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EBU YUSUF el-KAZVINİ 
( ~._i,Al l u...,-"- y,f ) 

Ebu Yusuf Abdüsselam 
b . Muhammed b. Y usuf 

b. B ün dar el-Kazvlnl 

(ö. 488/ 1095) 

Mu'tezile kelamcısı 
ve tefsir alimi. 

_j 

Muhtemelen 391 (1001) yılında Kaz
vin'de doğdu. Dedelerinden birine nis
betle ibn Bündar diye de anılır . Babası 
Muhammed ve amcası ibrahim'in yanın 
da öğrenime başladı. Daha sonra Rey 
şehrine giderek ünlü Mu'tezile alimi Ka
di Abdü lcebbar'dan kelam okudu ve onun 
tesirinde kalıp akaidde Mu'tezile, fıkıh
ta Zeydiyye mezhebini benimsedi. Genç
lik yıllarında Hemedan, isfahan, Harran, 
Amid (D iyarbakır) . Dımaşk, Trablus, Bağ
dat. Mısır gibi belli başlı kültür merkez
lerini do laşarak birçok ilim adamıyla gö
rüştü. Hemedan'da Ebü Tahir b. Sele
me, isfahan'da Ebü Nuaym el-isfahani, 
Harran'da Ebü 'I -Kasım ez-Zeydf. Trab
lus'ta ibnü' 1- Berrac onun faydalandığı 

alimlerden bazılarıdır. Bu seyahatleri es
nasında daha çok Bağdat, Trablus ve 
özellikle Mısır ' da ikamet etti. Kırk yıl kal
dığı Mısır'da, içinde altmış ayrı bilgine 
ait tefsir kitaplarının bulunduğu zengin 
bir kütüphane kurdu; daha sonra büyük 
bir kısmını yanına alıp Bağdat'a döndü 
ve buraya yerleşti. Bağdat'ta Selçuklu 
Veziri Nizamülmülk'ün huzuruna çıka

rak ona Mısır'dan getirdiği değerli ki
taplar hediye etti. Vezirin yanında bulu
nan Hanbeli alimlerinden Rızkullah b. 
Abdülvehhab et-Temimi ile tanıştı. Gaz
zali de kendisiyle görüşüp sohbetine ka
tılanlardandır. Kaynaklarda "kadf" un
vanıyla anılması kadılık yaptığına dair 
bir işaret sayılabilirse de üstlendiği gö
revler ve ilmi faaliyetleri hakkında yeter
li bilgi yoktur. Tercih edilen görüşe gö
re 14 Zilkade 488 ( 15 Kasım 1 095) tari
hinde Bağdat'ta vefat etti ve Ebu Hani
fe'nin kabri yanındaki Hayzüran Mezar
lığı'na defnedildi. 

Kaynaklarda zahid, müttaki, hitabeti 
güçlü ve zeki bir alim olarak tanıtılan 

Ebu Yusuf ei-Kazvini aynı zamanda "al
lame" unvanıyla da anılır. Bu husus. onun 
devrinin ileri gelen alimlerinden biri ol
duğunu gösterir. Nitekim V. (Xl. ) yüzyıl
da Mu'tezile'nin reisi ve en önemli sa
vunucusu olduğunda ittifak vardır. Bu-
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nunla birlikte Mu'tezile'nin tabakat ki
taplarında kendisinden söz edilmediği 

gibi kelam ilmine dair ne tür eserler yaz
dığı da bilinmemektedir. Ebu Yusuf ço
cukluk döneminde hadis dinleyip daha 
sonra rivayet edenlerdendir. Muhaddis 
Ebu Hatim er-Razf'ye ait büyük bir ha
dis cüzünü dinleyip nakletmiştir. Bir Mu'
tezile kelamcısı olmasına rağmen ha
disle ilgilenmesi dikkat çekicidir. Onun 
asıl meşhur olduğu ilim dalı ise tefsir
dir. 300, 400 veya 700 cilt (cüz) olduğu 
nakledilen Hadd 'ik u ?d tü behce adlı 
tefsiri. diğer tefsirlerde bulunmayan ba
zı bilgileri ihtiva etmesi bakımından son 
derece faydalı bir kitap olarak nitelen
dirilir. Ancak gerek bu tefsire gerekse 
başka bir eserine bugüne kadar rast
lanmamıştır. 
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EBU YUSUFel-MANSUR 
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Ebu Yusuf el -Mansur-Billah 
Ya' küb b. Yusuf 

b. Abdilmü'min el-Muvahhid! 

