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Yusuf b. Ahmed b. İbrahim 
ed-D iraz! ei-Bahranl 

(ö . 1186/ 1 772) 

İmamiyye Şiası' nın 
Ahbariliği itidale yönlendiren 

alimlerinden b iri. 
_j 

1107 (1696) yılında Bahreyn'in Mahuz 
köyünde doğdu. Memleketinden dolayı 
Bahranl. büyük dedelerinden Usfür'a nis
betle de İbn U sfOr diye anılır. İlk öğrenimi

ni babası ve dedesinin yanında tamam
ladı. Hariciler'in Bahreyn 'i ele geçirmesi 
üzerine 1126'da (1714) ailesiyle birlikte 
Katlf'e gitti ve Hüseyin b. Muhammed 
Ca'fer ei-Mahuz!'nin derslerine katıldı. 
İranlılar'ın Bahreyn'i geri almasının ardın
dan memleketine döndü; burada Ahmed 
b. Abdullah ei-Biladl, Abdullah b. Alev! el
Biladl, Muhammed Refi' b. Ferec ve Şeyh 
Abdullah b. Ali el-Bahranl'den ders oku
du. Bu arada hac görevini de yerine geti
ren Bahran! hac dönüşü Katifte kalarak 
bir süre daha Mahuzl'nin derslerine de
vam etti ve ilk icazeti ondan aldı. Afganlı
lar'ın 11 35 ( 1723) yılında Safeviler'in baş
şehri İsfahan ' a girerek bu hanedana son 
vermesi üzerine Bahreyn'de çıkan karışık
lıklar sebebiyle burayı terkedip İran'a göç 
etti. Kısa bir süre Kirman'da kaldıktan son
ra Ş!raz'a geçen Bahran! buranın yöne
ticisi Muhammed Takl Han'dan özel ilgi 
gördü ve şehirde bulunduğu süre içerisin
de öğretim ve telif çalışmalarını devam 
ettirdi. Ş!raz'da çıkan karışıklıklar yüzün
den bu defa Fesa'ya geçti ve buranın mü
tevellisi Muhammed Ali Han tarafından 
saygıyla karşılandı. Kendisine uygulanan 
haraç muafiyeti dolayısıyla ders verme 
faaliyetinin yanı sıra ziraatla da meşgul 
oldu . Ancak mütevellinin ölümü üzerine 
hamisiz kalan Bahran!. Usumer'in evini 
basıp kitaplarını yağma etmeleri sebebiy
le Ah bariler'in güçlü olduğu Kazvin 'e göç 
etmek zorunda kaldı (ı 164/1 75 I) . Onun 
buraya gelişiyle şiddetlenen Ahbar! ve 

Usull çatışması yüzünden 1166'da (1753) 
İran'ı terkederek Kerbela'ya gidip yerleş
ti ve ölümüne kadar geçen yaklaşık yirmi 
yıllık süre içinde eğitim öğretim faaliyet
leri yanında Ah bar! ve Usul1Jer arasındaki 
ihtilafların giderilmesiyle uğraştı. Başta 
Ebu Ali Muhammed b. İsmail el-Hairl. 
Mirza Ebü 'J-Kasım el-Kumml. Ahmed el
Attar el-Bağdadl. Ahmed et-Talekan! en-
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Necefi. Şemseddin el-Mar'aş! el-Hüseynl. 
Seyyid Ali el-Hairl. Bahrülulum-i Tabata
baL Muhammed Mehdi en-Nerakl. Mirza 
Mehdi b. Hidayetullah el-İsfahan! ve Mir
za Yusuf et-Tabatabal el-Mar' aş! olmak 
üzere çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 4 Re

blülewel 1186 (5 Haziran 1772) tarihinde 
Kerbela'da vefat etti. Tebriz!. 1188 (1774) 
veya 1189 yıllarında öldüğüne dair riva
yetleri de kaydetmektedir (Rey/:ıanetü'l
edeb, lll , 361) 

