
EBÜ MES'ÜD ed-DIMAŞKT 

Bekir Abdullah b. Muhammed b. FOrek 
ei-Kabbab, KOfeli muhaddis Ebü'l-Hasan 
Ali b. Abdurrahman el-Bekkaf. Ahvazlı 
hadis hafızı Ebu Bekir Ahmed b. Abdan 
eş-Şirazi gibi ~llimlerden faydalanmış, 

kendisinden de Hibetullah b. Hasan el
Lalikai, Ebü'l- Kasım Hamza b. Yusuf es
Sehmi. Ebü Zerel-Herevi ve Ebü 'l-Hasan 
Ahmed b. Muhammed el-Atiki gibi mu
haddisler rivayette bulunmuşlardır. 

Geniş bir hadis kültürüne sahip olan 
Ebu Mes'üd ed-Dımaşki, çalışmalarını 

Buhari ile Müslim'in el-Cami'u'ş-şa
l}ilf 'leri üzerinde yoğunlaştırmış, Zehe
bfnin belirttiğine göre Kur 'an kıraatin

de de dikkati çekmiştir. Hayatının son 
devrelerinde Bağdat'a yerleşti. Talebe
lerine daha çok müzakere* yoluyla riva
yette bulundu. Derlediği hadisleri ve ge
niş ilmini öğretmeye yeterli zaman bula
madan Bağdat'ta 401 ( 1010-11) yılında 
genç yaşta vefat etti. Receb 400'de (Mart 
1 o 1 O) öldüğü de söylenmektedir. Vasiyeti 
üzerine cenaze namazı Ebu Hamid el
isferayini tarafından kıldırıldı ve MansOr 

. Camii Kabristanı 'na defnedil di. 

Ebu Mes'Od ed-Dımaşki'nin Etratü 'ş
Şal}il}ayn adlı kitabı, kendisiyle aynıyıl 
vefat eden Halef el- VasıtT' nin aynı adı 
taşıyan eseriyle birlikte etraf* sahasın
da yapılan ilk çalışmadır. Ayrıca Zehebi 
bizzat gördüğünü söylediği bir hadis cü
zünden söz etmekte ve bu eseri onun 
hadis tenkitçiliğinin ve hafıza gücünün 
delili saymaktadır. Eserlerinin günümü
ze gelip gelmediği bilinmemektedir. 
BİBLİYOGRAFYA: 

Hatib. Tarfl]u Bağdad, VI, 172-173 ; ibnü'I
Cevzı, e l ·Munt~am, VII, 252; ibnü'I-Esir. el-Ka
mil, IX, 226 ; Zehebi, Tezkiretü 'l-hu{{az, lll, 1068· 
1070 ; a.mlf .. A'lamü 'n--nübela': XVII: 227-230; 
ibn Kesir, el -Bidaye, Xl, 344 ; Keş{ü 'z ~?unan, 1, 
116, 557, 599, 639; Kettani. er-Risaletü ;l-müs
tetra{e, s. 167 ; Hediyyetü'l- 'ari{fn, 1, 7 ; Bed
ran. Tefı?ibü Tarfl]rDımaş~. ll, 290. 
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~ A~i ÜSMAN KOÇKUZU 

EBÜMEYSERE 

(bk. AMR b. ŞÜRAHBiL). 

EBÜ MİHCEN es-SEKAFİ 
(~1~__,.1) 

Ebu Mihcen Abdullah 
b . Hablb b. Amr es-Sekafl 

(ö. 30 / 650) 

Şair sahabi. 

