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MUHAMMED b. ABDURRAHMAN el-ÜMEVÎ

– —MUHAMMED

ABDÜRREZZÂK HAMZA

اق حمزة ) د عبدالرزه ( محمه
Muhammed b. Abdirrezzâkb. Hamza el-Mýsrî el-Ezherî el-Mekkî

(1891-1972)
MýsýrlýSelefîâlim.

˜ ™

Şâban1308’de(Mart 1891)Kalyûbiyevilâyetinde Benhâ’ya bağlı KefrüşşeyhÂmirköyündedoğdu.SoyuHz.Hamza’yadayanır.İlköğreniminivehıfzınıtamam-ladıktansonra1909’daKahire’yegiderekEzherÜniversitesi’negirdi.Beşyılsürenöğrenimisırasındaaklîilimlerveakaidleilgilikitaplarokudu,araştırmaiçinDârü’l-kütübi’l-Mısriyye’yegitti.Ezher’dedersaldığıhocalarındanbiriMustafael-Kåyâ-tî’dir.ArdındanReşîdRızâ’nınkurduğuDârü’d-da‘veve’l-irşâdadlımedresedeikiyıltahsilgördü.I.DünyaSavaşı’nınbaşla-masıüzerinemedresefaaliyetinedevamedemeyinceReşîdRızâveMuhammedTevfîkSıdk¢’ninözelderslerinekatıldı.Ay-rıcael-MenârMatbaası’ndabasılaneser-lerinredaksiyonundaReşîdRızâ’yayardımetti.EzherâlimlerindenveMısır’daSe-lefiyye’ninsavunucularındanAbdüzzâhirEbü’s-Semh’inderslerinitakipetti.BuhocasınınyönlendirmesiyleİbnTeymiy-ye’ninkitaplarınıokumayavebusüreçtebenimsediğiSelefîdüşünceyisavunmaya,bid‘atlarakarşımücadeleyebaşladı.Mı-sır’daSelefîdüşünceninateşlisavunucula-rındanolanMuhammedHâmidel-Fık¢’ninbaşkanlığındakiCemâatüensâri’s-sünne-ti’l-Muhammediyyeilesıkıbirilişkiiçinegirdi.1925’teReşîdRızâ,ŞeyhAbdüzzâhirvediğerbazıhocalardanoluşanbirhe-yetlebirliktehaccagitti.KralAbdülazîztarafındankabuledildi.HocalarıReşîdRızâvasıtasıylaMısır’dakiSelefîfaaliyet-leriniöğrenenkralkendilerindenMek-ke’dekalmalarınıistedi.ButeklifikabuledenAbdüzzâhirEbü’s-SemhileHamzaKahire’yegidipbirkaçaysonraaileleriyle

deadaletli,vakarsahibibirhükümdardı.İlimadamlarınıhimayeetmiştir.Muhad-disBak¢b.Mahled’idüşmanlarınakarşıkorumaaltınaalmasıvebilgisiniçekinme-denaktarmasınıistemesibununengüzelörneklerindenbiridir.ZiraBak¢b.MahledilimtahsiliiçinuzunsüreEndülüsdışındakalmış,ülkeyedöndüğündefıkıhalanın-dayenigörüşlerilerisürmüş,ancakdiğerâlimlerkendisinizındıklıklasuçlamıştır.I.MuhammedbuithamlarıreddederekBak¢ b. Mahled’in fikirlerini serbestçeaçıklamasınısağlamıştır.AyrıcaEndülüs-lümuhaddis,fıkıhvedilâlimiYahyâb.İbrâhim’ihimayeetmiş,kendisineevvemülktahsisetmiştir.AynışekildeMu‘tezi-lemezhebinemensupCâhiz’ineserlerininEndülüs’egirmesineizinvermiş,böylecefarklıdüşüncelerehoşgörüyleyaklaştığınıgöstermiştir.Olaylarıniçyüzünübilme-denkararvermemesi,devlethesaplarınıbizzatkontroletmesi,emrindeçalışanla-rakarşıiyidavranmasıdaEmîrMuham-med’inmeziyetlerindendir.ÖteyandanonunyönetimininsonlarınadoğrubazıAraplar’ıkayırdığıvediğerunsurlarıdev-lethizmetinealmadığıilerisürülmüştür.BununlabirlikteİspanyolGomezAnto-nio’yukâtipolaraktayinettiğibilinmek-tedir.Gomez’indahasonraI.Muhammedsayesindeİslâmiyet’iseçtiğirivayetedilir.I.Muhammedimarişleriyledeuğraşmış,Kurtuba’yasugetirtereksuyunşehrinheryanınaulaşmasıiçinkanallaryaptır-mıştır.
BİBLİYOGRAFYA:İbnAbdürabbih, el£İšdü’lferîd, IV,493496;İbnü’l-K†tıyye, TârîÅu İf titâ¼i’lEn de lüs (nşr. İb-

