EBÜ SAME el-MAKDiSf
Bunu duyan Hz. Peygamber hemen olay
yerine giderek bir konuşma yaptı ve Allah Teaiii ' nın Ashabü'l-fıl ' i Mekke'ye sokmadığını , oraya birkaç saatliğine girme
fırsatını sadece resulüne verdiğini. Mekke'de olay çıkarmanın yasak olduğunu,
yakını öldürülen bir kimsenin öldürenden diyet alabileceğini veya onun hakkında kısas isteyebileceğini söyledi. Kalabalığın arasında bulunan Ebü Şah Hz.
Peygamber'e, "Ya Resülallah, bu konuş
mayı benim için yazar mısınız?" diye seslendi. Resül -i Ekrem de, " Bunları Ebü
Şah için yazın " buyurdu. İbn Hacer bu
olayın ve konuşmanın Mekke'nin fethinden önce cereyan ettiğini ileri sürmektedir ( Fe tf:ı.u ' l·barf, X, 166)
Ebü Şah olayı, hadislerin Hz. Peygamber'in emriyle yazılması konusu (kitabet*)
açısından önemlidir. Nitekim Ahmed b.
Hanbel'in oğlu Abdullah, hadislerin yazılabileceğini en iyi belirten vesikanın bu
hadis olduğunu söylemektedir (Müsned,
ıı. 238). Olayın kayda değer bir yanı da
Ebü Şah'ın yazılı bir kültüre sahip olan
İran ve Yemen'den gelmiş olması , ayrı
ca hadisi yine bir Yemenli olan Ebü Hüreyre'nin rivayet etmesidir.
Ebü Şah'ın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.
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23 Rebiülahir 599'da (9 Ocak 1203) Dı 
Büyük dedeleri Kudüs'ten Şam'a göç etmiş olan bir ailenin ikinci oğludur. Sol kaşının üzerindeki büyükçe bir ben sebebiyle "benli" anlamına gelen Ebü Same lakabıyla meşhur oldu.
Henüz küçük bir çocukken ilim öğren 
meye büyük hevesi olan Ebü Şame on
yaşını tamamlamadan Kur ' an-ı Kerim'i
ezberledi. Daha sonra kıraat tahsiline
başlayarak bulüğ çağına girmeden (Ebü
maşk'ta doğdu .

Şa m e, ibrazü 'l·me can i, s. 8) Kasım b. Firruh eş-Şatıbi'nin meşhur yedi kıraatle
ilgili Ijırzü '1- emanf adlı kasidesini ezberledi; 616'da (1219) hacası Ebü'I-Hasan es -Sehavi'den çeşitli rivayetleriyle
kıraat öğrenimini tamamladı. Bu hocasından ayrıca tefsir, Arapça ve diğer pek
çok konuda faydalandı. Ebü ' I-Kasım Ahmed b. Abdullah el-Attar ve Ebü' I-Berekat Davüd b. Ahmed b. Mülaib'den Sai}il}.-i Bul]Qrf'yi, Hanbeli şeyhi Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed'den İmam Şa
fii'nin el-Müsned'ini, Ebü Mansür Fahreddin İbn Asakir'den Ebü Bekir el-Beyhakl'nin Dela'ilü 'n-nübüvve'sinin büyük bir kısmın ı ve diğer bazı kitapları
dinledi. Otuz yaşından sonra hadis ilmine duyduğu özel ilgi sebebiyle Kerime
bint Abdülvehhab ve Ebü İshak İbrahim
b. Ebü Tahir ei-Huşüi'den aldığı derslerle bu ilirnde ilerlemeye çalıştı. Ebü Amr
Osman b. Salah. İbn Asakir ve İzzeddin
b. Abdüsselam'dan fıkıh dersleri aldı,
bu alanda ictihad derecesine ulaştı.

