İBN EBÜ ARÜBE
fıkıh

tarihinin imamlardan sonraki döneminde yetişmiş önemli şahsiyetlerden biri olup fıkhın hadisten ayrılması ve akli istidlal ve yorum metodunun kullanılması
yönündeki çabalarıyla Ca'ferlfıkhının tedvininde önemli rol oynamıştır. Bu sebeple
aynı yöndeki çalışmalarıyla tanınan çağ
ctaşı İbnü'I-Cüneyd ei-İskafi ile birlikte
"Kadimeyn" Iakabıyla anılmışlardır. Kendisinden sonra gelen Şii fakihleri eserlerinde onun görüşlerine yer verme ve fetvalarını nakletme konusunda özen göstermişlerdir. İbn Ebu Akil'in bilinen en
meşhur öğrencisi Ebü'I-Kasım İbn KQieveyh (ö 369/979) olup bütün eserlerinin
rivayeti konusunda ona icazet vermiş.
Ca'feri fıkıh tarihinde ictihadın ağırlık kazanmasıyla temayüz eden üçüncü dönemin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Müfid
de İbn Ebu Akli'in eserlerini İbn Küleveyh'ten rivayet etmiştir.
İbn Ebu Akil'in kendine has bazı görüş
leri olduğu belirtilmektedir. Mesela sünnet namazlarda birinci rek'atta sürenin
bir kısmını okuyan kişinin diğer rek'ata
kalktığında Fatiha 'yı okumadan kaldığı
yerden devam edeceği görüşü bunlardan
biri olup Şla uleması arasında bununla ilgili tartışmalar yapılmıştır (a.g.e., V, 159).
Kaynaklarda İbn Ebu Akil'in şu iki eserinden söz edilmektedir: 1. Kitô.bü '1-Mütemessik bi-]J.abli ô.li'r-Resul. Mezhep
alimleri arasında önemli kitaplardan kabul edilen esere daha sonraki kaynaklarda
atıfta bulunulmaktadır. z. Kitô.bü '1-Ker
ve'1-fer. Necaşl. imametle ilgili meseleleri ele alan bu eseri Şeyh Müfid'den okuduğunu söyleyerek müellifi için takdirkar
bir ifade kullanmaktadır (er-Rica/, ı. ı 54).
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İbn Ebu Arube'nin 145 (763) yılından itibaren hafızası zayıflamıştır (b k. İHTİLAT) .
Ölümüne kadar devam eden bu dönemde kendisinden rivayet edilen hadisler
münker sayılarak delil olmaya elverişli
bulunmamıştır. 1SO' de (767) öldüğünü
kabul edenlere göre ise ihtilat süresi beş

( 4..?y ı.s:i ..:r.')
Ebü'n-Nadr Said b. Ebi
Mihran ei-Adevi
(ö. 156/773)

ArCıbe

Hadisleri ilk defa
göre tasnif eden
muhaddis ve fakih.

konularına

L

_j

yılı civarında doğdu.

Adi b.
Yeşkür oğullarının mevlası olup Basra'da
oturduğu için Basri nisbesiyle de anılır.
Ebu Reca ei-Utaridl. Ebu Nadre el-Abdi.
Katade b. Diame. Hasan-ı Basri, İbn Sirin
ve Matar ei-Verrak gibi tabiin alimlerinden fıkıh, tefsir, hadis öğrendi. Basra'da
devrin fıkıhta önde gelen alimi. hadiste
en büyük hafızı sayılan İbn Ebu Arübe
aralarında Şu'be b. Haccac, Süfyan esSevr!, Gunder. Yahya b. Said el-Kattan.
Yezld b. Harun. Ebu Asım en-Nebll gibi
muhaddislerin bulunduğu pek çok kimseye hocalık yaptı.
76 (695)

rey'. Abdullah b. Mübarek gibi muhaddisler tarafından nakledilen rivayetlerinin
delil olarak kullanılabileceğini belirtmiş
tir. ŞaJ:ıiJ:ıayn'da yer alan rivayetlerinin
hafızasının zayıflamasından önceki döneme ait olduğu bilinmektedir.

