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EBÜ DÜLEF el-İCLİ 
( ~l ..... .ibY.I) 

Ebu Dülef el -Kasım b. İsa 
b. İdrls b. Ma'kıl el - İci\' 

(ö. 225 /839 [?]) 

Dülefi hanedanının kurucusu, 
kumandan, musikişinas, 

şair ve müellif. 
_j 

Güney Irak'ta Hlre civarında yaşayan 
Arap asıllı icı kabilesine mensuptur. Do
ğum yeri ve tarihi ile hayatının ilk yılları 
hakkında fazla bilgi yoktur. Hüşeym b. 
Beşir'den hadis rivayet ettiği, kendisin
den de Asmai'nin faydalandığı bilinmek
tedir. Harünürreşld Ebü Dülef'i genç yaş
ta Ci bal bölgesine vali tayin etti ; o da 
Kerec Kalesi 'ni büyük bir şehir haline 
getirdi. Bundan dolayı şehre Kerecü Ebü 
Dülef adı verildi. Harünürreşld ' in ölümün
den sonra oğulları Emin ve Me'mün ara
sındaki iktidar mücadelesinde Emin'in 
saflarında ve İbn Mahan kumandasında
ki ordunun sağ kanadında yer aldı. İbn 
Mahan'ın öldürülmesi üzerine ordu dağı
lınca Ebü Dülef Hemedan tarafına çekil
di. Me'mün'un kumandanı Tahir b. Hüse
yin ona karşı bir harekette bulunmamak
la beraber Me'mün'a biat etmesini iste
di. Fakat Ebü Dülef bu teklife yanaşma
yarak tekrar Kerec'e yerleşti. Emin'in 
198'de (813) vefatma kadar Me'mün'a 
biat etmedi. Ebü Dülef'in şiirlerinden 

hoşlanan Me'mün Rey'e gittiğinde ken
disini yanına çağırdı. Kavminin ve ailesi
nin karşı koymasına rağmen halifenin 
davetini kabul eden Ebü Dülef korktu
ğunun aksine Me'mün'dan iyi muamele 
gördü. gözdeleri arasında yer aldı ve tek
rar Cibal valiliğine tayin edildi. 

Deylemner üzerine sefer düzenleyen 
ve kalelerini tahrip eden Ebü Dülef. böl
geyi kontrol altına aldıktan sonra onla
rı müslüman olmak veya cizye vermek 
şartlarından birini kabule zorladı. Bu hiz
metinden dolayı Halife Me'mün İsfahan 
ve Kazvin'i de onun vilayetine dahil etti. 
Mu'tasım- Billah döneminde de (833-842) 
sarayın gözdelerinden olan Ebü Dülef kı
sa bir süre Dımaşk valiliği yaptı ve Af
şin ' in kumandası altında Babek'e karşı 
düzenlenen sefere emrindeki gönüllüler
le birlikte katıldı (222 / 836-37) Daha son
ra Afşin Haydar b. Kavüs onu bir sui
kastle öldürmek istediyse de başkadı 

Ahmed b. Ebü Duad'ın müdahalesi sa
yesinde suikastten kurtuldu. 

Yaz mevsimini Cibal'de, kış mevsimi
ni Bağdat'ta muhtemelen halifenin sa
rayında geçirdiği bilinen Ebü Dülef 225 

(839). diğer bir rivayete göre ise 226 
(840 -41 ) yılında Bağdat ' ta vefat etti. 

Hz. Ali'ye karşı olan derin sevgisi ve 
ona bağlılığı dolayısıyla bazı kaynaklar
da Ebü Dülef'in Şii olduğu iddia edilmiş
se de bu doğru değildir (bk Şakir Mah
müd Abdülmün'im, s. 169-205) . Mu'tezi
le mezhebine yakınlık duyduğu bilinen 
Ebü Dülef'in çok iyi şarkı söylediği ve ud 
çaldığı rivayet edilir. ilim adamlarını ve 
şairleri himaye etmesi sebebiyle çevre
sinde değerli kişiler ve sanatçılardan 