621 (1224) ve 622 (1225) yıllarında
hac maksadıyla Mekke'ye, iki yıl sonra
da ziyaret için Kudüs'e seyahat eden Ebü
Şame , 628 yılı Rebiülahir ayı sonlarında
(Mart 1231 başları) ilmi gaye ile Mısır'a
gitti. Kahire, Dimyat, İskenderiye şehir
lerini dolaşarak Ebü'I-Kasım Isa b. Abdülaziz ei-İskenderani, Bahaeddin İbn
Şeddad Yüsuf b. Rafi' gibi alimlerden
faydalandı: 7 Rebiülewel 629'da (2 Ocak
1232) Şam ' a döndü. Kendi ifadesine göre ömrünün büyük bir kısmını ve mesaisinin çoğunu şer 'i ve edebi ilimleri öğ
renmeye verdikten sonra tarihle meş
gul olmaya başladı; "ilmin farz ve sünnetini" bu şekilde tahsil etmiş olacağını
düşünüyordu (Kitabü'r·Ravzateyn, ı . 2) .
Mısır seyahatinden sonra hayatının
sonuna kadar Dımaşk'ta yaşayan Ebü
Şame , olgunluk çağını öğretimle ve çeşitli dallarda eser yazmakla geçirdi ; bu
arada şiirle de meşgul oldu. Adiliyye
Medresesi'nde uzun yıllar çeşitli dersler
okuttu. Onun bu medrese ile asgari 634
( 1236 -37) yılında başlayan hocalık ilişki
si 654'e (1256) kadar devam etmiş olup
bu ilişkinin Rükniyye Medresesi'nde ders
vermeye başladığı 12 Muharrem 660 (7
Aralık 1261) tarihine kadar sürmüş olması da muhtemeldir (Ebü Şa me . el · Mürş i·
dü ' l·vecfı, na şi rin giri ş i , S. 19-21) . Rükniyye Medresesi 'ndeki derslerine ziraat iş
leriyle meşgul olmak üzere bir süre ara
verdiği için kınanan Ebü Şame, ziraatın en .güzel rızık kapısı olduğunu belirten 108 beyitlik bir kaside yazdı (e?·?eyl

ca/e'r ·Ravzateyn, s. 222- 226). Cemaziye-

tahir 662'de (Nisan 1264) Darü'l-hadisi'lEşrefiyye şeyhliğine tayin edildi. Zamanın kadılkudatı ile seçkin bir topluluğun
dinleyici olarak hazır bulunduğu bu medresedeki ilk dersi ona büyük itibar sağ
ladı. Hayatının muhtemelen son yılların
da Eşrefiyye Türbesi şeyhliğinde de bulunan Ebü Same'nin bizzat kendi ifadelerinden, Eminiyye ve Hüsamiyye medreseleriyle de ilişkisi bulunduğu anlaşıl
maktaysa da (a.g.e., s. 23 1J bu ilişkinin
zamanı ve mahiyeti hakkında bir şey söylemek mümkün değildir.
Bizzat kendisinin belirttiğine göre bir
çekilip tek başına yaşamaktan
hoşlanan , "zenginlerin kapısında ayağı
nın izi bulunmayan" ve makam elde etmek için yarışanlar arasında yer almayan (a.g.e., s. 43) Ebü Same'nin ölümüne
şu olay sebep oldu : Muhtemelen bir mesele hakkında ileri sürdüğü görüş üzerine 27 Cemaziyelahir 66S'te (25 Mart
1267) iki kişi fetva isternek bahanesiyle
evine geldiler ve kendisini feci şekilde
dövdüler. Ebü Şame. ilgili merciiere baş
vurarak saldırganlar hakkında şikayetçi
olmasını ve hakkını aramasını tavsiye
edenlere manzum olarak verdiği cevapta işini Allah'a havale ettiğini, O'nun her
hususta herkese yeteceğini ifade etti.
Bu o layın üzerinden henüz üç ay geçmeden 19 Ramazan 66S'te ( 13 Haziran 1267)
vefat etti ve ertesi gün Babülferadis Mezarlığı ' na defnedildi. Brockelmann, Ebü
Same'nin bir cinayetten dolayı şüpheyi
celbetmesi üzerine galeyana gelen halk
tarafından öldürüldüğünü söylemekteyse de (iA, IV, 51) bu bilginin herhangi bir
dayanağına rastlanmamıştır. Ansiklopedinin ikinci baskısında bu iddiaya yer verilmemesi de temelsiz olduğunu göstermektedir.
köşeye

