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el-Kayrevani en-Nefzi
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386/996)

Mezhep fıkhına dair yazdığı
er-Risiile adlı temel metinle tanınan
Maliki alimi.
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yılında Kayrevan'da dünyaya
kaynaklarda 316' da (928) doğ
duğu kaydedilmişse de er-Risale'yi 327'de (939) yazdığına göre bu bilgi yanlış
olmalıdır. Nefzl veya Nefzavl nisbesinden
dolayı gerek klasik kaynaklarda gerekse
yeni araştırmalarda memleketi ve kabilesi hakkında fa rklı görüşler ileri sürü!-

310 (922)

geldi.

Bazı

müştür. Bazı müellifler onu, Endülüs veya Kuzey Afrika'daki Nefze adlı yere veya
kabileye nisbet etmekle birlikte Tunus'ta
Şattülcerld'in güneyindeki Nefzave bölgesinde yaşayan aynı adlı kabileden olduğuna dair rivayet daha isabetli görülmektedir (el-Cami' [ n ş r. Abdülmecld Türk!J, neşredenin girişi, s. 52; Hadi ed-Derka ş, s.

98-99).

Tahsil hayatına küçük yaşta Kur'an -ı
Kerlm'i ezberleyerek başlayan İbn EbG
Zeyd dönemin önemli ilim merkezlerinden biri olan Kayrevan'da Arap dili ve
edebiyatı , fıkıh , tefsir, hadis, kelam ve
kıraat dersleri a ldı. İçinde yaşadığı zengin ilmi çevrenin yanı sıra kabiliyeti sayesinde hocalarının ilim meclisierindeki
tartışmalarda takdir kazandı ve genç
yaşta eser verecek seviyeye ulaştı. Daha on yedi yaşında iken kaleme aldığı erRisale adlı eseri büyük itibar gördü. Yaşadığı bölgede ve hac seyahati sırasında
ders aldığı veya rivayette bulunduğu hocalan arasında Ebü'I-Fazl el-Mümsl, EbG
Bekir İ bnü'I-Lebbad, Rebl' b. Süleyman
el-Kattan. Ebü'I-Arab et-Temlml. Derras
el-Fas!, EbG Said İbnü'I-A'rabl, İbnü'l
Haccam. EbG İshak es-Sebal. Abdullah
b. Ahmed ei-İbyanl, Asili. EbG İshak
İbn Şa'ban gibi alimler vardır. Bağdat'
ta Maliki fıkhının en büyük temsilcisi
EbO Bekir ei-Ebherl başta olmak üzer e
birçok alim le de mektup yoluyla bilgi alış
verişinde bulundu. icazet aldı ve icazet
verdi.
İ bn EbG Zeyd Maliki mezhebinin yayı l

meselelerin tahlil edilip dayanakve ilgili kuralların belirlenmesi için bir vesile saydığı eğitim
öğretim faaliyetlerindeki başarısında geniş ilmi birikiminin, güçlü hafızasının . kolay anlaşılır üsiGbunun ve öğretim metodunu iyi bilmesinin büyük etkisi oldu. Birçok talebe çeşitli ülkelerden gelerek ondan ders aldı. Bunlar arasında Mekki b.
EbO Tali b, EbO Bekir ei-Havlanl. Ebü'I-Kasım el-Berazil. İbnü'I-Faradl, İbnü'I-Haz
za. İbnü 'I -Attar el-Kurtubl, Muhammed
b. FütGh ei-Humeydl, Ebü'I-Mutarrif İbn
Futays, EbG Bekir el-Hassar. Ebü'l-Velld
İbnü 's-Saffar gibi alimler sayılabilir.
ması,

larının açıklanması

İbn EbO Zeyd 30 Şaban 386 ( 17 Eylül
996) tarihinde Kayrevan'da vefat etti ve

evinde toprağa verildi. Bazı kaynaklarda
ölüm tarihinin 389 (999). 390 ve 396
( 1006) olarak verilmesi gibi Brockelmann'ın doğum yerini Nefzave ve ölüm
yerini Fas olarak göstermesi de ( GAL, ı.
187) yanlıştır.

