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İBN ABDÜLHAKEM, 
Ebu Abdullah 

(~1 ~ .:r.' .J.ıl ..w: ~i) 

Ebu Abdillah Muhammed 
b. Abdillah b. Abdilhakem 

b. A'yen el-Malik! 
(ö. 268/882) 

Fakih ve muhaddis. 
_j 

15 Zilhicce 182 (27 Ocak 799) tarihinde 
doğdu . İmam Malik'in talebesi olan baba
sının yanı sıra Malik' in önde gelen di ğer 

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 konu
sunda Büveyti ile aralarında tartışma çık
tığı. İmam Şafii kendi yerine Büveytl'yi ta
yin 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-

tap yazdığı iddiası ihtiyatlı karşılanmalı
dır (krş Kadi i yaz, IV, !60). Şafii' nin. yeri
ne İbn Abdülhakem'i tayin etmeyişine o 
sırada henüz yirmi iki yaşlarında bir genç 
oluşu sebep gösterilebileceği gibi (Mus
tafa Şek'a, s. 20 ı) onunesasen Maliki fıkhı 
tahsil etmiş olması ve öncelikle bu mez
hebe bağlı bulunmasının bunda etkili ol
duğu da düşünülebilir. 

Adı geçen hocaları yanında İbnü 'l-Ma
cişun. Eyyub b. Süveyd, Şuayb b. Leys, 
Yahya b. Sellam. Ka'nebl. Abdullah b. Na
fi ' es-Saiğ gibi hocalardan da hadis dinle
yen ve hadis münekkitlerince güvenilir 
kabul edilen İbn Abdülhakem'den Nesal, 
İbn Huzeyme. İbnü'l-Mewaz , Ebu Ca'fer 
et-Tahavi, Ebu Hatim er-Razi, Abdurrah
man b. Ebu Hatim er-Razi. Ebu Bekir İbn 
Ziyad en-Nisaburi, Muhammed b. Nasr 
el-Mervezl, Ebu Ca'fer et-Taberi gibi alim
ler rivayette bulunmuştur. Kıraat konu
sunda da yetişmiş olan İbn Abdülhakem 
bu ilmi İmam Şafii'den tahsil etmiş, ken
disinden de Ahmed b. Mes'ud ez-Zübey
ri, Muhammed b. Ahmed b. Hamdan. İbn 
Cerir et-Taberi ve Muhammed b. Süley
man b. Mahbub gibi alimler kıraat dersi 
almışlardır. İbn Abdülhakem 1 5 Zilkade 
268'de (6 Haziran 882) , diğer bir rivaye
te göre ise 269 (882-83) yılında Kahire'
de vefat etti ve babasının yanına defne
dildi. 

Babasının vefatından sonra Mısır 'da 

Malikiler'in fetva mercii olan İbn Abdülha
kem. yaşadığı dönemde M üzen! ile birlik
te Mısır'ın önde gelen iki büyük aliminden 
biri olarak kabul edilir. Bazı alimler ken
disini Sahnun ile mukayese ederek ondan 
daha bilgili olduğunu belirtirler. İbn Ab
dülhakem, döneminin ilim muhitlerinde 
saygın bir yer edinmiş. İslam dünyasının 
değişik bölgelerinden gelen birçok alim 
kendisinden faydalanmıştır. İbn Huzey
m e, "Fukaha içerisinde sahabi ve t abille
r in görüşleri ni ondan daha iyi bilen birini 
görmedim" derken Muhammed b. Fu
tays , "Yolculuğum sırasında 200 kadar 
alimle görüştüm, içlerinde Muhammed 
b. Abdülhakem gibisine rastlamadım" sö
züyle takdirini belirtmiştir. 

Ehl-i sünnet akldesine bağlılığı ve doğ
ru sözlülüğüyle de tanınan İbn Abdülha
kem Abbas! Halifesi V asi~- Billah zama
nında halku'l-Kur'an meselesi hususunda 
sorgulanmak üzere Bağdat'a Kadılkudat 
İbn Ebu Duad'a götürülmüş. ancak idare
cilerin istediği cevabı vermeyince Mısır'a 
geri gönderilmiştir. Bu olaylar sırasında 
kardeşleriyle birlikte uğradığı baskılar yü-
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zünden bir müddet gizlenen İbn Abdülha
kem. Mu'tezili olan Mısır Kadısı İbn Ebü'l
Leys el-Esam'dan kötü muamele görmüş, 
kendisi hapsedilmiş, maliarına el konmuş 
ve evi yağmalanmıştır. Ancak Mütevekkil
Aleilah döneminde serbest bırakılarak ba
zı malları iade edilmiştir. 

