
İBN EBÜ HACELE 

dükten sonra tabutuna konulmasını va
siyet etmiştir. 

İbn EbCı Hacele'nin şiirlerinin çoğu na't 
tarzında olmakla birlikte methiye. gazel, 
hiciv türü şiirleri de vardır. 7000 beyit tu
tarındaki yedi urcCıcesiyle 771 (1369) yı
lında cereyan eden İskenderiye Savaşı'na 
dair kasideleri önemli manzumelerinden
dir. Hariri'yi taklit ederek sanatlı nesirle 
kaleme aldığı makameleri ve edebi mek
tupları da bulunan İbn Ebu Hacele dil, 
edebiyat. fıkıh, hadis. tarih ve aşk gibi de
ğişik alanlarda sekseni aşkın eser yazmış

tır. 

Eserleri. İbn Ebu Hacele'nin günümüze 
ulaşan eserleri şunlardır : 1. Sükkerdd 
nü 's-Sultan el-Melikü 'n-Ndşır. Sahi
bü's-Sükkerdan olarak da anılan Mem
lüklü Sultanı el-Melikü'n-Nasır'a takdim 
edilen eser 757 (1356) yilında yazılmış 
olup sultanın biyografisi ve menkıbeleriy
le Mısır tarihinden bahseder. ilk defa Bu
lak'ta basılmış (ı 288). daha sonra Kahire 
(ı 3 ı 4, 13 ı 7, 1377) ve Beyrut'ta (ı 399) çe
şitli baskıları yapılmıştır. Eser Türkçe'ye 
de tercüme edilmiştir (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 6258: Nuruos
maniye Ktp., nr. 3940). 2. et-Tari' 'ale's
Sükkerddn. Bir önceki eserin zeyli olup 
beş bölümden meydana gelir (Brockel
mann, GAL, ll , 14) 3. Divdnü'ş-şabdbe. 
Aşka ve aşıklara. özellikle ilahi ve platonik 
aşka dair mensur ve manzum parçalar
dan meydana gelen eserin başlıca kay
nakları ibnü'l-A'rabl'nin (EbO Abdullah Mu
hammed 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-Meli
kü'n-Nasır'a takdim edilen ve otuz bö
lümden 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 tara
fından 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 ta
rafından 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 cami
si bulunan sahabi U kbe b. Nafi'in menkı

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, Man
tıl}u't-tayr, et-Tıbbü'l-mesnun fi def'i't
ta'U.n, Det'u 'n-nıl}me fi'ş-şaldt 'ald ne

biyyi '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 eserle
rin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, ll, 13-14: Suppl. , ll. 5-6), SüWkü's
senen ila vaşfi's-seken (iü Ktp. , AY, nr 
877). Şerf:ıu Gunyeti'r-rdmi ve gayeti'l
merdmi li'l-me'dni (Süleymaniye Ktp ., 
Ayasofya, m 4193). 
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İBN EBU HAFSA 
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İBN EBÜ HA TİM 
(~b- .si ı.)!') 

Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Muhammed b. İdris er-Razi 

(ö. 327 /938) 

el-Cerf:ı ve't-tacdil adlı 
eseriyle tanınan 

hadis hafızı, müfessir ve fakih. 
_j 

240'ta (854) Rey'de doğdu . Babası Rey'
deki Derbühanzale'de oturduğu için Han
zall diye anıldı. Dedeleri Hanzale b. Temlm 
oğullarının mevlası olduğundan Tem1m1 
ve Hanzal1 nisbeleriyle anıldığı da söyle
nir. "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 ba
basından 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 ha
dis yazdığı nı söylemesi ( el-Cerf:ı ve't-ta'
dfl, VI ı , 214) onun erken yaşta hadis tah
siline başladığını göstermektedir. 255'te 
(869) babası ile, 260 (874) yı lında da ho
cası Muhammed b. Hammad er-Razi et
Tahran! ile hacca gitti. 262'de (876) Şam 
ve Mısır'a, 264'te (878) İsfahan'a ilmi se
yahatler yaptı. Küfe. Basra ve Hicaz gibi 
ilim merkezlerini dolaştı. Eşec el-Kindl, 
Hasan b. Arafe. Muhammed b. Abdülme
lik b. Zencüye, Haccac b. Şair, Müslim b. 
Haccac. Ebu Zür'a ed-Dımaşki. İbn Ebu 
Asım, İbnVareve Ali b. Hüseyin b. Cü
neyd onun hocalarından bazılarıdır. Tale
beleri 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'I
Fazl el-Hemedanl, Ali b. Muhammed el
Kassar ve Ebu Hatim İbn Hibban gibi 
önemli kişiler vardır. 

