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nen'i meydana getiren bölümlerden biri 
olmalıdır. 
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iBN EBÜ AsıM 
(~l.:~i.;,!f) 

Ebu Bekr Ahmed 
b. Amr b. ed-Dahhak 
b. Mahled eş-Şeybani 

(ö. 287 / 900) 

Muhaddis ve fakih. 

Şewal206' da (Mart 822) doğdu . Dede
si 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 ha
dis h3fızı Ebu Selerne et-Tebüzekl'nin kı
zıdır. İbn EbQ Asım aslen Basralı olup is
fahan'a yerleşen. Hum us kadısı iken ve
fat eden ve İbn Mace'nin es-Sünen'inde 
rivayetleri bulunan babası, dedesi ve de
desinin babası da muhaddis olduğu için 
hadis kültürüne sahip bir aile çevresinde 
yetişti. Samerra kadısı olan kardeşi Os
man b. Amr da zamanının büyük alimle
rindendi. İbn Ebu Asım, dedesi Ebu Asım'
dan öğrenilmesi kolay bazı hadisleri ez
berlediği gibi annesinin babası Ebu Sele
me et-Tebüzekl'den de sema yoluyla ha
dis öğrendi ve Hammad b. Selerne'nin ki
taplarını dinledi. Önce çevresindeki alim
lerden 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 bu
ralarda önde gelen muhaddislerden ha
dis öğrendi. Kaynaklarda zikredilen 300 
kadar hacası arasında Ebü'I-Velld et-Ta
yalisi, 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. Kendi
sinden kızı ümmü'd-Dahhak Atike. As
sal, İbn Ebu Hatim, Ahmed b. Bündar 
eş-Şa"ar, Ebü'ş-Şeyh, Muhammed b. Ah
med 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. 

Ebu Hatim er-Razi isfahan'da hadis 
dinlediği İbn Ebu Asım'ı sadük bir kişi. 
Ebu Musa ei-Medini zahid ve üstün bir 
anlayışa sahip hadis hafızı ve fakih diye 
nitelendirmekte. Zehebi ilim tahsili için 
İslam dünyasını dolaştığını. Safedi ve İbn 
Hacer ei-Askalanl gibi müellifler de fıkıh 
ve hadis ilimierindeki üstünlüğü yanında 
takvasahibi olduğunu belirtmektedir. is
fahan'da on üç yıl kadılık yapan İbn Ebu 
Asım 5 Rebiülewel 287'de (10 Mart 900) 
burada vefat etti. 

İbn Ebu Asım, Selefi anlayışa sahip olup 
sahabe ve tabiinden intikal eden gelene
ğe uyulmasını. dinde her türlü aşırılıktan 
uzak durularak orta yolun takip edilme
sini istemiştir. Allah 'ın birliği ve sıfatlarıy
la ahiret konusunda Kur'an ve Sünnet'te 
yer alan ifadeleri olduğu gibi benimse
miştir. iman esasları içinde kader konu
suna özel yer vermiş ve bu hususta cebri 
çağrıştıran bir görüş ortaya koymuştur. 
Onun bu hassasiyeti Kaderiyye ve Mu'te
zile'ye duyduğu tepkiden kaynaklanmış 
olmalıdır. Yine Selefiyye'nin görüşlerine 
paralel olarak iman-amel bütünlüğünü 
savunan İbn Ebu Asım , imarnet konusun
da da mevcut durumu kabullenerek bu- . 
na karşı olan faaliyetleri onaylamamıştır. 
İbn Ebu Asım'ın fıkıhta Zahiri mezhebine 
mensup olduğu ve bu mezhepte imam 
seviyesinde bulunduğu kaynaklarda be
lirtilirse de onun er-Red 'alô. Dô.vud e:;::-
2ô.hiri erba'ine ]].aber şô.biteten mim
mô. nefô. Dô.vud sı]f]fatehô. adlı eseri , 
kendisinin Davud ez-Zahiri'ye en azından 
kayıtsız şartsız tabi olmadığını ortaya 
koymakta, başta Kitô.bü 's-Sünne ve el
A]fô.d ve'l-meşô.ni olmak üzere bütün 
kitaplarında hadislerin zahirine göre fet-

va verdiği görülmektedir. Bu sebeple ba
zı kaynaklarda Selef'ten birçok alim gi
bi onun da ehl-i hadis mezhebinden ol
duğu kaydedilir. Fıkıh anlayışının Ahmed 
b. Hanbel' e yakın bulunduğu da söylen
mekle beraber devrinde Basra ' nın en 
güçlü fakihi sayılan İbn Ebu Asım'ın, her
hangi bir mezhebe bağlı kalmadan nas
ların zahirini esas alarak araştırmaları

nın sonucuna göre hüküm verdiği anla
şılmaktadır. 