râ him el-Ebyârî),Beyrut1402/1982,s.80vd.,
100, 108; Ahbâr mecmû£a, s.126132;İbnü’l-Esîr, elKâmil (trc. Ah med Ağı rak ça), İstanbul
1987,VII,6465,6768,74,8081,8384,97,
138, 221; İbnü’l-Ebbâr, el¥ul le tü’ssi yerâß (nşr. 
Hü se yin Mûnis),Kahire1985,I,119120;ayrı
cabk.İndeks;İbnİzârî, elBeyânü’lmu³rib, II, 
9697,102vd.;Nüveyrî, Nihâye tü’lereb, XXI II, 

388393;İbnHaldûn, el£İber, IV,131;Makkarî, 
Nef ¼u’¹¹îb, s.350352;Dozy, Spa nish Is lam, s.
294vd.;E.Lévi-Provençal, His to ire de l’Es pag ne 
mu sul ma ne, Leiden1950,I,279vd.;AnwarG.Chejne, Mus lim Spa in, Minneapolis1974,s.13,
21,2324,267,354;J.F.O’Callaghan, A His tory 
of Me di eval Spa in, NewYork1975,s.111vd.;S.M.Imamuddin, Mus lim Spa in, Leiden1981,s.
55, 58, 73, 115, 167, 211, 220; Do ğuş tan Günü
mü ze Bü yük İslâm Ta ri hi, İstanbul1987,IV,
241268;MehmetÖzdemir,“Endülüs’teBirEme
vi Meh di si”, AÜ İFD, XXXIX (1999),s.121;a.mlf.,
“En dü lüs”, DİA, XI, 213; a.mlf.,“Tu leytula”, a.e., 

XLI,364365;L.Molina,“Umay yads”, EI° (İng.), 
X, 850; M.YaşarKandemir,“Bak¢b.Mahled”, 
DİA, IV,541;BirselKüçüksipahioğlu,“Ömer b. 
Haf sûn”, a.e., XXXIV,6465.

ÿBirselKüçüksipahioğlu

lararasındapaylaşıldığınısöyleyiptepkigösterdiler.Buaradahıristiyanİspanyoldevletleriyleişbirliğiyapmaktançekinme-diler.NitekimmüvelledAbdurrahmanb.Mervânel-Cillîk¢261 (875)yılındaMârideşehrindebaşlattığıisyanesnasındaAstu-riasKralıIII.Alfonso’dandestekgördü.BudurumkarşısındaI.MuhammedBatal-yevs(Ba do joz)şehrininyönetiminiAbdur-rahman’abırakarakdahabüyükolaylarınçıkmasınıönlemeyeçalıştı.EmîrI.Muhammeddevrininsonları-nadoğruortayaçıkanÖmerb.Hafsûnisyanı“Endülüstarihindekienönemliis-yanhareketi”olarakkayıtlarageçmiştir.İbnHafsûn,etrafınatopladığıkırkkişiyleRundedağlarındametrûkbirkaleolanBübeşter’i(Bo bas tro)merkezedinerekisyanhareketinibaşlattı(267/880).I.Mu-hammedtarafındanReyyeValisiÂmirb.Âmir kumandasındaüzerinegönderi-lenordununbaşarıeldeedememesiİbnHafsûn’unhalknezdindeitibarınıarttır-dı.Pekçokkişiçevresindetoplanırkenülkedefesatçıkarmakisteyenlerdeonakatıldı.NüfuzunukısasüredeRunde’denGırnataveMâleka’ya(Ma la ga)kadarge-nişletenÖmer,I.Muhammed’ingönder-diğiordutarafındanBübeşter’demağlûpedilerekitaataltınaalındı.Kurtuba’yage-tirilenvedevlethizmetinealınanÖmerzamanlaemîrinenyakınadamlarındanbirihalinegeldive270’te(883)III.Al-fonso’yakarşıyapılanseferlerekatıldı.Fakatbutavrıuzunsürmediveçevre-sindekilerinteşvikiyle273’te(886)tekrarisyanhareketinegirişti.I.Muhammed,oğluMünzir’ibuisyanıbastırmaklagö-revlendirdiysedehükümdarınâniölümüüzerineordugeridöndü.I.Muhammed
30Saferveya1Rebîülevvel273’te(5 ve  