_j 

ı 

_j 

Adının Amr veya Malik. babasının adı
nın Hubeyb olduğu da söylenmektedir. 
Hem Cahiliye döneminde hem de islami 
devirde yaşadığı için muhadramun*dan 
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sayılmaktadır. Müslüman olmadan ön
ceki hayatı bilinmemekte. ancak Hz. Pey
gamber'in Ta if' i muhasarası (8/ 630) bo
yunca Taif Kalesi'nin üzerinde bekleye
rek müslümanları sürekli rahatsız etti
ği, bu sırada attığı bir okla Hz. Ebu Be
kir'in oğlu Abdullah'ı yaraladığı ve Ab
dullah'ın bu yara sebebiyle 11 (632 -33) 
yılında vefat ettiği rivayet edilmektedir. 
Taif Muhasarası 'ndan bir yıl sonra rama
zan ayında Sakif heyetiyle Medine'ye git
miş, onlarla birlikte müslüman olmuş 
ve zaman zaman Hz. Peygamber'le be
raber bulunmuş, söylendiğine göre on
dan hadis de rivayet etmiştir. 

Müslüman olmadan önceki içki alış

kanlığını islamiyet'i benimsedikten sonra 
da devam ettiren Ebu Mihcen Hz. Ömer 
tarafından defalarca cezalandırılmış , iç
kiyi bırakmaması veya bir rivayete göre 
ensardan birinin karısı olan Şemüs'a göz 
koyması sebebiyle bir adaya sürülmüş
tür. Ancak oraya giderken muhafıziarın 
elinden kaçmış, o sırada iranlılar'a karşı 
Kadisiye 'de savaşan Sa'd b. Ebu Vak
kas'ın yanına gitmiş; Sa'd da. onu Hz. 
Ömer'in emriyle sarayda hapsetiniştir. 
Kadisiye Savaşı bütün şiddetiyle devam 
ederken muharebeye katılamadığı iÇin 
çok üzülen Ebü Mihcen söylediği şiirler
le Sa'd b. Ebü Vakkas'ın hanımını. ser
best bırakılması ve kocasının Belka adlı 
atının kendisine verilmesi hususunda 
ikna etti. Serbest kalınca da İslam sava
rilerinin en önünde yer aldı. Kahraman
ca çarpışmasıyla iranlılar'ın yenilmesin
de büyük rol oynadı. Yüzünü kapattığı 
için tanınmayan Ebu · Mihcen savaştan 
sonra saraya döndü ve hapse girmek 
üzere teslim oldu. Kılıç kullanma tarzın
dan onun Ebu Mihcen olduğundan şüp
helenen. fakat kaçmış. olacağına ihtimal 
yermeyen Sa'd b. Ebu Vakkas.'a karısı 

olup biteni anlatınca Sa'd onun cezası
nı uygulamaktan vazgeçti ve kendisini 
serbest bıraktı. Bunun üzerine EtiO Mih
cen artık şarap içmeyeceğine ve ahlaka 
aykırı şiirler söylemeyeceğine dair söz 
verdi. 

Hz. Osman' ın hilafeti devrinde İran ta
raflarında yapılan bir savaş sırasında ve
fat eden Ebü Mihcen'in şehid edildiği ve
ya eceliyle öldüğüne dair kesin bilgi yok
tur. Kabrinin Azerbaycan veya Cürcan'
da olduğu söylenmektedir. 

Ebu Mihcen'in şiirleri az olmakla bir
likte kendisi güçlü bir şairdir. Müslüman 
olmadan önce söylediği şiirlerde tema 
ölarak aşk, şarap ve şarap alemlerini, 
kahramanlık. iffet. şecaat ve cömertlik 
gibi meziyetleri işlemiştir. Hz. Ebu Be-

kir ve Hz. Aişe hakkında söylediği şiirler
de son derece saygılıdır. Ebu Hilal el
Askeri tarafından derlenip şerhedilen, 

nahivcilerin şahid* olarak kabul ettiği 
şiirlerini ihtiva eden küçük divanı ilk de
fa C. Landberg (Leiden 1886). daha son
ra da L. Abel tarafından (Leiden 1887) 
yayımlanmıştır. Ebu Hilal el -AskerT'nin 
şerhiyle birlikte Kahire'de de basılan (ts. ) 
divanı ayrıca çeşitli yazmalarına dayana
rak imtiyaz Ali Arşi (bk. bibl.) ve Selahad
din el -Müneccid de (Beyrut 1389/ 1970) 
neşretmiştir. Ebu Mihcen 'in hayatı ve 
şiiri hakkında Mahmud Fahüri tarafın
dan EbU Mil}cen eş-Şe~afi lfayatühı1 
şi 'ruhu (Hale b ı 982 ) adıyla bir çalışma 
yapılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Mihcen es-Sekafi. Divan (nş r. Selahad
din el-Müneccid), Beyrut 1389/1970, naşirin 

