
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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EBÜ FiRAS ei-HAMDANl 

devle Şerif geçti. Fakat Ebü' l-MeaiT ile 
aralarında anlaşmazlık çıktı. Halep'i de 
ele geçirmek maksadıyla isyan eden Ebü 
Firas sonunda yenik düştü. 2 Cemaziye
Iewel 357'de (4 Nisan 968l, başka bir ri
vayete göre de 8 Rebfülahir 357' de (12 

Mart 968) Ebü' I- Meali Sa'düddevle'nin 
ordu kumandanlarından Kargaveyh (ve
va KargOyel tarafından Humus civarında
ki SerTr dağında öldürüldü. 

Ebü Firas büyük alimlerin, meşhur şair 
ve katipierin yaşadığı bir devirde, Sey
füddevle gibi ilim ve sanat hamisi bir 
emTrin saray muhitinde yetişmiştir. Şi i r

Ieri kolay anlaşılan bir şair ve özellikle 
Seyfüddevle 'ye yazdığı mektuplarında 

görüldüğü kadarıyla üslüp sahibi bir ne
sir ustasıdır. Onun şiirinin tabii muhiti 
öncelikle Halep sarayıdır. İlk şiirleri, aile
sinin asaletini ve savaşlarda gösterdiği 
başarıları görkemli bir şekilde anlattığı , 

bizzat kendini ve hamisi Seyfüddevle'yi 
övdüğü klasik türdeki kasidelerden iba
rettir. Bunlar arasında, bilhassa Harn
danT hanedanının tar ihini hikaye eden 
ve Margoliouth tarafından sunT tarzda 
bir destan (epopel olarak değerlendirilen 
225 beyitlik "Raiyye"si ile Şam ekolünün 
bir mensubu olmasına rağmen bir de
receye kadar Bağdat ekolünün de özel
liklerini yansıtan dostluk ve aşk temalı 
bazı şiirleri zikredilebilir. Şair olarak ka
sidelerinde genellikle sade, samimi ve 
açık bir ifade kullanmıştır. Bu özelliğiy
le şiiri. Seyfüddevle'nin sarayında başlı
ca rakibi olan şair Mütenebbfnin edebi 
sanatlarla örülü, ineelikle işlenmiş şiir

Ieri yanında pek sade kalmakla beraber 
üslübu çağdaşı birçok şairinkinden fark
lı değildir. Kısa şiirleri , basit konuları ele 
alan ve fazla orUinalliği olmayan manzu
melerdir. Büyük bir cesaretle Abbasfler'i 
hicvedip Ehl-i beyt'i övdüğü kasideleri, 
siyasi olayları konu alan şiiriere güzel 
bir örnek teşkil eder. Hikmetli sözlerle 
öğütler ihtiva eden beyitleri ayrıca zikre 
değer. Belki de bu sebeple Sahib b. Ab
bad, imruülkays ve Ebü Firas ' ı kast ede
rek, "Şiir bir melikle başladı, bir başka 
melikle sona erdi" demiştir. 

Ebü Firas'ın asıl şöhreti , Bizans'taki 
esareti sırasında kaleme aldığı ve onun 
adeta günü gününe tutulmuş hatıraları 
mahiyetindeki şiirlerinin önemli bir bö
lümünü teşkil eden "Rümiyyat"ından ge
lir. Bu şiirlerinde bir esirin vatanına. aile
sine. dostlarına ve hürriyete duyduğu 
özlemi müessir ifadelerle dile getirir. 
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Kaynaklarda şaırın ölümünden önce 
bizzat kendisi tarafından elden geçiril
diği kaydedilen divanını, vefatından kı

sa bir süre sonra ve çoğu ondan nakle
dilen şerhlerle birlikte hacası İbn Hale
veyh derlemiştir. Bu divan ilk defa Bey
rut'ta basılmış (ı 873), Nahle Kalfat ta
rafından şerhedilerek yapılan hatalı ve 
noksan neşirlerinden sonra (Beyrut ı 900, 

ı 9 ı o ı SamT ed-Dehhan eseri tahkik ede
rek üç cilt halinde mükemmel bir bibli
yografya ile bir likte yayımiarnıştır (Bey
rut ı 944 ). 