Özellikle fıkıh, hadis ve akaid konulave mezhepte müctehid kabul edilen İbn EbG Zeyd, devrinde
Malikller'in önderi olup mezhebin geliş
mesinde büyük hizmetler yapmıştır. O
dönemde bölgeye hakim olan Şii- Fatımi
ler'in baskısına karşı mücadele vermiş,
mezhebirıin ve dolayısıyla Ehl-i sünnet'in
görüşlerini savunmuştur. Daha genç yaş
ta fıkha dair bir eser yazması ve özellikle baş tarafına akaidle ilgili bir bölüm eklemesi, ayrıca Rafizlliği benimseyenlerin
dinden çıktığına fetva vermesi, Ehl-i sünnet ile Şla arasındaki ihtili!ıflara dair çeşitli
risaleler kaleme alması (Hadi ed-Derkaş,
s. 3 ı O-311) bu mücadelesiyle ilgilidir. Mali ki mezhebini derleyip taparlaması ve
rında uzmanlaşan

imamının görüşlerini açıklamasından
dolayı

"küçük Malik" ve "mezhebin kutbu" lakaplarıyla anılmış ; bu mezhepteki konumu ve değeri. "İki şeyh (İbn Ebfı
Zeyd ve Ebherl). iki kadı (Abdülvehhab
ve İbnü'l-Kassar) ve iki Muhammed (İbn
Sahnfın ve İbnü ' l -Mewaz) olmasaydı mezhep ortadan kalkardı" cümlesinde ifadesini bulmuştur. Özellikle fıkıh konusundaki eserlerinin genel kabul görmesinin
bir sebebi de büyük önem verdiği rivayet
hususundaki titizliği ve güvenilirliğidir.
Bir diğer özelliği ise mezhep görüşlerinin
rivayetinde isnadının all olmasıdı r. Nitekim SahnGn'dan bir. İbnü'l-Kasım'dan
iki, İmam Malik'ten üç vasıta ile nakilde
bulunmuştur.

İbn EbG Zeyd bazı tasawuf ehlinin Allah'ı

görmek, bir şeyi başka bir şeye çevirmek gibi dini ve akli bir temeli olmayan keramet iddialarını ş i ddetle tenkit
etmiş, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Muhammed el-Bekrl es-Sıkılll'nin bu konudaki kitabına reddiye olarak Keşfü 't-Telbis ve el-İsti?-hfır fi'r-red 'ale'l-Bekriyye adlı iki eser kaleme almıştır. Ancak bazı alimlerin, onun her t ürlü kerameti inkar ettiğini ileri sürerek kendisine karşı
reddiyeler yazması ve bu konudaki tartışmaların uzayıp gitmesi üzerine C üz,
fi i§bdti keramati'l-evliya, adlı bir eser
yazarak görüşlerine açıklık getirmiştir.
Akaid konularında Selef'in görüşlerini
benimseyen İbn EbG Zeyd, Ali b. Ahmed
el-Bağdadl'nin Kayrevan ulemasına gönderdiği , onları Eş ' arlliği bırakıp Mu'tezile mezhebi ni benimsemeye davet eden
mektubuna da er-Red 'ale'l-Kaderiyye
ve müna]fazatü risaleti'l-Bagdadi elMu'tezili adlı bir risale ile cevap vermiş
tir.
Eserleri. 1. er-Risfile*. Maliki fıkhının
temel metinlerinden biri olan eser üzeri-
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~~~i Kitabi 'I-Cihad min Kitabi'n-Nevadir
ue'z-ziyadat, Beyrut 1994) 1998 yılı içinde
tahminen on sekiz cilt halinde basılacağı
Beyrut Darü 'l-garbi'I-İslaml katalogunda
haber verilmekle birlikte (ayrıca bk. el-Cami' ln ş r. Abdülmedd TürkTJ, neşredenin

