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ıJ!1lıiıı ALi YARDIM 

EBÜ AHMED b. CAHŞ 
(~ .:.r. -4>-lyl) 

Ebu Ahmed Abd b. Cahş 
b. Riab el-Esed! 

(ö. 20 /64l'den önce) 

Hz. Peygamber'in hanımlarından 
Zeyneb hint Cahş'ın kardeşi, sahabi. 

L ~ 

EbO Ahmed kOnyesiyle tanınmıştır. 

Adının Abdullah olduğu söylenmektey
se de Abdullah onun kardeşidir. Annesi, 
ResOlullah'ın halası Ümeyme bint Abdül
muttalib'dir. EbO Ahmed, kardeşleri Ab
dullah ve Ubeydullah'la birlikte Hz. Pey
gamber'in Darülerkam'a sığınmasından 
önce müslüman oldu ve onlarla beraber 
Habeşistan'a hicret etti. Kaynakların bir 
kısmında onun Habeşistan hicretine ka
tılmadığı ileri sürülmektedir. Kardeşi 

Ubeydullah orada h ıristiyan olunca Re
sOl-i Ekrem onun hanımı Ümmü Habi
be bint EbO Süfyan ile evlenerek kendi 
himayesine aldı. 

Medine'ye topluca hicret eden Cahşo
ğulları'nın Mekke'deki evleri tamamen 
kapanmıştı. Evini EbO Süfyan'ın satın 

almasına çok üzülen EbO Ahmed bunu 
bir türlü hazmedemiyordu. Hz. Peygam
ber Mekke'nin fethi günü Kabe'deki hi
tabesini bitirince EbO Ahmed devesinin 
üzerinde Kabe'nin kapısı önünde durdu, 
eviyle ve başka konularla ilgili olarak 
Mekkeli müşriklerin yaptığı haksızlıkla
rın hesabını yüksek sesle sormaya baş
ladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber Os
man b. Affan'ı yanına çağırarak kulağına 
bazı şeyler fısıldadı. O da EbO Ahmed'in 
yanına gidip Hz. Peygamber'in söyledik
lerini kendisine bildirince EbO Ahmed 
hemen devesinden indi, diğer müslü
manların yanına gidip oturdu ve ölün
ceye kadar bu konuda kimseye bir şey 
söylemedi. Hz. Peygamber'in bu sessiz 
tebliğinde, evine karşılık ona cennette 
bir ev verileceğini müjdelediği rivayet 
edilmektedir. Şair sahabTierden olan EbO 
Ahmed, ailesinin hicretini ve hayatının 

çeşitli safhalarını şiirlerinde terennüm 
etmiştir. 
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EbO Ahmed, Faria bint EbO Süfyan ile 
evliydi. Sonradan gözlerini kaybettiyse 
de Mekke'nin her tarafını iyi bildiğinden 
her yerde rehbersiz olarak dolaşırdı. Se
vilen bir kişi olduğu için şairler onun et
rafında toplanıp sohbet ederlerdi. Cuma
hi, Hz. Ömer devrinde şairlerden Dırar 
b. Hattab ile Abdullah b. Ziba'ra'nın onun 
evinde Hassan b. Sabit ' le yaptıkları bir 
şiir müsabakasından söz etmektedir (Fu

J:ıülü 'ş- şu'ara', II, 243 -244). 

EbO Ahmed Medine'de vefat etti. Ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de 
bazı rivayetlerde belirtilenin aksine onun 
kız kardeşi Zeyneb bint Cahş'tan önce 
vefat ettiği anlaşılmaktadır. Rivayete gö
re kardeşlerinden biri öldüğü zaman Zey
neb güzel koku getirterek sürünmüş, 
sonra da güzel kokuya ihtiyacı olmadı

ğını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden 
bir kadına, kocasından başka bir ölü
den dolayı üç günden fazla yas tutmayı 
ResOlullah'ın helal görmemesi sebebiyle 
böyle yaptığını söylemiştir (Müslim, "Ta
la~". 58) . Zeyneb bint Cahş'ın üç karde
şinden Abdullah ' ın Uhud Gazvesi'nde şe
hid düştüğü, Ubeydullah ' ın da Habeşis
tan'da hıristiyan olarak öldüğü bilindi
ğine göre 20 (641) yılında vefat eden 
Zeyneb bint Cahş'tan önce ölen bu kar
deşin EbO Ahmed olduğu kesinlik ka
zanmaktadır. 
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. ~ RAŞİT KüçüK 

