iBN EBO HACELE
Velid Muhammed b. Ahmed başkadılığa
getirildi. Halku'l-Kur'an konusundaki tartışmaları yasaklayan Halife Mütevekkil Alellah, hem İbn Ebu Duad hem de görevini kötüye kullanan oğ l u Ebü'l-Velld ile
irtibatını kesti ve Ebü'l-Velld'i 237 (851)
yılında görevinden azletti. ayrıca malları
na el koydurup kendisini hapse attırdı.
Daha sonra para karşılığında serbest bı
rakılan Ebü'l-Velid Zilkade 239'da (Nisan
854) öldü. İbn Ebu Duad da Muharrem
240'ta (Haziran 854) Bağdat'ta vefat etti
ve evinde defnedildi.
Kaynaklar İbn Ebu Duad'ın hafızası
güçlü bir şair. edip. kelam ve fıkıh ilimlerini iyi bilen. alimleri himaye eden. cömert. vefakar. alçakgönüllü bir kişi olduğu hususunda birleşmektedir. Di'bil elHuzai Taba]fiitü'ş-şu'arô.'ında onu iyi bir
şair olarak nitelendirmiş ve bazı şi i rlerini
nakletmiştir. Ebu Ubeydullah el-Merzübani de İbn Ebu Duad'ın şairliğini ve halifelerle olan ilişkilerini el-Mürşid ii al.Jbô.ri'I-mütekellimin adlı eserinde anlatmıştır. Ebu Bekir el-Cürcani. İbn Ebu Duad' dan daha güzel konuşan birini görmediğini söyler. Ebu Temmam et-Tai de divanında onun hakkında övgü dolu kasidelere yer vermiştir. Cahiz. Vezir İbnü'z
Zeyyat'ın dostu olmasına rağmen İbn Ebu
Duad'dan övgü ile söz etmiş. onun bütün
ilimiere vakıf bir alim ve değerli bir şair
olduğunu, insanların yaptığı hataları bağışladığını ve alimleri himaye ettiğini belirtmiştir. Zira İbn Ebu Duad. tutuklanmak istenen Cahiz'in serbest bırakılma
sını sağladığı gibi el-Beyan ve't-tebyin
adlı eserini kendisine hediye etmesi münasebetiyle ona 5000 dinar vermişti. İbn
Ebu Duad özellikle Mu'tezile alimlerini
halifelerle tanıştırmış ve onlara maddi
destek sağlamıştır.
İbn Ebu Duad'a yöneltilen en önemli
e l eştir i.

onun halku'l-Kur'an meselesinde Sünni alimiere bas kı uyguladığının ileri sürülmesidir. Kendisinden önce Sümame b. Eşres. Mu'tezile anlayışının resmi
bir mezhep haline gelmesi için gayret
göstermişse de halifeler nezdinde yeterli nüfuzasahip bulunmadığından başarılı
olamamıştır. İbn Ebu Duad'ın Me'mun ,
Mu'tasım-Billah ve Vasil5-Billah üzerindeki geniş nüfuzunun yanı sıra başkadı
lık görevinde bulunması Mu'tezile'nin resmi mezhep haline gelmesini temin etmiş .
dolayısıyla inanç ve düşünce hürriyetini
kısıtlayan m ih ne* olayının gerçekleşme
sine de yol açmıştır. Kelami ve fıkhi konularda herhangi bir eserine rastlanmayan