Eserleri. İbn Ebu Asım'ın 300 kadar ese
ri olduğu , bu eserlerde toplam 400.000 
rivayet bulunduğu kaydedilmekte olup 
(Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XIII, 436) bun
lardan günümüze geldiği bilinenler şun
lardır: 1. Kitô.bü's-Sünne. İtikadl konu
larla ilgili rivayetlerden meydana gelen 
eserde dinde her türlü aşırılık, bid'at ve 
hurafeden uzak durulması, Res uluilah'ın 
sünnetine ve Hulefa-yi Raşidin'in yoluna 
uyulması tavsiye edilmekte, sırat-ı müs
taklmin ancak bu şekilde korunabiieceği 
vurgulanmaktadır. Daha sonra akaidin 
ilahiyyat ve ahiret halleriyle ilgili konuları 
ele alınmakta , son kısımda ise cemaatten 
ayrılmanın zararları belirtilmekte ve hi
lafet konusuna temas edilmektedir. Mu
hammed Nasırüddin ei-Eibani'nin ',?ılô.

lü'l-cenne'de tesbit ettiği üzere (tür. yer.) 
İbn Ebu Asım bu eserinde birçok zayıf 
rivayete yer vermiştir. Elbani eseri 2ılô.
lü'l-cenne adını verdiği tahriciyle birlik
te yayımlamış (1-11, Beyrut 1400/1980). 
ayrıca Fehô.risü Kitô.bi 's-Sünne adıyla 
geniş bir fihristini neşretmiştir ( Beyrut 
1409). Abdurrahman b. Muhammed Said 
Dımaşkıyye, Fehô.risü e]fô.dişi ve ô.şô.ri 

Kitô.bi's-Sünne adlı eserinde ( Riyad 1409/ 
1989) kitapta geçen hadislerin ve sahabe 
sözlerinin alfabetik fihristinin yanında ha
dislerin sahabe isimlerine göre fihristini 
de yapmıştır. Muhammed Eymen eş-Şeb
ravi de er-Raviü '1-bô.sim ii tertibi's
Sünneti li'bni Ebi 'Aşım adlı eserinde 
(Beyrut 1411/1991) Kitô.bü 's-Sünne'nin 
hadislerinin alfabetik fihristiyle biyogra
fileri verilen şahısların isim fihristini ha
zırlamıştır. Eser son olarak Basim Faysal 
Ahmed ei-Cevabire tarafından yayımlan
mıştır (l-ll, Riyad 1419/ 1998). z. el-A]fdd 
ve'l-meşô.ni. Müellif, sahabi neslinden 
genellikle bir veya iki hadis aldığı için ki
tabına bu adı vermiştir. Sahabileri kabile
lerine göre sıralayarak önce Kureyş'in Beni 
Haşim kolundan olanları kaydetmiş, an
cak eserine aşere-i mübeşşere ile başla
mıştır. Eserin sonunda kadın sahabilere 



yer vermiş. burada önce ResGl-i Ekrem'in 
kızlarını. ardından eşierini zikretmiştir. 

Eserde meşhur sahabilerin hayat hika
yeleri daha geniş bir şekilde verilmek
te. kendisinden hadis nakledilmeyen ba
zı sahabilerden de söz edilmektedir. Ha

dislerin büyük bir kısmı meşhur saha
bilerin rivayetleri olmakla birlikte bazan 
bunların arasında garlb rivayetler. hat
ta bazı ravilerin teferrüd ettiği hadisler 
yer almaktadır. Bu açıdan el-Al_ıô.d ve'l

meşô.nf sahabe müfredleriyle ilgili ilk 
kitaplardan biri olup sahabenin hayatı
na dair eser yazanların en önemli kay
nağıdır. Eserdeki hadislerin pek çoğu
nun bulunabildiği yegane kaynak ise Ta

beranl'nin el-Mu'cemü'l -kebir' idir. el
Al_ıô.d ve '1-meşô.ni'nin dikkat çeken yan
larından biri de İbn Ebü Asım'ın burada 
bazı hadisleri Zahiri fıkıh anlayışına delil 
olarak göstermesi ve bu yönde kendi dü

şüncelerini ortaya koymasıdır. Müellif ara
larında tearuz bulunan hadisiere özellikle 
işaret etmekte. bu arada hadisler ara
sındaki nasih- mensuh ilişkisine dikkat 
çekmektedir. İbn Ebü Asım. ravileri cerh 
ve ta' dil açısından değerlendirdiği gibi ba
zan diğer münekkitlerin görüşlerine de 
yer vermektedir. Senedierde geçen mü b
hem isim ve künyeleri açıkladığı kitabında 
mütabaat ve şevahide temas eden mü

ellif, tedlls yapanların rivayetleri konu
sunda uyarılarda bulunmuş ve senedier
de görülen inkıtalara dikkat çekmiştir. 
Eser. Köprülü Kütüphanesi'ndeki (nr. 235) 

tekyazma nüshası esas alınarak Basim 
Faysal Ahmed ei-Cevabire tarafından ya
yımlanmıştır (1-Vl, Riyad I4ll/I99I ). 3. el
Mü~ekkir ve't-te~kir ve'~-~ikr. Kıssacı 

