
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). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü Şame, Kitabü 'r-Ravzateyn (nşr. M. Hil
mi Muhammed). naşirin girişi , I, 3-57, ayrıca 

bk. I, 2; a.mlf .. e?·?-eyl 'ale 'r -Rauzateyn, s. 37-
45, 90, 91, 121 , 137, 139, 142·145, 149, 151, 
15~ 16~ 161 , 163, 16~ 167, 170, 172, 17~ 
174, 176, 177, 179, 186, 189, 195, 199, 204, 
207, 209, 216, 222-226, 230, 231, 240 ; a.mlf .. 
ibrazü'l- me'ani min Hırzi'l·emani fi 'l·kıra'a
ti 's·seb' (nşr. ihrahim .Atve ivaz). Kahire .1402/ 
1981 , s. 8; a.mlf .. ei-Ba'iş 'ata inkari ' l ·bida' 
ue 'l·/:ıauadiş (nş r. Meşhür Hasan Selman). Ri
yad 141 o /1990, naşirin girişi, s. 7 ·26; a.mlf.. 
ei·Mürşidü 'l -ueciz (nşr. Tayyar Altıkulaç ). na· 
şirin girişi, s. 15·33; a.e. (nşr. Velid Müsaid et
Tabatabal), Küveyt 1414/1993, naşirin girişi, 
s. 19·92; a.mlf., el-Muhakkak min 'ilmi'l-usül 
{ima yete'allef!:u bi ef'aıi ·~-Resül (nşr. Ahm~d 
ei-Küveytl), Arnman 1409/1989, Ahmed b. Mu· 
hammed b. Hüseyin b. Abdüllatif'in girişi, s. 11· 
28; Birzali, Meşyel]atü kadi 'l -kuctat ibn Ce· 
ma'a (nşr. Muvaffak b. Abdullah). Beyrut 1408 / 
1988, I, 300·305; Zehebi, Ma'ri{etü ' /-kurra', 
ll, 673·674 ; a.mlf., Te?kiretü'I·J:ıuff3.?. IV, 1460· 
1461 ; Kütübi. Fevatü 'I ·Vefeyat, ll , 269·271; 
Sübki, Tabakiit, Vlll, 165·168 ; isnevl, Tabaka· 
tü 'ş·Şafi'iyye, ll , 118·119 ; Yünini, :[.eyta M ir.' a· 
ti 'z.zaman, Haydarabad 1375/ 1955, ll, 367; 
ibnü'I-Cezeri, Gayetü'n·nihaye, ı , 365-366; Ab
dülkadir b. Muhammed en-Nuaymi. ed·Daris fi 
taril]i'l·medaris (nşr. Ca'fer ei-Hasenl). Kahire 
1988, I, 23·24; Brockelmann, GAL, ı , 386·387; 
Suppl., ı, 550 ·551; a.mlf.. "Ebu Şame" , iA, ıv. 
51 ; Salim Abdürrezzak. Fihrisü mahtütati Mek
tebeti ' l- 'amme fi 'I·Muşul, Bağdad 1978, s. 201; 
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'?)'.ahiriyye: 'ulümü'l·Kur'ani'l· 
Kerim, Dımaşk 1403-1404/1983·84, 1, 288·290; 
ll , 244 ·246; el·Fihrisü 'ş· Şamil: resmü 'l -mesa
J:ıif(nşr. ei-Mecmüu'l -melikl li-buhüsi ' l-hada
reti'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 · tef
srr, ıiı, 720 ; a.e.: mahtütatü 't·te{s.ir ·ve 'u/Q· 
müh, ı , 257; Louis Po~~et. "Abü ~ama (599-
665 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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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 

BİBLİYOGRAFYA: 
Avfi. Lübab, ll , 21; Hidayet. Mecma'u'l·fu

sa/:ıa', ı , 138; Nefisi, Taril]-i N8?m u Neşr, ı , 21; 
Safa, Edebiyyat, ı, 403·408; M. Debir-i Siyaki. 
Pişahengan·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. La
zard, "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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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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EBÜ ŞÜCA' el- iSFAHANT 