İbn U sfOr ei-Bahran!, Ah bar! düşünce
sinin sistemleşmesi bakımından Muham
med Emin el-Esterabadl'den hemen son
ra gelen önemli bir alimdir. Esterabad!, 
ilk dönemdeki Ah bar! düşünceyi tekrar 
ortaya çıkarıp çok mutaassıp bir çizgi ta
kip etmişken Bahran! bu düşünceyi itida
le kavuşturmuş ve Ahbarlliği Usullliğin 
çizgisine yaklaştırmıştır. Bundan dolayı 
mutedil Ah barller' in başı olarak kabul 
edilen Bahranl. Muhammed Bakır el-Mec
lis! ve Seyyid Ni'metullah ei-Cezairl'nin 
orta yolu takip ettiğini ileri sürmüştür. 
Bahreyn. İran ve Irak'ta yapmış olduğu 
yolculuklarla Şi! uleması arasındaki ihti
lafları en aza indirmeyi hedefleyen Bah
ranl'nin , Kerbela 'da Muhammed Bakır el
Bihbehanl'nin faaliyetlerine izin vermek 
suretiyle Us u ll düşüncenin oluşmasına bir 
bakıma göz yumması onun bu konudaki 
samirniyetini göstermektedir. Bihbeha
nl. Bahranl'nin arkasında namaz kılma
nın ve ondan ders okumanın caiz olma
dığına dair fetva verirken Bahran! bunun 
aksi yönünde bir fetva vermiş. hatta bu 
konuda talebelerini teşvik etmiştir. Ayrı
ca cenaze namazını Bihbehanl'nin kıldır
ması yolunda vasiyette bulunarak Usull 
düşüneeye ve müctehidlere karşı olan uz
laşmacı tavrını ortaya koymuştur. 

Ahbar! ve Usulller arasındaki ihtilafla
rın fazla abartıldığını ifade eden, gerçek
te farkın akıl delilini kullanmaktan öteye 
geçmediğini söyleyen Bahranl. mutaassıp 
Ah bariler'in bu iki anlayış arasındaki fark
lılıkları büyüterek Şi! uleması arasında fit
ne tohumları ektiklerini belirtmekten çe
kinmemiştir. Bahranl'nin her iki ekol ara
sında orta bir yol takip ettiğini gösteren 
en önemli hususlardan biri de onun icti
had ve taklid hakkında ortaya koyduğu 
düşünceleridir. İctihada kesinlikle karşı 
çıkan Ahbariyye mensuplarından farklı 
olarak Bahran!. sadece kitap ve imamla
rın ahbarına bağlı kalmak şartıyla şer'! 
hükümlerin istinbatının mümkün ve hat
ta gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

noktada Usulller'den ayrılan en önemli ta
rafı, bu iki kaynağın dışında akl! delillerle 
yapılacak ictihadın bizzat imamlar tara
fından menedilmiş olduğunu kaydetme
sidiL Usul1Jer'in delil olarak kabul ettikleri 
aklın zan ifade edeceği düşüncesiyle şer'! 
delillerden sayılamayacağını söylemekle 
birlikte evhamın şaibelerinden sıyrılmış 
fıtr! aklın ilah! bir hüccet olduğunu . nu
raniyetinin saflığı ve fıtratının aslı sebe
biyle teklife dair bazı hususları id rak ede

bileceğini savunmaktadır. Ona göre fıtr! 
aklın ilah! bir delil olması . id rak ettiği bazı 
şeylerin yanı sıra id rak edemediği şeyler
de de kendi aczini ve Allah ' ın yüceliğini 

itiraf etmesiyle ilişkilidir. Bunun yanında. 
helal ve harama dair şer'! hükümlerin 
tevkifi olup yalnız şari' tarafından tayin 
edildiğini belirterekAhbar! çizgiyi muha
faza etmiştir. 

Taklid meselesinde, on ikinci imarnın 
gaybetinden önceki toplum yapısıyla son
rakinin bir olmadığına dikkat çeken Bah
ranl. imama nisbetle bütün müminlerin 
mukallid olduğu şeklindeki mutaassıp Ah
bariler'in yaklaşımiarına şiddetle karşı 
çıkmıştır. Bunun tutarsızlığına delil ola
rak Ah bariler'in kendi aralarındaki görüş 
farklarını örnek verip onların da bir nevi 
ictihadda bulunduğunu belirtmiştir. Bah
ran! bu düşünceyle . mutaassıp Ahbar!
ler'in taklid anlayışına ve onların insan
ları imam- raiyye şeklinde ikili bir tasni
fe tabi tutmasına karşı çıkarken mukal
lidin başvurduğu alimin sadece kitap ve 
imamların ahbarı çerçevesinde hareket 
edebileceğini söylemek suretiyle de esa
sını akl! istinbatların oluşturduğu ictihad 
anlayışının ve Usulller'in müctehid- mu
kallid ayırımının tutarsızlığına işaret et
miştir. 

Bahranl'nin bu itidal çağrısına onun 
içinde bulunduğu siyası. içtimal ve coğ
rafi şartların büyük etkisi olmalıdır. Safe
vller'den sonra ortaya çıkan siyası durum 
ve İran'ın içine sürüklendiği büyük karı
şıklık , ona göre ulema arasında daha ön
ceden devam edegelen çekişmelere son 
vermek için yeterli bir sebep teşkil ediyor
du. Bu dönemde ulemayı harekete geçi
ren gelişmelerden biri de Nadir Şah'ın 
Ehl-i sünnet'le yakınlaşma çabalarıydı. Şi! 
u lemanın büyük çoğunluğuna göre Şilliği 
beşinci fıkıh mezhebine indirgemekten 
başka bir şey olmayan bu durum kendi 
varlıkları için de büyük bir tehlike arzedi
yordu. Bu şartların yanı sıra Bahranl'nin 
mensup olduğu ekole ilişkin kaygıları da 



iki düşünce sistemi arasındaki farklılıkları 
en aza indirmeye yönelik çabalarında et
kili olmuştur. 