meydana gelen bir halka oluşmuştu. 
Ebü Dülef'in Arap şiirinde de önemli 

bir yeri vardır. ibnü'n-Nedlm'in 100 va
rak olduğunu söylediği divanının bir kıs

mı muhtelif kaynaklarda dağınık şekil
de günümüze kadar gelmiştir. Sade bir 
dille yazdığı şiirleri yanında hiçbiri günü
müze ulaşmayan, avcılıkla askeri ve si
yası konuları işleyen eserleri de vardır. 
ibnü'n-Nedlm ve İbn Hallikan ' ın naklet
tiklerine göre kaleme aldığı eserler şun
lardır : Kitdbü'l-Büzat ve'ş -sayd, Kitd
bü 's-Silaf:ı, Kitabü'l-Cevarih ve'l-la'b 
bihti, Kitabü'n-Nüzeh ve Kitabü Siya
seti'l-mülılk. 

Ebü Dülef, hac kervanlarının istifade
si için Bağdat- Hicaz yolu üzerinde bir 
konaklama tesisi yaptırmıştır. Ölümün
den sonra Samerra yakınlarında Halife 
Mütevekkil-Aiellah tarafından inşa et
tirilen cami de onun adını taşımaktadır. 

Tarihi kaynaklar. Ebü Dülef'in nesiin
den gelen ve iran'ın kuzeybatısında si
yasi ve kültürel hayatta etkili olan bir
çok kişiyi zikretmektedir. Kendisi gibi 
şair olan kardeşi Ma'kıl Abbas! kuman
danlarındandır. Torunlarından şair Bekir 
b. Abdülazlz Dülefiler hanedanını ihyaya 
çalışmış, Halife Mu'tazıd- Billah · a karşı 
gelmiş, yenilince isfahan'a çekilerek 285'
te (898) orada ölmüştür. Ebü' 1- Kasım 
Hibetullah b. Ali (ö 430 / 1039) Halife Ka-

Samerra 
yakın ında 

Ebü Dülef 
el-icli adı na 
inşa edilen 

caminin 
harabesi -

Irak 

EBÜ EYYÜ B el- ENSAR! 

im- Biemrillah'ın veziri. Hibetullah'ın kar
deşi Ebü Abdullah Hüseyin b. Ali Bağ
dat başkadısı idi. Hibetullah'ın oğlu Ali 
ise İbn Maküla adıyla bilinen alimdir (bk. 

İBN MAKüıA; ayrı ca bk. DÜLEFİLER) . 
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EBÜ DÜLEF el-YENBÜİ 

(bk. MİS'AR b. MÜHELHİL). 

EBÜ EYYÜB el-ENSARi 
( ..>) . ....;~\ ._,.,Y-I Y.\ ) 

Ebu EyyO.b Halid b. Zeyd 
b. Küleyb ei -Ensarl 

(ö. 49/669) 

Hicret sırasında 
Hz. Peygamber'i Medine'de 

evine misafir eden ve Türkiye'de 
"Eyüp Sultan" unvanıyla 

anılan sahabi. 

_j 

_j 

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları ko
lundandır. Hicretten iki yıl kadar önce 
hanımı ümmü Eyyüb ile birlikte müslü
man oldu ve ensardan islamiyet'i ilk ka-
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EBÜ EYYÜB ei-ENSARf 

bul edenler arasında yer aldı. Nübüwe
tin 13. yılında yapılan İkinci Akabe Bia
tı ' nda bulundu (622) . Hicretten sonra Re
sül-i Ekrem onunla, ileri gelen sahabi
lerden Mus'ab b. Umeyr arasında kar
deşlik bağı (muahat") kurdu. Hz. Pey
gamber'le birlikte Bedir, Uhud, Hendek, 
Hayber, Mekke'nin fethi ve H'uneyn baş
ta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. 
Savaşlarda ona zarar gelmemesi için ya
nından ayrılmaz. hatta bazı geceler ça
dırı etrafında nöbet tutardı. Vahiy ka
tiplerinden olması sebebiyle Hz. Peygam
ber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetleri
nin bir araya getirilmesine hizmet etti. 
Ashap arasında ilmiyle de tanındığı için 
kendisine sorulan dini konularda pek 
çok fetva verdi. 