mukaddimesi, s. 5-12; Vakıdi. el-Megazf, lll , 
926-931; Cuma hi, Fuhülü 'ş-şu 'ara', 1, 268-
269; ibn Kuteybe. eş-Şi'r ue 'ş - ş u'ara', 1, 387-
389 ; Taberi, Tarff), Kahire 1326, IV, 123-124 ; 
Ebü'I-Ferec el-isfahani. el-Eganf, XIX, 1-14 ; ibn 
Abdülber, el -istr'ab, IV, 182-187 ; ibnü'I-Esir, 
Üsdü 'l -gabe (Benna). VI , 276-278 ; a.mlf.. el
Kamil, ll, 475-476 ; ibn Seyyidünnas, MineJ:ıu ' l
midaJ:ı (nş r. i ffet Visal Hamza). Dımaşk 1986, 
s. 288-292 ; ibn Kesir; el-Bidaye, VII, 44-45; ibn 
Hacer, el-işabe, IV, 173-176 ; Abdülkadir ei-Bağ
dadi, Hizanetü 'l-edeb, VIII, 405-413; Serkis. 
Mu'ce~. 1, 344 ; B~ockelmann. GAL, 1, 35-36 ; 
Suppl., 1, 70; Sezgin, GAS, ll, 300-302; Ömer 
Ferruh. Tarff)u 'l -edeb, ı, 293-295 ; C. Zeydan. 
Adab, ı , 125; Mahmud Fahüri. Eba Mihcen es
Şeka{i haya.tühü şi'ruha, Haleb 1982.; Zirikii. 
el·A'lam (Fethullah ), V, 76 ; R.Biachere. Tarf
f)u 'l-edebi' l- 'Arabf, Dımaşk 1984, s. 309 ; im
tiyaz Ali Arşi. "Dlvanü Ebi Mihcen", Şe~afe
tü 'l-Hind, 111 / 2, New Delhi 1952, s. 83-130 ; 
Rhodokanakis, "Ebı1 Mihcen", iA, IV, 38-39; 
a.mlf. - Ch. Pellat. "Abü Mii:ıQ.ian", E/2 (ing.), 
ı, 140. Iii M EHMET T ALU 
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EBÜ MİHNEF 
( ·~ __,!) 

Ebu Mihnef Lut b. Yahya b. Said 
b. Mihnef el -Ezdi' el -Gamidl 

(ö. l57 / 773- 74) 

Emeviler devri tarihçisi. _j 

Ki:lfe'de doğdu. Hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Büyük dedesi Mihnef b. Süleym 
sahabi olup Hz. Peygamber'den hadis ri
vayet etmiş ve Sıffin'de Hz. Ali'nin saf
larında savaşmıştır. 

Ebu Mihnef, Cabir el-Cu'fi, Mücalid b. 
Safd, Sak~ab b . Züheyr ve bazı meçhul 
ravilerden hadis almış, kendisinden de 
Abdurrahman b. Mağra ve Ali b. Muham
med el-Medaini rivayette bulunmuşlar
dır. Cerh ve ta'dil alimleri onun hakkında 



"leyse bi-me'mün" (güvenilir değ il) , "met
rükü'l- hadis" (hadisi kabul edilmez) gibi 
hükümler vererek rivayet ettiği hadisle
ri kesinlikle reddederler. İbn Adf. Ebü 
Mihnef'in aşırı bir Şif olduğunu söyler 
ve rivayetlerinin hiçbir senede dayanma
diğını belirtir. Zehebf kendisinden "Ra
fizf" diye söz ederek onu Seyf b. Ömer, 
Abdullah b. Ayyaş ve Avane b. Hakem ile 
aynı seviyede kabul eder. 