Çeşitli ilimler üzerindeki ihtisası sebebiyle "zülfünün" olarak nitelendirilen
ve hadis alanında hafız unvanını kazanmış olan Ebü Şame ihtilaflı konularda
görüş belirtmekten hoşlanır, daha sağ
lam deliilere dayandığında mezhebinin
görüşüne aykırı da olsa kendi ictihadına
göre fetva vermeyi tercih ederdi. Onun
ilmi ve ahlaki şahsiyeti hakkında bütün
kaynaklar ittifak halinde iken Müsa b.
Muhammed el-Yünini (ö . 726 / 1326). ilmi otoritesini kabul etmekle birlikte onu
alimierin değerini takdir etmemek ve
onlara dil uzatmakla suçlam ı ş, bu yüzden kınandığını ileri sürmüştür (?eylü
Mir'ati'z .zaman, ll, 367 ). Yünini'nin bu
değerlendirmesinde, Hanbeli şeyhlerin-

233

EBÜ SAME ei-MAKDiST
den olan babası Muhammed b. Ahmed
el-Yünfni'nin mi"racla ilgili bir risalesine
Ebü Same'nin reddiye olarak yazdığı elVaiıf:ıu'J-celi ii'r-red 'ale 'J- ljanbeli
adlı eserinin etkisi olmalıdır. Muhammed b. Ahmed el-Yünfni'nin biyografisini yazarken, "Birçok melik ve emlre
yaklaşmış , bu sayede müreffeh bir hayat sürmüştür" (e?·?.eyl 'ale 'r·Raviateyn,
s. 207) gibi ifadeler kullanmasının da Yüninl ailesinin onun hakkında hissi değer
lendirmelerde bulunmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Eserleri. Kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, dil
ve tarih gibi değişik konularda eliiye yakın eseri bulunan Ebü Same'nin başlıca
eserleri şunlardır : 1. İbrc'izü '1- me' ani
min Hırzi'l- em ani ii'l-lp.rc'i, c'iti's- se b'.
Kasım b. Firruh eş-Satıbl'nin (ö. 590 /
1194) ljırzü'l- erne'ini ii'l-Jprc'i, c'iti's -se b'
adlı "Iaml" kasidesinin şerhidir. Müellif
şerhi önce çok geniş tutmuş, daha sonra "ömrün kısa olduğu ve yapılacak baş
ka işlerin de bulunduğu " gerekçesiyle
ihtisar yolunu seçmiştir. Ebü Same, henüz bulüğ çağına girmeden ezberlediği 
ni söylediği bu kasideyi hacası Ebü'l-Hasan es-Sehavi'den birkaç defa, o da bizzat Satıbi'den birçok kere okumuş, şer
hin hacim olarak küçüklüğüne bakıp ihmal edilmemesi gerektiğini söylemiştir
(ibrazü'/-me'anf, s. 8) . Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan ve ayrıca basılmış olan (Kahire 1349) eser İbra
him Atve İvaz'ın tahkikiyle yeniden neş
redilmiştir (Kahire 1402 1 1981) Eserin
müellifi tarafından yapılan muhtasarı 
nın bir nüshası , Musul'da Molla Zeker
Kütüphanesi ' nde M u{Jtasaru İbrc'izi '1me'ani min Hırzi'l-emc'ini ve vechi 'ttehc'ini adıyla kayıtlıdır (nr. 18 / 2, 23 3
varak) . Z. el-Mürşidü'l- veciz* ila 'ulı1m
te te' all e~ u bi'l- Kitc'ibi'l- 'Aziz. Esas
olarak Kur'an ' ın yedi harf üzere nazil olduğunu bildiren hadisin açıklamalarını
ihtiva eden, bu vesile ile Kur'an ilimlerine dair bazı konuların da incelendiği eser
Tayyar Altıkulaç ' ın (Beyrut 1395 1 1975 ;
Ankara 1406/ 1986) ve Velid Müsaid etTabatabafnin (Küveyt 14141 1993) tahkikIeriyle neşredilmiştir. 3. Kitc'ibü '1- Besmele. 27 Ramazan 645'te (25 Ocak 1248)
tamamlanan ve Dımaşk'ta el-Mektebetü'l-Umümiyye ile (nr. 52 / 415) Darü'lkütübi"z-Zahiriyye'de (nr. 2352, 121 varak) birer yazma nüshası bulunan eserin müellifi tarafından yapılmış muhtasarının yazma nüshaları Nuruosmaniye
(nr . 738, vr. 492-504). Vatikan (nr 1384 / 5),
Du b lin Chester Beatty (nr. 33071 ı O, vr.
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e/- M ü rşidü ' /-ue c1Z adlı

