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ABDÜLKERİM ÜZAYDIN

EBO lsA ei-İSFAHANI
L

(bk. İSFAHANI, Ebıi lsa).
_j

EBO lsA ei-VERRAK
L

(bk. VERRAK, Ebıi lsa).
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EBO İSHAK el-EN SARİ
L

(bk. SAFFAR, Ebıi İshak).
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EBO İSHAK el- FEzARİ
(bk. FEzARI, Ebıi İshak).
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EBO İSHAK el-HARBl
L

(bk. HARBI).
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EBO İSHAK el-İLBlRİ
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Ebı1 İshak İbrahim b. Mes'ı1d
b. Said et-Tüdbi el-İlbirl
{ö. 459 / 1067)

L

Endülüslü şair ve fakih.

_j

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 389 {999) yılında vefat eden
İbn Ebü Zemenin'den ders okuduğu ve
hadis rivayet ettiğine göre lV. (X.) yüzyı-
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lın sonlarında doğduğu söylenebilir. Asten Gırnata 'ya komşu İlbire'den (Elvira)
olup İbn Said el-Mağribfye göre "ba" kafiyeli meşhur kasidesi dikkate alınırsa
Gırnata'ya 8 mil mesafedeki Hısnülukab'
dandır. Beni Tücib kabilesine mensup olduğu için Tücibi nisbesiyle de tanınır.

Ebü İshak'ın yetiştiği ilim muhiti, hocalan, talebeleri hakkında kaynaklarda
fazla bilgi yoktur. Hocaları arasında İbn
Ebü Zemenin'in, talebeleri arasında da
Abdülvahid b. Ysa b. Hemedani, Ebü'lAbbas Ahmed b. Hişam el-Kaysi, Ebü
Hafs Ömer b. Halef'in dışında başka bir
isim zikredilmemektedir. Fıkıhla ilgili herhangi bir eserine rastlanmamıştır. Sadece hacası İbn Ebü Zemenin'in fıkha
dair eserlerini rivayet ettiği, Ziri Sultanı
Badis b. Habbüs es-Sanhaci zamanında
Gırnata'da kadılık yapan Ali b. Muhammed b. Tevbe'nin katibi olarak görev yaptığı ve aynı zamanda ders verdiği bilinmektedir. Ebü İshak ayrıca hadiste de
ilgilenmiştir.

Ancak İlbiri daha çok zühd konusunda yazdığı şiirlerle tanınmış olup divanı
Escurial Library'de kayıtlıdır (nr. 404). Bu
divan ilk olarak E. Garcia Gomez tarafın
dan ispanyolca bir mukaddime ve bazı
ta'liklerle birlikte, daha sonra da Muhammed Rıdvan ed-Daye tarafından tahkik edilerek neşredilmiş, 113 beyitlik
"Taiyye" kasidesini de Abdullah Kenün
yayımıarnıştır (bk. bibl) İlbiri'nin yahudilerle ilgili şiirleri üzerinde özellikle durmak gerekir. Ziri Sultanı Badis b. Habbüs, yahudi veziri Samuel b. NağrTie'nin
ölümü üzerine oğlu Joseph'i (Yusuf b. ismail) vezir yapmış, Joseph de görevini
kötüye kullanarak yahudileri bazı önemli
mevkilere getirmiş ve onlara çeşitli menfaatler sağlamıştı. Bunun üzerine İlbiri,
bir yahudiyi vezirliğe getirdiği için sultana, buna rıza gösterdiği için de halka
sert tenkitler yöneltmiş, bu yüzden bir
süre İlbire'nin dışında Rabıtatülukab'da
ikamete mecbur edilmiştir. Fakat İlbiri
tavrını değiştirmeyerek bu konuda bir
kaside söylemiştir. Genellikle bu kaside
üzerine galeyana geldiği rivayet edilen
halkın yahudiler aleyhinde bir kıyam baş
lattığı (30 Aralık ı 066) ve çok sayıda yahudi ile adı geçen vezirin bu olaylarda
öldürüldüğü kaydedilmektedir. Ancak İl
biri' nin, Vezir Joseph'in siyasi niyet ve
teşebbüslerinin yol açtığı bu olaylardaki
rolü henüz tam aydınlanmış değildir. Söz
konusu olaylardan bahseden Arap ve yahudi kaynakları Ebü İshak'tan ve şiirin
den söz etmemektedir. Özellikle yahudi

kaynaklarının ondan bahsetmemesi dikkat çekicidir. Muhtemelen bu olaylarla
Ebü İshak'ın söz konusu şiirini yazması
aynı zamana rastladığı için ikisi arasın
da bir ilişki kurulmuştur.

Ebü İshak el-İlbirf 459 yılının sonla( 1067) vefat etti.
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MuHAMMED SüvEYSi

EBÜ İSHAK el-İSFERAYlNI
(bk. İSFERAYİNI, Ebıi İshak).

