
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. 

126 

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 Firas, Divan ( n şr. Sami ed-Dehhan). Bey· 
rut 1944, naşirin mukaddimesi, I, 17 ·25 ; Tenü
hi, f'lişvarü ' l· muf:ıaçfara (nşr. Abbüd eş-Şa le

cj), Kahire 1391·93 1 1971 · 73, ı , 225·227 ; Sea
libi, Yetfmetü 'd·dehr ( nş r . M. Muhyiddin Abdül
hamid), Kahire 1375/ 1956, I, 48·103; İbnü ' l
Cevzi, el·Muntil?am, VII, 68· 71 ; İbnü'l - Esir, el· 
Kamil, Beyrut 1385·86 / 1965·66, Vlll, 545, 574, 
588 ; İbn Hallikan, Vefeyat, ll, 58·64 ; Zehebi, 
A ' lamü'n ·nübela', XVI , 196·197; Safedi, el· 
Vaft Xl, 261 ·265 ; İbn Tağriberdi, en·f'lücümü'z· 
zahire, IV, 19·20 ; Butrus el -Bustani, Üdeba'ü 'l· 
"Arab, Beyrut 1979, ll, 363·376; Serkis, Mu ' cem, 
ı . 336·337 ; Sami ei-Keyyali, Sey{üddevle ve 'aş· 
rü 'l .f:lamdaniyyfn, Halep 1939, s. 192·230; 
Brockelmann, GAL, 1, 88 ·89 ; SuppL, ı , 142· 144 ; 
a.mlf. , "Ebıl Firas", iA, IV, 17 ; Sezgin, GAS, ll , 
480· 483; c. Zeydan, Adab, rı , 559·561 ; Şevki 
Dayf, Tarff)u 'l ·edeb, VI , 707·71 2; Abdülvehhab 
es-Sabüni, Şu 'ara ' ve devavfn, Beyrut 1978, 
s. 203·205 ; Ömer Ferruh, Tarfhu'l ·edeb, ll , 495· 
500; A'yanü 'ş· Şt'a, ıv , 307· 3.65; Hanna el -Fa
hüri, el·Mücez {i' l·edebi ' l · 'A rabf ve tarf!Jih, Bey· 
rut 1985, ll, 432·451 ; H. A. R. Gibb, "Abü Fi
riis al -I:Iaınddni" , E/2 ( İ ng. ). ı, 11 9·120. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et-Tabaka~ lll, 248 ; N , 123 ; İbn 
Abdülber, el·i~tr'ab, ·lll, 666 ; IV, 156 ·157 ; İb
nü'l-Esir, Üsdü 'l·gabe, V, 517 ; VI, 248 ; İbn Ha
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~ ALiYARDIM 

L 

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, 



vefat tarihinin 200 (8 15) yılı civarında ol
duğunu kaydetmektedir (CAS, ı . 586 1. 

On iki bölümden meydana gelen el
Müdevvene'yi Horasan'da tamamladık

tan sonra Ebü Ganim. Kuzey Afrika ' nın 

büyük şehirlerinden, o dönemin ibazıy
ye merkezi Tahert'e doğru. şehrin kuru
cusu ve Rüstemiler'in ibazıyye kolunun 
ikinci büyük imamı Abdülvehhab b. Ab
durrahman'a kitabını takdim etmek üze
re yola çıktı. Bu yolculuk sırasında iba
ziler'in faaliyet merkezi olan Cebelinefü
se'ye uğradı. Burada ibazi şeyhi Ebü 
Hafs, Arnrus b. Feth'in yanında bir müd
det kaldı. Ebü Hafs bu süre içinde el
Müdevvene'den bir nüsha istinsah edip 
Mağrib ibazi literatürüne katkıda bulun
du. Bu eser el-Müdevvenetü 's-şugrd 

olarak bilinmektedir. Ebü Ganim daha 
sonra Tahert'e geçerek eserini Abdül
vehhab'a takdim etti. Ancak bu nüsha 
Rüstemi Kütüphanesi 'nin tahrip olması 
sonucunda kaybolmuştur. 

