
470

TENÛHÎ, Ali b. Muhammed

yüllü olmasýndan dolayý Tenûhî’yi eleþtiren
Ebü’l-Fazl Ýbn Hayrûn ve Þücâ‘ ez-Zühelî’-
nin rivayetlerini naklettikten sonra Büvey-
hîler döneminde yaþayýp devlet hizmetin-
de bulunan bir kimsenin bunlardan kolay
kolay kurtulamayacaðýný belirterek Tenû-
hî’yi savunur (A£lâmü’n-nübelâß, XVII, 650).
Hatîb el-Baðdâdî de onu þehâdeti makbul
ve hadis konusunda güvenilir bir kimse di-
ye nitelendirir (TârîÅu Ba³dâd, XII, 77-79).
Tenûhî 2 Muharrem 447 gecesi (3 Nisan
1055) Baðdat’ta vefat etti. Cenazesinde
bulunduðunu belirten Hatîb el-Baðdâdî,
Derbüttel semtindeki evinde defnedildi-
ðini söyler. Resmî görevleri yanýnda eser
telifiyle ve öðretimle meþgul olan Tenû-
hî’nin özellikle Baðdat’ta olduðu dönem-
de çok sayýda öðrenci yetiþtirdiði ve bun-
larýn kendisinden hadis rivayet ettiði bi-
linmektedir. Öðrencileri arasýnda oðlu Ebü’l-
Hasan Muhammed et-Tenûhî, Hatîb el-
Baðdâdî, Þeyhüttâife Ebû Ca‘fer et-Tûsî,
Übey en-Nersî, Hasan b. Muhammed el-
Bâkarhî, Hüseyin b. Muhammed ez-Zey-
nebî, Ebû Þücâ‘ Behrâm b. Behrâm ve
Ebü’l-Kasým b. Husayn sayýlabilir.

Eserleri. Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’l-
Eþribe’sinin râvisi olan Tenûhî’nin iki ese-
ri bilinmektedir. 1. el-Fevâßidü’l-£avâli’l-
müßerreÅa mine’½-½ý¼â¼ ve’l-³arâßib.
Kütüb-i Sitte’de yer alan sahih hadisler-
le tek bir râvisi bulunduðu için garîb ola-
rak deðerlendirilmesine raðmen sahih ka-
bul edilen on dokuzu hadis olmak üzere
âlî isnadlý yirmi beþ rivayetin ele alýnýp in-
celendiði bir eserdir. Kitabýn Muhammed
b. Ali es-Sûrî tarafýndan tahrîc edilen be-
þinci cüzünü Ömer Abdüsselâm Tedmürî
yayýmlamýþtýr (Trablusþam 1406/1985). 2.
Le¹âßifü’l-aÅbâr ve te×kiretü üli’l-eb½âr.
Ýlki Hz. Peygamber’e, diðerleri Arap edip,
þair ve ileri gelenlerine ait zarif ve ibret ve-
rici yüz haberi içeren bir eserdir (nþr. Ali
Hüseyin Bevvâb, Riyad 1413/1993). Tenû-
hî’nin Hz. Ali ile Hasan ve Hüseyin’i öven
þiirlerinin, ayrýca hocasý Þerîf el-Murtazâ’-
nýn hayatý ve özellikleriyle ilgili bir telifinin
bulunduðu belirtilmektedir.
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Ebû Alî el-Muhassin b. Alî
b. Muhammed el-Kådî et-Tenûhî

(ö. 384/994)