EBO İSHAK el-MERVEZİ
(bk. MERVEZİ, Ebıi İshak) .

EBÜ İSHAK es-SABl
(bk sABI, Ebıi İshak).

EBO İSHAK es-SAFFAR
{bk. SAFFAR, Ebıi İshak).

EBO İSHAK es-SEBİl
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Ebu İshak Amr b. Abdiilah
b. Ziyuhmid es-S ebrı
(ö. 127 / 745)
L

Kufeli hadis ve

kıraat

alimi, tabii.

_j

34 (654) yılında doğdu. 29 (649) veya
32 {652) yılında doğduğu da rivayet edilmektedir. Yemen'deki Hemdan kabilesine mensup Sebi' (Sebü') b. Sa'b'ın soyundan geldiği için SebiT ve Hemdani. Küfe'ye yerleştiği için de Küfl nisbeteriyle

EBÜ
anılır.
olduğu

Dedesinin adının Ali veya Ubeyd
da söylenmektedir.

İbn Abbas. Sera b. Azib. Abdullah b.
Amr b. As. Muaviye b. Ebu Süfyan gibi
sahabilerden ; Mesru k b. Ecda', Dahhak
b. Kays. Amr b. Şürahbll gibi tabiilerden
hadis rivayet etti. Esved b. Yezid en-Nehaf'den Kur'an öğrendi. Muhtelif hocalardan ilim öğrenmeye meraklıydı. Ali b.
Medinf'nin belirttiğine göre 300 veya 400
hocadan faydalanmıştır. Bunların yetmiş
sekseninden sadece kendisi rivayette bulunmuşsa da bu şah ı sların yer aldığı senedler ihtiyatla karşılanmıştı r. Çok kim seden rivayet etmesi sebebiyle Ebü Hatim er-Razi onu Zührf'ye benzetmiştir.
Kendisinden de hocalarından İbn Sirin,
akranından Zühri ve Katade b. Diame.
oğlu Yunus ile torunları hadis hafızı İs
rail b. Yunus ve Yusuf b. İshak, ayrıca
Mansar b. Mu'temir. A'meş, İbn Ebü Zaide, Şu'be b. Haccac ve Süfyan es-Sevr!
gibi muhaddisler faydalanmışlardır. Huzurunda Kur ' an ' ı arz* yoluyla okuyan kı
raat alimi Hamza b. Habib'in en yaşlı hocasıdır. Yahya b. Main'e göre onun en
güvenilir ravileri Şu'be b. Haccac ile Süfyan es -Sevri'dir.

Ebü İshak. kendisinden hadis rivayet
Haris el-A'ver'in ölümünden sonra onun hanımı ile evlenmiş . kitapları da kendisine kalmıştır. Ahmed b.
Hanbel, Yahya b. Main. Nesa! ve Ebü Hatim er-Razi, rivayetleri Kütüb-i Sitte'de
yer alan Ebü İshak'ın güvenilir bir ravi
olduğunu belirtmişler ; İbn Hibban ile
Tahavi ise onun müdellis (bk. MÜDELLES)
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ali b. MedTni. o devrin hafızası en güçlü altı muhaddisi arasında onun adını da zikretmiş
tir. Ebü İshak Muaviye devrinde yapılan
Bizans seferinde bulunmuş , kendi ifadesine göre Ziyad b. Ebih'in valiliği döneminde altı yedi savaşa katılmıştır. Muaviye ona babasının aylığı olan 300 dirhemi ödemeye devam etmiş ve maaşı
zamanla artarak 1000 dirhemi geçmiş
tir. Ömrünün son yıllarında hafızası zayıflamış, gözleri görmez olmuştu r. Tanınmış muhaddis Şa'bf'nin (ö 103/ 721)
Ebü İshak'a , "Sen benden hayırlısın" diye iltifat ettiği, onun da Şa'bf'nin kendisinden hem yaşlı hem daha hayırlı olduğunu söylediği rivayet edilmektedir.
ettiği hacası

Kur ' an-ı

Kerim'i üç günde bir hatmet-

tiği nakledilen Ebü İshak bir rivayete

göre. gençlere gençliğin kıymetini bilmelerini tavsiye ederek kendisinin her
gece 1000 ayet okuduğunu . h aram aylar* ın tamamını ve her ayın üç gününü.