Ravilerin ve rivayetlerin tenkidi anla
mında "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! alanla
rında 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 bulun
duğunu, mütehassıs bir tenkitçi kabul 
edildiğini söylemekte, ayrıca Ebü'l-Fazl 
Ahmed b. Ali el-Bikendl es-Süleymanl'nin 



onun Hz. Ali'yi Osman'a üstün tuttuğunu 
ileri sürmekle haksızlık ettiğini belirtmek
tedir ( Te?kiretü '1-f:ıuff~. lll, 830; a.mlf., Mf
zanü 'l-i'tidal, ll , 588) 

Babası ve babasının arkadaşı muhad
dis Ebu Zür'a er-Razi gibi İbn Ebu Hatim 
de itikadda ehl-i hadis yolunu ve Ehl-i sün
net görüşünü benimsemiştir. Fıkıhta Ah
med b. Hanbel'in mezhebine tabi olmuş. 
nasların zahiri manasını te'vilden kaçın
mıştır. Ehl-i hadise mensup olmasına rağ
men babası gibi Hz. Ali'yi Hz. Osman'dan 
üstün görmesi sebebiyle Şia yanlısı diye 
itharn edilmiştir(ibn Hacer, Tefl?lbü't-Teh
?fb, IX, 33-34; Rif' at Fevzi Abdülmutta li b, 
s. ı 04-1 05 ; DİA , X, 150). Ancak bu iddiayı 
ortaya atan Mesleme b. Kasım el-Endelü
sl zayıf bir ravi kabul edildiği, öte yandan 
Ebu Hatim ile İbn Ebu Hatim'in ehl-i ha
dis düşüncesini benimsedikleri bilindiği 
için bu iddia fazla rağbet görmemiştir. 

İbn Ebu Hatim, sadece muhaddis değil 
aynı zamanda fakih olduğu için zaman za
man hadislerden hüküm çıkarmış veya 
fıkhi ictihadlarda bulunmuştur (Rif'at Fev
zi Abdü lmuttalib, s. 123-126) Ayrıca şiir 

ve edebiyat alanındaki derin bilgisi sebe
biyle eserlerinde yeri geldikçe şiiriere de 
yer vermiştir. İbn Ebu Hatim tahsil etme
diği tek ilmin kelam olduğunu söylemek
tedir ( a.g.e., s. 128 ). Zahid kişiliğiyle tanı
nan ve bu yönüyle babası tarafından da 
takdir edildiği belirtilen İbn Ebu Hatim 
Muharrem 327'de (Kasım 938) Rey'de ve
fat etti. 

Eserleri. 1. el-Cerl;ı ve't-tacdil*. Hadis 
ravilerinin tenkidine dair olup konusunda 
yazılan ilk kitaplardan biridir. 16.040 ravi 
hakkında bilgi veren eseri Abdurrahman 
b. Yahya el-Muallimiyayımlamıştır (I-IX, 
Haydarabad 1360-1373/1941-1953) Mu
hammed Said b. Besyüni Zağ!Cıl Fihrisü'l
CerJ:ı ve't-ta'dil (Beyrut 1988) adlı çalış
masıyla kitabın kullanımını kolaylaştırmış, 