girişi,

s. 63) bu neşir henüz gerçekleş
3. Mul]taşarü'l-Müdevvene.
Yaklaşık 50.000 meseleyi ihtiva ettiği
söylenmektedir. Eserin, yalnız Maliki literatüründe görülen ve belli bir fıkıh baş
lığı altında yer almayan müteferrik meselelerin toplandığı "Kitabü'I-Cam(" adlı
son bölümü ayrıca kitap haline getirilmiş
tir (aş . bk.). 4. el-Cami' ti's-sünen ve'lô.dô.b (ue'l-f:tikem) ve'l-megö.zi ve't-tôril]. Muhammed Ebü'I-Ecfan ve Osman
Bittlh ile (Beyrut 1982. 1983, 1985) Abdülmedd Türki (Beyrut 1990) tarafından yayımlanan eser aynı zamanda Mul]taşa
rü 'l-Müdevvene'nin de son bölümünü
memiştiL

ibn Ebü Zeyd 'in Risale fi vacibi Umuri 'd-diyane

ad lı

eserinden Iki sayfa (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1775, vr. 1'·')

oluşturmaktadır.

İbn EbG Zeyd'in diğer bazı eserleri de
şunlardır: Teh?;ibü'l-'Utbiyye (Tebuibü '1-

ne ibn Nilcl, ZerrOk, Ali b. Muhammed
ei-MenOfi. Muhammed b. İbrahim et-Tetat başta olmak üzere birçok alim şerh
yazmış. bazı alimler de eseri manzum hale getirmişlerdir. Baş tarafındaki akaidle
ilgili bölüm de çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Kuzey Afrika ve Endülüs'te olduğu gibi Doğu İslam dünyasında da çok
rağbet gören ve ders kitabı olarak okutulan er-Risale 'nin birçok baskısı yapıl
mıştır (Fas. ts. ; Kahire 1296, 1304, 1314,
1319. 1323, 1324, 1338, 1340, 1354; Muhammediye 1407/1987; n ş r. HadiHammG-Muhammed Ebü'l-Ecfan, Beyrut 1406/ 1986.
Megravl' n i n Gurerü 'l-ma~ale {f şerf:ti garibi'r-Risale'siyle birlikte). Edmond Fagnan
(Paris 1914). L. Bercher(Alger 1945, 1948,
1949) ve Kevser Abdüsselam ei-Baslrl
(Cezayir- Kah i re 1988) tarafından Fransız
ca'ya çevirileri yapılan eseri A. D. Russell
ve Abdullah b. Me'mOn Sühreverdl ile
(London 1906) J. Kenny (Minna 1 Nigeria
1992) İngilizce'ye tercüme etmişlerdir.
2. en-Nevadir ve'z -ziyadat 'alô ma
ii'l-Müdevvene ve gayriha mine'i-ümmehat min m esa'ili Malik ve aş]J.abih.
Kısaca en- Nevadir ve'z-ziyadat olarak
anılan kitapta Maliki mezhebinin el-Esediyye, el-Müdevvenetü'l-kübra, elMecmu'a, el-Mevvaziyye, el- Vaçlı]J.a,
el-Müstal]rece (el-'Utbiyye) gibi ilk kay-
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nakları ile (ümmehat) diğer bazı eserlerde
yer alan İmam Malik ve talebelerine ait
görüşler derlenmiş, bu kitaplarda bulunmayan hususlar da esere ilave edilmiştir.
İbn EbG Zeyd, Maliki fıkhının en hacimli
ve önemli kaynaklarından biri olan bu eserde sadece görüşleri kaydetmekle kalmamış. bunları tartışmış . zor olanlarını açık
lamış. ayrıca kendi tercih ve ictihadlarını
da belirtmiştir. Günümüze çeşitli nüshaları ulaşan (Had! ed-Derkaş, s. 372-3 74)
ve cihadla ilgili bölümü Mathias von Bredow tarafından neşredilen eserin (el-Cihad f:tasebe'l-me?hebi 'l-Maliki ma'a taf:t-

lbn EbO Zeyd
ei-Kavrevani'nin
en-Nevadir
ue'z-ziyada t adlı
eserinin
i. cildinin
ilk ve son sayfa ları
(Süleymaniye Ktp. ,
Ayasofya,
nr. 1479)

