
EBÜ MAHZÜRE 

kiz rivayeti Ahmed b. Hanbel'in Müs
ned'inde bulunmaktadır (III, 408-409; VI, 
401) Bu rivayetlerden biri Şa]Jf]J-i Müs
lim'de, diğerleri Kütüb -i Sitte'ye dahil 
dört S ün en 'de de yer almıştır. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Müsned, III, 408·409; VI, 401; Müslim. "Şa
lat", 6; Ebü Davüd. "Şalat", 28; Nesai. "E~fuı", 
3, 4, 5, 6, 15, 16; Abdürrezzak es-San'anf. el· 
Musanne{, 1, 457·459, 476, 482; İbn Sa'd, et
Taba~at, V, 450; İbn Kuteybe. el-Ma 'arif (SavT). 
s. 133; Yaküt. Mu 'cemü'l·büldan, Tahran 1965, 
ll , 85, 351; ibnü'I-Esfr , Üsdü'l-gabe, ı , 177 ; VI, 
278-279; Zehebf. A'lamü'n-nübela', III, 117-
119; İbn Hacer, el-isabe, IV, 176; KöksaL islam 
Tarihi(Medine), VIII, 514-516. 
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li! MuRAT SARICIK 

EBO MANSOR el-EYYOBI 
( .f. _,/:il .)_,....:,. yf ) 

Ebu Mansur Muhammed 
b. Hasen b. Eb! Eyyub 
ei-Eyyub! en-N!sabur! 

(ö. 421 / 1030) 

Mütekaddimin dönemi 
Eş'ariyye kelamcisı. 

_j 

ibn Ebü Eyyüb diye de bilinir. Hayatı ve 
ilmf faaliyetleri hakkında fazla bilgi yok
tur. Muhtemelen IV. (X.) yüzyılın ortala
rından sonra Nfşabur ' da doğdu . Küçük 
yaşta ilim tahsiline başladı. ibn Fürek'in 
öğrencisi oldu ve islam ilimlerini ondan 
öğrenerek tahsilini bitirdi. Üstün zekası 
ve gayreti yanında takvası ile de hocası
nın takdirini kazandı ve büyük kızıyla ev
lendi. Bu evlilikten, kaynaklarda yanlışlık
la ibn Fürek'e atfedilen en-Ni?iimf if 
uşwi'd-dfn adlı eserin müellifi olan Ebü 
Bekir ei-Fürekf (Yavuz, s. 90) dünyaya gel
di. Hayatını öğrenci yetiştirmek ve eser 
yazmakla geçiren Ebü Mansür, Zilhicce 
421 'de (Aralık 1030) Nfşabur'da vefat etti 
ve Şahinter Kabristanı'na defnedildi. 