eserinin

unvan s a yfa sı (Sül eymaniye Ktp. , U.leli, nr. 3625)

387-408 ; 3502 / 2, vr. 67-91) ve Mekke
Ümmülkura Üniversitesi Merkezü'l-bahsi'l- ilmi (nr. 5791 5) kütüphanelerinde
mevcuttur. 4. Tetimmetü '1- beyan limc'i
eşkele min müteşc'ibihi'l-~ur,c'in. Manzum olan bu eserin. müellifin e?-?.eyJ
'ale'r-Raviateyn'de (s 40) kendi biyografisinden söz ederken henüz tamamlayamadığını belirttiği çalışmaları arasın

c'iyc'it adlı eserle
muhtemeldir. Yazma
bir nüshası Darü'I-kütübi"z-Zahiriyye'de
bulunmaktadır (nr. 344 , vr: 1-70). s. Nurü'l-mesrc'i ii teisiri c'iyeti'l-İsrc'i, . Dublin Chester Beatty (nr. 3307, 408 varakl ve
Mekke Ümmülkura Üniversitesi Merkezü'I-bahsi'l - ilml (nr. 579 / 5) kütüphanelerinde birer yazma nüshası bulunan
eser, Ali Hüseyin el-Bewab ' ın tahkikiyle
neşredilmiştir (Riyad 1406/ 1986). 6. Kitabü 'r -Rav.Zateyn* ii a{Jbc'iri'd - devleteyn. Haçlı seferleriyle ilgili en önemli
kaynaklardan biri olup esas itibariyle Nüreddin Mahmüd Zengl ( 1146-1174) ve Selahaddin- i Eyyübi ( 1169-1193 ı dönemlerine ayrılmış olmakla beraber Zengl ve
Eyyübl hanedanlarının diğer bazı hükümdarlarıyla Selçuklular hakkında da bilgi
veren eser iki cilt halinde neşredilmiş
(Kahire 1287-1288, 1292). ayrıca ilk cildi
Muhammed Hilmi Muhammed'in tahkikiyle iki cüz olarak yeniden basılmıştır
(Kahire 1956-1962) Kitabın bizzat müellifi tarafından yapılan ve bazı kaynaklarda Mu{Jtaşarü'r-Raviateyn adıyla zikredilen muhtasarını ise Ahmed el - Beysüml tahkik ederek 'Uyunü'r-Raviateyn ii alJbc'iri'd- devleteyn adıyla iki
cilt halinde yayımiarnıştır (Dımaşk 1991-