İbnü'I-Medlnl, tanınmış sika alimierin
rivayet ettiği hadislerin altı muhaddisin
elinde bulunduğunu, bu hadisleri onlardan on iki kişinin devraldığını söylemekte ve İbn Ebu Arübe'yi bu on iki kişi arasında zikretmektedir. Hafızasının zayıfla
dığı vefatından önceki yıllar dışında rivayetlerinde güvenilir kabul edilen İbn Ebu
Arübe'yi Yahya b. Said el-Kattan. Yahya
b. Main. Ebu Zür'a er-Razi. Nesa!, İbn
Hibban ve İbn Adi sika olarak nitelendirmektedir. Hacası Katade gibi onun da gizli bir kaderi olduğu ileri sürülmüşse de
dal olmadığı veya bu inancından daha
sonra vazgeçtiğ i dikkate alınarak bu açı
dan tenkit edilmemiştir. Ancak tedlls yapması sebebiyle eleştirilmiş, isnad tedllsi
yaparak rivayet ettiği hadisler zayıf sayıl
mıştır. Kendilerinden bizzat duymadığı
halde hadis rivayet ettiği muhaddisleri
imam Nesa! Zikrü men ]J.addeşe 'anhü'bnü Ebi ~rube ve 1em yesma' minh
adıyla bir araya toplamıştır (Nesa.!, fVlecmD.'atu resa'il fi 'uLD.mi'L-f:ıadTş içinde, Beyrut 1405). Ahmed b. Hanbel. onun sema
yoluyla almadığı rivayetlerini "an" Iafzı
ile tedlls yaparak naklettiğini bildirirken
Bezzar "semi'tü" ve "haddesena" diyerek
yaptığı rivayetlere güvenilebileceğini söylemiştir. İbn Hibban ise onun Yezld b. Zü-

yıldır.

Hadis tarihinde önemli bir yere sahip
olan İbn Ebu Arube, kendisine ulaşan sözlü ve yazılı rivayetleri fıkıh konularına göre Basra'da ilk defa tasnif ettiği söylenen
iki kişiden biridir. ll. (VIII.) yüzyılın ilk yarısında ortaya konulan ve "sünen" adıyla
bilinen bu tür hadis mecmualarının ilk örneği kabul edilen eserini (ibnü'n-Nedlm,
s. 283) İbn Ebu Arube'nin yazıl ı metne
bakmadan hıfzından rivayet edebildiği
kaydedilir. Goldziher, tedvin faaliyetinin
başlangıcına dair haberlerde yaptığı gibi
ibn Ebu Arübe'nin faaliyetlerini konu alan
rivayetlere dayanarak tasnif faaliyetiyle
ilgili tarihler hususunda da şüpheler ileri
sürmüştür. Ancak Fuat Sezgin'in de belirttiği gibi İbn Ebu Arübe ile ilgili olarak
Ahmed b. Hanbel'in, "0. Basra'da konularına göre tasnif faaliyetini başlatan ilk
kimsedir" şeklindeki ifadesiyle, "Onun
herhangi bir kitabı yoktu. o ancak ezberIerdi" sözü arasında alimler bir çelişki
görmemişler, bu iki rivayeti İbn Ebu Arube'nin hafızasının güçlülüğüne hamletmişler. ayrıca onun kaleme aldığı söylenen eserleri de zikretmişlerdir. Orijinal
haliyle günümüze intikal etmeyen es-Sünen başta Kütüb-i Si tt e olmak üzere muteber hadis kitaplarının temel kaynaklarından biridir. Fıkıh konularına tahsis ettiği belirtilen bir diğer eseri de e1-Muşan
nef olup (Hatlb, IX, 17) bunun es-Sünen'le aynı kitap olması da muhtemeldir.
Katade'nin en yakın talebelerinden olan
İbn Ebu Arube onun tefsirini bizzat ken-

disinin yazdığını söylemiştir. Günümüze
gelip gelmediği bilinmeyen bu tefsirdeki
hadislerden faydalanan müfessirler en
çok İbn Ebu Arube'nin Katade'den yaptı
ğı rivayetlere güvenmişlerdir. Kaynaklarda adından söz edilen Kitô.bü '1-Menô.sik 'an Katade adlı eser (i b n Hacer. elişabe, III, 599). eğer İbn Ebu Arübe'nin
Katade'den naklettiği hac konusundaki rivayetlerinden ibaret değilse es-Sü-
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nen'i meydana getiren bölümlerden biri
olmalıdır.
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MEHMET ALi SöNMEZ

iBN EBÜ AsıM
(~l.:~i.;,!f)