inkarcılara karşı kuwetli deliller geti
rerek islam akaidini savunduğu için Ebü 
Mansür' a "hüccetü' d- din· unvanı veril
miştir. Hitabeti etkileyici olduğu kadar 
eserlerindeki üslübun da ilgi çekici ol
duğu rivayet edilir. Muhakeme gücün
de çağdaşı olan Eş'arfler'den üstündü. 
Usul ilminde hacası ibn Fürek'in meto
dunu benimseyip geliştirdi. Çok sayıda
ki eserinin değişik medreselerde oku
tulduğu nakledilirse de ikisi dışında kay
naklarda bunların adları ve muhtevaları 
hakkında bilgi bulunamamıştır. Kendi
sinden "üstat" olarak bahseden Ebü Be
kir el- Beyhakl, onun tavsiyesi üzerine 
yazdığı el-Esma' ve'ş-şıtat adlı eserin
de bazı görüşlerini nakletmiştir. Ebü' 1-
Mufn en-Neseff, ondan "ehl-i hadisin ke-
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lamcılarından salih bir kişi" diye söz ede
rek iman konusuna ilişkin bir görüşünü 
yazmış, Ebü Bekir ei-Fürekf de eserin
de bir iki yerde görüşlerine temas et
miştir. Bu kaynaklarda yer alan bilgiler
den anlaşıldığı kadarıyla Ebü Mansür ei
Eyyübf'ye göre aklf delilleri bilmeden 
sadece nakli deliliere dayanarak inanan 
kişinin (mukallid) imanı geçerlidir ve aklf 
delilleri bilmediği için de günahkar de
ğildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de za
tını tanıtırken kendisinin "müminlerin 
dostu" olduğunu ifade etmiş, yaratık
lardan söz ederken de onların cisim ol
duğuna dikkat çekmiştir (ei-Bakara 2/ 
257; ei-Münafikün 63 / 4) . Bu da Allah'ın 
maddi bir varlık olmadığının delillerin
dendir. Arşa istiva etmek "istila" mana
sında değil "mutlak galip gelmek" anla
mındadır. Çünkü istila, mutlak ve eksik
siz bir üstünlük anlamı taşımamaktadır. 
"Allah Adem'i kendi süretinde yarattı " 
anlamındaki hadis, Adem'in dünyaya 
gönderilirken cennetteki şeklinin değiş
tirilmediğini ifade eder. Bir başka söy
leyişle hadiste geçen "şekil" (süret) Al
lah'la değil Hz. Adem'le ilgilidir. Zira şe
kil bir şekil vericiyi gerektirdiğinden Al
lah'ın şekilli olması imkansızdır. Beyha
ki'nin bir rivayetinden anlaşıldığına gö
re Ebü Mansür, Kur ' an'ın i'cazını sarfe* 
nazariyesiyle açıklayanlarıl'\ görüşüne te
ma yü! göstermiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda Ebü Mansür ei
Eyyübf'nin iki eseri zikredilmektedir. 1. 
Tell]işü 'd -dela'il. Ebü'I-Muzaffer el-is
ferayfnf, mülhidleri reddeden başka bir 
kitap olmasa bile bu eserin kendi konu
sunda tek başına yeterli sayılabilecek 

nitelikte olduğunu belirtir (et· Tebşfr, s. 
194) 2. el-Muknt. Ebü'I-Mufn en-Nese
ff, adını kaydetmediği başka bir Eş'arf 
aliminin bolca iktibaslar yaptığını söyle
diği (Tebşıratü'l·edille, s. 333) bu eserin 
Eş'ariyye akaidini ihtiva ettiği ve Matü
rfdiler'e yönelik tenkitlere de yer verdi
ği anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Beyhaki. Dela'ilü'n·nübüuue (nşr. Abdülmu'ti 
Kal' aci). Beyrut 14051 1985, I, 15 · 16; a.mlf .. el· 
Esma' ue'ş-şı{at, s. 369, 370, 519 ; Ebü Bekir 
ei-Pürekf, en·l'lizami {i uşuli'd·din, Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 2378, vr. 43 b; isferayfnf, et· 
Tebşir (Kevseri). s. 194; Neseff, Tebşıratü 'l· · 
edille (Salame). s. 28, 333, 334; İbn Asakir, Teb
yinü ke?ibi ' 1- müfteri, s. 249; İbrahim b. Mu
hammed es-Sarfffni. Taril].u l'lisabar: el ·Mün· 
tel].ab mine's -Siya~ (nşr. Muhammed Kazım el
Mahmüdi). Kum 1403 / 1362 hş. , s. 137 ; Zehe
bf, A'lamü'n ·nübela', XVII, 573 ; Sübkf, Taba
~at (Tanahi). IV, 14 7; Yusuf Şevki Yavuz. islam 
Akaidinin Üç Şahsiyeti, istanbul 1989, s. 90. 

li! YusuF ŞEvKi YAvuz 
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EBO MANSOR ei-HEREVİ 
( ._s~l.)_,....:,.yf) 

Ebu Mansur 
Muvaffak b. Ali ei -Herev! 

Bilinen en eski 
Farsça tıp kitabının yazarı. 