da

saydığı Müşkilc'itü '1-

aynı

risale

olması

1992). 7. e?·?'-eyJ 'ale 'r-Raviateyn. Terc'icimü ricc'ili'l- ~arneyni's- sc'idis ve 'ssabi' adıyla da bilinen ve bir önceki kitabın zeyli olan eser, 590-665 ( 11941267) yılları olaylarını ihtiva etmekte olup
Muhammed Zahid Kevseri'nin tahkikiyle neşredilmiştir (Kahire 194 7 ; Beyrut
1974). 8. el-Kevc'ikibü 'd-dürriyye fi'ssireü'n- nebeviyye. Yazma bir nüshası
Mektebetü'l - Harem i' I- Mekki'dedir (nr.
I26) . 9. el-Muf:ıa~~a~ min 'ilmi'l-uşul
fimc'i ye te 'all e~ u bi- et 'ali'r- Resul. Ahmed el-Küveytl tarafından tahkik edilerek yayımlanm ı ştır (Amman 1989). 10. elBc'i 'iş 'alc'i inkc'iri'l- bida' ve'l- J:ıavc'idiş.
Eserde önce sünnete bağlı olmanın lüzumuna dair ayet ve hadisler zikredilmiş, daha sonra bid'atla sünnet arasın
daki fark belirtilerek bilhassa ibadet hayatında yaygın hale gelmiş olan bid'atlardan sakınılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Muhtelif baskıları bulunan
eser (Ka hi re I 3 I O, I 374, I 398; Hindistan
I314; Mekke I40I) son olarak Meşhür Hasan Selman'ın tahkikiyle neşredilmiştir
(Riyad I4IO / 1990) . 11. pavü,l-~ameri's
sc'iri ila ma' rifeti rü, yeti'J- bc'iri. Ahmed
Abdurrahman eş-Serlf'in tahkikiyle neş
redilmiştir (Kahire 1985). 12. el- Vc'iiıf:ıu'J
celi fi'r-red 'ale'l-lfanbeli. Hanbeli
alimlerinden Muhammed b. Ahmed elYünlni'nin (ö . 658 / I 260) mi"racla ilgili ri salesine reddiye olarak yazılmıştır. Eserin bir nüshası Dublin Chester Beatty
Kütüphanesi'nde mevcuttur (nr. 3307) .
13. Mu{Jtaşaru Tc'iri{Ji Dımaş~. Ebü Same, Ebü'I-Kasım İbn Asakir'in (ö 571 /
1176) Tc'iri{Ju Medineü Dımaş~ adlı eserini biri beş cilt, diğeri on beş cilt olmak
üzere iki defa ihtisar etmiştir. On beş
ciltlik muhtasarın bazı cüzleri Princeton
Üniversitesi'nde (Mecmüatü Yehüda, nr.
430). Berlin Staatsbibliothek'te (nr. 9782)
ve Paris Bibliotheque Nationçıle'de (nr.
23I7) bulunmaktadır. 14. Müfredc'itü'l ~urrc'i,. Bir nüshası Taşkent'te Ma'hedü ' d-dirasati"ş-şarkıyye Kütüphanesi'ndedir (nr. 5798) . 15. Şerf:ıu'r-Ra,iyye. Kasım b. Firruh eş-Satıbfnin (ö. 590 / 1I94)
'A.lpletü etrc'ibi'l - ~aşc'i, id ii esne '1- ma~iişıd adlı "ral" kasidesinin şerhi olup
yazma bir nüshası Darü'l-kütübi'l-Mıs-.
riyye'de mevcuttur (nr. 493) . 16. el-Makiişıdü's-seniyye ii şerf:ıi'l-~aşc'i,idi 'n