EbQ EyyQb Hz. EbQ Bekir devrindeki 
savaşlarla Hz. Ömer devrinde yapılan Su
riye, Filistin ve Mısır seferlerine katıldı. 
Kıbrıs seferinde de bulundu (28/ 648-49) 

Medine asilerin eline geçip Hz. Osman'ın 
namaz kıldırması engelienince (35 1 656) 

herkes tarafından sevilip sayıldığı için 
Hz. Ali'nin tavsiyesi üzerine bir müddet 
imamlık yaptı. Hz. Ali halifeliği dönemin
de lrak'a gittiğinde onu Medine'de yerine 
vekil bıraktı. Hariciler'le ve Muaviye ile 
yapılan savaşlarda Hz. Ali'nin yanında yer 
aldı. Bu dönemde Basra valisi olan Ab
dullah b. Abbas Basra'ya gelen Ebü Ey
yüb • a, "Senin vaktiyle Hz. Peygamber' e 
yaptığın gibi ben de bugüh sana hizmet 
etmek istiyorum· diyerek katiağını ona 
bıraktı. Giderken de kendisine 40.000 
dirhem, yirmi köle ve değerli hediyeler 
vererek onu uğUrladı (Zehebi, ll, 41Ö) . 

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda 
savaşa katılması gerektiğine inanan Ebü 
Eyyüb ei-Ensari, "Kendi elinizle kendi
nizi tehlikeye atiıiayınız" (el-Bakara 2/ · 
195) mealitıcteki ayette sözü edilen teh
likeyi savaŞa gitmeyip işiyle gücüyle meş
gul olmak şeklinde açıklardı. Bu sebep
le ihtiyarlık döneminde bile her yıl bir 
savaşta bulunmaya gayret etti. Katıldı
ğı seferlerin sonuncusu müslümanların 
ilk İstanbul kuşatması oldu. Onun bu ku
şatmadan bir yıl sonra (49 / 669) gönde
rilen Yezid b. Muaviye kumandasındaki 
takviye birliğin içinde bulunduğu da ri
vayet edilmektedir. EbQ Eyyüb, kuşatma 
devam ederken hastalanarak 49 (669) 
yılında vefat etti. Ancak SO (670), S2 
(672) veya SS (675) yıliarinda öldüğü de 
ileri sürülmüştür. Cenaze namazını Ye
zid b. Muaviye kıldırdı. Vasiyeti üzerine 
bir askeri birlik tarafından surlara ya
kın bir yere götürülerek oraya defnedil
di. Durumu öğrenen Bizans imparatoru-

124 

nun kuşatma kalktıktan sonra onu kab
rinden çıkarıp vahşi hayvaniara yedire
ceğini söylediği, fakat islam ordusu ku
mandanı tarafından gönderilen cevap
ta, böyle bir şey yapıldığı takdirde islam 
ülkesinde yaşayan hıristiyanların ve kili
selerin zarar göreceği bildirilince kabre 
dokunmayacakianna dair teminat ver
diği nakledilmektedir. 

