğdu ,
fıkıh tahsil etti ve burada öldü . Abdullah
da 1SO (767) yılında İskenderiye'de doğ
du. Bu tarih bazı kaynaklarda 154 (771)
ve 156 (773) olarak da geçmektedir. Babasından ve bölgenin ileri gelen alimlerinden ders alan İbn Abdülhakem daha sonra öğrenim için Hicaz. Suriye, Irak ve Yemen'e gitti. Bizzat İmam Malik ile onun
önde gelen öğrencilerinden Eşheb el-Kaysi, İbn Vehb ve İbnü'I-Kasım'dan hadis ve
fıkıh okudu. imam Malik'ten el-Muvatta'ı dinledi ve rivayet etti. Ayrıca Esed b.
Furat. İsmail b. Ayyaş . imam Şafii. Abdürrezzak es-San'anl. Abdullah b. Mesleme ei-Ka'nebl, Süfyan b. Uyeyne. İbn Uleyye. Abdullah b. Lehla, Leys b. Sa'd gibi birçok alimden hadis okudu . Hadis münekkitlerince sika ve sad ük olarak nitelendirilen İbn Abdülhakem'den de oğulları Muhammed, Abdurrahman , Abdülhakem ve
Sa'd 'ın yanı sıra Ebü Yezld ei-Karatisl. İbn
Hablb, İbn Nümeyr, İbnü'I-Mewaz. Rebl'
b. Süleyman ei-Cizl. Abdullah b. Abdurrahman ed-Dariml. Sahnün b. Said, Harün b. İshak ei-Hemedanl gibi alimler hadis rivayet ettiler.
İbn Abdülhakem'in Mısır'da ilmi oto-

ritesi

yanında

siyaset

alanında

da etkili

olduğu anlaş ı lmaktadır. Nitekim lsa b.

Münkedir onun tavsiyesi üzerine Vali Abdullah b. Tahir tarafından Mısır'a kadı tayin edildi (21 1/826 ). Kendisi de şahitlerin
tezkiyesi konusunda onun danışmanlığı
görevini üstlendi. Halife Me'mün'un. kardeşi Mu'tasım ' ı Mısır'a vali tayin etmesinden (214/829 ) rahatsız olan bazı ileri gelenlerin isteği üzerine Kadi İbnü'I-Münke
dir halifeye bu hoşnutsuzluğu bildiren bir
mektup yazdı ; bunu haber alan Mu 'tasım
kadıyı azietti ve onunla birlikte yakın dostu İbn Abdülhakem'i de mektubun yazılmasında rolü bulunduğu gerekçesiyle
hapsettirdi. Halbuki İbn Abdülhakem ka-

276

dıya bu mektubu göndermemesini tavsiye etmişti. Hapiste rahatsızianan İbn Abdülhakem genellikle belirtildiğine göre 21
Ramazan 214'te (22 Kasım 829). İbn Hibban'a göre ise 213 yılında vefat etti ve
İmam Şafii' nin kabri yanına defnedildi.
Kendisinden sonra fetva makamına oğlu
Muhammed geçti. Ebü'I-Arab et-Temlml.
İbn Abdülhakem'in mihne olayı sırasında
yakılarak öldürüldüğüne dair bir rivayet
naklederse de (Kitabü '1-Mif:ıan , s. 258)
mihne olayı onun vefatından sonra meydana gelmiştir. Ancak İbn Abdülhakem'in
oğulları bu olay sı rasında sorgulanmış,
büyük oğlu Abdülhakem işkence altında
ölmüştür.

İbn Abdülhakem. döneminde İmam
Malik'in ve öğ rencilerinin fıkhını ve metodolojisini en iyi bilenlerden biri olarak kabul edilmiş. hocalarının hüküm çıkarma
da takip ettiği usulü çok iyi bilmesi ve yeni meselelere bunu uygulaması ile dikkati çekmiştir. Eşheb'den sonra Mısır'da
Maliki mezhebinin fetva mercii olan İbn
Abdülhakem . fetvaları ve eserleriyle İmam
Malik'in ve öğrencilerinin fıkhını kendisinden sonraki nesillere aktarmış. Maliki
mezhebinin oluşmasında emeği geçmiş,
el-M uJ:ıtaşarü 'l-ke bir adlı eseri Bağdatlı
Malikller tarafından medreselerde temel
kaynak olarak kullanılmıştır. Kadi İyaz'ın
belirttiğine göre el-Muv atta' ve el-Müd ev vene'den sonra Maliki mezhebine
ait kitaplar arasında İbn Abdülhakem'in
muhtasarları kadar ilgi gören başka bir
eser olmamıştır ( Tertibü 'l-medarik , III,
366). Ancak onun İmam Malik'ten yaptı
ğı rivayetler mezhep içinde İbnü'l-Kasım .
Eşheb ve emsallerinin rivayetleri kadar
güvenilir sayılmamıştır (H attabi.I, 4) . İbn
Abdülhakem'in dostu olan İmam Şafil199
(815) yılında Bağdat'tan Mısır' a gittiğin
de onun evinde misafir kalmış. buradaki
ikameti süresince kendisinden büyük destek görmüş ve onun yanında vefat etmiş
tir. İbn Abdülhakem imam Şafii'nin kitaplarını yazmış ve oğlu Muhammed'i onun
derslerine göndermiştir.