İbn Ebu Duad'ın kelama dair görüşleri
çerçevesinde sadece halku'l-Kur'an meselesinde Ahmed b. Hanbel ile yaptığı
tartışmalar nakledilmiştir. Bu tartışma
larda İbn Ebu Duad bir şeyin ya kadim
veya hadis olabileceğini. Allah'tan başka
kadim varlık bulunmadığına göre Kur' an ' ın hadis ve Allah'ın da onun rabbi olduğunu kabul etmek gerektiğini savunup Ahmed b. Hanbel'i Kur'an'ın ezeliliği
fikrinden caydırmaya çalışmıştır (Cahiz,
lll. 293-294) İbn Ebu Duad. bu tavrı sebebiyle müslümanların çoğunluğunu oluş
turan Sünniler nezdinde itibarını kaybetmiştir. Nitekim Ebü 'l-Haccac el-A'rabi.
yazdığı şiirlerde onu şiddetle eleştirip dinden dönmekle itharn etmiş. Avn b: Muhammed el-Kindi de İbn Ebu Duad ' ın
müslüman olduğunu söyleyenierin öldürülmesi gerektiğini iddia edecek kadar
aşırı bir tepki göstermiştir. Sübki. İbn
Ebu Duad'ın Hz. Peygamber ve ashabının
bilmediği şeyleri bildiğini söylediğine dair
rivayetlerin asılsız olduğuna dikkat çeker
ve bu tür rivayetlerin muhaliflerinin taassubundan kaynaklandığını belirtir (Tabal).at,II, 55) . Fehmi Ced'an da iddia edildiği gibi İbn Ebu Duad'ın mihnenin gerç ekleşmesinde herhangi bir rolü bulunmadığın ı . aksine onu hafifletmeye çalış
tığın ı . halifeleri n alimiere işkence yapmasını engellemek istediyse de başarılı alamadığını kaydetmektedir (el-Mif:ıne, s.
ı 07. 275). İbn Ebu Duad'ın itikadi konularla ilgili olar ak görüş beyan ettiği diğer
bir husus da Allah'ın görülmesi meselesidir. İbn Ebu Duad, ahirette Allah'ın görüleceğini kanıtlamak için Sünniler'ce ileri sürülen rü 'yet hadislerinin zayıf olduğunu ve isnad açısından problemler taşı
dığını söylemiştir (Sübkl, ll, 14 7)

İbn Ebu Duad hakkında muhalifleri ve
taraftarlarınca yapılan değerlendirmeler

de tarafgirlik hakim olmakla birlikte Fehmi Ce d' a n ' ın iddi as ının aksine mihne olayında önemli rol oynamış. Mu'tezile alimlerini ve kendi mezhebini korumaya çalışmış. devletin gücünü kullanarak muhaliflerinin inanç ve düşünce hürriyetini
engellemiş. onun bu tavrı sonuçta Mu'tezile'nin aleyhine olmuştur. İbn Ebu Duad hakkında Ca hiz Risô.le ilô. Ebi 'Abdillô.h AJ:ımed b . Ebi Du'ô.d (Süleymaniye
Ktp., Damad ibrahim Pa ş a, nr. 949 ; Resa'ilü'l-Ca/:ıiz, Kahire 1399/ 19 79, I, 3 13-3ı9)
ve Abdullah b. Muhammed el-Ezdi Münô.:?ara ii mes'eleti ]]al]fi'I-Kur'ô.n ma'a
AJ:ımed b . Ebi Du'ô.d (Süleymaniye Ktp.,
Yenicami, nr. I ı 90) adıyla birer risaleyazmışlardır.
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Ebü'l-Abbas Şihabüdd!n Ahmed
b. Yahya b. Eb! Bekr
b . Abdilvahid et-Tilimsanı
(ö. 776/ 1375)
L

Mağribli şair

ve edip.
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725 (1325) yılında bugün Cezayir Devleti sınırları içinde kalan Tılimsan şehrinde ,
Ebu Hacele lakabıyla tanınan dedesi Abdülvahid el-Mekenl'nin zaviyesinde doğ
du. Küçük yaşta ailesiyle birlikte hacca
gitti. Ailesi hac dönüşü Şam ' a yerleşti. İ lk
tahsilini burada yapan İ bn Ebu Hacele şiir
ve edebiyatın yanı sıra tasawufla da meş
gul oldu. Daha sonra Kahire'ye yerleşti ve
Kahire yakınındaki Mencek Tekkesi'nin
şeyhi oldu . Hayatının geri kalan kısmını
burada geçiren şair 776 ( 1375) yılında
vebadan öldü.
Kaynakların fakih olarak da tanıttığı İbn
Ebu Hacele vahdet-i vücud düşüncesine
karşı çıkmış, bu düşüncenin taraftarlarından şair İbnü'l-Farız' ı kasidelerinde
Hz. Peygamber'in methine yer vermediği
için eleştirmiştir. Onun kasidelerine yazdığı nazirelerde ResGl-i Ekrem'i methetmiş ve bunları bir kitapta toplayarak öl-
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dükten sonra tabutuna
siyet etmiştir.