Ebu Muhammed Falih eş-Şibli de eser 
üzerinde el-Müsta{)rec min Kitôbi'l
CerJ:ı ve't-ta'dil min af:ıvdli'r-rical mim
ma verede ii gayri me?:ilnnih (Kahire 
ı 41 3) adlı bir çalışma yapmıştır. z. Ta~di
metü'l-ma'rife li-Kitabi'l-CerJ:ı ve't-ta'
dil. Hadis tenkidinin savunulduğu önem
li bir çalışma olan eserde (Haydarabad 
137 1/ 1 952) İbn Ebu Hatim öncelikle sün
net ve eseri bilen fakih alimler. ilelü'l-ha
dls ve rica! tenkidinde otorite olan hadis 
hafızları, insanların kendilerinden hadis 
öğrenmeye çalıştıkları dürüst ve müte
vazi alimierin bu alandaki önemi üzerin
de durmuştur. Eerik Nael Dickinson. The 
Development of Early Muslim Hadith 

Criticism: The Taqdima of Ibn Abi Ha
tim al-Razi adlı doktora çalışmasında ese
ri hadis tenkidi yönünden tahlil etmiştir 
("Tez özetleri" Itre. F. Mehveş Kayani ı. İs
Lam! Sosyal Bilimler Dergisi, 11/2 (I 4 I 5/ 
1994). s. 149- I 50) 3. 'İlelü'l-J:ıadiş (el
'İ/el fi'l-h.adfş, Kitabü ' l·' İlel ve beyanü ma 
vaka'a mine'l-f:ıata'i ve'l-f:ıalel fı ba'zi tu
ruki ' 1- e/J.adfşi'/-merviyye {i 's-sünneti 'n-ne
beviyye). Fıkıh konularına göre tasnif 
edilen eser. iki ciltte 2840 hadisi ve Ebu 
Zür'a er-Razi ile Ebu Hatim er-Razi'nin 
bu hadisler hakkındaki görüş ve düşün
celerini kaydetmekte olup Muhibbüd
din ei-Hatlb (l-ll , Bağdad ı 97 1; 1-11, Kah i re 
1343 -1 344/ 1924-1925 ; l-ll, Beyrut I 405/ 
1985) ve üzerinde bir doktora çalışması 
yapan ( 14 ı 4/1993, Camiatü'l-imam Mu
hammed b. SuOd el-is lamiyye, Kül li yetü 
usO ii 'd-dln) Abdullah b. Abdülmuhsin et
Tüveyciri ( Riyad 1414/ 1993) tarafından ya
yımlanmıştır. Yusuf el-Mar' aşil'nin Feha
risü 'İleli'l-J:ıadiş (Beyrut 1406/1986). Eb Cı 
Muhammed Falih eş-Şibli'nin el-MüstaJ;
rec min Kitôbi'l- 'İlelli'bni Ebi ljatim 
fi'l-cerJ:ı ve't-ta'dil( Kahire 141 3) adlı ça
lışmaları da önemlidir. 4. Beyanü JJata'i 
MuJ:ıammed b. İsma'il el-Bu{)ari ii Ta
riJJih. Müellif. et-Tari{) u 'l-ke bir'in Eb Cı 
Zür'a er-Razi ve babası tarafından tashih 
edilen nüshasını görmüş, bu nüshada 
müstensihlerden kaynaklanan hataların 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Buhilri'nin 
et-TariJ;u 'l-kebir'i üç defa gözden geçir
diği bilinmekte, İbn Ebu Hatim'in işaret 
ettiği bazı hatalar, mevcut et-TariJ;u'l
kebir nüshalarında görülmemektedir. 
Hata olarak ileri sürülen bazı hususların 
ictihad farkından ileri geldiğine, bazıları
nın da Buhilri tarafından tashih edilme
miş hatalı nüshalardan kaynaklandığına 
göre (Rif' at Fevzi Abdülmutta lib, s. 255-
258) esere yöneltilen tenkitlerin büyük 
kısmı önemini yitirmektedir. Eseri, Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bu