Eserleri. 1. Siretü (Mena.l~tbü) 'Ömer
b . 'A bdil'aziz 'ala ma revahü'1-İm am
Malik b. En es ve aşJ:ı ab üh . Emevl Halifesi Ömer b. Abdülazlz hakkında yazılan
ilk biyografi kitabı olup müellifin ilmi titizliği ve Ömer b. Abdülazlz'in yaşadığı
döneme oldukça yakın bulunması sebebiyle bu konuda yazılan en güvenilir kaynaklardan biri kabul edilir. Müellifin oğlu
Muhammed'in rivayet ettiği eseri önce
Ahmed Ubeyd neşretmiş (Ka hire 1346/

1927, 1373/!954 ; Beyrut ! 967, 1404/ 1984) ,
daha sonra bu neşri esas alan Muhammed Rewas Kal' ad ara başlıkları değiştir
mek ve anlaşılması güç bazı kelimeleri
açıklamak suretiyle kitabı yeniden yayım
lamıştır (Halep, t s.). Eserin gözden geçirilip notların eklendiği bir neşri de Ahmed
Abdüttewab İvaz tarafından gerçekleş
tirilmiştir (el-ljallfetü 'l-'adil 'Ömer b. 'Abdil'azfz l]amisü 'l-Fjulefa'i 'r-raş idin, Kah ire I 994 ). Z. e 1-Mul]-ta ş arü '1-k ebir fi'1 fı~h . İ bn Vehb, Eşheb ve İbnü'I-Kasım ile
kendisinin İmam Malik'ten rivayet ettiği
yaklaşık 18.000 meseleyi ihtiva eden
eserin bazı bölümleri Fas Karaviyyln Kütüphanesi'nde (nr. 8 I O, vr. I •- 32b) bulunmaktad ı r. Ebu Bekir ei-Ebherl'nin bu
esere yazd ı ğı Şeri:ıu '1-Mul]-taşari '1-ke 
bir fi'1 -fı~h adlı şerhin de bazı bölümleri günümüze ulaşmıştır (Mektebetü 'IEzher, Fıkhu Ma lik!, nr. 1655; Herzog liche n Bibl ioth ek zu Got ha, nr. 1143 ). 3.
e1- M ul]-taşarü '1-evsat . 4000 fıkhl meseleyi ihtiva eden eserin iki rivayeti olup
Karatisl rivayetinde bulunan hadislerle. sahabe ve tabiln sözlerine müellifin oğlu Muhammed ile Said b. Hassan'ın rivayetinde yer verilmemiştir (Kadi iyaz, III , 36 5; İbn Ferhün, ll, 208, 420) .
4.

e1-Mul]-taşarü'ş-ş agir. el-Mul]-taşa 

rü '1- evsa(ın 1200 meseleyi ihtiva eden
bir hulasası olup el-Muv atta'daki bilgilerle sınırlanmıştır. Bu eseri de Ebü Bekir İbnü'l-Verrak ve Ebu Bekir ei-Ebherl'nin şerhettikleri kaynaklarda belirtilmektedir. Ebü'I-Kasım Ubeydullah b. Muhammed ei-Berkl'nin (ö. 29 1/904), e1-Mu{ı t a
şarü'ş-şa gir'e imam Ebu Hanife, Şafii,
Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye, Evzai
ve Süfyan es-Sevrl'nin görüşlerini ilave
etmek suretiyle telif ettiği Ziyade tü il]-tilafi fu~aha'i'1-emşar ii Mul]-taşari İbn
'A bdilJ:ıakem adlı eser günümüze ulaş
mıştır (Sü leyman iye Ktp ., Esad Efendi, nr.
966; krş. Kadi İya z. III, 366; İbn FerhGn, ı.
460 ; II , 167) . Fıkıh tarihi açısından büyük
önem taşıyan bu esere İbn Ramazan diye
bilinen Ebü'I-Hasan Ali b. Ya'küb ez-Zeyyat. Berkl'nin zikretmediği bazı fakihlerin görüşlerini ilave etmiştir. Ubeydullah
b. Ömer ei-Bağdadl eş-Şafii ise yine Serki'nin bu eserine Davüd ez-Zahiri. İbn
Uleyye. Leys b. Sa'd ve İbn Cerir et-Taberi'nin görüşlerini eklemiştir ( Kadi iyaz, lll,
367) . s. e1-Mesa'il v e ecvib e tüha . Bir
nüshası günümüze ulaşmıştır (Sezgin , I,
464) . Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır : e1-Ehva1, e1M enasik, e1-Kazô.' fi'1-bün y an.
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"İbn 'Abdi!I:ıakem", DMBi, IV, 183-184; Jonathan
E. Brockopp. " Early Islamic ]urisprudence in
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b. Abdillah b. Abdilhakem
b. A'yen el-Malik!
(ö. 268/882)
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Fakih ve muhaddis.
_j

