
la bilinen yedi kasidesinin şerhidir. Bun
lardan Sehavfye ait kasidelerle ilgili bö
lüm. müellifin ilk telifi olduğunu söyle
diği (e?·?eyl 'a le 'r·Raviateyn, s. 39) ese
ri 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 nüs
hası da ŞerJ:ıu Se b 'i ~aşa, idi' s- Selj.a
vi if medJ:ıi'n-nebi adıyla Paris Bibliot
Mque Nationale'de (nr 3142) bulunmak
tadır (Ebü Şame'nin d i ğer eserleri için bk. 
Brockelmann. GAL, I, 386-387; Suppl., ı . 550-
551; Ebü Şame. ei-Ba'iş 'ala inkari 'L·bida' 

ve 'L·f:ıavadiş, naşirin giriş 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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EBÜ ŞEKÜR-i BELHİ 

( A.J~Y-ı ı 
(N./X. yüzyıl) 

Samaniler devrinde yaşayan 
İranlı şair. 

_j 

Künyesi dışında adı ve hayatı hakkın
da bilgi yoktur. Kendisinden söz eden 
tezkirelerden, Ebü Abdullah Ca'fer b. 
Muhammed er-Rüdekf'nin (ö 329/940-
41) 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 (912 -13) doğduğu söy
lenebilir. Nisbesinden Belhli olduğu an
laşılan Ebü Şekür bu şehirden ayrılıp 

devrin önemli ilim ve kültür merkezle
rinden biri olan Buhara'ya gitti. Ora
da kendisini himaye eden Samanı hü
kümdarlarına yazdığı kasidelerden al
dığı caizelerle hayatını sürdürdü. 333 '
te (944-45) yazmaya başlayıp 336'da 
(947-48) tamamladığı, Şahname'nin üç
te ikisi hacminde olduğu rivayet edilen 
Aferinname adlı eserini Samanı hüküm
darlarından Ebü Muhammed Nüh b. 
Nasr'a (943-954) sundu. Ebü Şekür ' un 

hangi tarihte vefat ettiği bilinmemek
tedir. 

Ebü Şekür-i Belhfden günümüze söz
lüklerde. antoloji ve diğer bazı eserler
de rastlanan altmış kadar lirik şiirle 

muhtemelen Aferinname'ye ait 140 be
yit gelmiştir. Bunlara. Ali b. Hafs-i İsfa
hanı (XIII. yüzyıl) tarafından TuJ:ıietü'l

mülılk adlı eserde müellifi belirtilme
den zikredilen yaklaşık 175 beyti de ilave 
etmek gerekir. Aruzun mütekarib bah
rindeki Aferinname 'nin bugüne kadar 
gelen parçaları içinde ahlaki düşünce
lerini açıklayan fıkralar. beyitlerle ifa
de edilen özdeyişler, hikmetli sözler yer 
alır. Bu bakımdan Ebü Şekür-i Belhı, 

İran edebiyatında İslam öncesi hikmet 
ve özdeyiş edebiyatının temsilcilerin
den sayılır. Mınüçihrı-yi Damganı onu 
Rüdekı ve Şehıd-i Belhı gibi üstatlar 
arasında zikreder. Günümüze kadar ge
len beyitlerinden Ebü Şekür' un hazec 
ve hafif vezninde iki mesnevi daha yaz
dığı anlaşılmaktadır. G. Lazard, eser
Ierinden bugüne ulaşan parçaları Fran
sızca çevirileriyle birlikte Les Premiers 
poetes persans adlı kitabında vermiş
tir (Tahran-Paris 1964, 1, 94- 1 13 ; ll, 78-
127; ayrıca bk. Dihhuda, 11. 540-546). 

EBÜ ŞÜCA' el- iSFAHANl 
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Iii RızA KuRTULUŞ 

EBÜ ŞÜCA' el-İSFAHANİ 

( .;~'il t~ Y.ı ) 
Ahmed b. Hüseyn (Hasen) 

b. Ahmed ei-Abbadanl 
(ö. 500 / 1107'den sonra) 

Şafii fakihi . 
_j 

Aslen İsfahanlı olup 434 (1042-43) yı
lında Basra'da doğdu. Tahsil hayatıyla 

ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Basra'da 
kırk yılı aşkın bir süre Şafii fıkhı okuttu. 
Bazı kaynaklarda kendisine atfedilen "el
Kadi" unvanına bakılırsa bir süre kadılık 
yaptığı anlaşılmaktadır. Bir rivayete gö
re SOO ( 11 07) yılında hayatta olan Ebü 
Şüca'ın ne zaman vefat ettiği kesin ola
rak bilinmemektedir. Bazı yeni kaynak
larda 533-593 ( 1139-1 197) yılları ara
sında 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 ifade
sine dayanarak Sübkı tarafından doğum 
tarihi olarak verilen (Jabaka~ Vl, 15) 434 
(1042-43) yılı ile uyuşmamaktadır. 

Eserleri. 1. el-Mu!Jtaşar•. et- Ta~rfb 
fi'l- fı~h, Gaye tü ·ı- ilj.tişar veya el- Gii
ye fi'l- ilj.tişar adlarıyla da bilinen eser 
Şafii fıkhını özetleyen küçük bir risale
dir. Şafii fıkıh literatürünün müteber te
mel 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 alim
Ierin şerhleriyle İbn Kasım ei-Gazzf'nin 
şerhine Bacürf'nin, Hatfb eş-Şirbınf'nin 
şerhine de Büceyrimf'nin yazdığı haşi

yeler en önemlileridir. Ayrıca gerek met
ni 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. Mev-
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