.J 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Nisbesinden Heratlı olduğu ve IV. (X.) 

yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Kendisini büyük bir üne 
kavuşturmuş olan Kitabü '1- Ebniye 'an 
ha~ö., i~i'l- edviye adlı eserinin mukad
dİmesinde yer alan "Hazret-i aif mevla
na el-emir el-müsedded el-müeyyed el
mansür" ibaresine bakarak kitabını Sa
manı Emfri ı. Mansür'a (961-976) ithaf 
ettiği ileri sürülürse de "el-mansür" ifa
desinin isim olmayıp diğerleri gibi un
van olabileceği ihtimali dikkate alınarak 
bu durum ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Ebü Mansür'un çok seyahat ettiği ve 
bu arada Hindistan'a da gittiği anlaşıl

maktadır. XIV. yüzyıldan itibaren tanın
maya başlayan kitabı nebatf, hayvanf ve 
madeni ilaçlar olmak üzere üç bölüme 
ayrılmıştır. Müellif 466'sı bitkilerden, 
kırk dördü hayvanlardan ve yetmiş beşi 
minerallerden elde edilmiş toplam 585 
ilacın adını alfabetik sıra ile vererek ter
kip ve tesirlerini izah etmektedir. Tıbbi 
bilgiler yanında ayrıca sodyum ve po
tasyum karbonatların birbirlerinden ayırt 
edilişleri. arsenik, bakır oksit, silisik asit 
ve antimon, bakır, kurşun bileşiklerinin 

zehirleyici nitelikleri. yanmamış kirecin 
kıl dökücü etkileri ve cerrahide kulla
nılması gibi kimyasal konular hakkın
da da bilgi vermiştir. Kitabın kaynakları 
arasında Srfhargavadatta, Bahayıl, Ja
tak gibi Hint; Hipokrat. Galen, Dioskori
des, Aeginalı Paulus gibi Grek ve Ali b. 
Rabben et-Taberf. Huneyn b. İshak, Sa
bit b. Kurre, Ebü Mahir Müsa b. Yüsuf 
b. Seyyar gibi islam bilginlerinin eserle
ri bulunmaktadır. 

Kitabü'l-Ebniye'nin ünlü şair ve söz
lükçü Esedf-i Tüsf (ö 465 / 1073) tarafın

dan 447'de (1056) istinsah edilen ve Vi
yana Kaiserlich- Königlichen Hofbibliot
hek'te (A.F. 340) bulunan nüshasına da
yanarak F. Romeo Seligmann, önce Li
ber tundamentorum farmacologiae me
dici Ab u Mansur Muwaiiak adıyla muh
tasar Latince çevirisini (Vienna ı 830-1833). 

sonra da Codex vindobonensis sive 
medici Abu Mansur Muwaiiak bin Ali 
Heratensis Liber tundamentorum iar
macologiae (Vienna 1838) adı altında 



Farsça metnini birlikte yayımladı. Kitap 
daha sonra aynı metne dayanılarak Ab
dulchalig Achundow tarafından Die Phar
makologischen Grundsatze des Abu 
Mansur Muwaffak bin Ali Harawi baş
lığıyla Almanca'ya çevrildi (Halle 1893, 
1968). Eserin son zamanlarda Ahmed-i 
Behmenyar ve Hüseyin Mahbübf-i Erde
kani tarafından da yeni bir neşri yapıl
mıştır (Tahran 1346 hş ./ 1967). 

Kitô.bü '1- Ebniye, tıp alanındaki bu 
şöhretinin yanında ayrıca gerek üslübu 
gerekse dil sadeliği ve ifade güzelliği ba
kımından Farsça nesrin en güzel örnek
lerinden biri kabul edilir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Aga Büzürg- i Tahran!, ez-Zerr'a ila tesani· 
fi'ş-Şi'a, Beyrut, ts., ll , 356; -Flügel , Hands~hrif
ten, ll , 534-536; Browne. LHP, 1, 11 , 478; A. 
Fonahn, Zur Quellenkunde der persischen 
Medizin, Leipzig 191 O, s. 80, nr. 224-226; Sto
rey, Persian Literature, ll , 199-200; G. Lazard, 
La Langue des plus anciens monuments de 
la prose persane, Paris 1963, s. 45-48; Sezgin, 
GAS, ı.ıı , 187, 201; M. Minovi, Introduction to 
the Photostatic, Tahran 1344 hş./ 1966 ; Ull
mann. Die Medizin, s. 266-267; C. L. Elgood. 
Tarfl]-i Pizişkf-yi Tran (tre. Muhsin Cavidan). 
Tahran 1352 h ş. j 197 4, s. 520; Sarton. lntro
duction, 1, 678-679 ; Muhammed-i Kazvfni, "Ka
dlmterin Kitab der Zeban-i Farsi-yi I:Ialiye", 
Brst Ma"iile, Tahran 1363 hş. , I, 65-68; Selim 
Ammar, Medecins et medecine de l'/slam, Pa
ris 1984, s. 205; Safa. Edebiyyat, 1, 625; Mah
müd Necmabadf. Tarfl] ·i Tıb der Tran pes ez is
lam, Tahran 1366 hş., s. 634-640 ; Seyyid Hü
seyin Nasr. islam ve ilim (tre. İlhan Kutluer). İs
tanbul 1989, s. 187 ; DMF, 1, 35, 194; L. Richter
Bernburg, "Abü Manşür Mowaffaq b. Ali He
ravi", Elr., ı , 336-337. 
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[il ALi HAYDAR BAY AT 