konulmasını

va-

İbn EbCı Hacele'nin şiirlerinin çoğu na't
tarzında

olmakla birlikte methiye. gazel,
hiciv türü şiirleri de vardır. 7000 beyit tutarındaki yedi urcCıcesiyle 771 (1369) yı
lında cereyan eden İskenderiye Savaşı'na
dair kasideleri önemli manzumelerindendir. Hariri'yi taklit ederek sanatlı nesirle
kaleme aldığı makameleri ve edebi mektupları da bulunan İbn Ebu Hacele dil,
edebiyat. fıkıh, hadis. tarih ve aşk gibi değişik alanlarda sekseni aşkın eser yazmış
tır.

Eserleri. İbn Ebu Hacele'nin günümüze
ulaşan eserleri şunlardır : 1. Sükkerdd nü 's-Sultan el-Melikü 'n-Ndşır. Sahibü's-Sükkerdan olarak da anılan Memlüklü Sultanı el-Melikü'n-Nasır ' a takdim
edilen eser 757 (1356) yilında yazılmış
olup sultanın biyografisi ve menkıbeleriy
le Mısır tarihinden bahseder. ilk defa Bulak'ta basılmış (ı 288). daha sonra Kahire
(ı 3 ı 4, 13 ı 7, 1377) ve Beyrut'ta (ı 399) çeşitli baskıları yapılmıştır. Eser Türkçe'ye
de tercüme edilmiştir (Süleymaniye Ktp.,
Hacı Mahmud Efendi, nr. 6258: Nuruosmaniye Ktp., nr. 3940). 2. et-Tari' 'ale'sSükkerddn . Bir önceki eserin zeyli olup
beş bölümden meydana gelir (Brockelmann, GAL, ll , 14) 3. Divdnü'ş-şabdbe.
Aşka ve aşıklara. özellikle ilahi ve platonik
aşka dair mensur ve manzum parçalardan meydana gelen eserin başlıca kaynakları ibnü'l-A'rabl'nin (EbO Abdullah Muhammed b. Ziyad) Divdnü '1- 'dşıl}in'i, İbn
Davüd ez-Zahirl'nin Kitdbü'z-Zühre'si. Nevkati'nin TuJ:ıtetü':v;:,ırdf'ı ve İbn
Hazm'ın Tavl}u 'l-J:ıamdme 'sidir. el-Melikü'n-Nasır'a takdim edilen ve otuz bölümden oluşan eserde yer alan düşünce
lere vahdet-i vücüd taraftarları karşı çık
mıştır. Birkaç ihtisarı zamanımıza intikal
etmiş olan eser (a.g.e. , ay; Suppl., ll, 6)
Kahire (1279, 1291, 1305) ve Beyrut'ta
(ı 97 2, 1984) basılmıştır. Eserin ilmi ne ş ri
Muhammed Zağlül Sellam tarafından
gerçekleştirilmiş (iskenderiye I 987), ayrı
ca Muhammed İbrahim ed-Desüki tarafından da yayımlanmıştır (Kah i re 14 I 4/
1994). 4. Magndtisü'd-dürri 'n-nefis.
Mukaddimesinde yazarın hayatı ve bazı
eserlerine dair bilgiler yer almaktadır
(Kahire 1305). 5. Ünmu~ecü'l-l}ıtdl fi
nal}li'l-'uvdl. Satranç oyununa dair bir
makam e olup Züheyr Ahmed el-Kaysi tarafından yayımlanmıştır (Bağda d ı 40 ı 1
I 980). 6. Sülvetü '1-f:ıazin fi mevti'l-be-
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nin. Dünyevl felaketleri ve özellikle evlat
acısını tadanları teselli etmek için kaleme
alınmış olan eseri Muhaymir Salih neşret
m i ştir (Amman, ts .). 7. Civdrü'l-a]]ydr
ti ddri'l-l}ardr. Kah ire'de kab ri ve camisi bulunan sahabi Ukbe b. Nafi'in menkı

İBN EBÜ HATİM
(~b- .si ı.)!')
Ebu Muhammed Abdurrahman
b. Muhammed b. İdris er-Razi
(ö. 327 /938)
el-Cerf:ı

belerine dair olan eser yirmi bölümden
oluşur.