Ebü Mihnef'in ridde* savaşları , Suri
ye ve Irak'ın fethi, Cemel, Sıffin ve Hari
cller gibi konular başta olmak üzere hic
retin ilk asrındaki muhtelif hadiselere 
dair otuz üç kitap veya risale kaleme al
dığ ı ileri sürülmektedir. Bir kısmı ona 
nisbet edilen veya sonradan yapılan ila
velerle tahrife uğrayan bu eserlerde ço
ğu kendi yaşadığı döneme ait olmak üze
re Hariciler'in ve Şifler' in isyanlarına yer 
verilmiştir. Onun bariz vasfı, eserlerine 
İslamiyet'i n ilk devrine ait olaylarla değil 
fetihlerle başlamış olması ve esas ola
rak Sıffin Savaşı'ndan itibaren içinde 
yaşadığı dönem hakkında bilgi vermesi
dir. Taberf, hicrf 132 (749-50) yılına ka
dar cereyan eden olayları onun eserle
rinden almıştır. Kabilesi Ezd'in rivayet
lerine güvenen Ebü Mihnef. eserlerinde 
Küfe mektebi yanında Temfm. Hemdan. 
Tay ve Kinde kabileleriyle Şa ' bf'nin ve 
Medine mektebinin rivayetlerine de yer 
vermiştir. Ebü Mihnef. Emevfler'e karşı 
Hz. Ali taraftarlarını desteklemekle bir
likte r ivayetlerinde hizipçi ve gerçekleri 
tahrife mütemayil değildir. Ancak hoşu
na gitmeyen bazı olaylarla ilgili olarak 
sustuğu söylenebilir. Eserlerinde canlı 

anekdotlara, heyecanlı hutbelere ve şi

irlere yer vermiştir. Bu bakımından ge
ce sohbetlerinde okunan hikayelerle (se
mer) eski Arap kabile savaşlarını konu 
alan rivayetlerin (eyyamü'l-Arab* ) tesiri 
altında kalmıştı r. İbnü'n - Nedfm onu Irak 
bölgesi tarihini en iyi bilen tarihçi ola
rak zikreder. Belki de bundan dolayı şar
kiyatçılar kendisine çok önem vermişler 

ve eserleri üzerinde geniş araştırmalar 
yapmışlardır. Wellhausen'in eserlerinde 
Ebü Mihnef'in rivayetleri büyük yer tu
tar. Ursula Sezgin de onunla ilgili olarak 
Abu Mihnaf Ein Beitrag zur Historiog
raphi der umaiyadischen Zeit (Leiden 
1971 ) adlı önemli bir çalışma yapmıştır. 

Eserleri. 1. Ma~telü'l-Ifüseyin (Maş· 
ra ' u'l·Hüseyin ve macera leha veya Al]· 
baru mak:teli 'U:füseyin) . Kerbela Yak'a
sı ' na dair olan bu kitabın çeşitli yazma 
nüshaları vardır. Eser Necef (1 343, 1347) 

ve Küveyt'te ( 1987) yayımlanmıştır. z. lja
berü 'l-Mul]tdr ve İbn Ziydd. Muhtar 
es-Sekafi ile Ubeydullah b. Ziyad hak
kındadır. 3. Siretü 'l-Hüseyin. 4. Kitd
bü 's- Şıffin. İbn Ebü Hadid, Şer}ıu N eh
ci'l- beldga 'sında bu eserin bazı bölüm
lerini iktibas etmiştir. s. Kitdbü'l- Ga
rdt. 6. Al].bdrü'l -Emeviyyin. Fuat Sez
gin tarafından yayımlanmıştır (Leiden 
ı 972; eserlerin yazma nüshala rı için b k. 
Sezgin, 1. 308-309) 