Mü.stal]rece); e?;-Zeb 'an me?;hebi Malilf; er-Red 'ala İbn Meserre el-Mô.n~;
Risale ii va ci bi umuri'd-diyane (N uruosmaniye Ktp., nr. 1775; ayrıca bk. Brockelmann, GAL Suppl., 1. 302; DMBİ, Il, 660);
[\aşide ii med]J.i'r-Resul (eserlerin yazma nüshal a rı içi n b k. el-Cami' ln ş r. Abdü lmecld TürkiL neşredenin g iri ş i , s. 61-66;
Brockelmann. GAL, 1, 187- 188;S uppl., 1,
301- 302; Sezgin, GAS, 1, 470, 472, 478481; Hadl ed-Derkaş, s. 337-374). Bunlardan başka müellifin kaynaklarda şu eserleri zikredilmektedir : A]J.kamü'l-mu'allimin ve'l-müte'allimin, Kitôbü'l-İ~tiçla
bi-Ehli's-sünne, Risale ii uşuli't-tev]J.id,
Mes'eletü'l-]J.ubus 'ala evladi'l-a'yan,
Teisiru ev]fö.ti'ş-şalavat, Kitabü'l-Me-
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ndsik, Mes'e1etü'n-nikdf:ı bi-gayri beyyine, Risd1etü 'n-nehy 'ani'1-cede1, ffimayetü 'ır:i:i'1-mü'min, Kitdbü'ş-Şi~a
billô.h ve 't-tevekkü1 'a1ellô.h, Kitdbü'1Ma'rife ve '1-ya~in, Kitô.bü '1-Vesô.vis,
Kitô.bü'd-Du'ô.', Risô.1etü'n-naşi]Ja ve'1mev'i?:a, e1-Beyô.n 'an i'cô.zi'1-Kur'ô.n,
Risô.1e ii men te']Ju~ühu 'inde ~ırô.'a
ti'1-Kur'ô.n ve'~-~ikr ]Jareke, Risô.1e ila
eh1i Sicilmase ii tilaveti'1-Kur'an, Risa1e ti'r-red 'a1e'1-Kaderiyye ve müna~azatü Risô.1eti '1-Bagdddi e1-Mu'tezili.
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Ebü'l-Haris Muhammed
b. Abdirrahman
b. el-Mugire el-Kureşi el-Amiri

(ö . 159/776)

L

Tebeu't-tabiinden
Medineli fakih, muhaddis.

_j

80 (699) yılının sonlarında doğdu . Üçüncü göbekten dedesi olan Ebu Zi'b Hişam
b. Şu'be'ye nisbetle İbn Ebu Zi'b diye meş
hur oldu. Ebu Zi'b Bizans topraklarına girince yakalanarak hapse atıldı ve orada
vefat etti. İli m geleneğine sahip bir aileye
mensup olan İbn Ebu Zi'b'in dayısı Haris
b. Abdurrahman ve kardeşi Mugire b. Abdurrahman da güvenilir birer muhaddis
olarak bilinmektedir.
İbn Ebu Zi'b tabiinden İkrime ei-Berberi. Nafi', Said el-Makbüri gibi kimselerle
karşılaşmış ve onlardan hadis öğrenmiş
tir. Bunların dışında münavele usulü ile
hadis aldığı İbn Şihab ez-Zühri. Abdurrahman b. Mihran. Şürahbil b. Sa'd, Muhammed b. Kays. Ebü'z-Zinad gibi muhaddislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda
kimseden hadis rivayet etmiş; Ma'mer b.
Raşid, Süfyan es-Sevrl. Abdullah b. Mübarek, Veki' b. Cerrah, Hişam b. Ubeydullah.
Yahya el-Kattan gibi muhaddisler de kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Adem
b. Ebu İyas. Ebu Nuaym Fazı b. Dükeyn.
Yezid b. HarCın , İbn Ebu Füdeyk. Ali b.
Ca' d, Velid b. Müslim de ondan hadis alanlar arasındadır.