lunan (lll. Ahmed , nr. 624) tekyazma nüs
hasını esas alarak Abdurrahman b. Yah
ya ei-Mualliml yayımiarnıştır (Haydarabad 
1380). s. el-Merasil. İbn Ebu Hatim'in en 
önemli kitaplarından biri sayılan eserde 
492 (bazı baskılarda 476) ravi ve 1 OOO'e 
yakın mürsel rivayet ele alınmaktadır. Bu 
eserde mürsel terimi. tabiinin sahabeyi 
atlayarak Hz. Peygamber'den rivayette 
bulunması anlamında kullanılmamış , ona, 
bir ravinin çağdaşı olmadığı bir kimseden 
rivayette bulunması şeklinde daha geniş 
bir anlam verilmiş ve el-Merasil'de bu 
şartları taşıyan kimselerin mürselleri in
celenmiştir. Eser Zeynelabidin ei-Bihari 
(Haydarabad 1321 / 1 903 1taşbaskıl), 1341 '-
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de (1923) Haydarabad'da yapılan neşri 
esas alınarak Subhi es-Samerraı (Bağda d 
1387/ 1967), Şükrullah b. Ni'metullah ei
Kücani ( Beyrut- Dımaşk ı 397/1977, 1402/ 
ı 982) ve Ahmed İsam ei-Katib (Beyrut 
ı 403/ ı 983) tarafından neşredilmiştir. 6. 
Tefsirü'l-Kur'ô.ni'l-'a?:im. Tam adı Tef
sirü'l-Kur'ô.ni'l-'a?:im müsneden 'ani'r
ResUJ ve'ş-şaJ:ıô.be ve't-tô.bi'in olan eser
de 19.540 güvenilir rivayet bir araya ge
tirilmektedir. Müellif, Hz. Peygamber'in 
tefsire dair bir açıklamasının bulunduğu 
yerde sadece onu almış, diğer ayetlerde 
ise varsa sahabeden birinin. yoksa bir ta
biin müfessirinin tefsirine yer vermiştir. 
Birçok tefsire kaynaklık eden eser üzerin
de Camiatü Ümmi'l-kura'da cüzler veya 
süreler halinde doktora ve yüksek lisans 
çalışmaları yapılmış ve bu çalışmaların bir 
kısmı neşredilmiştir. Eseri tam olarak Es
' ad Muhammed et-Tayyib on cilthalinde 
yayımiarnıştır (Mekke 14 ı 7/1997). İyade 
b. EyyCıb ei-Kübeysi bir makalesinde (bk. 
bibl) eseri tanıtmıştır. 7. Adô.bü'ş-Şa
fi'i ve menalpbüh. imam Şafii'nin hayatı 
ve faziletine dair kitapların ilki ve en gü
venilir alanıdır. Eserde Şafii'nin istinbat 
ettiği bazı nadir hükümlere de yer veril
miştir. Menô.~ıb ü'ş-ŞQti'i adıyla da anı
lan eser Zahid Kevseri'nin tashihi ve Ab
dülgani Abdülhalik'ın tahkikiyle yayımlan
mıştır(Kahire 1372/1953, 141 3/1993;Bey
rut 1979, 198llofset!).8. Zühdü'ş-şema
niye mine't-tabi'in. Alkame b. Mersed'in 
(ö. ı 20/738) yazdığı ve İbn Ebu Hatim'in 
rivayet edip günümüze gelmesini sağla
dığı eser, zahidliğiyle tanınan sekiz tabi
inin (Amir b. Abdu llah , Rebl' b. Huseym, 
Ebü Müslim ei-Havlani, Esved b. Yezld, 
Mesru k b. Ecda', Hasan-ı Basri, Üveys ei
Karani, Herim b. Hayyan) hayatı hakkında 
bilgi vermekte olup Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye'deki tek nüshası (Mecmua, nr. ı ı , 