nebeviyye. Ebü Muhammed Abdullah
b. Yahya eş-Sakratlsl'nin (ö . 466 / 1073)
el-~aşidetü'ş-Şa~c'itfsiyye adlı kasidesiyle Ali b. Muhammed es-Sehavl'nin (ö .
643 / I245) el-~aşa,idü'n-nebeviyye
(e/-~aşa, idü's -seb 'u's-Sel]aviyye) adıy-
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la bilinen yedi kasidesinin şerhidir. Bunlardan Sehavfye ait kasidelerle ilgili bölüm. müellifin ilk telifi olduğunu söylediği (e?·?eyl 'a le 'r·Raviateyn, s. 39) eseri olmalıdır. el-Ma~iişıdü 's-seniyye' nin
bir nüshası Darü'l- kütübi'l- Mısriyye'de
(Şi'rü't-Teymür . nr. 412, 199 varak). Şer
J:ıu 'l-~aşa, idi'n-nebeviyye'nin bir nüshası da ŞerJ:ıu Se b 'i ~aşa, idi' s- Selj.avi if medJ:ıi'n-nebi adıyla Paris BibliotMque Nationale'de (nr 3142) bulunmaktadır (Ebü Şame'nin d i ğer eserleri için bk.
Brockelmann. GAL, I, 386-387; Suppl., ı . 550551; Ebü Şame. ei-Ba'iş 'ala inkari'L·bida'
ve ' L·f:ıavadiş, naşirin giri ş i , s. 16-25 ; a.mlf. .
el·f'vlürşidü ' L· vecfz, naşirin girişi, s. 29 -33;
Selahaddin el-Müneccid, s. I 00- ı 03) .
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Selahaddin el- Müneccid, Mu 'cemü'l·mü 'er·
ril]ine 'd-Dımaşf!:ıyyfn, Beyrut 1398 / 1978, s.
100-103; Salah M. ei-Hıyemi, Fihrisü mal]tüta·
ti Dari'I-Kütüb i'?)'.a hiriyye: 'ulümü'l·Kur'ani'l·
Kerim, Dımaşk 1403-1404/1983·84, 1, 288·290;
ll, 244 ·246; e l·Fihrisü 'ş· Şamil: resmü 'l -mesaJ:ıif(n şr. ei-Mecmüu'l -melikl li-buhüsi' l-hadareti'l-islamiyye). Arnman 1406 /1986, s. 38;
ae. : mal]!ütatü 't-tecufd, 1, 102; a.e. : mal]tü!§.·
tü'l · kıra'at, ı , 222-233; a.e.: mahtütatü't· tefsrr, ıiı, 720 ; a.e.: mahtütatü 't·te{s.ir ·ve 'u/Q·
müh, ı, 257; Louis Po~~et. "Abü ~ama (599665 1 1203-1268) et la societe damascaine de
son temps", BEO, XXXVll-XXXVlll (1988). s. 115·
126 ; Hilmy Ahmad. "Abü Shama", E/ 2 (ing.). ı.
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BİBLİYOGRAFYA:

EBÜ ŞEKÜR-i BELHİ

( A.J~Y-ı

ı

(N./ X. yüzyıl)
Samaniler devrinde
L

İranlı şair.

yaşayan

_j

Künyesi dışında adı ve hayatı hakkın
da bilgi yoktur. Kendisinden söz eden
tezkirelerden, Ebü Abdullah Ca'fer b.
Muhammed er-Rüdekf'nin (ö 329/94041) son, Firdevsf'nin (ö . 411 / 1020 J?J)
ilk dönemlerinde yaşadığı anlaşılmak
tadır. Aferinname adlı eserini otuz üç
yaşında iken kaleme almaya başladığı
na göre 300' de (9 12 -13) doğduğu söylenebilir. Nisbesinden Belhli olduğu anlaşılan Ebü Şekür bu şehirden ayrılıp
devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Buhara'ya gitti. Orada kendisini himaye eden Samanı hükümdarlarına yazdığı kasidelerden aldığı caizelerle hayatını sürdürdü. 333 'te (944-45) yazmaya başlayıp 336'da
(947-48) tamamladığı, Şahname'nin üçte ikisi hacminde olduğu rivayet edilen
Aferinname adlı eserini Samanı hükümdarlarından Ebü Muhammed Nüh b.
Nasr'a (943-954) sundu. Ebü Şekür ' un
hangi tarihte vefat ettiği bilinmemektedir.
Ebü Şekür-i Belhfden günümüze sözlüklerde. antoloji ve diğer bazı eserlerde rastlanan altmış kadar lirik şiirle
muhtemelen Aferinname'ye ait 140 beyit gelmiştir. Bunlara. Ali b. Hafs-i İsfa
hanı (XIII. yüzyıl) tarafından TuJ:ıietü'l
mülılk adlı eserde müellifi belirtilmeden zikredilen yaklaşık 175 beyti de ilave
etmek gerekir. Aruzun mütekarib bahrindeki Aferinname 'nin bugüne kadar
gelen parçaları içinde ahlaki düşünce
lerini açıklayan fıkralar. beyitlerle ifade edilen özdeyişler, hikmetli sözler yer
alır. Bu bakımdan Ebü Şekür-i Belhı,
İran edebiyatında İslam öncesi hikmet
ve özdeyiş edebiyatının temsilcilerinden sayılır. Mınüçihrı-yi Damganı onu
Rüdekı ve Şehıd-i Belhı gibi üstatlar
arasında zikreder. Günümüze kadar gelen beyitlerinden Ebü Şekür' un hazec
ve hafif vezninde iki mesnevi daha yazdığı anlaşılmaktadır. G. Lazard, eserIerinden bugüne ulaşan parçaları Fransızca çevirileriyle birlikte Les Premiers
poetes persans adlı kitabında vermiş
tir (Tahran-Paris 1964, 1, 94- 113 ; ll, 78127; ayrıca bk. Dihhuda, 11. 540-546).