EBÜ AKİL el- EN SARİ 
('.S.)~~\~ y,l) 

Ebu Akil Abdurrahman b. Abdillah 
b. Sa' lebe el- Belevi 

(ö. 12/633) 

Sahabi. 
~ 

Kudaa kabilesinin Beli koluna mensup
tur. Dedesinin babasına nisbetle Abdur
rahman b. Seyhan (Seyhan, Beycan) diye 
de anılır. İslamiyet'ten önce Abdüluzza 
olan adını Hz. Peygamber Abdurrahman 
olarak değiştirdi ve daha sonra "Adüv
vü'l -evsan" (put düşmanı) lakabıyla tanın-

dı. Bedir, Uhud ve diğer gazvelerde bu
lundu. Okuma yazma bildiği de rivayet 
edilen EbO Akil, yalancı peygamber Mü
seylimetülkezzab'a karşı yapılan Yerna
me savaşlarında şehid düştü. 

EbO Akil el-Ensari künye ve nisbesiy
le anılan başka bir sahabi daha vardır. 

Adının Habhab olduğu söylenen bu kişi 

"Sahibü's-sa"' lakabıyla tanınmaktadır. 

Hz. Peygamber'in müslümanları malla
rını Allah yolunda harcamaya teşvik et
tiği bir gün, fakir bir kimse olan Habhab 
iki ölçek (sa') hurma karşılığında bütün 
bir gece sırtında su taşıdı; iki ölçeğin bi
rini ailesine bıraktı, diğerini Hz. Peygam
ber' e götürdü ve duasını aldı. Ancak mü
nafıklar, Allah'ın onun bir ölçek hurma
sına ihtiyacı olmadığını söyleyerek yar
dımını küçümseyince, güçlerinin yettiği 
kadar sadaka veren mürninleri çekiştirip 
onlarla alay edenlerin azaba uğratıla

cağını belirten ayet nazil oldu (et-Tevbe 
9/ 79) 

Bu olay isim benzerliği sebebiyle bazı 
kaynaklarda EbO Akil el- Belevi'nin biyog
rafisinde de anlatılmakta, ona da "Sahi
bü's-sa"' dendiği belirtilmektedir. Bu
nunla beraber gerek sözü edilen ayetin 
gerekse benzeri ayetlerin tefsirlerinde 
Hz. Peygamber'in muhtelif zamanlarda 
yaptığı yardım çağrısına birer ölçek hur
ma ile katılan birçok sahabiden söz edil
mektedir. 
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~ MücrEBA UauR 

EBÜ ALİ ed-DEKKAK 

(bk. DEKKAK., Ebu Ali). 

EBÜ ALİel-FARİSİ 

( ıf".J l<JI J.>- yi ) 

Ebu Al'ı' Hasen b. Ahmed 
b. Abdilgaffar el-Faris! 

(ö. 377 /987) 

Basra mektebine mensup 
nahiv alimi. 

~ 

~ 

288 (901) yılında Şiraz civarındaki Fe
sa kasabasında doğdu . Yirmi yaşına ka
dar burada kaldı. Babası İranlı , annesi 
Arap asıllıdır. Devrinin meşhur gramer-



cilerinden Mebreman diye tanınan Ebü 
Bekir Muhammed b. Ali 'den 100 dinar 
karşılığında Sibeveyhi'nin e1-Kitab adlı 
eserini okuması varlıklı bir aileye men
sup olduğunu göstermektedir. Kendile
rinden gramer okuduğu diğer hocaları 
arasında Ebü İshak ez-Zeccac, Ebü Be
kir İbnü ' s - Serrac, Ebü Bekir b. Hayyat. 
İbn Düreyd bulunmaktadır. Kıraat ilmi
ni de Ebü Bekir İbn Mücahid'den öğren
di. Tahsil için gittiği Bağdat'ta on yıldan 
fazla kaldıktan sonra 341 'de (952) Mu
sul ' a geçti; orada İbn Cin ni ile karşılaş
tı ; daha sonra bu en sadık öğrencisiyle 
birlikte Halep'e gitti. Yaklaşık yedi yıl 

kaldığı Halep 'te birçok meşhur nahiv
ci, şair ve filologun toplandığı Hamda
ni Hükümdan Seyfüddevle'nin sarayın
da onun hizmetinde bulundu. Büveyhi 
Hükümdan Adudüddevle'nin daveti üze
rine Halep'ten ayrılarak Dımaşk, Bağ

dat ve diğer bazı şehirleri gezdikten 
sonra Şiraz ' a gitti ve orada yirmi yıl kal
dı (959-979). Hayatının en verimli devre
si olan bu süre içinde üç büyük eseri
ni kaleme aldı. İbn Cinni vasıtasıyla ta
nıştığı şair Mütenebbi ile yine burada 
karşılaştı. Ayrıca Adudüddevle'ye nahiv 
okuttu. Bu hükümdar Bağdat'a hakim 
olunca (369/ 979) EbQ Ali el-Farisi de ora
ya gitti ve Bağdat'ta vefat etti. 