Ebü Ganim eserindeki bilgileri, ibazi
ler' in ileri gelen alimleri Ebü Eflah. Ha
nim b. MansOr ve özellikle Ebü Ubeyde 
Müslim et-Temimi'den. onun talebeleri 
Abdullah b. Abdülaziz ile Ebü'I-Muarric 
Ömer b. Muhammed ve diğerleri vası
tasıyla elde etmiştir. Eserin diğer önem
li bir özelliği de ibaziler'den ilk hadis ted
vin eden Hanim b. MansOr'dan Ebü Ye
zid ei -Kazvini vasıtasıyla aldığı hadisleri 
kaydetmesidir. Bunun yanı sıra Kuzey 
Afrika 'ya giderken Mısır i bazileri 'nden 
duyduğu hadis ve rivayetleri nakletmiş, 

devrinin diğer İbazi kaynaklarından da 
faydalanmıştır. Bu yönleriyle eser güve
nilir bir ibazi kaynağıdır. 

J. C. Wilkinson el-M üdevvene'nin . 
muhtemelen imam Eflah b. Abdülveh
hab'ın döneminden itibaren yapılan önem
li ilavelerle birlikte Rüstemi devri sonra
sında Nükkariler' in güç kazandığı zama
na kadar tedricen tamamlandığını söy
lemektedir (Isi., LXII, 250) Abdullah b. Ye
zid ei-Fezari'ye de atfedilen eser Serbe
ri diline tercüme edilmiştir. 

Eserin bizzat Ebü Ganim tarafından 
yazılmış el-Müdevvenetü 'ş - sugrd ve 
Ettafeyyiş (ö. 1332 / 19 14) tarafından 

hazırlanmış el-M üdevvenetü '1- kübrd 
olmak üzere günümüze ulaşan iki ayrı 
tertibi vardır. 

el-Müdevvenetü 's -şugrd (1-11. 1404/ 
1984) ve el-Müdevvenetü 'l-kübrd (l -ll , 
1404/ 1984) Uman'da Vizaretü't-türasi'l
kavmi ve· s- sekafe tarafından neşredil
miştir . 
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M SAFFET KösE 

r 
EBÜ HAFS el-HADDAD 

ı 

( ~~~ ~ ~Y-I ) 

Ebu Hafs Amr b. Selerne 
el- Haddad en- Nlsabılrl 

(ö. 260 /874) 

Melil.met ve fütüvvete dair 

L 
fikirleriyle tanınan Nişil.burlu sfıfi. 

_j 

Nişabur civarındaki Kurdabad köyün
de doğdu ve burada yaşadı. Babasının 
adı çeşitli kaynaklarda Mesleme, Salim, 
Selerne (Selme) şeklinde kaydedilmiştir. 
Ümmi olduğu ve Arapça bilmediği yo
lundaki rivayetlere bakılırsa Arap olma
dığı ve öğrenim görmediği anlaşılır. Ken
disinden ilk defa Hakim en -Nisabüri (ö. 

405 / 10 14) Tdri-!Ju Nisdbilr adlı eserin
de bahsetmiş, daha sonra SOlemi'nin Ri
saletü 'l-Melametiyye ve Tabakiitü 's
şilfiyye 'si ile müteakip tabakat kitap
larında çoğu birbirinin aynı olan bilgiler 
verilmiştir. Mesleği dolayısıyla "Haddad" 
(demirci) diye tanınmıştır. 

