TENÛHÎ, Ali b. Muhammed

kaside muhtemelen ona yanlýþlýkla nisbet
edilmiþtir (Yâkut, XIV, 175). 2. Kitâbü’lÆavâfî (Kahire 1975). Tenûhî’nin aruz ve
fýkýhla ilgili iki eser daha yazdýðý kaydedilmektedir (a.g.e., XIV, 163,165).
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15 Þâban 355 (6 Aðustos 966) tarihinde
Basra’da doðdu. Tenûhî es-Sagýr diye de
bilinir. Kadý olan babasý Ebû Ali Muhassin, Ýmâmiyye’nin önde gelen fakih ve þairlerinden, Tenûhî el-Kebîr olarak da anýlan ve çeþitli yerlerde kadýlýk yapan dedesi
Ali b. Muhammed devrin önde gelen âlimlerindendir. Ali b. Muhassin baþta babasý
olmak üzere Abdullah b. Ýbrâhim ez-Zeynebî, Ali b. Muhammed b. Saîd er-Rezzâz,
Ali b. Muhammed Keysân ve Ebû Abdullah Hüseyin b. Muhammed el-Askerî gibi
hocalardan ders aldý. Daha sonra Baðdat’a
giderek dönemin en seçkin âlimlerinden
Alemülhüdâ Þerîf el-Murtazâ’dan faydalandý, onun yakýnlarý ve dostlarý arasýna
girdi. Büyük þair ve edip Ebü’l-Alâ el-Maarrî ile dostluk kurup kendisinden yararlandý ve ondan rivayetlerde bulundu. Tenûhî ailede gelenek halini alan kadýlýk mesleðine intisap ederek Medâin, Azerbaycan,
Beredân ve Karmîsîn gibi yerlerde bu görevi yürüttü. Zehebî, Mu‘tezilî ve Þiî tema-
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yüllü olmasýndan dolayý Tenûhî’yi eleþtiren
Ebü’l-Fazl Ýbn Hayrûn ve Þücâ‘ ez-Zühelî’nin rivayetlerini naklettikten sonra Büveyhîler döneminde yaþayýp devlet hizmetinde bulunan bir kimsenin bunlardan kolay
kolay kurtulamayacaðýný belirterek Tenûhî’yi savunur (A£lâmü’n-nübelâß, XVII, 650).
Hatîb el-Baðdâdî de onu þehâdeti makbul
ve hadis konusunda güvenilir bir kimse diye 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 defnedildiðini söyler. Resmî görevleri yanýnda eser
telifiyle ve öðretimle meþgul olan Tenûhî’nin özellikle Baðdat’ta olduðu dönemde çok sayýda öðrenci yetiþtirdiði ve bunlarýn kendisinden hadis rivayet ettiði bilinmektedir. Öðrencileri arasýnda oðlu Ebü’lHasan Muhammed et-Tenûhî, Hatîb elBaðdâdî, Þeyhüttâife Ebû Ca‘fer et-Tûsî,
Übey en-Nersî, Hasan b. Muhammed elBâkarhî, Hüseyin b. Muhammed ez-Zeynebî, Ebû Þücâ‘ Behrâm b. Behrâm ve
Ebü’l-Kasým b. Husayn sayýlabilir.
Eserleri. Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’lEþribe’sinin râvisi olan Tenûhî’nin iki eseri bilinmektedir. 1. el-Fevâßidü’l-£avâli’lmüßerreÅa mine’½-½ý¼â¼ ve’l-³arâßib.
Kütüb-i Sitte’de yer alan sahih hadislerle tek bir râvisi bulunduðu için garîb olarak deðerlendirilmesine raðmen sahih kabul edilen on dokuzu hadis olmak üzere
âlî isnadlý yirmi beþ rivayetin ele alýnýp incelendiði bir eserdir. Kitabýn Muhammed
b. Ali es-Sûrî tarafýndan tahrîc edilen beþinci 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 verici yüz haberi içeren bir eserdir (nþr. Ali
Hüseyin Bevvâb, Riyad 1413/1993). Tenûhî’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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327 (939) yýlýnda Basra’da tanýnmýþ bir
ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. Tenûhî el-Kebîr olarak anýlan babasý Ali b.