EbQ Ali hayatını yoğun bir eğitim ve 
telif faaliyeti içinde geçirmiştir. Bu se
beple hiç evlenmemiş, mirasçısı bulun
madığından 30.000 dinar tutarındaki 

parasını Bağdat nahivcilerine bırakmış
tır. Öğrencilerinin derse bizzat katılma
sını sağlamak için problemleri birlikte 
tartışır ve onların kendi düşüncelerini 

serbestçe söylemelerini isterdi. Farsça'
yı da çok iyi bilen Ebü Ali, bu sayede fi
loloji çalışmalarında mukayese yapma 
imkanına sahipti. İtikad yönünden Mu'
tezile'ye mensup olmakla itharn edilmiş
se de buna dair herhangi bir delil mev
cut değildir. Bu ithama, Mu'tezile ileri 
gelenlerinden Ebü Ali ei-Cübbaf'nin tef
siri üzerine yazdığı, bugün elde bulun
mayan ve 100 varak civarında olduğu 
söylenen (Yakut, VI I, 24 1 ı Kitabü't -Teteb
bu' adlı ta'liki sebebiyle maruz kalmış 
olmalıdır. Onun İbn Mücahid'den arz* ta
rikiyle rivayet ettiği kıraati n Ebü Amr 
(ö. 154 / 771 ) kıraati olduğu sanılmakta
dır. Fık.ıhta ise Hanefi mezhebini benim
semiştir. Nitekim Ebü Hanife 'nin fıkhı 
ile onun nahvi arasında açık bir benzer
lik vardır . Her ikisi de kıyas metodunu 

kullanmıştır. Basra nahivcilerinin kıyas
tak.i prensiplerinden olan aza itibar et
meme, şaz* a kıyasta bulunmama ve is
timalde yeri olmamakla bir likte kıyasa 
da uygun düşmeyeni kabul etmeme gi
bi prensipleri uygular. Ebü Ali büyük na
hivcilerin görüşlerini, olduğu gibi benim
semezdi; ancak meseleleri tartıştıktan , 

delillerini inceledikten sonra doğrulu

ğuna inanırsa bunları kabul ederdi. 

Talebelerinden İbn Cinni, çeşitli ülke
lere yaptığı uzun seyahatlerinde hocası
na refakat etmiş ve kırk yıl hizmette bu
lunmuştur. Ali b. Isa er- Rabei de yirmi 
yıl boyunca ondan hiç ayrılmamıştır. Bir
çok talebesi arasında, ondan öğrendik
lerini bir tahlil ve terkibe tabi tutarak 
işleyen sadece İbn Cinni olmuştur. Ayrı
ca kıraat hadis ve nahiv sahasında za
manın önemli sirnalarına hocalık yapmış
tır. Talebeleri kendisine inceleme. araş
tırma ve tedvin işlerinde yardım ederler
di. Bu sebeple ilmi hayatı çok verimli ol
muştur. 

Eserleri. Kaynaklarda Ebü Ali el-Fari
sf'nin çoğu dil ve gramere ait olmak üze
re otuzdan fazla eserinden söz edilmek
teyse de (bk. el·Mesa ' ilü 'l · 'Askeriyyat na
ş irin mukaddimesi, s. 4- ı 0) bunların büyük 
çoğunluğunun günümüze kadar gelip gel
ınediği bilinmemektedir. Basılmış eser
leri şunlardır: 1. e1-Hücce 1i'l-~urra 'i's
seb 'a (e l·Hücce {i ' ileli ' l ·f!:ıra 'ati's·seb' ). 