15 Zilhicce 182 (27 Ocak 799) tarihinde
doğd u . İmam Malik'in talebesi olan babasını n ya nı s ır a

Mali k' in önde gelen

di ğ e r

öğrencileri Eşheb el-Kaysi, İbn Vehb ve İb
nü'l-Kasım'dan fıkıh

okudu. On yedi

yaş

larında iken. Mısır'a gelen İmam Şafii'nin

derslerine katıldı . Fıkha karşı olan alakası
ve zekasının parlaklığı sebebiyle Şafii'nin
takdirini kazandı ve uzun bir süre onun
derslerine devam etti. Hocasının hastalığı
esnasında ders halkasının idaresi konusunda Büveyti ile aralarında tartışma çık
tığı. İmam Şafii kendi yerine Büveytl'yi tayin edince meclisini terkederek er-Red
'ale 'ş-Şdti'i fimô. ]]ô.lefe fihi'l-Kitô.b
ve's-Sünne adında bir eser kaleme aldı
ğı söylenirse de (mesela bk. Sübkl, ll, 69)
İbn Abdülhakem 'in böyle bir sebeple ki-

yazdığı iddiası ihtiyatlı karşılanmalı

dır (krş

Kadi i yaz, IV, !60). Şafii' nin. yerine İbn Abdülhakem 'i tayin etmeyişine o
sırada henüz yirmi iki yaşlarında bir genç
oluşu sebep gösterilebileceği gibi (Mustafa Şek ' a, s. 20 ı) onunesasen Maliki fıkhı
tahsil etmiş olması ve öncelikle bu mezhebe bağlı bulunmasının bunda etkili olduğu da düşünülebilir.
Adı geçen hocaları yanında İbnü 'l-Ma
cişun.

Eyyub b. Süveyd, Şuayb b. Leys,
Yahya b. Sellam. Ka'nebl. Abdullah b. Nafi ' es-Saiğ gibi hocalardan da hadis dinleyen ve hadis münekkitlerince güvenilir
kabul edilen İbn Abdülhakem'den Nesal,
İbn Huzeyme. İbnü'l-Mewaz , Ebu Ca'fer
et-Tahavi, Ebu Hatim er-Razi, Abdurrahman b. Ebu Hatim er-Razi. Ebu Bekir İbn
Ziyad en-Nisaburi, Muhammed b. Nasr
el-Mervezl, Ebu Ca'fer et-Taberi gibi alimler rivayette bulunmuştur. Kıraat konusunda da yetişmiş olan İbn Abdülhakem
bu ilmi İmam Şafii'den tahsil etmiş, kendisinden de Ahmed b. Mes'ud ez-Zübeyri, Muhammed b. Ahmed b. Hamdan. İbn
Cerir et-Taberi ve Muhammed b. Süleyman b. Mahbub gibi alimler kıraat dersi
almışlardır. İbn Abdülhakem 15 Zilkade
268'de (6 Ha ziran 882) , diğer bir rivayete göre ise 269 (882-83) yılında Kahire'de vefat etti ve babasının yanına defnedildi.
Babasının vefatından sonra Mısır ' da
Malikiler'in fetva mercii olan İbn Abdülhakem . yaşadığı dönemde Müzen! ile birlikte Mısır' ın önde gelen iki büyük aliminden
biri olarak kabul edilir. Bazı alimler kendisini Sahnun ile mukayese ederek ondan
daha bilgili olduğunu belirtirler. İbn Abdülhakem, döneminin ilim muhitlerinde
saygın bir yer edinmiş. İslam dünyasının
değişik bölgelerinden gelen birçok alim
kendisinden faydalanmıştır. İbn Huzeym e, "Fukaha içerisinde sahabi ve t abillerin görüş l eri ni ondan daha iyi bilen birini
görmedim" derken Muhammed b. Futays , "Yolculuğum sırasında 200 kadar
alimle görüştüm, içlerinde Muhammed
b. Abdülhakem gibisine rastlamadım" sözüyle takdirini belirtmiştir.