Eserleri. 1. e1-ljadfı'i]su'n-nfı(iıre ii 
al}.kfımi'1-'itreti'Hfıhire . Bahranl'nin fık
hi hükümlerle ilgili bütün konuları, görüş 

ve delillerini ihtiva ettiğini, sahasında em
salsiz olduğunu ileri sürdüğü eser fıkıh 
bablarına göre telif edilmiştir. Bundan 
dolayı müellifi "Sahibü'I-hadaik" diye de 
anılır. Bahrani tarafından "Kitabü'~-Z:ı

har"a kadar yazılabilen eseri yeğeni ve ta
Iebesi Hüseyin b. Muhammed ei-Bahranl 
'Uyı1nü'1-l}.a]sa'i]si'n-nfı:,;.ıre ii tetmimi'1-
ljadfı'i]si'n-nfı(iıre adıyla dokuz bölüm 
ilave ederek tamamlamıştır (Necef 1342-

1 354) Üzerine çeşitli haşiyeler yazılan eser 
ilktaş baskısından sonra(I-Vll . Tebriz ı 3 ı 5-
1318) Muhammed Taki ei-İrvanitarafın
dan neşredilmiştir (I-X, Necef ı 377- ı 38 ı; 
I-XX, Kum 1363 hş.; Beyrut 1985-1987).2. 

ed-Dürerü (ed-Dürretü)'n-Necefiyye fi'1-
mülte]satfıti'1-Yusufiyye. ljadfı'i]su 'n
nfı(iıre 'den sonra müellifin en önemli ki
tabı olup başta fıkıh olmak üzere çeşitli 
konuları ihtiva eder (Tahran I 307, I 3 I 4) 

3. Ecvibetü '1-mesfı'ili'1-Bihbehfıniyye 
elleti se'e1ehfı es-Seyyid 'Abdullah e1-
Bilfıdi e1-BaJ:ırfıni(nşr. Eb O Ahmed b. Ah
med Al-i U sfOr, Kum, ts.). 4. Enisü'1-mü
sfıfir ve ce1isü '1-l]avfıtır (el-Keşkul). Mü

ellif bu eserinde Ahbari-UsGII tartışma
Iarına girmeden çeşitli konuları ele alıp iş
lemiştir ( Bombay ı 29 I ; Kum 1985). S. Lü'
lü'etü'l-Ba[J_reyn fi'1-icfıze li-Jsurreteyi'l
'ayneyn. İki kardeşinin oğulları olan ta
lebeleri Hüseyin b. Muhammed ve Halef 
b. Abdülall ei-Bahrani için yazdığı geniş 

bir icazetname olup Bahreyn alimlerinin 
yanı sıra SadGkeyn'e (Şeyh SadOk ve ba
bası) kadar meşhur ulemanın hayatını da 
ihtiva etmektedir (Tahran I 269; Bom bay, 
ts.; nşr. Muhammed Sadık BahrüluiOm, 

Necef I 386/1 966; Beyrut 1406/ 1 986) 6. er
Risfıletü'ş-şaldtiyye. Hüseyin ei-Bahra
nl'nin ta'likatı ile neşredilmiştir (Mena
me ı 409/1 989). 7. Mesfı'ilü 'u]sudi'l-ce
vfıhiri'n-nurfıniyye ii ecvibeti'1-mesfı'i

li'1-BaJ:ırfıniyye. Bir önceki eserle birlikte 
basılmıştır. 8. en-NeieJ:ıfıtü'l-me1ekı1tiy

ye fi'r-red 'ale'ş-şufiyye. Müellif günü
müze ulaşmayan bu eserinde, kendisi gibi 
mutedil Ah bariler'den kabul edilen Feyz-i 

Kaşanl'yi tasawuf ehlinden sayıp onu küf
re götürecek bazı görüşleri olduğunu ileri 
sürmüştür. 