EbQ Eyyüb'un kabrinin sonraları bir 
bina içine alındığı. kıtlık zamanında kab
rini ziyarete gelen hıristiyanların onun 
hürmetine yağmur istediği ve asırlar bo
yunca bu kabrin itina ile korunduğu söy
lenmekte, bazı seyyahların verdiği bilgiler 
de bu rivayetleri doğrulamaktadır. Bu 
seyyahlardan Ali b. Ebü Bekirei-Herevi 
(ö. 611 / 1215), Ebü Eyyüb ei-Ensari'nin 
kabrini ziyaret ettiğini belirtmiştir (Ziya· 
rat, vr. 51 • ). Fatih Sultan Mehmed'in İs
tanbul'u fethinden sonra kabrin yerinin 
Akşemseddin tarafından keşf" yoluyla 
belirlendiğine dair Osmanlı tarih kaynak
larında geniş şekilde yer alan haberlerle 
bu bilgiler çelişmemektedir. Zira kabrin 
yeri korunmuş olmakla beraber istan
bul· un fethi sırasında sur dışında çok 
sayıda manastır, kilise, ayazma ve kutsal 
sayılan mezar bulunduğu için herhalde 
kabrin yeri kesin olarak bilinmemekteydi. 
Bir başka ihtimal de 1204 yılında Latin
ler'in istanbul'u istilası esnasında şehir 
üç gün boyunca yağmalandığı ve hıristi
yanlarca kutsal sayılan yerler yıkıldığı için 
Ebü Eyyüb'un kabrinin de tahrip edilmiş 
olmasıdır. Osmanlı padişahlarının tahta 
cülüsunda kılıç kuşanma merasimleri, 
şeyhülislam ve bilhassa nakibüleşrafın 

da bulunduğu bir törenle Ebü Eyyüb el
Ensari'nin türbesi önünde yapılırdı. 

Resül-i Ekrem Medine'ye hicret edin
ce Medineli müslümanların her biri onu 
evinde misafir etmek istedi. Ancak Hz. 
Peygamber, bir tercih yaparak onları gü
cendirmemek için devesinin çökeceği ye
re en yakın eve misafir olacağını söyle
di. Kendisini taşıyan devenin önce bir 
yere çöktüğü, buradan hemen kalkıp bi
raz ileride tekrar çöktüğü görüldü. Re
sülullah oraya en yakın olan ve dedesi 
Abdülmuttalib'in annesi tarafından ken
disine yakınlığı da bulunan EbQ Eyyüb'un 
evine yerleşerek burada yedi ay misafir 
kaldı. Bundan dolayı Ebü EyyQb "Mih
mandar-ı Nebi" unvanıyla anılır. Bu ev 
İslamiyet'in öğretildiği bir mektep duru
mundaydı. Hz. Peygamber fakir muha
cirlere burada yemek verir, kendisine 
sunulan hediyeleri fakiriere burada da
ğıtırdı . Ev sahiplerine her vesile ile dua 
eder, onların bolluğa kavuşmalarını, hu-

zur ve afiyet içinde olmalarını dilerdi. 
Resül-i Ekrem kendi evine taşındıktan 
sonra da zaman zaman Ebü Eyyüb ' un 
evine misafir olurdu. 

Ebü Eyyüb haksızlıklara tahammül 
edemez, doğru bildiğini söylemekten çe
kinmezdi. Cihad maksadıyla gittiği Mı
sır'da vali olan sahabi Ukbe b. Amir'in 
akşam namazını geç kıldırdığını görün
ce onu uyardı. ResOl-i Ekrem'in akşamı 
geç kıldığının zannedilmesine sebebiyet 
vererek halka kötü örnek olmamasını 
söyledi. Namazları müstehap olan vakit
lerinde kıldırmayan Medine Valisi Mer
van b. Hakem'e muhalefet eder, Resü
lullah'a uyduğu takdirde kendisine uya
cağını, aksi halde aleyhinde bulunacağı
nı açıkça söylerdi. Bir gün Ebü Eyyüb'u 
ResOl-i Ekrem'in kabrine başını dayamış 
olduğu halde ağlarken gören Mervan 
bu hareketinin sünnete aykırı olduğunu 
söyleyince Ebü Eyyüb. "Ben bu mezar 
taşına değil ResOiullah'a geldim. Onun, 
'din işlerini ehliyetli kimseler üstlendiği 
zaman kaygılanmayın ; ancak ehil olma
yanlar başa geçince ne kadar ağiasanız 
yeridir' dediğini duymuştum • diye ce
vap verdi (Müsned, V, 422) . 