Ehl-i sünnet akldesine bağlılığı ve doğ
ru sözlülüğüyle de tanınan İbn Abdülhakem Abbas! Halifesi Vasi~- Billah zamanında halku'l-Kur'an meselesi hususunda
sorgulanmak üzere Bağdat'a Kadılkudat
İbn Ebu Duad'a götürülmüş. ancak idarecilerin istediği cevabı vermeyince Mısır'a
geri gönderilmiştir. Bu olaylar sırasında
kardeşleriyle birlikte uğradığı baskıla r yü-

zünden bir müddet gizlenen İbn Abdülhakem. Mu'tezili olan Mısır Kadısı İbn Ebü'lLeys el-Esam'dan kötü muamele görmüş,
kendisi hapsedilmiş, maliarına el konmuş
ve evi yağmalanmıştır. Ancak MütevekkilAleilah döneminde serbest bırakılarak bazı malları iade edilmiştir.
İbn Abdülhakem'in İmam Malik'in önde gelen talebelerinden ders almas ı ve
ayrıca İmam Şafii'nin derslerine devam
edip iltifatına nail olması, her iki mezhep
imamının görüşleri konusunda bilgi sahibi olmasına imkan sağlamıştır. Biyografisinin hem Maliki hem Şafii tabakat
kitaplarında yer alması da bu sebepledir.
Her ne kadar delilini güçlü bulduğu konularda İmam Şafii' nin görüşlerini tercih
etmişse de genellikle İmam Malik'in görüşlerine bağlı kalmış. bundan dolayı görüşlerine daha çok Maliki literatüründe
yer verilmiştir. Nitekim Şafii fakihi ve tabakat müellifi Sübki, İbn Abdülhakem'in
Şafii' nin mezhebinden ayrılmış bir Maliki
olduğunu. bununla birlikte biyografisini
Ebu Asım el-Abbadive İbnü's-Salah'a uyarak eserine aldığını. bunların da Şafii fakihlerinin İmam Şafii'nin bazı görüşlerini
onun aracılığıyla nakletmeleri sebebiyle
bunu yaptıklarını belirtir ( Tabakat, ll, 68).
Kadi İyaz. İbn Abdülhakem'in Şafii'den
sonra ders halkasının başına getirilmemesine gücenerek bu mezhepten ayrıldı
ğına dair bazı Şafii kaynaklarında yer alan
bilginin bir esasa dayanmadığını . İbn Abdülhakem'in aslında Maliki fıkhı tahsil ettiğini ve bu mezhebe mensup olduğunu ,
ayrıca Şafii'den de faydalandığını kaydeder (Tertibü'l-medarik, IV, 160) .
İbn Abdülhakem'in kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır : er-Red 'ale'ş~Şô.
fi'i fimô. }]ô.lefe fihi'l-Kitô.b ve's-Sünne
(Red 'ale'ş-Şafi'l {[ma vaka'a lehO. min
l].ilafln li'l-f:ı.adlşi'l-müsned) , AJ:ı.kô.mü '1Kur ' ô.n , er- Red 'alô. f u ~ a hô.'i (ehli)'l'Ir ô.k, Ed eb (Adab) ü 'l-~ uçl ô.t, el-Ve şô.'ik ve'ş-şun1t, el-Müvelledô.t, er-Rücu' 'ani'ş-şehô.de (şehadat), ed-Da'vô.
ve'l-beyyinô.t, es-Sebk ve'r-remy, İ}]
tişô.ru kütübi Eşheb, er-Red 'alô. Bişr
el-Merisi, en-Nücum, Kefalet, Kitô.bü '1-Mücô.lese, Ziyô.detü }]ilô.fi 'ş-Şô.
ti'i ve Ebi I:fanife fi'l-M u}]taşari'ş-şa
gir li- 'Abdillô.h b. 'AbdilJ:ı.akem ( Kadi
iyaz, IV, 159-160: ibn Ferhun, ll , 164-165)
Babasına ait Siretü 'Ömer b. 'Abdil'a-

ziz adlı eserin bazı kütüphane kataloglarında

ve bibliyografik eserlerde (Sezgin.

ı. 474) İbn Abdülhakem'e nisbet edilmesi

eseri onun rivayet etmesinden kaynaklan-
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