İbn UsfOr'un kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Ecvibetü'1-me
sfı'ili'ş-Şirfıziyye fi'd-diffı' 'ani't-tari]sa
ti'l-Al]bfıriyye, İ'ldmü '1-Jsaşıdin ila me-

nfıhici uşuli'd-din, ljfışiyetü'1- Vfıii 1i'1-
Feyz, Mi'rfıcü 'n-nebih ii şerl}.i Men Id 
yal}.(iuruhü'1-fa]sih, Ta[J_Jsi]su ma'ne'l
imfın ve'1-İslfım, e1-Erba'une l}.adi§en 
ii mend]sıbı Emiri'l-mü'minin, el-En
vfırü '1-l]ayriyye ve '1-a]smfırü '1-bedriy
ye, eş-Şihfıbü'§ - §fıl!'ıb ii beyani ma'
ne'n-nfışıb ve md yeterettebü 'a1eyhi 
mine'l-metfılib, Mizfınü't-terciJ:ı, el
Le'fı1i'z-zevfıhir ii tetimmeti 'i]sdi'l
cevfıhir, Ecvibetü '1-mesfı'ili'ş-şfıhuriy
ye, Selfısilü'l-l}.adid ii talsyidi İbn Ebi'l
ljadid (ibn Ebü'I-Hadld'inŞerf:ıu Nehci'l
belaga'sına reddiye mahiyetindedir), Ec
vibetü '1-mesfı'ili '1-fıl!'hiyye ( eserlerinin 

listesi için b k. Tebriz!, lll, 360-36 ı; A'ya
nü'ş-Şf'a, X, 3 I 7; HüseyinMüderris!Taba
tabal, s. 296-299; DMT, lll, 108-109). 
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Ebü'I-Hasen Ali b. Mü'min 
b. Muhammed 

b. All ei-Hadrami ei-İşbill en-Nahvi 
(ö. 669/1270) 

L 
Nahiv alimi, edip ve şair. 

_j 

597 (1200-1201) yılında İşbiliye'de (Se

vii la) doğdu. Burada EbG Ali eş-Şelevbln 

ve Ebü'I -Hasan ed-Debbac gibi alimler
den dil ve edebiyat dersleri aldı. Dersle
rine on yıl devam ettiği E bO Ali eş-Şelev
bin'den Sibeveyhi 'nin el-Kitfıb'ını okudu. 
Öğrenimini tamamladıktan sonra İşblli
ye'de ders vermeye başladı. İl ml bir konu
da hocasıyla tartışıp araları açılınca İşbl
liye'den ayrılarak Şerlş'e (Jerez) gitti. Şe
riş'te, ayrıca ŞezGne(Sedona), Maleka(Ma

laga), LGrka (Lorca) ve Mürsiye'de (Murcia) 

ders verdi. Bu derslerinde Slbeveyhi'nin 

el-Kitfıb'ı, EbG Ali ei-Farisl'nin el-fzfıJ:ı'ı, 
CezGIT'nin el-Mu]saddimetü'1- Cezı11iy

ye'si ile Zeccaci'nin e1-Cümel'ini şerhet
tL Öğrencileri arasında Said b. Hakem ei

Kureşl et-Tabiri. el-Ki tab'ın şarihlerin
den Saffar Kasım b. Ali ei-Batalyevsi. kı

raat alimi EbG Abdullah Muhammed b. 
Ali eş-Şelevbln es-Saglr. EbG Hayyan ei

Endelüsi. Ebu Zekeriyya Yahya ei-Yefrenl 

ve İbn Said ei-Mağribl gibi tanınmış alim
ler vardır. 

Daha sonra Mağrib'e geçen İbn UsfGr 

Merakeş'te ve bazı büyük şehirlerde ders 

vermeyi sürdürdü. Ardından Tunus'a gi

dip orada hüküm süren Hafsl Emlri I. Mu
hammed el-Müstansır- Billah ile görüştü. 

İbn UsfGr'a yakın ilgi gösteren emir git
tiği yerlere onu da beraberinde götürdü; 

ilmi çalışmalarını destekledi. Bir ara En

dülüs'e dönen İbn U sfOr daha sonra tek
rar Merakeş'e geldi, oradan Tunus'a geç

ti ve 669 ( 1270) yılında vefatma kadar 

burada yaşadı. İbn UsfGr'un ölüm tarihi 

bazı kaynaklarda 670 ( 1271) olarak veril

miştir. Onun ölüm sebebi hakkında farklı 
rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete gö

re kış mevsiminde bir gün EbG Fihr bah

çelerinde bir havuz kenarında Hafsl Sul

tanı I. Muhammed ei-Müstansır'ın mec

lisinde bulunurken sultan başarılarıyla 
övünmeye başlayınca ona kendisi gibi 

alimlerle de övünmesi gerektiğini söyle

miş, buna öfkelenen sultan onu havuza 
attırmış ve havuzda uzun süre bekletil
mesini emretmiştir. Bu olaydan üç gün 
sonra da vefat eden İbn UsfGr Mühenna 
Mezarlığı'na defnedilmiştir. 
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