İbn Ebu Zi'b'in Zühri'den olan rivayetleri muzdarib sayılarak eleştirilmiştir. Ancak onun sadece hadis meclisinde Zühri'ye arzedildiği sırada duyduğu hadisleri
Zühri'ye nisbetle tahdis sigası ile rivayet
etmesi sebebiyle eleştirildiği. halbuki bütün muhaddislerin bu şekildeki rivayeti
makbul saydıkları da ifade edilmiştir (i b n
Ebu Hatim, Vll, 314; Mizz\', XXV, 635). İbn
Main'in onun hakkında kullandığı "İbn
Ebu Zi'b Zühri'den hiçbir şey duymamış
tır" SÖZÜ de kendisinin Zühri'den sema
yoluyla rivayeti bulunmadığı. rivayetlerinin arz yoluyla olduğu anlamına gelmektedir.
Güvenilirliğiyle tanınan İbn Ebu Zi'b'i
Ahmed b. Hanbel ve Ya'küb b. Şeybe "sika sadOk", İbn Ebu Hatim. "sikayefkahu",
Yahya b. Main. Ebu Zür'a er-Razi ve Hatib ei-Bağdadi "sika". Ali b. Medini "sebt"
olarak değerlendirmiştir. Ahmed b. Hanbel onun Said b. Müseyyeb' e benzetildiği-

ni, Malik b. Enes'ten daha üstün nitelikleri bulunduğunu, ancak rica! ten ki dinde
Malik'in daha müsamahasız olduğunu
belirtmiştir. İbn Ebu Zi'b'in Kaderiyyeci
görüşleri benimsediği ve bu sebeple Millik'in kendisini terkettiği ileri sürülürse de
(ibn Hacer. IX. 306) bu konuda kaynaklarda başka bilgiye yer verilmediği gibi bazı
kaynaklarda imam Malik'le arkadaş olduğu ve aralarında samimi bir dostluğun
bulunduğu bildirilmiş (ibn Hallikan. IV,
183). ayrıca bu ithamın asıl sebebinin Halife Mehdi-Billah zamanında Medine'deki Kaderiyyeciler'in dövülmesi ve oradan
sürülmesi hadisesi olduğu belirtilmiştir.
Bazı Kaderiyyeciler'in İbn Ebu Zi'b'e sığın
maları sayesinde dövülmekten kurtulmaları dikkate alınarak onun da aynı görüş
leresahip olduğu ileri sürülmüşse de İbn
Ebu Zi'b Kaderiyyeci görüşleri hatalı bulduğunu açıklamış, bu görüşlerin kendisine nisbet edilmesini gerektirecek hiçbir
sözüne de rastlanmamıştır (Hatib, ll, 301;
Zeheb\', Taril].u'l-İslam, s. 601). İbn Ebu
Zi'b hadis rivayet etmesi için halife tarafından Bağdat'a davet edilmiş, bir süre
orada kaldıktan sonra Medine'ye gitmek
istemiş ve geri dönerken Küfe'de vefat
etmiştir.

Buhari ve Müslim'in e1-Cami'u'ş-şa
olmak üzere Kütüb-i Sitte'de rivayetleri bulunan İbn Ebu Zi'b ashabü'l-hadisin fakihlerinden sayılmış. Darekutni onun e1-Muvaıta' adıyla bir eser
kaleme aldığını söylemiş (Zehebl, A' lamü 'n-nübela', IX. 14 7). ayrıca taharet. namaz. oruç, zekat gibi konuları ihtiva eden
Kitô.bü 's-Sünen'inin varlığından söz edilmiştir (ibnü'n-Nedlm, s. 28 1).

J:ıiJ:ı'1eri başta

İbn Ebu Zi'b'in emir bi'l-ma'rüf ve nehiy ani'l-münkeri ifa konusunda titiz olduğu rivayet edilmiştir. Karşılaştığı idarecilerle münasebetlerine dair ilginç olaylar,
halifelerin yaptıkları zulüm ve haksızlık
ları hiç çekinmeden yüzlerine karşı söylediğine dair haberler tabakat kitapların
da önemli bir yer tutmaktadır. Diğer insanlarla münasebetlerinde olduğu kadar şahsi hayatında da takva ölçüsünü
benimseyen İbn Ebu Zi'b'in gün aşırı oruç
tuttuğu, gecelerinin önemli kısmını ibadetle geçirdiği. yaz kış aynı elbiseyi giydiği ve ekmekle zeytin yağı yiyerek hayatını sürdürdüğü kaydedilmiştir. Onun
hayatına dair Rabai (ö. 379/989) tarafın
dan kaleme alınanA{ıbdru İbn Ebi Zi'b
adlı eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr.
92, vr. 313-316).
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