Kadý, edip ve þair.
˜ ™

327 (939) yýlýnda Basra’da tanýnmýþ bir
ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. Te-
nûhî el-Kebîr olarak anýlan babasý Ali b.
Muhammed ve Tenûhî es-Sagýr diye taný-
nan oðlu Ali b. Muhassin de meþhur birer
âlim, þair ve kadý idi. Tahsiline Basra’daki
âlimlerden ders alarak baþladý. Burada Ebû
Bekir es-Sûlî, Ebü’l-Abbas el-Esrem ve Hü-
seyin b. Muhammed el-Fesevî gibi âlim-
lerin öðrencisi oldu. Ardýndan gittiði Bað-
dat’ta ilim adamlarý, edip ve þairlerle gö-
rüþüp onlarýn meclislerine katýldý. Gulâmu
Sa‘leb, Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî ve Hâtimî
gibi önde gelen âlimlerden ders okudu.
Ýsfahânî’den el-E³ånî adlý eserini okut-
mak üzere icâzet aldý. Vezir Mühellebî ta-
rafýndan Baðdat kadýlýðýna tayin edilen
Tenûhî (349/960) daha sonra Ahvaz, As-
kerimükrem, Harran, Cezîre-i Ýbn Ömer,
Kûfe ve Musul gibi yerlerde kadýlýk yap-
tý. Kendisi Ahvaz’da iken (354/965) þair
Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî ile görüþtüðü-
nü söylemektedir (el-Ferec, neþredenin gi-
riþi, I, 37-38). Baðdat’ta vezirlik makamýn-
da deðiþiklik olunca kadýlýktan azledildi
(359/970) ve servetine el konuldu. Üç yýl-
dan fazla bir süre devlet görevinden uzak
kaldý; bu süre zarfýnda daha çok Baðdat’-
ta bulundu ve Mýsýr’a seyahat yaptý. Tenû-
hî eski görevine tekrar getirildiyse de Bü-
veyhîler’den Adudüddevle’nin katýnda göz-
den düþtü (370/981), hatta Ýmam Þâfiî ve
taraftarlarýný kötülemediði için hapse atýl-
dý. Hayatýnýn son yýllarýný yalnýzlýk ve yok-
sulluk içinde geçirdi; 25 Muharrem 384’-
te (11 Mart 994) Baðdat’ta vefat etti. Ze-
ki, okumaya düþkün, hâfýzasý güçlü ve gü-
venilir bir kiþi olan Tenûhî baþta hadis ol-
mak üzere Arap dili ve edebiyatý, fýkýh, ke-
lâm, mantýk, hendese, aruz alanlarýnda
geniþ bilgiye sahipti ve Ýmâmiyye mezhe-
bine mensup bir âlimdi. Ailenin diðer ta-
nýnmýþ þahsiyetleri gibi o da Mu‘tezile dü-
þüncesine meyletmiþ olup eserlerinde bu-
nun izleri görülmektedir. Tenûhî’nin yir-
mi bin hadis ezberlediði söylenmekte, te-
liflerinin dýþýnda aruz ve fýkýh alanlarýnda
da eserler yazdýðý kaydedilmektedir. Te-
liflerindeki pek çok malzemeyi bazan þi-
fahî olarak doðrudan Ýsfahânî’den, bazan
onun râvilerinden, bazan da el-E³ånî’den
almýþtýr. Baþta Mütenebbî olmak üzere

kaside muhtemelen ona yanlýþlýkla nisbet
edilmiþtir (Yâkut, XIV, 175). 2. Kitâbü’l-
Æavâfî (Kahire 1975). Tenûhî’nin aruz ve
fýkýhla ilgili iki eser daha yazdýðý kaydedil-
mektedir (a.g.e., XIV, 163,165).
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Ebü’l-Kåsým Alî b. el-Muhassin
b. Alî et-Tenûhî es-Sag¢r

(ö. 447/1055)

Kadý, edip ve hadisçi.˜ ™

15 Þâban 355 (6 Aðustos 966) tarihinde
Basra’da doðdu. Tenûhî es-Sagýr diye de
bilinir. Kadý olan babasý Ebû Ali Muhas-
sin, Ýmâmiyye’nin önde gelen fakih ve þa-
irlerinden, Tenûhî el-Kebîr olarak da aný-
lan ve çeþitli yerlerde kadýlýk yapan dedesi
Ali b. Muhammed devrin önde gelen âlim-
lerindendir. Ali b. Muhassin baþta babasý
olmak üzere Abdullah b. Ýbrâhim ez-Zey-
nebî, Ali b. Muhammed b. Saîd er-Rezzâz,
Ali b. Muhammed Keysân ve Ebû Abdul-
lah Hüseyin b. Muhammed el-Askerî gibi
hocalardan ders aldý. Daha sonra Baðdat’a
giderek dönemin en seçkin âlimlerinden
Alemülhüdâ Þerîf el-Murtazâ’dan fayda-
landý, onun yakýnlarý ve dostlarý arasýna
girdi. Büyük þair ve edip Ebü’l-Alâ el-Ma-
arrî ile dostluk kurup kendisinden yarar-
landý ve ondan rivayetlerde bulundu. Tenû-
hî ailede gelenek halini alan kadýlýk mes-
leðine intisap ederek Medâin, Azerbaycan,
Beredân ve Karmîsîn gibi yerlerde bu gö-
revi yürüttü. Zehebî, Mu‘tezilî ve Þiî tema-