vr. ı 60•- ı 66• ) esas alınarak Abdurrah
man b. Abdülcebbar el-Feryevai tarafın
dan yayımlanmıştır ( Medine 1404/1984, 
1408). 9. Aşlü's-sünne ve i't~iidü'd-din. 
Babasına ve Ebu Zür'a er-Razi'ye sordu
ğu soruları ve bunların cevaplarını ihtiva 
etmektedir. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
bulunan eserin (Mecmua, nr. ll, vr. 166•-
169•) aynı kütüphanedekayıtlı (nr. 63) 
mecmua içindeki bir nüshasından da söz 
edilmektedir (Muhammed Aziz, XV 11 402 ı. 
s. 7) es-Sünne adıyla müellife nisbet edi
len eser de (ibn EbO Ya'la, II , 55) muhte
melen bu kitaptır. 10.ljadiş. İbn Ebu Ha
tim'in rivayet ettiği hadislerden oluşan 
eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye'de kayıtlıdır (Mecmua, nr. 41/8, vr. 1 03•-
1 09b) . 11. er-Red 'ale'l-Cehmiyye. Zehe-
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bl bunun hacimli bir eser olduğunu . on
dan iktibasta bulunduğunu belirtmekte
dir (A'Lamü 'n-nübela', XIII, 264) . 12. Fe
zô.'ilü'1-İmô.m (imamüna) A}J.med (Me
nalqbü{Fatlü]'L-imam A/:ımed). Zehebl e1-
'U1üv li'1-'aliyyi'1-gaffô.r'ında bu eserden 
de iktibaslarda bulunmuştur (s. 130) . 

İbn EbO Hatim'in kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır : e1-Fevô.'i- · 
dü'1-kebir (kübra), Fezô.'ilü eh1i'l-beyt, 
Fezô.'ilü Kazvin, Fevô.'idü 'r-Rô.ziyyin 
(Feva'idü ehli'r-Rey), Fevô.'idü'z-zô.'irin, 
Kitô.bü Mekke, e1-Künô., e1-Müsned 
(çok hacim li olduğu belirtilmektedir), Şe
vô.bü '1-a'mô.l. Bunların dışında bazı kay
naklarda İbn Ebu Hatim'e nisbet edilen 
kitaplar bulunduğu gibi İbn Ebu Hatim'in 
talebelerinden Ebü'I-Hasan Ali b. İbrahim 
er-Razi'nin hocasının biyografisine dair bir 
eser yazdığı belirtilmiştir (Zehebl, A'La
mü'n-nübela' , XIII, 263;a .mlf., Tfirfl].u'L
islfim, s. 207-208) . Rif' at Fevzi Abdülmut
talib, İbn Ebi lfatim er-Rô.zi ve e§eru
hCı ii 'uWmi'1-J:ıadi§ adıyla bir eser kale
me almıştır (Kahire 1415/1994) 
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İBN EBU HAYSEME 
(~ -.s!i .,:r.f) 

Ebu Bekr Ahmed b. Ebi Hayseme 
Züheyr b. Harb en-Nesa! 

(ö. 279/ 892-93) 

Hadis hiifızı , 

fıkıh, tarih ve ensab alimi. 
_j 

18S'te (801) Bağdat'ta dünyaya geldi. 
20S'te (820) doğduğu da söylenmektedir 
(İbn Hacer,!, 174). Horasan'ın Nesa belde
sinden geldiği bilinen ailesinin Türk asıl
lı olduğu tahmin edilmektedir (bk. EBÜ 

HAYSEME, Züheyr b . Harb) . Bağdat'ta bü
yüdü ve ilk derslerini babasından aldı. Ba
bası onu küçükyaştan itibaren Yezld b. 
Harun gibi dönemin önde gelen alimleri
nin derslerine götürdü. Yahya b. Main ile 
Ahmed b. Hanbel'den hadis, Mus'ab b. 
Abdullah ez-Zübeyrl'den nesep ilmi, Me
dainl'den tarih , İbn Sellam ei-Cumahl'den 
edebiyat okudu. Ayrıca EbO Nuaym Fazi 
b. Dükeyn. MansOr b. Selerne ei-Huzal. 
Musa b. DavOd ed-Dabbl, Ebu Selerne et
TebOzekl. Affan b. Müslim, Halef b. Hi
şam, Ali b. Ca'd ve diğerlerinden hadis 
dinledi. Bunlar arasında en çok Yahya b. 
Main'den hadis rivayet etti. Kendisinden 
de başta oğlu hadis hatızı Ebu Abdullah 
Muhammed olmak üzere Kasım b. As
bağ, İbn Ebu DavOd. Muhammed b. Ah
med ei-Haki'ml, İsmail b. Muhammed es
Saffar, Muhammed b. Mahled ve Ebu'I
Kasım ei-Begavl gibi kişiler rivayette bu
lundular. Fıkıh. tarih, nesep, şiir ve ede
biyat alanlarında önemli bir yere sahip 
olan İbn Ebu Hayseme'nin hadis rivaye
tindeki güvenilirliği konusunda muhad
disler ittifak etmiş. Darekutnl ve Hatlb 
ei-Bağdadl onu sika olarak vasıflandırmış . 

