
AHMED-i RÜMT 

kım benzerlikler bulunmakla birlikte ay
nı eser sayılrnalarını imkansız 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 ha
disler yerine süff imam ve şeyhterin söz
leriyle başlar. XVI. fasılda Kuran'ın mah
lük olup olmadığına dair (bk. · HALKU'I

KUR'AN) Mu'tezile ile Sünniler'in karşıt 
görüşleri yer alır (eserin yazmaları için 
bk. Alexander-von Kegl , ZDf\10, LX 1 ı 9061. 
s. 549-592, Su pp!. Persan, nr. ı ı 51 
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i TAHSiN YAZlCI 

ı 
AHMED b. SALiH et-TABERİ 

ı 

( ..s_,.:kıl c:ı~ .:r. ..ı...>-1 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Salih 
et-Taberl el-Mısrl 

(ö. 248/862) 

Mısırlı hadis hafızı. 
L _j 

Babası Taberistanlı bir asker olduğu 
için İbnü't-Taberi diye de tanınır. Mı
sır'da doğdu. Hicaz, Yemen. Irak ve Su
riye 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 na
hivci olarak da kabul edilir. İle!* ve ih
tilafü'l-hadis* konularında mütehassıs
tı. Özellikle Mısır ve Hicazlı hadis alim
leri kanalıyla gelen hadisleri çok iyi bi
liyordu. 
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Henüz kırk yaşına gelmeden hadis ri
vayet etmeye başladı. Mısır merkez ol
mak üzere Bağdat. Şam. Antakya ve di
ğer birçok yerde ders verdi. Adil oldu
ğunu iki şahit ile ispat edenlere ve saka
lı çıkmış bulunanlara hadis rivayet edi
yordu. Sakalsız olmasına rağmen ken
disini imtihana tabi tuttuğu ve başarılı 

olduğuna inandığı EbO Davüd'un oğlu 

Abdullah'a da rivayette bulunmuştur. 

Zühli ve EbO Zür'a ed-Dımaşkl gibi bir
çok büyük muhaddisin hadis rivayet et
tiği Ahmed b. Salih'ten Buhari de yirmi 
sekiz hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Bu
harf onun güvenilir bir muhaddis oldu
ğunu ve kendisine yöneltilen tenkitlerin 
hiçbir delile dayanmadiğını söylemiştir. 
Bütün kaynaklar İbnü 't-Taberi'nin sika* 
olduğu noktasında müttefiktir. Ancak 
kibirli oluşu, yegane kusuru olarak zik
redilir. Her ne kadar Nesai onu cerhet
miş ise de bu cerh*, Nesai'yi meclisin
den kovduğu için aralarındaki kırçınlık
tan ileri geldiğine hükmedilerek, itibar 
görmemiştir. İbn Main'in cerhi ise ger
çekte ona değil. hadis uydurmakta ma
ruf olan Mekke şeyhi Ahmed b. Salih eş
Şemmüni'ye (Şemmüml) yöneliktir. Zira 
İbnü't-Taberi birçok konuda İbn Main 
seviyesinde görülmüş, hatta Mısır ve Hi
cazlılar'ın rivayet ettiği hadisleri İbn Ma
in'den daha iyi bildiği kabul edilmiştir. 
Ahmed b. Salih'in sağlam ve güvenilir 
bir muhaddis olduğunu gösteren bir hu
sus da İbn Zebale'den yüz bin kadar ha
dis yazdıktan sonra onun hadis uydur
duğunu anlayınca bütün hadislerini ter
ketmesidir. · 

Kaynaklarda Kitô.bü's-Şahôbe adlı bir 
eserinden bahsedilmektedir. İbnü't-Ta
beri Mısır'da vefat etmiştir. 
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i KEMAL SANDlKÇI 
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AHMED SARHAN 
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(bk. SARBAN AHMED). 
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AHMED es-SA vi 
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(bk. sA vi, Ahmed b. Muhammed). 
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AHMED b. SELEME 
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Ebü'l-Fazl Ahmed b. Selerne b. Abdiilah 
el-Bezzaz (Bezzar) en-Nisaburi 

(ö. 286/899) 

L 
Tanınmış hadis hafızı. 
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imam Müslim'in Belh ve Basra'ya yap
tığı yolculuklarda ona arkadaşlık etti. 
Kuteybe b. Said; İshak b. Rahuye, Os
man b. EbO Şeybe, EbO Küreyb, Ahmed 
b. Meni' gibi birçok meşhur alimden ha
dis aldı. Devrin ünlü muhaddisi Kuteybe 
b. Said'in yanına gidip ondan hadis oku
mak istediği zaman. çok sevdiği oğlun
dan ayrılmak istemeyen babası. bu se
yahatin gerekli olup olmadığı hususunu 
da İshak b. Rahuye ile istişare etti. is
hak b. Rahüye'nin, Ahmed'in kendisin
den çok şey öğrendiğini, ancak Kutey
be'nin de farklı kişilerden elde ettiği bil
gileri bizzat ondan öğrenmesinin isa
betli olacağını söylemesi üzerine. mem
leketi 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 hüc
cet* unvanına da sahip bulunan Ahmed 
b. Selerne'nin Müslim'in Sahlh'ine ben
zer bir müstahrec*i olduğu bilinmekte
dir. ŞaJ:ıiJ:ı adı da verilen bu eser günü
müze ulaşmamıştır. 232 (846-47) yılında 
Bağdat'ta hadis imla* ettiğini Hatib ei
Bağdadi kaydetmektedir. Sık sık gidip 
hadis okuttuğu Bağdat'ta vefat etti. 
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i İSMAiL L . ÇAKAN 

AHMED-i SERHENDİ 

(bk. 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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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Veki' b. Cerrah, Abdurrahman b. Mehdi. 
Yahya b. Said el-Kattan ve imam Şafii 
gibi devrinin şöhretli muhaddislerinden 