Muhammed ve Tenûhî es-Sagýr diye tanýnan 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 Hüseyin b. Muhammed el-Fesevî gibi âlimlerin öðrencisi oldu. Ardýndan gittiði Baðdat’ta ilim adamlarý, edip ve þairlerle görüþüp 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 okutmak üzere icâzet aldý. Vezir Mühellebî tarafýndan Baðdat kadýlýðýna tayin edilen
Tenûhî (349/960) daha sonra Ahvaz, Askerimükrem, Harran, Cezîre-i Ýbn Ömer,
Kûfe ve Musul gibi yerlerde kadýlýk yaptý. Kendisi Ahvaz’da iken (354/965) þair
Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî ile görüþtüðünü söylemektedir (el-Ferec, neþredenin giriþi, I, 37-38). Baðdat’ta vezirlik makamýnda deðiþiklik olunca kadýlýktan azledildi
(359/970) ve servetine el konuldu. Üç yýldan fazla bir süre devlet görevinden uzak
kaldý; bu süre zarfýnda daha çok Baðdat’ta bulundu ve Mýsýr’a seyahat yaptý. Tenûhî eski görevine tekrar getirildiyse de Büveyhîler’den Adudüddevle’nin katýnda gözden düþtü (370/981), hatta Ýmam Þâfiî ve
taraftarlarýný kötülemediði için hapse atýldý. Hayatýnýn son yýllarýný yalnýzlýk ve yoksulluk içinde geçirdi; 25 Muharrem 384’te (11 Mart 994) Baðdat’ta vefat etti. Zeki, okumaya düþkün, hâfýzasý güçlü ve güvenilir bir kiþi olan Tenûhî baþta hadis olmak üzere Arap dili ve edebiyatý, fýkýh, kelâm, mantýk, hendese, aruz alanlarýnda
geniþ bilgiye sahipti ve Ýmâmiyye mezhebine mensup bir âlimdi. Ailenin diðer tanýnmýþ þahsiyetleri gibi o da Mu‘tezile düþüncesine meyletmiþ olup eserlerinde bunun izleri görülmektedir. Tenûhî’nin yirmi bin hadis ezberlediði söylenmekte, teliflerinin dýþýnda aruz ve fýkýh alanlarýnda
da eserler yazdýðý kaydedilmektedir. Teliflerindeki pek çok malzemeyi bazan þifahî olarak doðrudan Ýsfahânî’den, bazan
onun râvilerinden, bazan da el-E³ånî’den
almýþtýr. Baþta Mütenebbî olmak üzere
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dönemindeki pek çok þairle karþýlaþmýþ, onlardan þiir dinlemiþ, þair Serî er-Reffâ’nýn
râvileri arasýnda yer almýþtýr.