cut kaynaklarda her ikisinin de günümü
ze gelip gelmediğine dair bilgiye rast
lanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Yaküt. Mu'cemü 'l·büldan, IV, 74 ; Sübki, Ta
ba~at, vı , 15; ibn Kiidi Şühbe. Taba~atü 'ş-Şa
fi'iyye, II , 25; Keşfü'?·?unan, I, 140; ll, 1625; 
Serkis, Mu' cem, I, 318; Th. W. Juynboii, Handle
iding, Leiden 1930, s. 374-375; Brockelmann. 
GAL, I, 492-493; Suppl., I, 676 -677; Kehhaıe. 
Mu'cemü 'l-mü' elli{fn, ı , 199; G. C. Anawati. 
"Textes arabes anciens edites en Egypte au 
cours des annees 1955 et 1956", MIDEO, III 
( 1956). s. 275; "Ebu Şuca", iA, IV, 52 ; J. Schacht, 
"Abü Shu<_tiii'", E/2 (ing.), I, 150-151; H. Halm, 
"Abü SoJii' Eşfahiini", Elr., I, 385. 

li! MuHsiN KoçAK 

ı 
EBÜ ŞÜCA' er-RÜZRAVERİ 

ı 

L 
(bk. RÜZRAVERİ). 

_j 

ı 
EBÜ TAGLİB 

ı 

L 
(bk. GAZANFER). 

_j 

ı 
EBÜ TAHiR-i HATÜNİ 

ı 

( ""'_;\>~\k Y.t ) 

Büyük Selçuklular döneminde yaşayan 
İran asıllı şair ve devlet adamı. 

L .J 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Melikşah'ın oğlu Gıyaseddin Muhammed 
Tapar'ın (ll 05-1117) hizmetine girdi. Sul
tanın hanımı Gevher Hatun'un muhase
becisi (müstevtT) olduğu için kendisine 
Hatüni nisbesi verildi. Kemaleddin ve Mu
vaffakuddevle Iakaplarıyla da anılan Ebü 
Tahir'in, iran'ın Save şehrinde bir kütüp
hanesi bulunduğundan hareketle (Kaz
vTnT. s. 259) Saveli olduğu da ileri sürül
müştür. 

Sultan Gıyaseddin Muhammed, veziri 
ve diğer memurları arasında bir değişik
lik yaptığında Ebü Tahir yeni gelen mes
lektaşlarıyla geçinemeyip onları hicvet
tiğinden Cürcan'a sürüldü (504/ 1110). 
Burada da hicivlerini devam ettirdiği için 
geri çağırıldı. Hicvettiği kişilerden biri 
olan müstevff Muhtassü'l-Mülk, devle
tin parasını usulsüz harcadığını ve zirn
ınetine para geçirdiğini ileri sürerek onu 
hapsedip maliarına el koyduysa da bir 
süre sonra serbest bırakıldı. Ebü Tahir-i 
Hatüni'nin vefat tarihi belli değildir. An
cak çeşitli kaynaklardaki kayıtlardan 529-
532 ( 1134 -1137) yılları arasında öldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Ebü Tahir-i Hatünf'nin diva
nı günümüze kadar gelmemiştir. Bugün 
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mevcut şiirleri Esedi-i Tüsf'nin Lugat-i 
Fürs'ünde, Şems-i Kays'ın el-Mu 'cem 
ii me'ayiri eş'ari'l- 'Acem'inde, Ham
dullah Müstevfi'nin Nüzhetü'l-kulub 'un
da ve Rıza Kulı Han'ın Mecma"u'l-iusa
J:ıa' adlı eserinde nakledilen beyit ve Şiir 
parçatarindan ibarettir. Devletşah ona bir 
Taril]-i AI-i Selçı1~ atfederse de şim
diye kadar böyle bir esere rastlanmamış
tır. Nizarni-i Arüzf'nin Çehdr Ma~iile 
adlı eserinin ikinci bölümüne benzeyen, 
yani hem şairleri hem de onlarla ilgili 
fıkraları nakleden Mena~ıbü'ş-şu 'ara' 
ile Melikşah' ın av partilerini anlatan Şi
karname adlı eserleri de günümüze ulaş
mamıştır. Bugün elde bulunan Ten~irü '1-
veziri'ı.- ziri'l -l]ınzir adlı tek eseri, Ve
zir Nasirü'l-Mülk'ü yeren şiirlerini içine 
alan Arapça küçük bir risaledir. Eserin 
on bir sayfası Tahran Meclis Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (nr. 633). 