Ebü Firas'ın hayatı ve edebi şahsiyeti 
üzerinde müstakil birçok çalışma yapıl
mıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: Ali 
Carim, Farisü Benf ljamdan (Kahire 
ı 945 ) ; Muhsin el-EmTn. Ebu Firas eJ
Hamdanf(Dımaşk ı 945) ; Nu'man Mahir 
el -Ken'anT, Şa 'iriyyetü Ebf Firas (Bağdad 
1947); Ahmed Ahmed el -Bedevi, Şa'iru 
Beni ljamdan (Kahire ı 952); Ömer Fer
rüh, EbU Firas Farisü Benf Hamdan 
(Beyrut 1373 / 1954) ; Ahmed Ebü Hakka, 
Ebu Firas el -Hamdanf (Beyrut 1960) ; 

Abdülcelfl Hasan Abdülmehdi, EbU Fi
ras el -ljamdanf: ljayatühu ve şi'ru
hu (Amman 198 1) ; Muhammed Arif Mah
müd Hüseyin, 'Anaşırü '1-ibda 'i'l- fen
ni if Ra 'iyyeü Ebf Firas (Kahire 1988) 

Ayrıca muhtelif kasideleri W. Ahlwardt, 
Friedrich Rückert. Rudolf Dvorak, Oskar 
Rescher gibi şarkiyatçılar tarafından Al
manca'ya tercüme edilmiştir. 
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EBÜ FÜKEYHE 
( ~y,l ) 

Ebıl Fükeyhe Yesar ei-Ezdl 
(ö. 2 / 624 'ten önce) 

İlk müslümanlardan. 
_j 

Yemen'in Ezd kabilesine mensup ol
duğu rivayet edilir. Adını Eflah diye zik
redenler de vardır. Mekke'de ilk müslü
man olanlardan biri olan Ebü Fükeyhe, 
Kureyş 'in ileri gelenlerinden Safvan b. 
ümeyye'nin veya Abdüddaroğulları'nın 
kölesiydi. 
Kur 'an - ı Kerim'de "müstaz'afün" ola

rak nitelendirilen (en-Nisa 4 / 75) ve Ku
reyşli müşriklerce ağır işkencelere ma
ruz bırakılan Bilal-i HabeşT. Arnmar b. 
Yasir, Amir b. Füheyre gibi kimsesiz, ezil
miş müslümanlar grubuna dahildL İbn 
Sa 'd'ın kaydettiğine göre bunların Mek
ke'de yakınları bulunmadığı gibi koru
yucuları da yoktu. Efendisi olan Abdüd
daroğulları Ebü Fükeyhe'ye elbiselerini 
giydirir. ayaklarını zincirle bağlar, öğle 

sıcağında yüzü koyun kızgın kurnlara ya
tırır, sırtına ağır taşlar koyarak dininden 
dönmesi için işkenceye tabi tutarlardı. 
Uzun yıllar bu işkencelere katianan Ebü 
Fükeyhe ölmek üzere iken Hz. Ebü Be
kir tarafından satın alınarak azat edil
di. Daha sonra Habeşistan 'a hicret eden 
ikinci kafile ile birlikte o da Habeşis

tan'a gitti. Oradan dönen ilk kafilelerle 
de Medine'ye hicret etti. 

islam dininin yayılmasında büyük eme
ği geçen Ebü Fükeyhe işkenceler yüzün
den iyice yıprandığı için çok yaşamadı , 

hicretin ilk senesinde Bedir Gazvesi'n
den önce vefat etti. 
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EBÜ GANİM 

( r'~ y,l ) 

Bişr b. Ganim ei-Horasanl 
(ö. 200 / 815 [?]) 

el-Müdewene adlı 
eseriyle tanınan İbt\zi fakihi. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ho
rasan'da doğup büyüdüğü ve ll. (VI II. } 

yüzyılın sonu ile lll. (IX. ) yüzyılın başların

da yaşadığı bilinmektedir. Fuat Sezgin, 