İbn Abdülhakem'in İmam Malik'in ön
de gelen talebelerinden ders alması ve 
ayrıca İmam Şafii'nin derslerine devam 
edip iltifatına nail olması, her iki mezhep 
imamının görüşleri konusunda bilgi sa
hibi olmasına imkan sağlamıştır. Biyog
rafisinin hem Maliki hem Şafii tabakat 
kitaplarında yer alması da bu sebepledir. 
Her ne kadar delilini güçlü bulduğu ko
nularda İmam Şafii' nin görüşlerini tercih 
etmişse de genellikle İmam Malik'in gö
rüşlerine bağlı kalmış. bundan dolayı gö
rüşlerine daha çok Maliki literatüründe 
yer verilmiştir. Nitekim Şafii fakihi ve ta
bakat müellifi Sübki, İbn Abdülhakem'in 
Şafii' nin mezhebinden ayrılmış bir Maliki 
olduğunu. bununla birlikte biyografisini 
Ebu Asım el-Abbadive İbnü's-Salah'a uya
rak eserine aldığını. bunların da Şafii fa
kihlerinin 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 getirilme
mesine gücenerek bu mezhepten ayrıldı
ğına dair bazı Şafii kaynaklarında yer alan 
bilginin bir esasa dayanmadığını . İbn Ab
dülhakem'in aslında Maliki fıkhı tahsil et
tiğini ve bu mezhebe mensup olduğunu , 

ayrıca Şafii'den de faydalandığını kayde
der (Tertibü'l-medarik, IV, 160) . 

İbn Abdülhakem'in kaynaklarda adı ge
çen 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 '1-
Kur ' ô.n , er-Red 'alô. fu~ahô.'i (ehli)'l
'Irô.k, Edeb (Adab) ü 'l-~ uçl ô.t, el-Ve
şô.'ik ve'ş-şun1t, el-Müvelledô.t, er-Rü
cu' '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-Mu}]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 katalogla
rında ve bibliyografik eserlerde (Sezgin. 
ı. 474) İbn Abdülhakem'e nisbet edilmesi 
eseri onun rivayet etmesinden kaynaklan-
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mış olmalıdır. Katib Çelebi'nin İbn Abdül
hakem'e izafe ettiği Tfıri{ıu Mışr ise (Keş
fü'?·?unün, ı. 304) kardeşi Ebü 'I-Kasım 

Abdurrahman'a aittir. 
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(~f ~ oJ!f ~lAJf }-!il 
Ebü'I-Kasım Abdurrahman 
b. Abdiilah b. Abciiihakem 

el-Mısri el-Kureşi 
(ö. 257 /870) 

Mısırlı tarihçi, muhaddis ve fakih. 
L ~ 

Fustat'ta 182 (798) veya 187 (803) yılın
da doğdu . Dedesinin ismine izafeten İbn 
Abdülhakem lakabıyla tanınır. Mısır'ın 
köklü ailelerinden birine mensuptur. De
desi Abdülhakem İskenderiye'nin önde 
gelen simalarındandı. Babası Abdullah 
ise İmam Malik'in öğrencisiydi. Daha son
ra Maliki mezhebinin imamı ve Mısır'ın 
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başlıca alimlerinden biri oldu. İbn Abdül
hakem'in üç alim kardeşinden Ebu Ab
dullah Muhammed bir süre İmam Şafii'
nin öğrencileri arasında yer almış . fakat 
babasının vefatından sonra onun maka
mına geçerek Maliki mezhebinin imamı 
olmuştu . İbn Abdülhakem, ilk öğrenimi
ni aynı zamanda bir muhaddis olan ba
bası Abdullah'ın yanında tamamlamış ve 
ondan özellikle Maliki fıkhıyla birlikte pek 
çok hadis öğrenmiştir. Muharrem 257'
de (Aralık 870) Fustat'ta vefat eden İbn 
Abdülhakem imam Şafii'nin kabrinin ya
nına gömüldü. Fakihliği ve hadisçiliği ya
nında daha çok tarihçiliğiyle ünlüdür. 

İbn Abdülhakem'in günümüze yalnız 
FütU]Ju Mışr ve a{ıbfıruhô adlı kitabı 
ulaşmıştır. FütU]Ju Mışr ve'l-Magrib 
ve'l-Endelüs, FütO.]Ju Mışr ve'l-İsken
deriyye ve'l-Magrib ve'l-Endelüs ve 
a{ıbôruhô adlarıyla da bilinen eser Mı
sır. İfrikıye, Mağrib ve Endülüs'ün müs
lümanlar tarafından fethini anlatan ana 
kaynaklardan biridir. Müellif kitabında ele 
aldığı konular hakkında ayrıntılı bilgiler 
ve çeşitli rivayetler nakletmiştir. Ancak 
bunu yaparken tarih yazarlarının üslübu
nu aynen muhafaza etmiş ve derlediği 
bilgileri tenkit süzgecinden geçirmeden. 
fakat kuvvetli rivayetlerden başlayarak 
kitabına almıştır; dolayısıyla bazan birbi
riyle çelişkili iki rivayeti birlikte verdiği gö
rülür. Muhtemelen bu durum onun hadis
çi yönünden kaynaklanmaktadır. Yedi bö
lümden oluşan eser Hz. Peygamber'in Kıp
tller hakkındaki hadisleriyle başlamakta 
ve Mısır'ın en eski tarihini , burada yaşa
yan veya bir süre bulunan peygamberle
ri, Beni İsrail'in Mısır'daki durumunu, Ba
bil. Sasanl ve Rum (Bizans) hilkimiyetleri
ni, müslümanların fethini, Fustat, İsken
deriye ve Clze şehirlerinin kuruluşunu. 
Amr b. As zamanında Mısır'ın idari yön
den teşkilatlandırılmasını . alınan vergi
leri, İfrikıye, Mağrib ve Endülüs'ün fethi
ni, fetihten 246 (860) yılına kadar yaşa
yan Mısır kadılarını, bölgeye gelen saha
blleri ve onlar aracılığıyla yayılan hadisle
ri ele almaktadır. 