Kaynaklarda zikredilen diğer eserleri
nin (bk. U. Sezgin, s. 99 vd.) zamanımıza 
intikal etmediği anlaşılmaktadır. Ancak 
Taberi, Belazürf, Mes'üdi gibi tarihçiler 
Ebü Mihnef'in eserlerinden faydalanmış
lardır (bk. a.g.e. , s. 39-63). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yahya b. Main, et- Tarrf], ll , 500 ; Ukaylf. eçl· 
Du'afa', lV, 18·19; İbn Ebü Hatim, el-Cerh ue 't 
ia 'drl, VII, 182 ; İbn Adf. el-Kamil, VI, 2110 ; Da· 
rekutnf. ed ·Du'ata ' , s. 146 ; İbnü'n-Nedfm. el 
Fihrist, s. i 36·137 ; Yaküt. Mu 'cemü 'l · üdeba', 
XVII , 41· 43 ; Zehebf, Mfzanü ' l -i'tidal, lll, 419 · 
420 ; a .mıf., Tarfhu ' l - İs lam : sene 141·160, s. 
571 ; a .mıf. , A' la,;;ü 'n·nübela' , VII, 301·302 ; İbn 
Hacer. U sanü'l- Mfzan, lV, 492·493; Kütübf, Fe· 
uatü 'l ·Ve{eyat, lll , 225·226 ; Brockelmann. GAL, 
ı, 64 ; Suppl. , ı , 101 ·102 ; Tiahu'l·meknan, ll, 
178; Hediyyetü 'l - 'ari{fn, ı , 841·842; Abdülazfz 
ed-Dürf, Bafışün tr neş' eti ' ilmi't·tarff] ' inde ' /· 
'Arab, Beyrut 1960, s. 35·36 ; J . Wellhausen, Arap 
Devleti ve Sukatu (tre. Fikret l ş ıltan ). Ankara 
1963, s. Vll ·lX; Sezgin. GAS, ı , 308·309 ; Ursula 
Sezgin. Abii Mifına{, Leiden 1971 ; N. Ahmed Fa
ruqi , Early Muslim Historiography, Deıhi 1979, 
s. 287 ·302; Seyyid Hasan es-Sadr, Te ' srsü 'ş · 
şr'a, Beyrut 1981 , s. 235· 237 ; Şakir Musta
fa, et·Tarfl].u 'l · 'Arabf ue' l ·mü'erril].ün, Beyrut 
1983, ı , 177 ·179 ; Muhammed Cas im Hamma
d!. Meuaridü 'l -Belazürf ' ani' l-üsreti ' l -Emeu iy
ye { f Ensabi 'l·eşra{, Mekke 1986, l, 327· 329; 
Seyyid All Mirşerffi, "Ebu M ihnef ve Sergü
zest - i mak tel-i vey", Ayrne- i Pijüheş, l / 2, Kum 
1369 hş. , s. 135·144; R. B. Serjant. "Ursula 
Sezgin : Abu Mihnaf : Ein Beitrag zur Histo
r i ograph i der umaiyadisch en Zeit", BSOAS, 
XXXVIII ( 1975 ). s. 444 ·445 ; "Ebu Mihnef", iA, 
lV, 39; H. A. R. Gibb. "A bü Mikhnaf", E/2 ( İ ng.), 
ı , 140. Iii S ELMAN BAŞARAN 
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EBÜ MiSHAL el-A'RABİ 
(~If-~! J;....... Y.I) 

Ebı1 Muhammed 
Abdülvehhab (Abdullah) b. Har!ş 
Ebu Mishal el-Hemedan! el·A'rab! 

(ö. III. / IX. yüzyılın ortaları [?]) 