Ebü Hafs hacca giderken sekiz arka
daşıyla birlikte Bağdat 'a uğramış, Cü
neyd-i Bağdadi ile görüşmüş ve burada 
bir yıl kalmıştır. Sülemi Risdl etü '1-M eld
metiyye'sinde Ebü Hafs' ın özellikle fü
tüvvet* konusundaki fikirleriyle Bağdat 
süfilerini kendisine hayran bıraktığını be
lirtir ve kendisini melamet* ehlinin tem
silcilerinden sayar ; aynı müellif Fütüv
vet adlı risalesinde de onun fütüwete 
dair görüşlerini aktarır. Tabakat kitapla
rında Ebü Hafs'ın bir cariyeye aşık olma
sı ve ona kavuşmak için verdiği çabalar
dan uzun uzun söz edilerek tasawufa 
intisap etmesine bu olayın sebep oldu
ğu belirtilir. Başka bir menkıbeye göre 
Ebü Hafs, ahiret azabının ağırlığından 

ve insanların bu azap karşısında duya
cakları dehşetten bahseden Zümer sü
resinin 47. ayetini dinlerken kendinden 

EBÜ HAFS el- HADDAD 

geçerek elini ateşe sakmuş ve kızgın de
miri çıkartmıştır. Bu olaydan sonra de
mirciliği bırakıp uzun yıllar nefsini ter
biye etmek için çetin riyazetlere başla
dı. Ancak bir süre sonra tekrar demirci
liğe dönerek mesleğini gizlice sürdürdü 
ve kazaneını fakiriere dağıttı. Zamanla 
ünü Nişabur sınırlarını aştı. Nitekim Bağ
dat'a gittiğinde Cüneyd-i Bağdadi ve 
diğer ünlü süfiler tarafından karşılan

ması bunu teyit etmektedir. 

Ebü Hafs. Ubeydullah b. Mehdi. Ah
med b. Hadraveyh, Ebü Türab en-Nah
şebi gibi çağındaki büyük süfilerin soh
betinde bulundu. Şah b. Şüca · ve Ebü 
Osman ei-Hiri gibi süfiler onun tasav
vuf anlayışını devam ettirmişlerdir. 

Fütüwet konusu üzerinde ısrarla du
ran Ebü Hafs'a göre fütüwet fedakar
lık, cömertlik, diğerkamlık. nefse haki
miyet. tahammül ve faaliyet gibi unsur
ları ihtiva eder. "Fütüwet laf değil iş ve 
faaliyettir" sözü Bağdat sOfileri tarafın
dan çok beğenilmiş, fütüweti " insaflı ol
mak fakat insaf beklememektir" şeklin
de tarif etmesi Cüneyd-i Bağdadi'nin 

çok hoşuna gitmiştir. Ebü Hafs kerem 
ve cömertliği fütüwetin esası olarak gö
rür. ayırım gözetmeden herkese iyilik ya
pılmasını . ancak yapılan iyiliklerin hiç ya
pılmamış gibi kabul edilmesini ve hatır
lanmamasını ist er. insanların acılarına 
ortak olmayı fütüwetin gereği sayan 
EbO Hafs kuwetli bir Melameti eğilime 
sahiptir. Mümkün olduğu kadar tanın
mamak gerektiğine inanır. Nefis hak
kında oldukça karamsar olup ancak nef
sini iyi tanıyan kimsenin taşkınlıktan ko
runabileceği görüşündedir. Nefsin he
vasına karşı gelmeyi kurtuluşun yolu ola
rak görür. Hz. Yusuf bile, "Ben nefsimi 
temize çıkarmam " (Yusuf 12/ 53) demiş
ken, "insanoğlu nefsinden nasıl razı olur!" 
der. Bu yüzden semadan hoşlanmaz . Rab
bine ibadet eden insanın ihlastan uzak
laşarak kendisini rab yerine koyabilece
ğinden endişe eder. Onun melamet an
layışı diğer Melametiler'inkinden farklı
dır. Melamet ehli, insanın içinin dışın

dan daha iyi olması lazım geldiği görü
şünde olduğu halde Ebü Hafs içle dış , 

özle söz arasında tam bir uygunluk bu
lunması gerektiğine inanır ; dıştaki edep 
güzelliğini içteki hallerin güzelliğinin de
Iili sayar; bu sebeple dış görünüşe ve 
edebe büyük önem verir. Hatta tasawu
fun edepten ibaret olduğunu düşünür. 

Ebü Hafs'a göre insan ibadet ve taat
ten zevk almalıdır. iki rek'at namaz kı-
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