Bazı araştırmacılar kitabın sadece şifa
hi rivayetlere dayanılarak yazılmış oldu
ğunu iddia ederlerse de bu doğru değil
dir. İbn Abdülhakem hadislerden. kendin
den önceki tarihçilerin eserlerinden ve 
kussas rivayetlerinden faydalanmıştır. 
Onun faydalandığı müelliflerden bazıları 
şunlardır : Yezld b. Ebu Habib (ö. 128/745-

46). Ubeydullah b. Ebu Ca'fer, Abdullah 
b. Lehia, Leys b. Sa'd, Esed b. Musa. İbn 

Hişam. Osman b. Salih ve Yahya b. Ab
dullah b. Bükeyr (ö. 231/845-46) FütCı]Ju 

Mışr ve a{ıbôruhô daha sonraki Mısır 

tarihçiler i için vazgeçilmez bir kaynak ol
muştur. Nüveyri Nihôyetü'l-ereb, Mak
rizi el-Ijıtat, İbn Tağriberdi en-Nücu
mü'z-zôhire ve Süyütlljüsnü'l-mu]Jô
Q.ara adlı eserlerinde Mısır, İfrikıye, Mağ

rib ve Endülüs'ün müslümanlar tarafın
dan fethini anlatırken bu kitabı adeta ke
limesi kelimesine iktibas etmişlerdir. İbn 
Haldün el-'İber'inde özellikle Serberiler 
hakkında bilgi verirken. Yaküt el-Hamevi 
ise Mısır coğrafyasındaki pek çok yer için 
ondan faydalanmıştır; esere başvuranlar 
arasında Muhammed b. Yusuf ei-Kindi, 
İbn Zülak ve İbn Dakırnak da bulunmak
tadır. Kitap İslamiyet'in Kuzey Afrika, NO
be ve Endülüs'e yayılmasında Mısır'ın oy
nadığı rolü ortaya koyması bakımından 
ayrı bir önemi haiz olup Afrika'nın İslam
Iaşması ve Araplaşmasıyla uğraşanların 
müracaat etmeleri gereken bir kaynak
tır. Eser ayrıca mahalli tarih yazıcılığının 
ilk örneklerinden biri olması itibariyle de 
önem taşımaktadır. 

FütUJ:ıu Mışr'ın bir kısmı ilk defa J. 
Karle (Göttingen 1856), Mısır'a ait bölümü 
H. Masse (Kahire 1914), Endülüs'e ait bö
lümü İngilizce tercümesi. notlar ve bir 
mukaddimeyle birlikte John Harris Jones 
(Göttingen- London 1858) tarafından neş

redilmiş. kitabın tamamı Charles C. Tor
rey tarafından yayımlanmıştır (Leiden 
1920 ~New Haven 1922; Kahire 1411/ 

1991 ). Eser Abdülmün'im Amir (Kah i re 
1961 ). Abdullah Enis et-Tabba' (Beyrut 
1964). Muhammed Sabih (Kahire 1974). 
Hüseyin Asi (Beyrut 1413/1992). Ali Mu
hammed Ömer (Kahire 1415/1995) ve Mu
hammed ei-Huceyri (Beyrut 1416/ 1996) 

tarafından da yayımlanmış. Abdullah Enis 
et-Tabba' , eserin Kuzey Afrika ve Endü
lüs'le ilgili kısımlarını FütCı]Ju İtri]fıyye 
(i{rfl).ıyya) ve Endelüs adıyla ayrıca neş
retmiştir (Beyrut 1987) . Albert Gateau. 
Torrey'in neşrini esas alarak eserin Kuzey 
Afrika ve Endülüs'ün fethiyle ilgili kısmın
da bazı küçük d üzeitmeler yapmış ve bu 
kısmı notlar ilave ederek Fransızca'ya çe
virmiştir (Ai ger 1942, 1947) . Charles C. 
Torrey ise Mısır ve Kuzey Afrika'da 643-
705 yılları arasında gerçekleştirilen fetih
lerle ilgili kısmı İngilizce'ye tercüme et
miştir (Biblical and Semitic Studies, New 
York 190 ı. s. 279-330). Bunların dışında 

bazı küçük bölümleri çeşitli Batı dillerine 
çevrilmiştir ( Fütaf:ıu Mf!$r 1 nş r. M u hammed 
ei-Huceyri[. neşredenin gir i şi, s. 43-44). 