Medine döneminden itibaren Hz. Pey
gamber' den hiç ayrılmadığı halde E bO 
Eyyüb el-Ensari' den sadece 1 SO hadis 
rivayet edilmesinin iki önemli sebebi var
dır. Bunlardan biri hadis rivayetinde çok 
titiz olması. diğeri de ömrünün savaş
larda geçmesidir. Kendisinin bilmediği 

bir hadisi Ukbe b. Amir'den bizzat riva-
. yet etmek için Medine'den Mısır ' a ka

dar gitmesi, söz konusu titizliğin eşsiz 
bir örneğini ortaya koymaktadır. Ondan 
hadis rivayet edenler arasında İbn Ab
bas, İbn ömer, Bera b. Azib, Enes b. Ma
lik, Cabir b. Semüre gibi sahabiler ve 
Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Salim 
b. Abdullah. Ata b. Yesar gibi tabiiler bu
lunmaktadır. 

Ebü Eyyüb'un rivayet ettiği hadisler
den kırk tanesinin şair Baki tarafından 
Türkçe'ye tercüme edildiği bilinmekle 
beraber bugüne kadar eserin herhangi 
bir nüshasına rastlanmamıştır (bk. BAKI). 

Nüreddin Ali b. Ahmed ei-Karati ei-En
sari'nin (ö. 940 / 1533) NeieJ.ıatü'l- eribi
ri's-sari bi-eJ.ıadişi Ebi Eyyub el-En
şari adlı eserinin nüshaları Süleymaniye 
(Ayasofya, nr. 942, 2102 ; Hafid Efendi, nr. 
44; Reisülküttab, nr. 276), N uruosmaniye 
(nr. 940) ve Beyazıt Devlet (nr. 1077) kü
tüphanelerinde bulunmaktadır. Bu nüs
halar 67- 97 varak arasında değişmekte
dir. Şeyhülislam Salizade Mustafa Efen
di'nin Mecmucu'l-J.ıadiş bi-rivayeti Ebi 



Eyyub el-Enşari adlı eseri ise Millet Kü
tüphanesi'ndedir (Ali Emiri. nr. 2447. 30 
varak) . Eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki nüshasının (lll . Ahmed. 
nr. 568. 62 varakl adı Kitiib !ima revahü 
Ebu Eyyub el-Enşari mine'l-J:ıadiş'tir . 

Abdülvehhab b. Mustafa eş-Şami'nin 

Kevkebü's-sari bi-eJ:ıadişi seyyidina , 
Ebi Eyyub el-Enşari adlı eseri Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Da
rülmesnevi. nr. 161. vr. 84- 109). Ebü'l-Me
vahib Ahmed b. isa er-Reşfdi er-Rıdva
ni"nin ~ütü'l-kulı1b ii eJ:ıadişi Ebi Ey
yub'u Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde (lll. Ahmed, nr. 570, 77 varakL 
Muhammed b. Mustafa ed-DesOki'nin 
FetJ:ıu '1- meliki'l- bari bi- şerJ:ıi ba c ii 
ehiidisi Ebi Eyyub el-Ensari adlı ese
ri · de Süleymaniye Kütüphanesi'nde (M. 
Arif- M. Murad, nr. 51 I. vr. 1-75, müellif 
hattı) bulunmaktadır. 

Reisülkurra Abdullah EyyObi"nin Ebu 
Eyyub-i Ensari'den Mervi Hadislerin 
Şerhi ve Tercümesi adlı bir eseri var
dır (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Pa
şa, nr. 203, 273 varak). Ayrıca Ebu EyyOb 
el-Ensari'nin menkıbeleriyle türbesini zi
yaret ederken uyulacak esasları Adabü'l
müsatirin adlı risalesinde ele almıştır (bk. 