ya 6 Ağus tos 886)vefatetti,yerineoğluMünzirgeçti.I.Muhammed’inpolitikasındancesa-retalanAraptoplumununilerigelenleribudönemdekendileriniönplanaçıkaransözlersöylemeyeveövünmeyebaşlamış-lardır.Bunlarındiğerinsanlarıküçümse-yicitavırlarıvemüvelledleritahkiredenşiirleriEndülüssosyalhayatındabüyükhuzursuzluklarayolaçmış,emîrinsertyaptırımlarıbuhuzursuzortamıdahadaağırlaştırmıştır.Yineemîrin261’de(874) meydanagelenkuraklıkyüzündenürünalamayanhalktanısrarlaöşüristemesivebunutahsiletmekiçinzalimliğiylebilinenHamdûnb.Besil’igörevlendirmesihalknezdindeitibarınıdüşürmüştür.Cihadruhunudaimacanlıtutmayaçalı-şanEmîrMuhammedgüzelahlâklı,genel-
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MUHAMMED AHMED HALEFULLAH

durrahmanb.Abdürrahîmel-Muallimî, A£lâmü’l
Mek kiyyîn mi ne’lšar ni’ttâsi£ ile’lšar ni’rrâbi£ 
£aşer elhicrî,Beyrut1421/2000,I,397398;M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’lmüßel lifîne’l
mu£â½ırîn: Ve feyât 13151424 (18972003),Ri
yad1425/2004,II,639;AbdullahSaîdez-Zehrânî, 
Eßim me tü’lMes ci di’l¥arâm ve müße××inûhu 
fi’l£ah di’sSu£ûdî,Riyad1426/2005,s.3637;Zekeriyyâb.AbdullahBîlâ, elCevâhi rü’l¼isân 
fî terâci mi’lfu²alâß ve’la£yân min esâti×e ve 
Åullân (nşr. Ab dül vehhâb İbrâhim Ebû Sü ley-
man – M. İbrâhim Ah med Ali),Mekke1427/2006,
I, 356359; Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aşlî, 
Ne¦rü’lcevâhir ve’ddü rer fî £ulemâßi’lšar ni’r
râbi£ £aşer,Beyrut1427/2006,II,1305.

ÿMustafaGenç

– —MUHAMMED

AHMED HALEFULLAH

د أحمد خلف ال ) ( محمه
(1916-1997)

Kur’ankýssalarýnailiþkin
teorisiyletanýnanMýsýrlýedebiyatçý,

düþünür ve siyasetçi.
˜ ™

SudanasıllıbiraileninçocuğuolarakMısır’ınŞarkıyevilâyetinebağlıMünyel-kamh’ınBenedfköyündedoğdu.İlkeğiti-minivehıfzınıköyündekiküttâbdata-mamladı.1927’deZekåzîk’teEzher’eöğ-renciyetiştirenliseyekaydoldu.1929’daDârülulûmFakültesi’negirdi.Burayıbitir-medenKralI.Fuâd(Ka hi re)ÜniversitesiEdebiyatFakültesiArapDiliBölümü’negeçti.1940yılındamezuniyetininardın-danaynıfakültedeArapedebiyatıvetefsirmetodunadairyenilikçifikirleriylebilinenEmînel-Hûlî’nindanışmanlığındayükseklisansderslerinedevametti.Cedelü’l-
Æurßâni’l-Kerîmadlıyükseklisanstezini
1942’detamamlayıpaynıhocanındanış-manlığındadoktoraçalışmasınabaşladı.Hûlîtarafındangeliştirilenedebîtefsirte-orisininuygulamasınıyaptığıel-Fennü’l-
ša½a½îfi’l-Æurßânadlıtezini1947Ma-yısındabitirdi.EserdeKur’ankıssalarınıedebîmetinolarakelealıpmoderntarihveedebiyateleştirisiyöntemleriyledeğer-lendirdi.Kur’an’ınhidayetrehberioluşu-navurguyapanMuhammedAbduhileKur’ankıssalarınıngüvenilirliğinisorgula-yanTâhâHüseyin’eaitfikirlerinsenteziniteliğindekiçalışmasındaKur’an’dakikıs-salarlatarihîgerçekleriortayakoymanındeğilözendirme,sakındırma,öğütvedersverme,doğruyolugöstermegibiyollarlaHz.Peygamber’intebliğiningüçlendiril-mesininhedeflendiğini,busebeplekıs-salardakiolaylarınnezaman,neredeger-çekleştiğini,hattagerçekleşipgerçekleş-mediğinisormanınanlamsızolduğunu