BİBLİYOGRAFYA : 
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EBÜ TAHiR es-SİLEFİ 
ı 

L 
(bk. SİLEFI) . 

_j 

EBÜ TALHAel-ENSARİ 
ı 

( lS.)L..;')I\ ~ Y.t ) 

Ebu Talha Zeyd b. Sehl 
b. el-Esved el-Ensarl 

(ö. 34/654-55) 

Sahabi. 
L _j 

Cahiliye devrinde Medine'de doğdu. 

Hazrec kabHesinin Neccaroğulları soyun
dan geldiği için Hazred ve Neccari nis
beteriyle anılır. Enes b. Malik'in üvey ba
basıdır. Müslüman olmasına Enes b. Ma
lik'in annesi Ümmü Süleym sebep oldu. 
Kocası Malik'in hicretten önce ölümü 
üzerine EbO Talha ona evlenme teklif 
etti. Ümmü Süleym, müslüman olmama
sının bu evliliğe engel teşkil ettiğini, is
lamiyet'i kabul ettiği takdirde mehir al
maksızın kendisiyle evlenebileceğini söy-

!edi. Bunun üzerine Ebü Talha müslü
man oldu ve Ümmü Süleym ile evlendi. 
Bu evlilikten Abdullah ile Ebü Umeyr ad
h çocukları dünyaya geldi. Ebü Talha nü
büwetin 12. yılında ( 621) yapılan Birinci 
Akabe Biatı'nda kabilesini temsil etti. 
Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince 
onunla muhacirlerden Ebü Ubeyde b. 
Cerrah arasında kardeşlik bağı (mmmat*) 
kurdu. 

Ebü Talha Bedir Gazvesi'ne katıldı. 

Uhud Gazvezi'nde deriden kalkanı ile vü
cudunu Hz. Peygamber'e siper etti ve 
düşman kuwetlerinin üzerine ok yağ
dırdı. Onun okçuluğunu takdir eden Re
sOl-i Ekrem, oradan terkeşi dolu geçen 
mücahidlere oklarını Ebü Talha'nın önü
ne boşaltmalarını emretmişti. Hz. Pey
gamber, onun attığı okiarın isabet etti
ği hedefi görmek için her ayağa kalktı
ğında Ebü Talha, "Ya Resülallah, ne olur 
kendini gösterme! Bir uğursuz düşman 
okunun sana isabet etmesinden korka
rım. İşte göğsüm senin göğsüne siper
dir" diye yalvarıyordu (Buhari. "Menal,u
bü'l-enşar" , 18). 

Daha sonra yapılan gazvelerin hep
sinde bulunan Ebü Talha Huneyn Gaz
vesi'nde yirmi müşrik öldürdü. Medine'
de aynı zamanda kabir kazma işiyle ta
nındığından Hz. Peygamber' in kabrini 
de o kazdı. Hz. Ömer kendinden sonra
ki halifeyi seçmekle görevlendirdiği şü
ra mensuplarının, işlerini bitirinceye ka
dar kimse tarafından rahatsız edilme
mesi görevini ona verdi. Hz. Peygam
ber'in vefatından sonraki tarihlerde Dı
maşk'a gidip orada yaşadığı ileri sürül
mektedir. 

Ebü Talha çoğunluğun kanaatine göre 
34 (654-55) yılında vefat etti. 32 (652) 
yılında, hatta Hz. Peygamber'den sonra 
kırk yıl daha yaşayıp 51 'de (671) öldü
ğünü kabul edenler de vardır. Enes b. 
Malik'ten gelen rivayete göre Tevbe sü
resini okurken 41. ayete gelince, "Rab
bimiz bizi ihtiyar da olsak genç de olsak 
savaşa gitmeye çağırıyor" diyerek o gün
lerde Rumlar'a karşı yapılan bir deniz 
seferine katılmışsa da karaya çıkmadan 
gemide vefat etmiş, etrafta kara görül
mediği için yedi gün süreyle defnedilme
miş, ancak cesedinde herhangi bir bo
zulma meydana gelmemiştir. Diğer ta
raftan onun Medine'de vefat ettiği ve 
cenaze namazını Hz. Osman'ın kıldırdığı 
söylendiği gibi Dımaşk'ta öldüğü de ile
ri sürülmüştür. 

Ebü Talha ashap arasında cesareti, 
yiğitliği ve bilhassa gür sesiyle tanınır-