(ö. 595/1199) 

Muvahhidler Devleti hükümdan 
(1184-1199). 

_j 

4 Rebiülewel 554'te (26 Mart 1159) 
Merakeş'te veya Kasrülkebir'de doğdu. 
Babası Yusuf b. Abdülmü'min onun eği
tim ve öğretimiyle yakından ilgilendi. Ba
basının 18 Rebiülahir 580 (29 Temmuz 
1184) tar ihinde Endülüs'te ispanyollar'
la yaptığı savaşta şehid düşmesi üzerine 
1 Cemaziyelewel ( 1 o Ağustos) günü "emi
rü' l-mü 'minin" unvanıyla tahta geçti. 
Başlangıçta kendi ailesinden bazılarının 
muhalefetiyle karşılaştıysa da muhalif
lerini susturmayı başardı. 

Ebu Yusuf tahta geçtiği sırada, Mu
rabıtlar'a tabi olarak önce Belensiye (Va
lencia) ve Kurtuba'da, daha sonra ei -Cü
zürü'ş-Şarkıyye ' de (bugünkü Balear takı-
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madaları) hüküm süren Beni Ganiye, Mu
vahhidler tahtındaki ihtilafları fırsat bi
lerek Tunus ·ve Cezayir'e donanma gön
derdi ve Cezayir'i ele geçirdi. Ebu Yusuf 
Beni Ganiye üzerine karadan ve deniz
den asker gönderdi. Ancak Beni Ganiye 
bölgedeki Oğuzlar'la (Guzlar) ittifak yap
tığından yapılan ilk savaşta Muvahhid
ler başarılı olamadılar. Fakat 1186 yılın
daki ikinci hücumda Beni Ganiye'yi mağ
lup ederek Kuzey Afrika'daki varlıkları
na son verdiler. 

Beni Ganiye ile olan mücadelesi sı

rasında, Libya ve Tunus'ta oturan Be
ni Hilal, Beni Cüşem ve Beni Süleym 
kabilelerine mensup Araplar ' ın da Mu
vahhidler'in siyasi bütünlüğü açısından 
ciddi bir tehdit oluşturdukları Ebu Yu
suf'un gözünden kaçmamıştı. Ebu Yu
suf bu tehlikeyi bertaraf etmek için adı 
geçen kabilelerio 584'te (1188) Atlas 
Okyanusu sahillerine yakın bölgelere yer
leştirilmelerini sağladı. Böylece Libya· 
dan Fas ' a kadar bütün Kuzey Afrika'
nın siyasi bütünlüğünü yeniden sağla
mış oldu. 

1175-1187 yıllarında gerçekleştirilen 
seferler sırasında Şerefeddin Karakuş, 
İbrahim Silahdar ve Zeyneddin Boz-aba 
gibi Eyyubi emirleri Tunus ve Cezayir'in 
önemli bir bölümünü Muvahhidler'in elin
den aldılar. Seferlerin bir kısmı Selahad
din-i Eyyubi'nin isteğ i dışında yapılmış

tı. Bununla beraber bu seferler Muvah
hidler'le Eyyubiler'in arasını açmış olma
lıdır. Nitekim Selahaddin-i Eyyubf 586 
(1190) yılında Şemsüddevle Ebü'l-Haris 
Abdurrahman b. Muhammed 'i Ebu Yu
suf'a göndererek Haçlılar'a karşı donan
ma yardımı istediğinde Muvahhidler yar
dımda bulunmadılar. 

585 (1189) yılında Haçlı kuwetleri En
dülüs'e saldırdılar ve Şilb (Silves) şehrini 
istila ettiler. Ebu Yusuf bu saldırılara 

karşı koymak için hemen Endülüs'e ge
çerek Santaver'e (Şentemeriye) hücum 
etti. Önemli bir başarı sağlayamamak
la beraber hıristiyanları barış yapmaya 
zorladı ve beş yıl süreli bir antlaşma im
zalandı. Ancak hıristiyanlar çok geçme
den antlaşma şartlarını ihlale başladı