Adudüddevle adına kaleme aldığı bu ese
rini , hacası İbn Mücahid'in es-Seb 'a i i 
menazi1i'l-~urra' adlı kitabına daya
narak yazmıştır. e1-l:fücce'nin iki ayrı 

neşrine başlanmış; bunlardan Bedred
din Kahveci ve Beşir Cüveycati tarafın- · 

dan yapılmakta olan neşrin şu ana kadar 
dört cildi yayımlanmıştır (Beyrut 1404 -

14 1 ı 1 ı 984 - ı 99 1) Ali en-Necdi Nasıf ve 
arkadaşla rı ise eserin iki cildini basmış

lardır (Kahire ı 968- I 983). Her iki baskı da 
henüz bitmemiş olup devam etmekte
dir. Brockelmann ' ın , eseri e1-l:fücce ve'1-
igfa1 (Suppl., ı . ı 76) adıyla zikretmesi 
doğru değildir. Çünkü Brockelmann ay
nı yerde EbQ Ali 'nin e1-İgfa1 adlı bir baş
ka eserinden söz etmektedir. Ayrıca ese
rin adı e1-İgfa1 değil e1-Egfa1 olmalıdır. 
z. Şerh u '1- ebyati '1-müşki1eti '1- i 'rab 
ii' ş - şi' r. Kitabü 'ş- Şi 'r adıyla da bilinen 
eser Mahmud Muhammed et-Tanahi 
tarafından neşredilmiştir (Kahire ı 988). 

3. el-liafı fi'n-nahv. Adudüddevle için 
yazıldığından e1-liahu '1- 'Adudi olarak 
da bilinen eser nahivcilerin ilgisini çek-

EBU ALi el- FARiSI 

miş, üzerinde şerh ve ta ' ıik cinsinden bir
çok çalışma yapılmıştır (bk. Sezgin, IX, 
ı 03- I 07) Kitap Hasan Şazeli Ferhüd ta
rafından e1 - 1iafı u '1- 'Ad u di adıyla ya
yımlanmıştır (Kahire 1389/ ı 969, Riyad 
1408/ I 988) 4. et- Tekmil e. Yine Adu
düddevle adına yazılan eser sarfa dair 
olup e1- 1iafı ' ı tamamlayıcı mahiyette
dir. Bu sebeple bazan iki isim birleşti

rilerek e1-liafı ve't - tekmile şeklinde 
de zikredilmektedir. et- Tekmil e de Ha
san Şazeli Ferhüd tarafından neşredil
miştir (Riyad 198 1: Cezayir 1984). Eser 
ayrıca Kazım Bahrü' 1- Mercan tarafın

dan 1972'de Kahire Üniversitesi'ne yük
sek lisans tezi olarak sunulmuş, bu ça
lışma daha sonra Bağdat Üniversitesi'
nin desteğiyle yayımlanmıştır (Bağdad 

198 1). s. M es' e1etü a~sami'l-l].aber. Ese
ri Ali Cabir el-Mansüri e1-Mevrid mec
muasında yayımiarnıştır (Bağda d ı 398/ 
1978, Vll /3, s. 201 -220). 6. e1-Egfa1 f ima 
agfe1ehü 'z -Zeccac mine'1-me 'ani. Mu
hammed Hasan İsmail tarafından 1974'
te Aynişems Üniversitesi 'ne yüksek li
sans çalışması olarak takdim edilmiştir 
(Ebü Al i el-Farisi'nin d i ğer eserleri için bk. 
Sezgin, IX, 103- 11 0 ; el-Mesa 'ilü ' l -'Aske· 

riyyat, naşirin mukaddimesi, s. 5-10; el· 

fjücce li ' / -f!:urra'i 's·seb'a ln şr . Kahve
ci- Cüveycatil, naşi rlerin mukaddimesi, I, 
4 ı -43) 

EbQ Ali el-Farisf'nin bazı eserleri, se
yahat ettiği Bağdat, Halep, Basra, Şiraz, 
Şam, Kirman gibi yerlerde gramer ve dil 
konularında kendisine sorulan çeşitli so
rulara verdiği cevaplardan meydana gel
miştir. Bu tür eserleri şunlardır : 1. e1-
Mesa 'ilü '1- 'Askeriyyat. İsmail Ahmed 
Amayire (Amma n 198 1) ve Muhammed 
Şatır tarafından neşredilmiştir (Kahire 
1982 likinci baskıJ) . Ayrıca Müna İlyas bu 
eserin " Babü 'ş-şaz" bölümünü e1 -~ıyas 

ii' n- nafıv adlı çalışmasında yayımlamış

tır ( Dımaşk 1405 1 ı 985, s. I 74 -2 ı ı) z. e1-
M esa ' ilü '1-Basriyyat. Muhammed Şatır 
tarafından Na~arat ti'l- mesa 'ili'l - Bas
riyye adıyla neşredilmiştir (Kahire 1983). 
3. e1-Mesa 'ilü 'ş- Şiraziyyat. Eser üzerin
de Ali Cabir el-Mansüri Aynişems Üniver
sitesi'nde bir doktora çalışması yapmıştır. 