EBÜ MANSOR el-İCLİ 
( J.=:...ıı.)_,...:... Y.t ) 

(ö. 123 / 741 [?]) 

Aşırı Şii fırkalarından 
Mansı1riyy'e'nin peygamberlik 
iddiasında bulunan kurucusu. 

Kisf (gökten düşen kütle) ve Hannak 
(boğucu) lakaplarıyla anılmakta olup hak
kında yeterli bilgi yoktur. Mevcut riva
yetlerden Sevadülküfe yerlilerinden ol
duğu anlaşılmaktadır. Ebü Halef el-Kum
mf ve Hasan b. MOsa en-Nevbahtf, onun 
Abdülkays kabilesinden olduğunu ileri 
sürerlerse de nisbesine bakarak Arap 
asıllı olduğunu ve Beni İci kabilesine 
mensup bulunduğunu söylemek daha 
isabetli görünmektedir. Nevbahtf'nin, 
Ebü MansOr'un okuma yazma bilmedi-

ği şeklindeki rivayetini ihtiyatla karşıla
malıdır. Zira onun yetişmesinde, Küfe'
deki aşırı Keysanf Şiileri'nden Leyla en
Naitiyye'nin öğrencisi Meyla'nın geniş öl
çüde tesirleri bulunduğu bilinmektedir. 
İclf'nin literatürde yer alan düşüncele
rinde İslami gelenek yanında yahudi, hı
ristiyan ve gnostik felsefi birikime alı

şılmışın dışında aşina olduğunun görül
mesi, ayrıca Farsça bilmesi ümmf olma
dığını ortaya koyar. Çağındaki aşırılar

dan Mugire b. Said el-İclf'nin yakınları 
olan yedi kişi arasında adı geçmemekle 
birlikte Mugire'den etkilenmiş olması 

kuwetle muhtemeldir. Ebü MansOr, di
ni görüşlerinden dolayı EmevTier'in Irak 
valisi Yüsuf b. ömer es-Sekaff tarafından 
öldürülmüştür. Ali Sami en-Neşşar ve 
Mustafa eş-Şfbf ölüm tarihini 121 (739). 
C. Cahen 123 (741) olarak gösteriyorlar
sa da bu konudaki kaynaklarda kesin 
bir tarih mevcut değildir . Öldürme ola
yının Yüsuf b. ömer es-Sekaff'nin valilik 
yıllarında (738-745) vuku bulduğu mu
hakkaktır. 

Ebü Mansür, dini hayatının ilk dönem
lerinde Muhammedel-Bakır'ın imameti 
kendisine bıraktığını ileri sürerek imam
lığını ilan etmişti. Ancak kaynaklar Ba
kır'ın Ebü MansOr'u kesinlikle reddetti
ğini, Ca'fer es-Sadık' la da ihtilafa düş
tüğünü ve Ca'fer'in kendisini üç defa la
netlediğini bildirmektedir. Bu durum onu 
başka yollarla imametini açıklamaya sev
ketmiştir. 