el-Bâšıllânî ve kitâbühü’t-Temhîd. Bâkıllânî’ninTemhîdü’l-evâßilfîtelÅî-
½i’d-delâßil adlı eseri hakkında küçükhacimlibirrisâleolupİbnKayyim’inbuesereatıflanaklettiğibazıbilgilerineser-debulunmadığınadairZâhidKevserî’niniddiasıüzerinekalemealınmıştır (Mu-

ham med Beh cet el-Baytâr’ın elKev¦erî ve 
ta£lîšåtühû ve Ab dur rah man b. Yahyâ el-
Mu al limî’nin ªalî£atü’tTenkîl ad lı ese riy-
le bir lik te, Ka hi re, ts. [Mat ba atü’l-İmâm]; 
Ka hi re 1958, 1419/1999). 4.æulümâtü
EbîReyyeemâmeEŠvâßi’s-sünneti’l-
Mu¼ammediyye.EbûReyye’ninbüyüktepkilereyolaçanEŠvâß£ale’s-sünne-
ti’n-Mu¼ammediyyeadlıkitabınared-diyedir(Ka hi re 1378/1958, 1379/1959). 5. 
el-Mušåbelebeyne’l-hüdâve’Š-Šalâl:
¥avleterhîbi’l-Kev¦erîbi-našdiTeßnî-
bih (Ka hi re 1370; nşr. Ab dul lah b. Sâ lih 
el-Me denî, Me di ne 1393/1973).

Neşir:İbnTeymiyye,Risâletü’l-ictimâ£
ve’l-iftirâšfi’l-Åalfibi’¹-¹alâš(Ka hire 

1342/1923);el-Fetva’l-¥ameviyyetü’l-
kübrâ(Mek ke 1351/1932, 1400/1980; Cid-
de 1403);Naš²ü’l-man¹ıš(Sü leyman b. 
Ab dur rah man es-Sânî ile bir lik te, Ka-
hi re 1370/1951, 1988); Osmanb.Bişr,
£Unvânü’l-mecdfîtârîÅiNecd(Mek-
ke 1349/1930);Heysemî,Mevâridü’¾-
¾amßânilâzevâßidiİbn¥ibbân(Ka hi re 

1351/1932);İbnKesîr,el-Bâ£i¦ü’l-¼a¦î¦
ilâfennimu½¹ala¼i’l-hadî¦(Mek ke 1353/ 
1934);İbnHibbân,Rav²atü’l-£ušalâßve
nüzhetü’l-fu²alâß(M. Hâmid el-Fık¢ ve 
M. Muh yid din Ab dül hamîd ile bir lik-
te, Ka hi re 1368/1949; Bey rut 1395/1975, 
1397/1977); Talî£atü’t-Tenkîl limâ fî
Teßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl(Ka hi re 

1368/1949);Zehebî,el-Kebâßir(Ka hi re 

1373/1953);Ca‘ferel-Bâkır,Risâle tü’t-

Tev¼îd(Bey rut 1376/1956);Abdurrah-manel-Muallimî,et-Tenkîllimâverede
fîteßnîbi’l-Kev¦erîmine’l-ebâ¹îl(M. Nâ-
sı rüd din el-Elbânî v.dğr. ile bir lik te, I-II, 
Ka hi re 1386; Ri yad 1403/1983, 1406/1986); Münzirî,Erba£ûne¼adî¦enfi’½¹ınâ£i’l-
ma£rûf(Mek ke 1423/2002, Ebû Ab dul lah 
es-Sü lemî ile bir lik te).