tabakat kitaplarında raviler hakkındaki 
görüşlerine yer verilmiştir. Bazı kaynak
larda İbn Ebu Hayseme'nin müstakil bir 
fıkhl mezhebi olduğu ve kendisine Kade
riyyecilik isnat edildiği belirtilmişse de 
(Yakut. lll, 37; İbn Hacer. ı. 174) bu konu
da yeterli bilgi bulunmamaktadır. İbn Eb O 
Hayseme Cemaziyelewel veya Şewal279'
da (Ağustos 892 veya Ocak 893) Bağdat'ta 
vefat etti. 

Eserleri. 1. et-Tô.ril]u '1-kebir. Zengin 
bir muhtevaya sahip olduğu, sonraki mü
elliflerin çokça faydalandığı bilinen eser 
püyük boy on iki çilt oi!Jp (K~ttanl. s. 262) 
Hatlb ei-Bağdadl, konusunda bu eserden 
daha faydalı bir kitap görmediğini söyle
mektedir. İbn EbO Hayseme, oğlu Mu
hammed'den de yardım görerek yazdığı 
ve ravileri cerh ve ta' dil ettiği bu eserini 

bütün halinde rivayet etmeye özen gös
termiş, pek çok kimseye onu rivayet et
me izni vermiştir. Ebü'I-Kasım ei-Begavl 
eseri müellifinden sema yoluyla almış. 
Endülüslü muhaddis İbn Hubeyş tarafın
dan tamamının veya büyük bir kısmının 
ezberlendiği ifade edilmiştir (E/2 [ing 1. 
lll, 803 ). Eserin çok eski bir nüshasından 
bazı parçalar Medine'de Mahmudiye (UsQ
Iü'l-hadls. nr. 26) ve Fas'taki Karaviyyln (nr. 
244, 8 ve 9. kısırnlara ait 1 O varak; ayrıca 
bk. Şakir Mustafa. ı. 223) kütüphanelerin
de bulunmaktadır. 2. Tô.ril]u ruvô.ti'1-J:ıa
di§. Katib Çelebi bu eserin Buhar!' nin et
Tô.ril] 'ine benzediğini kaydetmektedir. 
3. Kitô.bü Al]bô.ri 'ş-şu'arô.' . Günümüze 
gelip gelmediği bilinmeyen eser Merzü
banl'nin e1-Müveşşa}J.'ının önemli kay
naklarından biridir. İbn Ebu Hayseme'nin 
Kitô.bü'1-İ'rab (A'rab), Kitô.bü'l-Bir, Ki
tô.bü'l-Müntemin, Veşô.ya'1-'u1emô.' 'in
de'1-mevt adlarında başka eserleri bulun
duğu da zikredilmiştir. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 

İBN EBU HUZEYFE 

(bk. MUHAMMED b. EBÜ HUZEYFE). 
L _j 

ı 
İBN EBU HÜREYRE 

ı 

( Ö)l..fb u:! i .,:r.f) 
Ebu Ali Hasen b. ei-Hüseyn b. Ebi 

Hüreyre ei-Bağdadi 
(ö. 345/956) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Çok 
sayıda hocadan ders aldığı rivayet edil
mekle birlikte kaynaklarda bunlardan 
sadece Ebu İshak ei-Mervezl ile İbn Sü-