Onun Şii düşüneeye getirdiği en aşırı 

iddia, kendisinin Allah ' ın huzuruna yük
seldiği şeklindeki beyanıdır. Buna göre 
Allah onu semaya çıkarmış, eliyle başını 
okşamış ve sonra kendisine Süryanfce 
(EbG Amr el-Keşşi'ye göre Farsça, bk. Ri

calü 'l·Keşşf, s. 256) hitap ederek yeryü
züne dönmesini ve tebliğde bulunması
nı emretmiştit. Nitekim Ebü MansOr bu
na dayanarak. "Onlar gökten bir parça
nın (kisf) düştüğünü görseler, birbiri üs
tüne yığılmış bulutlardır derler" mealin
deki ayetin let-Tür 52 / 44) kendisinin yer
yüzüne geri gelişine işaret ettiğini ileri 
sürmüştür. Onun bu iddiası muhteme
len, bir adım daha ileri giderek ortaya 
atacağı peygamberlik iddiasını destek
lemek gayesini güdüyordu. Nitekim ima
rnet terimini nübüwete çevirerek Hz. 
Ali , Hasan, Hüseyin, Zeynelabidfn, Mu
hammed el-Bakır ve kendisinin peygam
berliğini ilan ettikten sonra oğulların

dan altısının kendisinden sonra nübüv-

EBÜ MANSOR el- i cU 

vetle görevtendirileceğini ve onların so
nuncusunun aynı zamanda mehdi ola
cağını bildirmiştir. Peygamberliğin ke
sintisiz devam ettiğini, vahyin sürekli 
olarak yenilendiğini iddia eden Ebü Man
sOr Hz. Muhammed'e sadece vahiy in
dirildiğini, te'vil ve açıklanmasının ise 
kendisine bırakıldığını ileri sürmüştür. 

Ebü Mansür'a göre Allah ' ın yarattığı 

ilk insan "kelime" yani Hz. Tsa, ikincisi 
de Ali b. Ebü Talib'dir. Kaynaklar, onun 
mensuplarının herhangi bir hususu te
yit etmek için "kelime"ye yemin ettikle
rini kaydetmektedir. Ona göre cennet 
ve cehennem birer insandır. Cennet za
manın imamı, cehennem de düşmanı
dır. Bir rivayete göre ise cennet dünya 
nimetleri ve zevki, cehennem de dünya
nın sıkıntılarıdır. Haramları ve yasakları , 

Allah ' ın sevilmesini istemediği kişilerin 

adları olarak te'vil eden Ebu MansOr'a 
göre zina, içki, kumar, domuz eti, ölü 
hayvan ve kan gibi haram kılınmış şey
ler de mubahtır; bunların her biri bazı 
düşmaniara delalet etmektedir. Bu dü
şüncesini , inanan ve iyi davranışlarda 

bulunanların yiyip içtikleri şeylerden ötü
rü vebale girmeyeceklerini ifade eden 
ayetlere (el-Maide 5/5, 93) dayandıran 
EbO MansOr cennet, cehennem ve ha
ramları tamamen sembolik kavramlar 
olarak görmüştür. 

Kaynakların hemen hemen ittifakla 
belirttiğine göre EbO MansOr, taraftar
Iarına mezheplerine katılmayanları bo
ğarak öldürmelerini emretmiş ve mal
larını gasbetmelerine izin vermiştir. Hat
ta İbn EbG Ya'la'ya göre düşmanların
dan kırk kişiyi öldürenin mutlaka cen
nete gideceğini söylemiştir (Tabakatü 'l · 
Hanabile, ı. 33). Muhaliflerini boğarak öl
dürme emrinden dolayı da kendisine 
"Hannak" lakabı verilmiştir. EbO Man
sOr'un terör niteliği taşıyan çeşitli ey
lemlerde bulunması ve bunları adeta mü
esseseleştirmesi İslam tarihinde dikkat 
çekici bir olaydır. 

EbO MansOr, Şfa bünyesindeki aşırı 

düşünceleriyle kendisinden sonra gelen 
grup ve fırkalar üzerinde etkili olmuştur. 
Semaya yükseltilmesi ve Allah'la görüş

mesi düşüncesi aşırı Süfiyye'ye mi'rac-ı 
rOhf şeklinde aksetmiş, te'ville ilgili gö
rüşleri İsmailiyye ve KarmatDer üzerin
de müessir olmuştur. Vahyin sürekliliği 
ve peygamberliğin devamı konusundaki 
fikirleri ise BahaTier tarafından benim
senmiştir. 
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