Eserleri. Tenûhî, her sýkýntýdan sonra bir
ferahlýðýn geleceði ilkesini esas alýp eserlerinde sýkýntýlardan kurtulmanýn ve rahat
bir hayat yaþamanýn yollarýný araþtýrmýþ,
bu çerçevede aþaðýdaki ilk üç eserinde kendisinden önce bazý edebiyatçýlarýn baþlattýðý bir akýmý sürdürerek sýkýntýlardan kurtulma ve mutlu olma yollarýný ortaya koymaya çalýþmýþtýr. Bu eserlerde toplumun
her kesiminden insanlar konu edilmiþ, dönemine ait meslekler, sosyal durum, iskân
vb. konularda zengin bilgiler aktarýlmýþtýr
(EI 2 [Ýng.], X, 193). 1. el-Ferec ba£de’þþidde. Bir hikâyeler koleksiyonunu oluþturan üç kitabýnýn en meþhurudur ve adý
geçen edebî akýmýn en özgün eseri kabul
edilmektedir. Tenûhî kendisinden önceki
müelliflerden Medâinî, Ýbn Ebü’d-Dünyâ
ve Ebü’l-Hüseyin Ömer b. Muhammed elEzdî’nin ayný adý taþýyan, hemen hemen
ayný konuya ve içeriðe sahip kitaplarýndan
yararlanmýþtýr. Fakat Tenûhî, Medâinî ve
Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn eserlerini eksiklik ve
yetersizlikleri, Ömer el-Ezdî’nin kitabýný ise
Medâinî’den fazla alýntý yapýlmasý, aktarýlan bilgilerin eserin amacýna uygun düþmemesi ve yeteri kadar beyit kaydedilmesi yönlerinden eleþtirmiþtir. Bu arada
Ýbn Ebü’d-Dünyâ ile Ömer el-Ezdî’nin kendilerinden önceki Medâinî’nin eserini hiç
anmamýþ olmalarýna dikkat çekmektedir
(el-Ferec, I, 7). Tenûhî’nin eserini diðerlerinden daha özgün kýlan husus müellifin
yazýlý kaynaklarla yetinmeyip sözlü rivayetlerden de yararlanmasýdýr. Bunun yanýnda bazý kiþiler, el-Ferec ba£de’þ-þidde’nin nüshalarý arasýnda görülen önemli farklýlýklardan yola çýkarak kitabýn oluþmasýnda Tenûhî’nin rolüne ihtiyatla yaklaþýlmasý gerektiðini söylemektedir. Eser,
en ümitsiz durumlarda bile Allah’a olan
güven ve inancýn korunmasýnýn önemi
baðlamýnda muhteva ve þekil bakýmýndan farklý hikâye ve rivayetlerden teþekkül edip sýkýntý çeþitleri, ilâhî yardýmýn geliþ biçimleri, sultaný sakinleþtirme, özlü söz
ve öðütlerle onu merhamete davet etme
gibi on dört bölüm halinde kaleme alýnmýþtýr (a.g.e., I, 9, 27, 69). Kitapta nakledilen hikâyelerden bazýlarý müellifin babasýna ve hocalarýna ait olsa da kendi baþýndan geçen olaylara da oldukça fazla yer
verilmiþtir. Tenûhî’nin þifahî kaynaklarý arasýnda dönemin kadýlarý ve kâtipleri de yer
alýr. Bu arada gerek alýntý yaptýðý kitaplarý gerek þifahî rivayette bulunduðu kiþileri
ismen belirtmekte titiz davranmýþtýr (M.

Hasan Abdullah, XIV/2 [1983], s. 379). Eser
ayrýca atasözleri, fýkralar ve þarkýlarla zenginleþtirilmiþtir. Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn ayný
konudaki eserinin dil ve üslûp açýsýndan
aðýr olduðu kabul edilirken Tenûhî’ye ait
eserin daha rahat ve sade bir üslûp taþýdýðý görülmektedir. Tenûhî’nin okuyuculara hoþ vakit geçirtmek amacýyla yazdýðý
eser kýsa zamanda edebiyat meclislerinde raðbet görmüþ, birçok defa istinsah
edilmiþ, Ýran, Türk ve yahudi edebiyatýnda önemli rol oynamýþtýr. Eserin, Ýzzeddin
Mes‘ûd b. Mevdûd ez-Zengî’ye (1162-1175)
ithaf edilmek üzere Hüseyin b. Es‘ad-ý Dihistânî tarafýndan Farsça’ya yapýlan bir
çevirisi bulunmaktadýr (Bombay 1859).
Kitabýn bilinen ilk Türkçe tercümesi Kadir (?) b. Muhammed’e aittir (ÝA, XII/1, s.