4. e1-Mesa 'i1ü'1-müşkiletü '1-ma 'rı1-
fetü bi'l- Bagdadiyyat. İsmail Ahmed 
Amayire tarafından yüksek lisans tezi 
olarak Aynişems Üniversitesi'ne takdim 
edilmiştir (bu türden d iğer eserleri için 
b k. el·Mesa 'ilü 'f. 'Askeriyyat, naşi rin mu
kaddimesi, s. 6- 10). 
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EBÜ ALİ el- FARMED İ 
( ->-'-).ili ~ Y.l ) 

Ebu All Fazi b. Muhammed el-Farmed'i 
(ö. 477 /1084) 

Nakşibendi silsilesinin 
önemli sılfilerinden biri. 

_j 

401 'de (1 010-11) Tüs yakınındaki Par
med (Farmez) köyünde doğdu . Rüknü' l
İslam, el-mürşid, kutbü'z-zaman ve şey
hü' ı- meşayih gibi unvanlarla anılır. İlk 
öğrenimini doğduğu köyde yaptıktan 

sonra Nişabur'a giderek meşhur süff mü
ellif Abdülkerim el-Kuşeyri'nin medre
sesine girdi ve kısa sürede en seçkin öğ
rencilerinden biri oldu: özellikle vaaz ve 
hitabet tarzının tesirinde kaldı. Parmedi'
nin son derece güzel ve etkileyici konuş
tuğunu söyleyen Abdülgatir onun vaaz 
meclislerini, çeşit çeşit çiçek açan mey
ve ağaçlarıyla dolu bir bahçeye benzetir 
(Tarftıu Nfsabar, s. 628). 

90 

Tasawuf konusunda da Kuşeyri' den 
faydalanan Farmedi. Nişabur'a gelen Ebü 
Said-i Ebü 'l-Hayr'ı ziyaret etti ve ilk gö
rüşmesinde kuwetli bir şekilde tesirin
de kalarak büyük bir sevgiyle ona bağ
landı: sohbet ve sema meclislerine de
vam etti. Ebü Said Nişabur'dan ayrılın
ca üstadı Kuşeyri'nin huzuruna çıkarak 
kendisinde meydana gelen ruhi gelişme
leri anlattı. Fakat Kuşeyri ona ilim öğ
renmeye devam etmesini tavsiye etti. İki 
üç yıl sonra tasawufa meyli gittikçe art
tığından üstadının izniyle medreseden 
ayrılarak bir tekkeye yerleşti; bir süre 
mücahede ve riyazetle meşgul oldu. Bir 
gün kendisinde zuhur eden manevi hal
leri Kuşeyri'ye anlatınca üstadı, ulaştı

ğı bu mertebeden sonra ona yardımcı 
olamayacağını. zira kendi mertebesinin 
onunkinden daha yüksek olmadığını söy
ledi. Yeni bir mürşide ihtiyacı bulundu
ğunu anlayan Farmedi, ününü duyduğu 
Ebü' ı- Kasım el- Cürcani ile görüşmek 
üzere Tüs'a gitti. Cürcani'nin yanında 
mücahede ve riyazet dönemini tamam
ladıktan sonra vaaz vermek için icazet 
aldı. Dili ve gönlü açıldığından olağan üs
tü güzel ve etkili konuşmalar yapmaya 
başladı. Bir ara Tüs'u ziyaret eden Ebü 
Said-i Ebü'l-Hayr ile bir kere daha gö
rüşme fırsatı buldu. Nakşibendi silsile
sinin önemli simalarından olan Ebü'l
Hasan el- Harakani' den de faydalan dı. 
Kuşeyri'nin kızıyla evlenen Farmedi 477'
de (1084) Tüs'ta vefat etti. Bazı kaynak
lar vefat tarihini 472 ( 1 080) olarak ver
mektedir. Farmed i' nin Ebü' 1- Mehasin 
Ali, Ebü'l-Fazl Muhammed ve Ebü Be
kir Abdülvahid adlı üç oğlu olduğunu ve 
bunlarla tanışma fırsatı bulduğunu söy
leyen Sem'anl, şeyhin kabrini defalarca 
ziyaret ettiğini de kaydeder (el·Ensab, 

IX, 218). 

