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EBO sALiH el-MÜEZZİN 
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( .;~.;.ıı e;Jl... Y.l ) 

EbC Salih Ahmed b. Abdilmelik 
b. Ali el·Müezzin en-NisabCri 

(ö. 470 / 1078) 

L 
Hadis hafızı. _j 

388'de (998) doğdu. Dokuz yaşında 
iken Kur'an'ı ezberledi. On bir yaşında 
hadis öğrenmeye başladı. İlk hocası Ebu 
Nuaym ei-İsferayfnfdir. Memleketinde
ki muhaddislerden faydalandıktan son
ra hadis tahsili için İsfahan, Bağdat. Dı
maşk, Mekke, Rey ve Cürcan gibi ilim 
merkezlerini dolaştı . Buralarda Hakim 
en-NfsabOri. Ebu Ali ed-Dekkak, Ebu 
Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Nuaym el
İsfahanf ve EbO Zer el-Herevf gibi alim
lerden faydalandı. Ebu Ali ed-Dekkak'ı 
tanıdıktan sonra zühd hayatına ilgisi art
tı. Ardından Abdülkerfm el-Kuşeyrf ve 
ileri gelen bazı süfi alimlerle görüştü. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Beyha
kıyye Medresesi 'nde hocalık yapmaya 
başladı. Bu medresenin minaresinde üc
ret almadan yıllarca ezan okuduğu için 
"el-Müezzin" diye şöhret buldu. Medre
senin kütüphanesinde özellikle muhad
dislere vakfedilmiş olan eserleri muha
faza eder, vakıf adına muhaddislerin ka
ğıt ve mürekkep masraflarını karşılama 
hizmetlerini yönetirdi. Ayrıca geceleri 
halka vaaz eder, zenginlerden aldığı ze
katları fakiriere dağıtırdı. 

Bir fıkıh alimi olan ve İbnü'l-Müezzin 
diye tanınan oğlu İsmail başta olmak 
üzere Ebu Abdullah el- Furavf, Abdül
mün'im b. Abdülkerfm el-Kuşeyrf, Zahir 
b. Tahir eş-Şehhamf gibi alimler kendi
sine talebelik ettiler. 

Ebu Salih 434 ( 1 042-43) yılında Bağ
dat' a ikinci defa gittiğinde kendisiyle 
görüşen Hatib el-Bağdadf, onun güve
nilir bir muhaddis olduğunu ve birbirle
rinden hadis yazdıklarını belirtmiştir. EbO 
Salih'i yakından tanıyan talebesi Abdül
gafir el-Farisi, hocasının her konuda ken
dine has üslübu bulunduğunu , hadis der
lemede, okutınada emsalinden farklı ol
duğunu. kendisini hadis öğrenmeye onun 
teşvik ettiğini, Kitilbü 's-Siyô.lf. li- Tô.ri
l]i Nisô.bur adlı eserini onun tarihle ilgi-
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li çalışmalarının müsveddelerinden fay
dalanarak yazmaya başladığını ve her 
müşkülünü halletmek için kendisine baş
vurduğunu söylemektedir. Ayrıca hoca
sından lfilyetü'l-evliyô.', Müsnedü't 
'fayô.lisi, Mu'cemü't-Taberô.nive ken
di eserleri başta olmak üzere birçok ki
tap okuduğunu belirtmektedir. Abdül
kerim es-Sem'ani, Ebu Salih'in devrio 
yıldızı olduğunu söyler ve huzuruna say
gıyla vanlmasını tavsiye ederdi. İbnü' l
Müzekki diye tanınan akranı ve hemşeh
risi muhaddis Muhammed b. Yahya, EbO 
Salih yaşadığı sürece Nişabur'da kimse
nin hadis uydurmaya cesaret edemeye
ceğini söylerdi. 

Tarih, fıkıh ve tefsir ilimlerinde de ken
dini yetiştirmiş olan Ebu Salih el-Müez
zin 7 Ramazan 470'te (24 Mart 1 078) ve
fat etti. 

Eserleri. 1. Tô.rfl].u Merv. En önemli ça
lışmalarından biri olup Sem'ani bu ese
rin müsveddelerinin kendisinde bulun
duğunu söylemiştir. 2. Elf J.ıadiş 'an elf 
şeyi]. . Her hacasından bir hadis almak 
suretiyle meydana getirdiği 1000 hadis 
ihtiva eden eserin orljinal bir çalışma ol
duğu anlaşılmaktadır. Ayrıca el-Erba'i
nut adlı bir kitabıyla hocaları hakkında 
yazdığı bir eseri daha bulunduğu belir
tilmekte, fakat bu çalışmalarının günü
müze gelip gelmediği bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hatib, Tarf!Ju Bagdad, IV, 267-268; Abdül
gafir ei-Farisi. Tarfl]u Nfsabar, el -müntel]ab 
mine's-Siya~ (nşr. Muhammed Kazım ei-Mah
müdi). Kum 1403, s. 132·134; ibnü'I-Cevzi. el· 
Muntazam, VIII, 314 ; Yaküt, Mu'cemü' l -üdeba', 
lll, 224-226; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XVIII, 
419-422; a.mlf .• Tezkirelü 'l·hu{{az, lll, 1162· 
1164; Yafıi, Mir'atü;l·cenan, İn, 99.; isnevi, Ta· 
ba~atü'ş-Şafi 'iyye, ll, 408-409 ; ibn Tağriber
di, en-Nücümü'z-zahire, V, 106; ibnü' l-imad. 
Şe?erat, lll , 335; iiaf:ıu'l·meknan, ı, 119. 
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liJ İsMAİL L. ÇAKAN 