167). Arapça ilk baskýsý Muhammed ezZehrî el-Gamrâvî’nin tashihiyle yapýlmýþ
(Kahire 1321-1322), daha sonra Bombay
(1329/1911, 1919) ve Kahire’de (1357, 1375)
tekrar basýlmýþtýr. Eser Abbûd eþ-Þâlecî
tarafýndan konu, þahýs, yer, kitap adlarý vb.
indeksler eklenerek beþ cilt halinde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1971-1973, 1975). Mustafa Koç kitabýn Türkçe çevirisi üzerinde
doktora tezi hazýrlamýþ (1999, ÝÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü), baþka dillere de çevrilen eserle ilgili birçok çalýþma yapýlmýþtýr
(EI 2 [Ýng.], X, 192-193). 2. Niþvârü’l-mu¼âŠara ve aÅbârü’l-mü×âkere. Genellikle üst sýnýf devlet adamlarýnýn mücadelelerine dair hikâyeleri içeren ve on bir kitap
halinde planlanan eseri Tenûhî kadýlýktan
azledilip (359/970) Baðdat’a döndüðünde
yazmaya baþlamýþ, ancak 380 (990) yýlýnda dört bölümünü tamamlayabilmiþtir. D.
Samuel Margoliouth tarafýndan neþredilen
eser (London-Kahire 1918-1921; Dýmaþk
1348/1930) ayrýca Mecelletü’l-Mecma£i’l£ilmiyyi’l-£Arabî bi-Dýmaþš’ýn çeþitli sayýlarýnda tefrika edilmiþ (1930-1942), Abbûd eþ-Þâlecî çeþitli indeksler ilâve ederek kitabý sekiz cilt halinde yeniden yayýmlamýþtýr (Beyrut 1971-1973). Selçuklu tarihçisi Garsünni‘me esere Kitâbü’r-Rebî£
adýyla bir zeyil yazmýþtýr. 3. el-Müstecâd
min fe£alâti’l-ecvâd. Câhiz’in cimrilikleriyle tanýnmýþ kiþileri konu edindiði Kitâbü’l-BuÅalâßsýndan sonra kaleme alýnan
eser Araplar arasýnda cömertlikleriyle bilinen kiþilere dair 190 hikâye içermektedir.
Ancak kitabýn Tenûhî’ye aidiyeti þüphelidir
ve V (XI) yahut VI. (XII.) yüzyýlda telif edilen anonim bir eser olmasý kuvvetle muhtemeldir. Abdülazîz el-Meymenî (Stuttgart 1939; Dýmaþk 1365) ve Muhammed
Kürd Ali (Dýmaþk 1946, 1970) tarafýndan
neþredilmiþtir. 4. £Unvânü’l-¼ikme. Yay-

gýn atasözleriyle vecizeleri içeren bir eser
olup sözleri söyleyenlerin sosyal statülerine göre düzenlenmiþtir. Bunlarýn büyük
bir kýsmýnýn söyleyeni belirtilmekle birlikte anonim olarak zikredilenler de vardýr
(bk. EI 2 [Ýng.], X, 193). 5. Dîvân. Bazý kaynaklarda, günümüze ulaþmayan divanda
Ýbn Düreyd’in el-Maš½ûre’sine nazîre þeklinde nazmedilen bir maksûresinin bulunduðundan, müellifin kendisi hakkýnda birçok þiir yazdýðýndan, ayrýca Mýsýr’a gidiþi
ve istemeyerek Mýsýr’dan ayrýlýþýyla ilgili
çeþitli þiirlerinden söz edilmektedir. Bununla birlikte oðluna ait divanýn daha hacimli olduðu belirtilmektedir (Ebû Mansûr
es-Seâlibî, II, 346). Ebû Ali et-Tenûhî ve
eserleri üzerinde ihtisar, neþir, tercüme
ve araþtýrmalar þeklinde çeþitli çalýþmalar
yapýlmýþtýr.
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