ABDULLAH EYYÜBİ). Muhammed Abdul
lah Veled Kerim, Ebu Eyyub el-Enşari 
ve merviyyatühu ii Müsnedi'l-İmam 
Ahmed adıyla bir yüksek lisans çalışması 
yapmış (Ümmülkura Üniversitesi, Mekke 
1400/ 1980), İsmail L. Cakan da EbO Ey
yOb'un rivayetlerinden derlediği kırk ha
disi şerhederek Eyüb Sultan Hazretle
rinden Kırk Hadis adıyla yayımiarnıştır 
(İstanbul 1990). E bO EyyOb el- Ensari'nin 
menakıbı muhtelif eseriere konu olmuş
tur. Bunlardan bazıları şunlardır: 1. Ab
dülhafiz b. Osman et-TaifL Cila'ü'l-ku
lub ve keşiü '1- kürub bi- menaJ:abi Ebi 
Eyyub (İ stanbul 1298) 2. Ahmed b. Muh-

Ebü Ew üb ei-Ensari adına düze nlenmiş iki levha 
( İÜ Ktp ., lbnU[emln, nr. 751 -753; 679-740) 

yiddin en-Naimi, Esne'ş-şevahid ii ?ik
ri mena~ıbi Ebi Eyyı1b Ijalid (TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 580, 60 varak). 3. Abdullah 
b. Sadık. Menaklb-ı Ebu Eyyı1b el-En
sari. Bu Türkçe eserin yazma nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi' ndedir (Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 4692, 56 varak). 
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EBÜ FİRAS el- HAM DAN! 

EBÜ EYYÜB el-MÜRİY.ANI 

(bk. MORiYANI). 

EBÜ FİRAS el-HAMD.ANI 
( ._.;1~1 ._,..1) Y.f ) 

Ebu Firas el-Haris b. Said 
b. Hamdan el-Hamdanlet-Tağlibl 

(ö. 357 /968) 

Harndiini hanedanına mensup 
Arap şairi ve kumandanı. 

_j 

_j 

320 (932) yılında Menbic'de, bir baş
ka rivayete göre ise Musul'da Rum asıl
lı bir cariyeden dünyaya geldi. Babası 

Ebü'l-Ala Said, 323'te (935) Musul'u iş
gale teşebbüs ettiği bir sırada yeğeni 
Nasırüddevle Hasan b. Abdullah tarafın
dan öldürülünce EbO Firas daha üç ya
şında iken yetim kaldı. Annesiyle birlik
te Amid (Diyarbakır), Meyyafarikin (Sil
van), Mardin. Rakka gibi şehirlerde on yıl 
kadar dolaştıktan sonra Halep'e gitti. 
Orada, amcazadesi ve aynı zamanda kız 
kardeşinin kocası olan Melik Seyfüddev
le el-Hamdani'nin himayesine girdi. Sa
rayda başta Arap dil bilgini İbn Haleveyh 
olmak üzere devrin meşhur alimlerinden 
ders aldı. 336 (947 -48) yılında daha on 
altı yaşında iken Seyfüdc;levle tarafından 
Menbic'e, ardından da Harran'a V(l)i ta
yin edildi. 

Ebu Firas'ın hayatı. Hamdanrıer'in ku
zeydeki komşuları Bizanslılar'la ve Ham
danfler'e karşı sürekli isyan eden Suri
yeli bedevi kabilelerle mücadele içinde 
geçti. Zaman zaman Seyfüddevle'nin Bi
zans'a ve isyancı kabHelere karşı yaptığı 
seferlerde ona refakat etti. 351 'de (962) 
Halep muhasarasından önce Bizanslı

lar'ın giriştiği harekat sırasında Menbic 
civarında esir düştü. Önce Malatya ya
kınlarında Fırat nehri . kıyısında bir Bi
zans kalesi olan Harşana·ya. oradan da 
istanbul'a götürüldü. Receb 355'te (966) 
yapılan esir mübadelesine kadar İstan
bul'da kaldı. Onun ayrıca 348 (959) yı

lında Bizanslılar·a esir düştüğü, fakat 
daha sonra kaçarak kurtulduğu söylen
mektedir. Başından geçen her olayı şiir
le anlatan EbO Firas'ın bu olaydan hiç 
söz etmemesi bu rivayeti zayıflatmak
tadır. 

EbO Firas memleketine döndükten 
sonra bu defa Humus'a vali tayin edil
di. Safer 356'da (Ocak 967) Seyfüddevle 
ölünce yerine oğlu Ebü'l-Meali Sa'düd-
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