EBO SALiH es-SEMMAN 
( ..;,UI e;Jl... Y.l ) 

EbC Salih Zekvan 
b. Abdiilah et-Teymi 

(ö. 101 / 719-20) 

Hadis hafızı, tabii. 
_j 

Hz. Ömer devrinde (634-644) doğdu. 
Gatafanoğulları'ndan Cüveyriye bint Ah
mes'in (Haris) mevlA*sı idi. Küfe'ye zey
tinyağı ve tereyağı götürüp sattığı için 
"Zeyyat" ve "Semman" lakaplarıyla anıl
dı. Sa'd b. Ebu Vakkas, Aişe, Ebu Hürey
re, Abdullah b. Abbas, EbO Said el-Hud-

rf, Abdullah b. Ömer gibi sahabilerden 
hadis öğrendi. EbO Hüreyre'ye daha çok 
talebelik etmesi sebebiyle ondan hadis 
rivayet edenlerin doğru mu yalan mı söy
lediklerini iyi bilirdi. Kendisinden oğul
ları Süheyl, Salih ve Abdullah ile A'meş, 
Abdullah b. Dinar, Zühri ve Yahya b. Said 
el-Ensari gibi muhaddisler rivayette bu
lundular. 

Medine'nin ileri gelen alimlerinden bi
ri olan ve rivayetlerine Kütüb-i Sitte'
de yer verilen Ebu Salih'i Ahmed b. Han
bel, Yahya b. Main, EbO Zür'a er- Razi 
ve Ebu Hatim er-Razi gibi hadis otori
teleri sika* olarak değerlendirmişlerdir. 
Ebu Salih es-Semman Medine'de vefat 
etti. 

Hz. Osman'ın isyancılar tarafından şe
hid edilmesiyle ilgili olayların içinde bu
lunan Ebu Salih, bu olaylardan ve Hz. Os
man'dan her söz edilişinde yüksek ses
le ağiard ı. Kendisinden 1 000 hadis din
leyen A'meş, hocasının çok hassas bir 
yapıya sahip olduğunu, müezzinlik yap
tığı camide bir gün imarnın gecikmesi 
üzerine mihraba geçtiğini, fakat duygu
lanıp ağladığı için namazı güçlükle ta
mamlayabildiğini anlatır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
İbn Sa'd, et- faba~at, V, 301·302; Buhari. et· 

Tarfl]u ' l -kebfr, lll, 260-261; İbn Kuteybe, ei
Ma'Mif(Ukkaşe). s. 478; İbn Ebü Hatim. el·Cerf:ı 
ve 't -ta 'dil, lll, 450· 451 ; Ebü Zür'a ed-Dımaşki. 
Tarrtı (nşr. Şükrullah Ni'metullah). Dımaşk 1980, 
1, 479 ; Mizzi. Tehzfbü'I -Kemal, Vlll , 513-517; 
Zehebi. A'lamü 'n-~übela', V, 36 ·37; a.mlf .• Ta
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Te?kiretü 'l - f:ıuffil?, 1, 89 ; İbn Hacer, Teh?fbü 't
Teh?fb, lll, 219-220 ; Hazreci. fjul~atü Te?hib, 
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EBÜ SALiM en-NASIBI 

(~l~l..Y.l) 

Kemalüddin Ebu Salim 
Muhammed b. Talha b. Muhammed 

ei-Ceffar en-Nasibi (en-Nasibini) 
(ö. 652 / 1254) 

Şafii fakihi ve cefr alimi. 
_j 

S82 ( 1186-87) yılında Nusaybin'in köy
lerinden Ömeriye'de doğdu. İbn Talha 
diye de anılır ; ayrıca Kureşi ve Adevi nis
beleriyle de bilinir. İlk öğreniminden son
ra fıkıh okudu ve diğer ilimlerle meşgul 
oldu. Tahsilini ilerietmek için Nişabur'a 
gitti, orada Müeyyed b. Muhammed et
TCisfden ve Zeyneb eş-Şa'riyye'den ha
dis okudu. Kendisinden Muhammed b. 
Yusuf Genci, İbn Füti. Mecdüddin İbnü'l
Adim ve Abdülmü'min ed-Dimyati riva-