lara dair olan kitabın mukaddimesinde 
Allah'ı zikretmenin sevabı, zikir halkala

rının fazileti. buralarda bulunmanın mü
kafatı kısaca belirtildikten sonra vaaz ve 
nasihate kimlerin ehil olduğu , bu kişiler
de hangi niteliklerin bulunması gerekti
ği, kıssa ve hikayelerle hadisleri birleştir

menin dindeki yeri gibi konular ele alın
maktadır. Eser bazı müelliflere göre bu 
türü n ilk örneğidir. işlediği konuları sün
net ve hadislerden delil getirerek açıkla
yan İbn Ebü Asım'a göre vaaz ve nasihat

lerde sadece sahih sünnete başvurulma
lıdır. Eser Amr b. Abdülmün'im (Tanta 
ı 4 ı 21 ı 992 ı ve Ebu Ya sir Halid b. Kasım 
er-Redadl (Ri ya d 1413/1 993) tarafından 

neşredilmiştir. 4. Kitô.bü'ş-Şalô.t 'ale'n
nebi. ResGl-i Ekrem'e salat ve selam ge
tirmenin fazileti ve hükmü gibi konuların 

ele alındığı eseri Harndi Abdülmecld es
Selefi Bursa Hüseyin Çelebi Kütüphane
si 'ndeki (nr I 98 I) bilinen tek nüshasına 
dayanarak yayımiarnıştır ( Dımaşk I 4 I 5/ 
I 995) S. el-Evô.'il . MüellifinSO.OOO hadis 
ihtiva ettiği belirtilen Müsned'inin bir 

parçası olup Darü'J-kütübi'z-Zahiriyye'de
ki yazma nüshası (Hadis. nr 297/l) esas 
alınarak Abdullah ei-Cübürl ( Beyrut I 405/ 

1985), Muhammed b. Nasırei-Acemi(Kü
veyt ı 405). bu iki ne ş re dayanılarak Mu

hammed Said BesyQnl (Beyrut ı 407/1 987) 

ve Mahmud Muhammed Mahmud Hasan 
Nassar (Beyrut 141 ı ; ı 99 ı ) tarafından neş

redilmiştir. 6. ed-Diyô.t. Bilinen tek nüs
hası ei-Hizanetü't-Teymuriyye'de (Hadis. 

nr 206) bulunan eseri önce Muhammed 
Bedreddin Ebu Firas en-Na'sanl (Kahire 
ı 323/ ı 905). daha sonra el-Vemdô.t if tal].
rici el_ıô.dfşi'd -Diyô.t adıyla Halid Reşld 
ei-Cemm (Bağdad ı 403/ı 983). Abdullah b. 

Muhammed ei-Haşidl (Küveyt ı 406/ı 986) 

ve Muhammed Said Besyuni(Beyrut ı 409/ 

1988) yayımlamıştır. 7. Zemmü'd-dün
yô. ve'z-zühd . Asıl adı Zikrü'd-dünyô. 
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durrahman ei-Hamld yayımiarnıştır (ı-ıı. 
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le'ô.li (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 
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İbn Ebu Asım'ın kaynaklarda zikredilen 
diğer eserleri de şunlardır: Al].bô.ru eh
li'ş-Şô.m, el-Büyu', Kitô.bü 'd-Du'ô.', el
Edeb, Edebü '1-l_ıükemô.', el-Eşribe, el
Et'ime, Evhô.mü'l-l_ıadiş, el-Eymô.n ve'n
nü~ur, el-E~ô.n, el-Ferd'iz ve'l-veşdyd, 
Fezd'ilü '1-enşdr, Fezd'ilü'l-Kur'dn, Fe
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ljiyel, I:fildf fi's-sünen, el-'İlm, el-İl].
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Mul].taşar mine'l-Müsned, el-Müsne
dü'l-kebir, er-Ral_ım , er-Red 'ald Dd
vud e?-4'-dhiri erba'ine ]]aber şdbiteten 
mimmd netd Ddvud sıl_ıl_ıatehd, er-Rü-
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hun, eş-Şabdl_ı ve'l-mesd', eş-Şavm, et
Tefsir, et-Tevbe, et-Tıb ve'l-emrdz, el
Vul_ıdô.n. 
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~ RAŞİT KüçüK 

İBN EBÜ ASRÜN 
C.:ı,~ .s. i 0-1' l 

Ebu Sa'd Şerefüdd!n Abdullah 
b. Muhammed b. Hibetillah 

et-Temlml el-Mevsıll 
(ö. 585/1 189) 

Şafii fakihi, kadılkudat. 
_j 

22 Reblülewel 492'de (16 Şubat 1 099) 

Musul'da doğdu. Ebü'l-Ganaim es-Süle
ml'den kır aat. Kadı Abdullah b. Kasım eş
Şehrezurl'den fıkıh. İbn Hamis ei-Ka'bi 
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