AHMED-i RÜMT
kım

benzerlikler bulunmakla birlikte ayeser sayılrnalarını imkans ız kılan pek
çok fark vardır. Nitekim kırk fasıllık bu
eserin baştan altı faslı Deka'iku'l-J:ıa
]f.a 'ik'te olduğunun aksine, ayet ve hadisler yerine süff imam ve şeyhterin sözleriyle başlar. XVI. fasılda Kuran'ın mahlük olup olmadığına dair (bk. · HALKU'IKUR'AN) Mu'tezile ile Sünniler'in karşıt
görüşleri yer alır (eserin yazmaları için
bk. Alexander-von Kegl , ZDf\10, LX 1ı 9061.
s. 549-592, Su pp!. Persan, nr. ı ı 51
nı

BİBLİYOGRAFYA:
Keşfü'z.zunOn, 1, 66 , 737, 856; ll , 159,
1362 ; E. Blochet, Catalogue des manuscrits
Persans de la Bibliotheque Nationale, Paris
1905, 1, 96, nr. 143; Osman lt Müellifleri, 1,
26; Bediüzzaman Firüzanfer. Şerh·i Meşneuf,
Tahran 1346 hş ., Önsöz; The Alphabetic Cata·

logue of MSS found by 1959·1963 Expedition
in Gorno·Badakhshan Autonomous Region
(nşr. B. G. Gafurov -A. M. Mirzoev), Moskow
1967, s. 94; Münzevf. Fihrist, ı, 41; Abdülbaki Gölpınarlı, Meulana Müzesi Kata/oğu, Anka·

ra 1971, ll , 53, 162; NabibaxŞ Qazi. "A rare
manuscript of Daqa'iq at-Tariq-a Persian
mathnawi by AJ;ımed-e Rumi", Proceedings
of the 27 th International Congress of Orienta·
lists, Ann Harbor 1967, Wiesbaden 1971, s.
279; J. E. Bregel, Persidskaya Literat ura, Mos·

kow 1 973 , s. 1334·1335; Alexander von Kegl,
"Zu Blochet, Catalogue des manuscrits persans", ZDMG, LX 119061. s. 549·592; a . mıf..
Daqa'iqu'l-Haqa'iq", a.e., s. 590 vd.; Louis
Massignon, "La U~gende de Hallace Mansur en
pays Turcs", Rt.J 1ı941- 19461. s. lll; Alphons
C. M. Hamer, "An Unknown Mavlawi-Poet:
Alımad-i Rumi", Studia franica, lll , Lei·
den 1974, s. 229·249; a.mlf.. "Alımad-i Rumi", E/ 2 Suppl. (ing). s. 49·50.
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TAHSiN YAZlCI

AHMED b. SALiH et-TABERİ
( ..s_,.:kıl c:ı~ .:r. ..ı...>-1 )

ı

Mısırlı

hadis

hafızı.

_j

Babası Taberistanlı bir asker olduğu
için İbn ü't-Taberi diye de tanınır. Mı
sır'da doğdu. Hicaz, Yemen. Irak ve Suriye bölgelerinde hadis tahsil ettikten.
kıraat ilmini de Verş ve Kalün'dan öğ
rendikten sonra Mısır'a döndü, ilmini
orada yaymaya başladı. Muhaddis ve
hafız* olduğu kadar kari*, fakih ve nahivci olarak da kabul edilir. İle!* ve ihtilafü'l-hadis* konularında mütehassıs
tı. Özellikle Mısır ve Hicazlı hadis alimleri kanalıyla gelen hadisleri çok iyi biliyordu.
~32

Kaynaklarda Kitô.bü's-Şahôbe adlı bir
eserinden bahsedilmektedir. İbnü't-Ta
beri Mısır'da vefat etmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ebu Ca'fer Ahmed b. Salih
et-Taberl el-Mısrl
(ö. 248/862)
L

Henüz kırk yaşına gelmeden hadis rivayet etmeye başladı. Mısır merkez olmak üzere Bağdat. Şam. Antakya ve diğer birçok yerde ders verdi. Adil olduğunu iki şahit ile ispat edenlere ve sakalı çıkmış bulunanlara hadis rivayet ediyordu. Sakalsız olmasına rağmen kendisini imtihana tabi tuttuğu ve başarılı
olduğuna inandığı EbO Davüd'un oğlu
Abdullah'a da rivayette bulunmuştur.
Zühli ve EbO Zür'a ed-Dımaşkl gibi birçok büyük muhaddisin hadis rivayet ettiği Ahmed b. Salih'ten Buhari de yirmi
sekiz hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Buharf onun güvenilir bir muhaddis olduğunu ve kendisine yöneltilen tenkitlerin
hiçbir delile dayanmadiğını söylemiştir.
Bütün kaynaklar İbnü 't-Taberi'nin sika*
olduğu noktasında müttefiktir. Ancak
kibirli oluşu, yegane kusuru olarak zikredilir. Her ne kadar Nesai onu cerhetmiş ise de bu cerh*, Nesai'yi meclisinden kovd uğu için aralarındaki kırçınlık
tan ileri geldiğine hükmedilerek, itibar
görmemiştir. İbn Main'in cerhi ise gerçekte ona değil. hadis uydurmakta maruf olan Mekke şeyhi Ahmed b. Salih eş
Şemmüni'ye (Şemmüml) yöneliktir. Zira
İbnü't- Taberi birçok konuda İbn Main
seviyesinde görülmüş, hatta Mısır ve Hicazlılar'ın rivayet ettiği hadisleri İbn Main'den daha iyi bildiği kabul edilmiştir.
Ahmed b. Salih'in sağlam ve güvenilir
bir muhaddis olduğunu gösteren bir husus da İbn Zebale'den yüz bin kadar hadis yazdıktan sonra onun hadis uydurduğunu anlayınca bütün hadislerini terketmesidir. ·