lar. Kastilya (Casti lla) Kralı VII I. Alfonso, 
Ebu Yusuf'un hastalanmasını fırsat bi
lerek Vadilkeblr'e (Guadalquivir) kadar 
ilerledi. Bunun üzerine Ebu Yusuf Ber
berfler, Araplar ve Türkler'den oluşan 
büyük bir ordunun başında tekrar En
dülüs'e hareket etti. Kurtuba ile Rabah 
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Kalesi arasında Erek (Alarcos) mevkiin
de 595 ( 1199) yılında cereyan eden sa
vaşta Endülüs müslümanlarının da des
teklediği . Muvahhid ordusu büyük bir 
zafer kazandı. Bunun üzerine VIII. Aifon
so barış isternek zorunda kaldı ve taraf
lar arasında beş yıl süreli yeni bir ant
laşma imzalandı. Erek zaferi, müslüman
ların Endülüs'te kazandığı büyük zafer
Ierin sonuncusu olup önemi bakımından 
Murabıtlar'ın Endülüs'te hıristiyanlara 

karşı kazandıkları Zellaka (Sagrojas) za
ferine benzemektedir. Bu zaferden son
ra "Mansur -B illa h" la kabını alan Ebu YU
suf'un Endülüs ve Mağrib müslümanları 
nazarında itibarı artmış, hakkında men
kıbeler anlatılan efsanevf bir şahsiyet 
haline gelmiştir. 

Savaşın ardından Mağrib'e dönen Ebü 
Yüsuf kısa bir süre sonra hastalandı. İda
rf işleri oğlu Nasır - Lidfnillah Muham
med'in sorumluluğuna bırakarak kendisi 
daha çok hayır işleriyle uğraşmaya baş
ladı. Ömrünün sonlarında , daha önce ak
rabalarından bazılarını haksız yere öl
dürttüğü için büyük bir vicdan azabı içi
ne düştüğü rivayet edilmektedir. Hatta 
bundan kurtulmak için Mağrib'i terke
derek Mısır'a yerleşmek istediyse de 22 
Rebfülewel 595 (22 Ocak 1199) tarihin
de aniden vefat etti. 

Ebü Yüsuf cesur, atılgan, adaletten 
ayrılmayan, müttaki ve güzel konuşan 
bir hükümdardı. Onun dönemi, kazan
dığı zaferlerle siyasi alanda olduğu ka
dar yaptırdığı mimari eserlerle bayın

dırlık alanında da Muvahhidler Devle
ti'nin en parlak dönemi olmuştur. Mu
vahhidler tarafından gönüllü mücahid
ler için yaptırılan ordugah (ribatü'l-feth) 
Ebü Yüsuf zamanında büyük bir geliş
me gösterdiği gibi sarayın bulunduğu 

Saliha semti de onun tarafından kurul
muş, ayrıca Merakeş'te bir hastahane 
inşa ettirmiştir. Dini mimari alanında 

ise Rabat (Ribat) Camii ve Medresesi'ni, 
Merakeş'teki Ulucami ile Kütübiyyün Ca
mii'ni , Rabat'taki Hasan Camii'ni, İşbf
liye'deki Ulucami'yi ve bugün Melviye 
(Giralda) adıyla anılan meşhur minareyi 
yaptırmıştır. 

Kendisini halife (emfrü' l-mü'minfn) ka
bul eden Ebü Yüsuf alim ve şairlere de
ğer veren bir hükümdardı. Bununla be
raber fukahanın tesirinde kalarak za
man zaman İbn Rüşd gibi filozofların 
eserlerini ve çeşitli mezheplerle ilgili ki
tapları yaktırmıştır. Ancak daha sonra 

bu davranışlarından pişmanlık duymuş 
ve İbn Rüşd'ü sarayına getirtmiştir. 
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EBÜ ZEHRE, Muhammed 

(bk. MUHAMMED EBÜ ZEHRE). 

EBÜ ZER el-GIFARİ 
( ._s_,l.ıi.öll )~ .)7\) 

Ebıl Zer Cündeb b. Cünade 
b. Süfyan el-Gıfart 

(ö. 32 /653) 

Servet terakümü konusundaki 
görüş ve mücadelesiyle tanınan 

sahabi. 

_j 

_j 

KGnyesiyle meşhur olduğundan adı 

adeta unutulmuştur. Bu sebeple adının 
BerTr, Büreyr, Yezid, Yüreyr, babasının 
adının Seken veya Abdullah olduğu da 
söylenmektedir. Haram aylar*da bile 
baskın yapmaktan, yağmacılıktan ve yol 
kesrnekten çekinmeyen Gıfar kabilesine 