ayrıca pazartesi ve perşembe günlerini
oruçlu geçirdiğini söylemiştir.
Ebü İshak 127 yılı Receb ayında (Nisan 745) vefat etti. 126 (744). 128 (746)
veya 129 (747) tarihinde öldüğüne dair
rivayetler doğru görünmemektedir.
Ebü İshak es-SebiT'nin soyundan ünlü
muhaddisler yetişmiştir. Oğlu Yunus b.
Ebü İshak küçük yaştaki tabillerden olup
Enes b. Malik'ten hadis almış , Abdullah
b. Mübarek. Yahya b. Said el-Kattan. Abdurrahman b. Mehdi gibi alimiere hadis
rivayet etmiştir. Yunus'un iki oğlu İsrail
ile isa babalarından daha güçlü birer hadis hafızıydılar. Ayrıca Ebü İshak' ın diğer oğlu İshak'tan tarunu olan Yusuf rivayetleri Kütüb -i Sitte'de yer alan bir
muhaddistir. Hadis hafızı Ebü Muhammed Hasan b. Ahmed b. Salih es-SebiT'nin de (ö. 371 / 982) onun soyundan geldiği söylenmektedir (ZehebT. Tarf!]u'l -islam, s. 35 1-380, 494-497)
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EBÜ İSHAK eş- ŞIRAzl
(bk. ŞİRAzl, Ebü İshak).
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EBÜ İSHAK ez-ZECCAC
(bk. ZECCAC).
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EBÜ KAIJCAR
( .) ~15 y,l)
Emlrü' 1- Ümera Muhyiddln
Ebu Kalkar Merzüban
b. Sultaniddevle b. Bahaiddevle
(ö. 440 /

L
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399 'da ( Mayı s -Ha z iran 1009) BasHenüz on iki yaşında iken
babası Sultanüddevle tarafından Ahvaz
valiliğine tayin edildi. Babasının ölümü
Şewal

ra 'da

doğdu .

üzerine hanedanın Fars kolunun başına
geçti (415 / 1024 ). fakat amcası Kirman
Emiri Ebü'l-Fevaris Kıvamüddevle Türk
askerlerinin desteğiyle Fars'ı ele geçirdi. Bir süre Fars ' ı kaybeden Ebü KaiTcar,
Kıvamüddevle ile iki yıl mücadele ettikten sonra nihayet 417' de ( 1026) Fars'a
tekrar hakim oldu. Ancak diğer amcası
Müşerrifüddevle'nin 416'da (1025) ölümü üzerine Büveyhiler'in Irak kolunun
başına geçmesi için Abbasl halifesi ve
Türk askerlerince sağlanan desteği değerlendiremedi. Bununla beraber Aralık
1025'te bu kolu n başına geçen amcası
Celalüddevle'nin iktidarının ilk on yedi
ayında Bağdat'ta onun adına hutbe okundu. EbO Kalfcar 1027'de Kirman'ı ele geçirmek için harekete geçtiyse de başa
rılı olamadı ve Ebü' l- Fevaris Kıvamüd
devle 'ye yıllık 20 .000 dinar haraç vermek şartıyla aralarında anlaşma sağlan
dı. Fakat ertesi yıl Kıvamüddevle'nin ölümü üzerine Kirman'ı kolayca toprakları
na kattı.
Ebü Kalicar daha sonra Irak Büveyhl
da ele geçirmek için seferber oldu. 419'da ( 1028) Basra 'yı. ertesi yıl Vasıt'ı topraklarına kattı. Ancak daha sonra Celalüddevle ile yaptığı savaşta yenildi ve Ahvaz'a çekilerek Vas ıt'ı rakibine
bırakmak zorunda kaldı. Celalüddevle
421 'de ( 1030) Batlha, Mezar ve Basra'yı
ele geçirdiyse de Ebü KaiTcar son iki şeh
ri geri almayı başardı. 423 ( 1032) ve 428
( 1036 -37) yıllarında Celalüddevle'ye karşı isyan eden Türk askerleri her iki isyanda da hutbeyi Ebü Kalicar adına okutarak onu Bağdat ' a davet ettiler. Ebu
KaiTcar, Bars Doğan liderliğinde yapılan
ikinci isyanı desteklemek için lrak'a bir
ordu gönderdi. Bu ordu Vasıt ' ı ele geçirmekle beraber daha ileri gidemedi.
Zira Celalüddevle, Ba ğdat'ta zayıf bir Büveyhl emirinin i ş ba ş ın d a bu l u n ma sını
tercih eden mahallf emirlerin ya rdımıy
la tahtına geri dönmeye ve hatta Vasıt'ı
tekrar ele geçirmeye muvaffak oldu. Bu
mücadelelerden sonuç alamayan taraflar 428 'de (1036-37) evlilik bağlarıyla da
güçlendirilen dostluk ve saldırmazlık anttahtını

Iaşması imzaladılar.

1048)

Büveyhi hükümdan
(1044- 1048).

KALfcAR

Ebu Kalfcar, 433 ( 1041 -42) yılında çı
kan karışıklıklar sebebiyle Uman'ı doğ
rudan kendi idaresine ald ı. Aynı yıl Oğuz
lar'ın Hemedan'a yaptıkları bir saldırıyı
püskürttü. Kaküyller' den (KakeveyhTier)
Alaüddevle'nin ölümünden sonra çıkan
taht kavgalarından faydalanarak İsfa
han ' ı ele geçirmek istediyse de başarılı
olamadı.
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