Bu ha ri, et· Tarih u '1-kebfr, ll, 6; el-Cerh ue 't·
ta'dfl, ll , 56 ; Hatib. Tarf!]u Bagdad, ~ IV·, 195·
202; Tabakatü't-Hanabile, ı , 48; Kadi iyaz.
Tertfbü'l-medarik (nşr. M. Tavit et-Tancll, Ra·
bat 1383/1963, IV, 38-39; Zehebi, Te?kiretü'lhuffaz, ı , 496; a.mlf.. A'lamü'n-nübela', XII,
160·177 ; a.mlf.. Mfzanü '1-i'tidal, ı , ı 04; a.mlf..
Ma 'rife tü '1-kurra' (Cadelhak), ı, 152; Sübki.
Tabaka tü ·ş-Şafi' iyye, Kah ire 1324, ı, 186; İbn
Hacer, Teh?fbü 't·Teh?fb, ı, 39·42.
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(bk. SARBAN AHMED).

AHMED es-SAvi
(bk. sAvi, Ahmed b. Muhammed).

ı
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Ebü'l-Fazl Ahmed b. Selerne b. Abdiilah
el-Bezzaz (Bezzar) en-Nisaburi
(ö. 286/899)
Tanınmış hadis hafızı.
_j

imam Müslim'in Belh ve Basra'ya yapyolculuklarda ona arkadaşlık etti.
Kuteybe b. Said; İshak b. Rahuye, Osman b. EbO Şeybe, EbO Küreyb, Ahmed
b. Meni' gibi birçok meşhur alimden hadis aldı. Devrin ünlü muhaddisi Kuteybe
b. Said'in yanına gidip ondan hadis okumak istediği zaman. çok sevdiği oğlun
dan ayrılmak istemeyen babası. bu seyahatin gerekli olup olmadığı hususunu
da İshak b. Rahuye ile istişare etti. ishak b. Rahüye'nin, Ahmed'in kendisinden çok şey öğrendiğini, ancak Kuteybe'nin de farklı kişilerden elde ettiği bilgileri bizzat ondan öğrenmesinin isabetli olacağını söylemesi üzerine. memleketi dışında hadis tahsil etmesi için
babası ona izin verdi. Kendisinden de
EbO Zür'a er-Razi. ibn Vare. EbO Hatim
er-Razi gibi hocaları ve EbO Hamid b.
Şarkı. Yahya b. MansOr ve diğer öğren
cileri hadis rivayet etmişlerdir. Adil ve
emin olmasının yanı sıra hadiste hüccet* unvanına da sahip bulunan Ahmed
b. Selerne'nin Müslim'in Sahlh'ine benzer bir müstahrec*i olduğu bilinmektedir. ŞaJ:ıiJ:ı adı da verilen bu eser günümüze ulaşmamıştır. 232 (846-47) yılında
Bağdat'ta hadis imla* ettiğini Hatib eiBağdadi kaydetmektedir. Sık sık gidip
hadis okuttuğu Bağdat'ta vefat etti.
BİBLİYOGRAFYA :

el·Cerh ueHa'dfl, ll, 54; Hatlb, Tarfl]u Bag·
dad, IV, 186-187 ; Zehebi. A'lama·n-nübela',
XIII, 373; a.mlf.. Tezkireta 'l·huffaz, ll, 637-638;
a.mlf.. el·' iber, ı , 4-12; SüyOti. T~bakatü '/-h u{
faz (Ömer). s. 279 ; ibnü'I - İmad. Şe?erat, ll , 192;
Kettan i. erRisaletü 'l·müstetrafe. s. 28.
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AHMED-i SERHENDİ
(bk.
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KEMAL SANDlKÇI

AHMED SARHAN

AHMED b. SELEME
(;w_, .:r. ..ı...>-1)
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iMAM-ı RABBANİ) .

AHMED b. SiNAN
( .:ıL- .:r. ..ı...>-1 )
Ebu Ca'fer Ahmed b. Sinan
b. Esed el-Kattan el-Vasıti
(ö. 259/872-73)
Tanınmış hadis hafızı.
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fazla bilgi yoktur.
Veki' b. Cerrah, Abdurrahman b. Mehdi.
Yahya b. Said el-Kattan ve imam Şafii
gibi devrinin şöhretli muhaddislerinden
Hayatı

hakkında