Avfi. Lübab, ll, 21; Hidayet. Mecma'u'l·fusa/:ı a', ı , 138 ; Nefisi, Taril]-i N8?m u Neşr, ı , 21;
Safa, Edebiyyat, ı, 403·408; M. Debir-i Siyaki.
Pişahe ngan·i Şi'r-i Farsf, Tahran 1351 , bk. Fih·
rist; Ferheng·i Farsf, V, 94; Rypka. HIL, s. 144;
A. J. Arberry, Classical Persian Literature, Lon·
don 1967, s. 36, 195 ; G. Morrison - J. Baldick.
History of Persian Literature, Leiden· Köln 1981,
s. 19; Dihhuda, Lugatname, ll, 540-546; G. Lazard, "Abü Shakür Balkhi", E/ 2 Suppl. (ing.),
s. 35 ; a.mlf~Abü ~akür Balki", Elr. , 1, 382;
J. Matini, "Afarin-niima", a.e., 1, 480-481.
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RızA KuRTULUŞ

EBÜ ŞÜCA' el-İSFAHANİ
( .;~'il t~ Y.ı )
Ahmed b. Hüseyn (Hasen)
b. Ahmed ei-Abbadanl
(ö. 500 / 1107' den sonra)
L

Şafii

fakihi .

_j

Aslen İsfahanlı olup 434 (1042-43) yı
Basra'da doğdu. Tahsil hayatıyla
ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Basra'da
kırk yılı aşkın bir süre Şafii fıkhı okuttu.
Bazı kaynaklarda kendisine atfedilen "elKadi" unvanına bakılırsa bir süre kadılık
yaptığı anlaşılmaktadır. Bir rivayete göre SOO ( 11 07) yılında hayatta olan Ebü
Şüca'ın ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı yeni kaynaklarda 533-593 ( 1139-1 197) yılları arasında yaşadığı (Serkis, 1, 318) veya 593'te
( 1197) öldüğü (Brockelmann, GAL Suppl.,
ı. 676; Kehhale, ı. 199) kaydedilmekteyse
de bu bilgiler, Ebü Şüca'ın kendi ifadesine dayanarak Sübkı tarafından doğum
tarihi olarak verilen (Jabaka~ Vl, 15) 434
(1042-43) yılı ile uyuşmamaktadır.
lında

Eserleri. 1. el-Mu!Jtaşar •. et- Ta~rfb
Gaye tü ·ı- ilj.tişar veya el- Giiye fi'l- ilj.tişar adlarıyla da bilinen eser
Şafii fıkhını özetleyen küçük bir risaledir. Şafii fıkıh literatürünün müteber temel kaynaklarından biri olan esere pek
çok şerh ve haşiye yazılmıştır. Takıyyüd
din İbn Dakiku'I - İd, Takıyyüddin el - Hıs
ni, İbn Kasım el-Gazzı, Hatfb eş-Şirbını,
İbn Kasım el-Abbactı gibi meşhur alimIerin şerhleriyle İbn Kasım ei-Gazzf'nin
şerhine Bacürf'nin, Hatfb eş-Şirbınf'nin
şerhine de Büceyrimf'nin yazdığı haşi
yeler en önemlileridir. Ayrıca gerek metni gerekse bazı şerh ve haşiyeleri çeşitli
Batı dillerine de tercüme edilen eser
defalarca basılmıştır (bk. Brockelmann,
GAL, 1, 492-493 ; Suppl., ı . 676-677) 2. Şer
hu 'l-İkna'. Maverdi'ye ait muhtasar bir
fıkıh eseri olan el-İkna'ın şerhidir. Mevfi'l- fı~h,
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