Dil ve kıraat alimi. 
_j 

Babasının asıl adı Ahmed olup Hariş 
onun lakabıdır . Kendisi de Ebü Mishal 
lakabıyla meşhur olmuştur. Hayatı hak
kında fazla bilgi bulunmamakta, 170 

EBÜ MiSHAL ei-A ' RAB[ 

(786) yı lı civarında doğduğu tahmin edil
mektedir. Necid'de yaşayan Beni Rebia'
ya mensup bir bedevfdir. Hemedanf nis
besini sonraları Hemedan'a yerleşmesi 
sebebiyle aldığı sanılan Ebü Mishal'in 
Bağdat'a Halife Me'mün'un (8 ı 3-833) ve
ziri Hasan b. Sehl'e elçi olarak gittiği bi
linmektedir. Kendisinden lugat, nahiv ve 
Kur'an ilimlerini okuduğu Ali b. Hamza 
el-Kisai'den daha çok kıraate dair riva
yette bulunmuş, Ali b. Mübarek el-Ah
mer'den de nahivde şahid• olarak kul
lanılan 40 .000 beyit rivayet etmiştir. 

Ebü'l-Abbas Sa'leb, İshak b. Ziyad el 
A'rabi. Ebü Abdurrahman Ahmed b. Sehl 
ve kıraat alimi Muhammed b. Yahya el 
Kisai kendisinden rivayette bulunmuş

lardır. 

Kaynaklarda Ebü Mishal'in Kur'an-ı 

Kerim'i, onun vücüh ve i ' rabını iyi bildi
ği, Küfe okulunun önde gelen kıraatçi
leri arasında sayıldığı kaydedilmektedir. 
Ebü Bekir el -Enbari'nin dediğine göre 
meşhur dil alimi Sa'leb. çağdaşı Ebü Mis
hal'in Ali b. Mübarek el-Ahmer'den ri
vayet ettiği beyitleri kendisinden dinle
yerek rivayet etmediğine çok pişman 
olduğunu söylemiştir. Ebü Mishal nahiv 
ve lugatla da meşgul olmuş, ayrıca ta
lebelerine kıraat dersleri vermiştir. 

Bazı kaynaklarda muhtelif beyitleri 
zikredilen Ebü Mishal'in nerede ve ne 
zaman öldüğü kesin olarak bilinmemek
te, lll. (IX.) yüzyılın ortalarına doğru ve
fat ettiği tahmin edilmektedir. 

Eserleri. Cahiliye devriyle İslam'ın ilk 
yıllarına ait bedevilerin çok zengin lugat 
malzemesini ihtiva eden Kitdbü'n-Ne
vddir adlı eseri İzzet Hasan tarafından 
iki cilt halinde yayımlanmıştır (Dımaşk 
ı 380- ı 38 ı 1 ı 961) . Ebü Mishal ·e nisbet 
edilen Kitdbü 'l- Garib ' in ise günümüze 
gelip gelmediği bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Mishal el-A'rabf, Kitabü'n ·Neuadir ( nş r. 

izzet Hasan), Dımaşk 1380·81 / 1961 , nilşirin 
mukaddimesi, ı , 5-30; Ebü Bekir ez-Zübeydi, 
Taba~atü 'n · nafıuiyyfn ve' l · lugauiyyfn (nşr . 

Muhammed Ebü 'I-Fazl). Kahire 1392 / 1973, s. 
135 ; ibnü'n-Nedfm. el-Fihrist (Teceddüdl. s. 
52 ; Hatib, Tarrl]u Bagdad, Xl, 25 ; ibnü'l-Enba
ri, Nüıhetü 'l ·elibba ' ( nş r. Muhammed Ebü' I
Fazl ), Kahire 1386 / 1967, s. 159, 162 ; İbnü ' l
Kıftf, inbahü 'r-ruuat, ll , 21 8; İbnü ' l-Cezerf. Ga· 
yetü 'n ·nihaye, ı , 478 ; Süyütf, Bugyetü' l· vu'at, 
ll , 123; Hediyyetü 'l-'ari{fn, l, 637; Kehhale. 
Mu 'cemü 'l ·mü' elli{fn, VI, 218 ; Sezgin, GAS, 
VIII , 43· 44; Ziriklf. et -A' lam (Fethullah), lV, 
182 ; Ömer Ferruh, Tarrf]u ' l ·edeb, ll , 223·225. 
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