Bir ara Merv'e giderek Büyük Selçuk
lu Veziri Nizamülmülk'le görüşen ve on
dan itibar gören Farmedi çağının büyük 
alim ve mutasawıflarıyla tanışmış ve on
lardan faydalanmıştır. Kendisi de Gazza
li, İbn Baküye ve Abdülkahir el-Bağdadi 
de dahil olmak üzere pek çok alim ve 
mutasawıf üzerinde etkili olmuştur. Ca
mi NefeJ:ıôtü 'l- üns'te (s 370) Farmedi'
nin Gazzali'nin şeyhi olduğunu söyler. İki
si de Tüslu olan bu ünlü mutasawıfların 
görüştükleri bilinmektedir. Nitekim Gaz
zall bizzat Farmedi'den duyduğu birkaç 
sözü nakleder (İ/:ıya' , ıv. ı 78) . Kasım Kuf
ralı Cami'ye dayanarak Gazzali'nin Far
medi'ye intisabmm kesin olduğunu söy
lüyorsa da (İA, lV, 755) Farmedi vefat et-

tiğinde yirmi yedi yaşında olan ve henüz 
tasawufa yönelmemiş bulunan Gazzali'
yi onun mürid ve halifesi saymak doğru 
değildir. Gazzali'nin, eserlerinde Farme
di'den çok az söz etmesi de bunu gös
termektedir. 

Farmedi. Nakşibendiyye'nin Alevi sil
silesinde Ebü'l-Kasım el-Cürcani'nin, 
Bekri silsilesinde ise Ebü'l-Hasan el-Ha
rakani'nin halifesi olarak gösterilir. Nak
şibendiyye'nin her iki silsilesi Ebü Ali el
Farmedi'de birleşirve halifesi Yüsuf el
Hemedani vasıtasıyla devam eder. Bu 
bakımdan Farmedi Nakşibendi tarikatı 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hücviri. Keş{ü 'l·mahcab (Jukovski), s. 211; 
Gazzali. ihya', ıv, 178;. Abdülgiifir ei-Farisi, Ta· 
ril]u Nisabar: el·Münte!Jab mine 's·Siya~ (nşr. 

Muhammed Kazım ei-Mahmüdi), Kum 1362 
hş. /1403, s. 628·629 ; Sem'ani, el·Ensab, IX, 
218; Sübki. Tabakat, V, 304; Zehebi, A'lamü'n· 
nübela', XVlll, 56.5; a.mlf., el·'iber, ll, 337 ; Ca
mi. Ne{ehat, s. 368·370; Reşahat Tercümesi, 
s. 14, 16 ; Münavi, el·Keuakib, ll, 68; İbnü'l
imad, Şe?erat, lll , 355; Abdülmecid el-Hani, el· 
l:fada'i~u 'l·verdiyye, Kahire 1308, s. 71, 72 ; 
Muhammed b. ei-Münewir, Esrarü 't·teuhid tr 
ma~amati 'ş · Şeyl] Ebi Sa 'rd (nşr. Zebihullah 
Safa). Tahran 1332 hş., s. 128·131, 196·197, 
199; Safa. Edebiyyat, ll , 219·220, 556; Ma'süm 
Ali Şah, Tara' i~, ll, 308, 350, 352, 355, 554 · 
555; Name·i Danişveran, Tahran 1959, VIII, 306 ; 
Dihhuda, Lugatname, ı, 676; Kasım Kufralı, 

"Gazzali", İA, IV, 755; M. Achena. "Abü 'Ali", 
E/2 SuppL (İng . ) , s. 14·15. G;l 

M T AHSİN y AZI C! 

L 

L 

L 

EBÜ ALİ el-GASSANt 

(bk. GASSANI, Ebô Ali). 

EBÜ ALİ el-HATiMt 

(bk. HATiMI). 

EBÜ ALİ KALENDER 
( .)..di ~ Y.l ) 

(ö. 724 / 1324) 

Hindistanlı sı1fi şair. 

_j 

_j 
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Şerefeddin Panipeti veya Şah Bü Ali 
Kalender diye de tanınır. Irak'tan gelip 
Panipat'a yerleşen bir aileye mensup
tur. Babası Fahreddin, adının başındaki 
"salar· (kumandan) unvanına bakılırsa bu
rada askerlikle ilgili bir görevde bulun
muş olmalıdır. Ebü Ali Kalender'in haya
tı hakkında yeterli bilgi yoktur. Onun
la ilgili bilgi veren en eski kaynak olan 

· Şems-i Sirac Afif'in Tariğ-i Ffn1zşôhf 