İbn Ebu Hacele'nin diğer bazı eserleri

de şunlardır: Divdnü İbn Ebi Ijacele,
Mücteba'l-üdebd', Ijdtıbü'l-leyl, Mantıl}u't-tayr, et-Tıbbü'l-mesnun fi def'i'tta'U.n, Det'u 'n-nıl}me fi'ş-şaldt 'ald nebiyyi 'r-raJ:ıme, Dürerü (Devrü) 'z-zamdn
fi taf:ıni'l-cüllübdn, et-Te~kir bi'l-mevt
ve sükne'l-l}ubur ve'l-]]uruc minhd
ve'n-nüşur, Devdvin şi'riyye (bu eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann,
GAL, ll, 13-14: Suppl. , ll. 5-6), SüWkü'ssenen ila vaşfi's-seken (iü Ktp. , AY, nr
877). Şerf:ıu Gunyeti'r-rdmi ve gayeti'lmerdmi li'l-me'dni (Süleymaniye Ktp .,
Ayasofya, m 4193).
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ve't-tacdil adlı
eseriyle tanınan
hadis hafızı, müfessir ve fakih.
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240'ta (854) Rey'de doğdu . Babası Rey'deki Derbühanzale'de oturduğu için Hanzall diye anıldı. Dedeleri Hanzale b. Temlm
oğullarının mevlası olduğundan Tem1m1
ve Hanzal1 nisbeleriyle anıldığı da söylenir. "Emlrü'l-mü'minln fi'l-hadls" unvanı
na sahip muhaddislerden biri olan babası
Ebu Hatim'in teşvikiyle Rey'in seçkin kıra
at alimi Fazi b. Şazan ' dan Kur'an öğrendi.
Rey'de hıfzını tamamladıktan sonra babasından ve EbCı Zür'a er-Razl'den hadis
tahsil etmeye başladı. Bir muhaddis olan
amcası İbrahim b. İdrls'in ve babasının
dayısı İsmail b. Yezld'in ilmi şahsiyetinin
teşekkülünde önemli katkısı oldu . 254'te
(868) Muhammed b. Ebü's-Selc'den hadis yazdığı nı söylemesi ( el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, VI ı , 214) onun erken yaşta hadis tahsiline başladığını göstermektedir. 255'te
(869) babası ile, 260 (874) yı lında da hocası Muhammed b. Hammad er-Razi etTahran! ile hacca gitti. 262'de (876) Şam
ve Mısır'a, 264'te (878) İsfahan'a ilmi seyahatler yaptı. Küfe. Basra ve Hicaz gibi
ilim merkezlerini dolaştı. Eşec el-Kindl,
Hasan b. Arafe. Muhammed b. Abdülmelik b. Zencüye, Haccac b. Şair, Müslim b.
Haccac. Ebu Zür'a ed-Dımaşki. İbn Ebu
Asım, İbnVareve Ali b. Hüseyin b. Cüneyd onun hocalarından bazılarıdır. Talebeleri arasında İbrahim b. Muhammed
en-Nasrabadl, Ebü'ş-Şeyh, Hüseynek diye
anılan Hüseyin b. Ali et-Tem1m1. Yusuf b.
Kasım el-Miyanec1, Hakim el-Keblr, Ebü'IFazl el-Hemedanl, Ali b. Muhammed elKassar ve Ebu Hatim İbn Hibban gibi
önemli kişiler vardır.
Ravilerin ve rivayetlerin tenkidi anla"nakd" kelimesini eserlerinde ilk
kullanan alim olan İbn Ebu Hatim tefsir,
hadis, fıkıh, usul, kelam, menakıb, zühd,
özellikle de cerh ve ta'dH ile rica! alanlarında eserler vermiş, aynı zamanda Hz.
Peygamber'in sünnetinin Rey'de yayılıp
yerleşmesini sağlamıştır. Zehebl İbn Ebu
Hatim'in İslami ilimlerde otorite olduğu
nu, hadis ilimlerinde en üstün mertebe
sayılan şeyhülislamlık mevkiinde bulunduğunu, mütehassıs bir tenkitçi kabul
edildiğini söylemekte, ayrıca Ebü'l-Fazl
Ahmed b. Ali el-Bikendl es-Süleymanl'nin
mında