Ebu Bekr Ahmed
b. Amr b. ed-Dahhak
b. Mahled eş-Şeybani
(ö. 287 / 900)
Muhaddis ve fakih.
L
Şewal206' da (Mart 822) doğdu . Dedesi Ebu Asım en-Nebll'e nisbetle İbn Ebu
Asım diye şöhret buldu. Nebll lakabıyla,
ayrıca dedesi Beni Şeyban kabilesinin
azatlısı veya bu kabileden olduğu için Şey
banl nisbesiyle de anılır. Annesi Esma hadis h3fızı Ebu Selerne et-Tebüzekl'nin kı
zıdır. İbn EbQ Asım aslen Basralı olup isfahan'a yerleşen. Hum us kadısı iken vefat eden ve İbn Mace'nin es-Sünen'inde
rivayetleri bulunan babası, dedesi ve dedesinin babası da muhaddis olduğu için
hadis kültürüne sahip bir aile çevresinde
yetişti. Samerra kadısı olan kardeşi Osman b. Amr da zamanının büyük alimlerindendi. İbn Ebu Asım, dedesi Ebu Asım'
dan öğrenilmesi kolay bazı hadisleri ezberlediği gibi annesinin babası Ebu Seleme et-Tebüzekl'den de sema yoluyla hadis öğrendi ve Hammad b. Selerne'nin kitaplarını dinledi. Önce çevresindeki alimlerden tahsilini sürdüren İbn Ebu Asım
on yedi yaşında iken ilk ilmi seyahatine
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çıktı. Küfe, Basra. Bağdat. DımaşK Mısır,
Hicaz gibi ilim merkezlerini dolaştı ve buralarda önde gelen muhaddislerden hadis öğrendi. Kaynaklarda zikredilen 300
kadar hacası arasında Ebü'I-Velld et-Tayalisi, Ebu Bekir b. Ebu Şeybe, Halife b.
Hayyat. Ahmed b. Hanbel, Bündar diye
bilinen Muhammed b. Beşşar. Buharl ve
aynı zamanda kendisinden hadis rivayet
eden Ebu Hatim er-Razi anılabilir. Kendisinden kızı ümmü'd-Dahhak Atike. Assal, İbn Ebu Hatim, Ahmed b. Bündar
eş-Şa"ar, Ebü 'ş-Şeyh, Muhammed b. Ahmed ei-Kisai, en son vefat eden talebesi
ve önemli eserlerinin ravisi olan kıraat
alimi Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed
b. Fürek el- Kabbab (ö. 370/980) hadis öğ
rendi.

va verdiği görülmektedir. Bu sebeple bazı kaynaklarda Selef'ten birçok alim gibi onun da ehl-i hadis mezhebinden olduğu kaydedilir. Fıkıh anlayışının Ahmed
b. Hanbel' e yakın bulunduğu da söylenmekle beraber devrinde Basra ' nın en
güçlü fakihi sayılan İbn Ebu Asım'ın, herhangi bir mezhebe bağlı kalmadan nasların zahirini esas alarak araştırmaları 
nın sonucuna göre hüküm verdiği anlaşılmaktadır.