BİBLİYOGRAFYA:MuhammedAbdürrezzâkHamza, elMušåbe
le bey ne’lhüdâ ve’ŠŠalâl: ¥av le Terhîbi’l
Kev¦erî binašdi Teßnîbih (nşr. Ab dul lah b. Sâlih 
el-Me denî; Ab dur rah man b. Yahyâ el-Mu al limî, 
etTenkîl bimâ fî teßnîbi’lKev¦erî mi ne’lebâ¹îl 
[nşr. M. Nâsı rüd din el-Elbânî v.dğr.] için de), Bey
rut1406/1986,neşredeningirişi,I,102107;Ab-durrahmanb.Abdüllatîfb.AbdullahÂlü’ş-Şeyh,
Meşâhîrü £ulemâßi Necd ve ³ay ri him,Riyad
1394/1973,s.514vd.;Ziriklî, elA£lâm (Fet hul-
lah),VI,203;ÖmerRızâKehhâle, elMüs ted rek, 
Beyrut1406/1985,s.680681;Abdullahb.Ab-

birliktedöndüler.ŞeyhAbdüzzâhirMes-cid-iHarâm’ınimam-hatiplikvazifesine,HamzadaMescid-iHarâm’damüderrislikgörevinegetirildi.
1927’deMedine’deMescid-iNebevî’ninhatipliği,sabahnamazı imamlığı,mü-derrislikveMekke’deverilenderslerimu-rakabeheyetivekilliğigörevlerinetayinedilenHamzaertesiyıltekrarMekke’deMescid-iHarâm’ınhocalığınagetirildi;bu-radakidershalkasındaØa¼î¼-iBuÅârîvetefsirokuttu.Aynıyılaçılanel-Ma‘hedü’s-Suûdî’detefsir,hadisvehadisusulüders-lerideverdi.İkiyılsonraburadakidersle-ribırakaraksadeceMescid-iHarâm’dakiderslerinedevametti.Busıradaverdiğiderslerarasındamatematikveastronomigibifenbilimleridevardı.Astronomiyeduyduğuilgidendolayı,ramazanorucuvehacgibiibadetvakitlerinitayinetmekiçinramazanhilâlinigözetlemekmaksadıylaEbûkubeysdağınabirrasathânekurmagirişimindebulunduysadagirişimisonuç-suzkaldı.ŞeyhAbdüzzâhirvebirgrupha-disehliylebirlikte1935’tedârülhadisinikurduveburadadersverdi.ŞeyhAbdüz-zâhir’in1950’devefatındansonraHarem-işerîf’tekiderslerininyanısıradârülhadisinbaşkanlıkgörevinideyürütmeyebaşla-dı.AynıyılHarem-işerîf’inimamlıkgö-revinetayinedildiveertesiyılemekliyeayrıldı.1953’teRiyad’daaçılanel-Ma‘he-dü’l-ilmî’debir yıl süreylehadis,hadisusulüvetefsirokuttuktansonraMek-ke’yedöndü,tedrîsfaaliyetlerineburadadevametti.TalebeleriarasındaAhmedAbdülgafûrAttâr,Hamedel-Câsir,İsmâilb.Muhammedel-Ensârî,MuhammedYâsînel-Fâdânî,EbûTürâbez-Zâhirîgibişahsiyetleranılır.1968yılısonlarınakadaröğretimfaaliyetleriyledârülhadisinbaş-kanlığınısürdürdü.7Nisan1972tarihindevefatettiveCennetülmuallâ’dadefnedildi

(elMušåbe le, nşr. Ab dul lah b. Sâlih el-
Me de nî, neş re de nin gi ri şi, I, 106).Zeke-riyyâb.AbdullahBîlâ11Şubat1972’deöldüğünükaydeder(elCevâhi ru’l¼isân, 
I, 359).Muhammedb.AhmedSeyyidAh-med,eş-ŞeyÅel-£Allâmeel-Mu¼addi¦
Mu¼ammedb.£Abdirrezzâk¥amza
min kibâri £ulemâßi’l-¥aremeyni’ş-
şerîfeynadıylabireserkalemealmıştır
(Cid de 1425).

Eser le ri. Te lif. 1.eş-Şevâhidve’n-nu-
½û½min“Kitâbi’l-A³lâl”£alâmâfîhi
minzey³inveküfrinveŠalâl.Abdul-lahel-Kasîmî’ninHa×îhiye’l-a³lâladlıeserinereddiyedir(Ka hi re 1367/1948). 2. 

Risâletü’½-½alât:Evšåtühâ,keyfiyyetü-
hâ,envâ£uhâ(Ka hi re 1370). 3.el-İmâm