Eserleri. İbn Ebu Asım'ın 300 kadar eseri olduğu , bu eserlerde toplam 400.000
rivayet bulunduğu kaydedilmekte olup
(Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XIII, 436) bunlardan günümüze geldiği bilinenler şun
lardır: 1. Kitô.bü's-Sünne. İtikadl konularla ilgili rivayetlerden meydana gelen
Ebu Hatim er-Razi isfahan'da hadis
eserde dinde her türlü aşırılık, bid'at ve
dinlediği İbn Ebu Asım'ı sadük bir kişi.
hurafeden uzak durulması, Res uluilah'ın
Ebu Musa ei-Medini zahid ve üstün bir
sünnetine ve Hulefa-yi Raşidin'in yoluna
anlayışa sahip hadis hafızı ve fakih diye
uyulması tavsiye edilmekte, sırat-ı müsnitelendirmekte. Zehebi ilim tahsili için
taklmin ancak bu şekilde korunabiieceği
İslam dünyasını dolaştığını. Safedi ve İbn
vurgulanmaktadır. Daha sonra akaidin
Hacer ei-Askalanl gibi müellifler de fıkıh
ilahiyyat ve ahiret halleriyle ilgili konuları
ve hadis ilimierindeki üstünlüğü yanında
ele alınmakta , son kısımda ise cemaatten
takvasahibi olduğunu belirtmektedir. isayrılmanın zararları belirtilmekte ve hifahan'da on üç yıl kadılık yapan İbn Ebu
lafet konusuna temas edilmektedir. MuAsım 5 Rebiülewel 287'de (10 Mart 900)
hammed Nasırüddin ei-Eibani'nin ',?ılô.
burada vefat etti.
lü'l-cenne'de tesbit ettiği üzere (tür. yer.)
İbn Ebu Asım bu eserinde birçok zayıf
İbn Ebu Asım, Selefi anlayışa sahip olup
rivayete yer vermiştir. Elbani eseri 2ılô.
sahabe ve tabiinden intikal eden gelenelü'l-cenne adını verdiği tahriciyle birlikğe uyulmasını. dinde her türlü aşırılıktan
uzak durularak orta yolun takip edilmete yayımlamış (1-11, Beyrut 1400/1980).
sini istemiştir. Allah ' ın birliği ve sıfatlarıy
ayrıca Fehô.risü Kitô.bi 's-Sünne adıyla
la ahiret konusunda Kur'an ve Sünnet'te
geniş bir fihristini neşretmiştir ( Beyrut
yer alan ifadeleri olduğu gibi benimse1409). Abdurrahman b. Muhammed Said
miştir. iman esasları içinde kader konuDımaşkıyye, Fehô.risü e]fô.dişi ve ô.şô.ri
suna özel yer vermiş ve bu hususta cebri
Kitô.bi's-Sünne adlı eserinde ( Riyad 1409/
çağrıştıran bir görüş ortaya koymuştur.
1989) kitapta geçen hadislerin ve sahabe
Onun bu hassasiyeti Kaderiyye ve Mu'tesözlerinin alfabetik fihristinin yanında hazile'ye duyduğu tepkiden kaynaklanmış
dislerin sahabe isimlerine göre fihristini
de yapmıştır. Muhammed Eymen eş-Şeb
olmalıdır. Yine Selefiyye'nin görüşlerine
paralel olarak iman-amel bütünlüğünü
ravi de er-Raviü '1-bô.sim ii tertibi'ssavunan İbn Ebu Asım , imarnet konusunSünneti li'bni Ebi 'Aşım adlı eserinde
da da mevcut durumu kabullenerek bu- . (Beyrut 1411/1991) Kitô.bü 's-Sünne'nin
na karşı olan faaliyetleri onaylamamıştır.
hadislerinin alfabetik fihristiyle biyografileri verilen şahısların isim fihristini haİbn Ebu Asım'ın fıkıhta Zahiri mezhebine
mensup olduğu ve bu mezhepte imam
zırlamıştır. Eser son olarak Basim Faysal
seviyesinde bulunduğu kaynaklarda beAhmed ei-Cevabire tarafından yayımlan
mıştır (l-ll, Riyad 1419/ 1998). z. el-A]fdd
lirtilirse de onun er-Red 'alô. Dô.vud e:;::ve'l-meşô.ni. Müellif, sahabi neslinden
2ô.hiri erba'ine ]].aber şô.biteten mimmô. nefô. Dô.vud sı]f]fatehô. adlı eseri ,
genellikle bir veya iki hadis aldığı için kikendisinin Davud ez-Zahiri'ye en azından
tabına bu adı vermiştir. Sahabileri kabilekayıtsız şartsız tabi olmadığını ortaya
lerine göre sıralayarak önce Kureyş'in Beni
Haşim kolundan olanları kaydetmiş, ankoymakta, başta Kitô.bü 's-Sünne ve elA]fô.d ve'l-meşô.ni olmak üzere bütün
cak eserine aşere-i mübeşşere ile başla
kitaplarında hadislerin zahirine göre fetmıştır. Eserin sonunda kadın sahabilere

