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rak tasawuf, felsefe ve kelam konula
rında makaleler yayımiarnıştır (makale
lerinin bir listesi için bk. Muhammed Ali 
Ebu Reyyan. s. 12-16) İngilizce'den yap
tığı çeviriler içinde en dikkate değer 
olanı, R. A. Nicholson'un 1906-1930 yıl
ları arasında çeşitli dergi ve ansiklope
dilerde çıkan tasawufla ilgili makalele
rinden bir derleme olan Fi't- Taşavvu
fi'l- İslami ve taril]ih (iskenderiye ı 946) 
adlı eserdir (diğer tercümeleri için bk. 
a.g.e., s. 16). 
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kara 1975, mütercimin önsözü, s. 7-9; Suad el
Hakim, ibnü'l- 'Arabf, Beyrut 1411/1991, s. 
22-23; Muhammed Ali Ebü Reyyan, "Ebü'l- 'Ala 
el-'Aflfl", fvlecelletü Külliyyeti 'I-Adab, XX, İs
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EBÜ'I-AIA el-EKBERABADİ 
( ,sA~')! ı .~ı y;l ) 

(ö. 1061/1651) 

Nakşibendiyye ' nin 
Hindistan kollarından 

Alaiyye tarikatının kurucusu 
(bk. ALAİYYE). 

EBÜ'l-AIA el-HEMEDANi 
( _,.;I_....JI .~1 y;l ) 

Ebü'l -Ala' Hasen b. Ahmed 
b. Hasenel -Attar el-Hemedanl 

(ö. 5691 1173) 

Kıraat ve hadis alimi. 

_j 

_j 

14 Zilhicce 488 ( 15 Aralık 1095) tari
hinde Hemedan'da doğdu . Attar lakabı
nın kendisine hangi sebeple verildiği ke
sin olarak bilinmemektedir. Ancak ba
basının ticaretle uğraştığı dikkate alı

narak bunun aileden gelme bir lakap ol
duğu söylenebilir. 

Ebü'l-Aia yedi yaşlarında Kur'an ' ı ez
berledikten sonra başta Abdurrahman 
b. Hamd ed-Dün! olmak üzere Heme
dan'da bazı alimlerden hadis okumaya 
başladı. Daha sonra tahsilini ilerietmek 
için Bağdat. İsfahan, Nlşabur ve Vasıt 
gibi ilim merkezlerine çeşitli seyahatler 
yaptı; bu arada hac maksadıyla Mekke'
ye gitti. Bağdat'ta Ebü'I-Kasım b. Beyan. 
Ebü Ali b. Nebhan ve Ebu Ali b. Mehdi'
den, İsfahan'da Ebü Ali el-Haddad ve 
Mahmüd el-Eşkar'dan hadis okudu. Ho
rasan'da Muhammed b. Fazi el-Furavl'
den Şafıifı-i Müslim 'i dinledi. Hadis il
mi yanında kıraat tahsiline de ağırlık ve
rerek İsfahan'da kendisinden hadis oku-
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duğu Ebü Ali el-Haddad'dan birçok riva
yetleriyle kıraat öğrendi. Bağdat'ta meş
hur kıraat alimleri Ebü Abdullah el-Bari' 
ve Ebü Bekir el-Mizrafl, Vasıt'ta Ebü'I
İz el-Kalanisl'den faydalandı. Onu bir ha
dis otoritesi kabul eden Zehebl, bunun
la birlikte kıraat ilmindeki yerinin da
ha üstün olduğuna işaret eder. İbnü'l
Cezerl ise kendisini Ebü Amr ed- Dan! 
(ö 444/ 1053) ile mukayese etmiş, Ebü 
Amr'ın eserleri daha yaygın olmakla be
raber Ebü'l-Ala'nın kıraat ilmine dair da
ha çok şey bildiğini söylemiştir. 

Ebü'I-Ala kıraat ve hadis yanında Arap 
dili, ensab* ilmi ve tarih gibi konularda 
da kendisini çok iyi yetiştirdi. Zübeyr b. 
Bekkar'ın (ö 256 / 870) Kitô.bü'n-Neseb'i 
(l'lesebü Kureyş). İbn Düreyd'in (ö 321 / 
933) el-Cemhere'si. İbn Faris'in (ö 395 / 
1004) Mücmelü'l-luga'sı ve Ebü Ubeyd 
el-Herevl'nin (ö. 401 / 1011) Kitdbü'l-Ga
ribeyn 'i ezberlediği temel metinlerden 
bazılarıdır. 

540 (1145) yılından sonra Bağdat'a 
yaptığı son seyahatiyle daha çok çocukla
rının tahsilini amaçladığı anlaşılan Ebü'I
Aia. onların burada Ebü'l-Fazl el-Urme
vf, İbn Nasır ve İbnü'z-Zagüni gibi alim
Ierden kıraat okumalarını sağlarken ken
disi de hadis ve kıraat dersleri verdi. İbn 
Receb'in kaydettiğine göre ise Bağdat'a 
dört defa seyahat etmiş, çocuklarının 

tahsiliyle ikinci seyahatinde meşgul ol
muş, 535'ten ( 1140-41) sonra üçüncü se
ya hatini gerçekleştirmiş, 540'tan (1145) 
sonra yaptığı son seyahatinde de bura
da kıraat ve hadis dersleri vermiştir. 

Hemedan'a döndükten sonra bir kü
tüphane kurarak kitaplarını buraya vak
feden Ebü'I-Aia talebelerini kendi evin
de okutmayı tercih etti ve mescidinde 
ikametlerini sağladı; hayatının sonuna 
kadar kıraat ve hadis okutmakla meş
gul oldu. İbn Sükeyne ondan hem hadis 
hem aşere* okudu. Muhammed b. Mu
hammed el-Kal de kendisinden kıraat 

okuyan talebeler arasında yer aldı. Ebü'I
Mevahib b. Sasra, Abdülkadir er-Ruha
vf. Yüsuf b. Ahmed eş-Şfrazı. kendi ço
cukları Ahmed. Abdülber ve Fatıma. to
runları Ali, Muhammed ve Abdülhamfd 
ondan hadis okudular. 

Ebü'I-Ala, maddi durumu çok iyi ol
makla beraber eline geçen parayı birik
tirmeyip talebelerinin ihtiyaçlarına har
car, bu sebeple de zaman zaman borç
lanırdı. Vefat ettiği zaman evi satılarak 
borçları ödendi. Derin ilmi yanında gü
zel ahlakı ve cömertliğiyle etrafının sev
gi ve saygısını kazanan Hemedanl'nin 

koyu bir Hanbeli oluşu , Mu'tezilf çevre
ler tarafından bile kendisine saygı du
yulmasına engel teşkil etmedi. 

Bütün eski kaynakların Ebü'l-Ala'yı 

sünnete bağlı bir alim olarak tanıtması
na ve bunlardan bazılarının onun Han
beli olduğuna işaret etmesine karşılık 

müteahhir bazı Şif kaynaklarında biyog
rafisine yer verilerek Şfa'ya mal edilmek 
istenmiş , hatta bunlardan birinde Şfa'
nın İmamiyye kolundan olduğu ve Ehl-i 
sünnet'le de iyi ilişkiler içinde bulundu
ğu ileri sürülmüştür (bk. Seyyid Hasan 
es-Sadr, s. 115); ancak bunu ispat ede
cek hiçbir delilden söz edilmemiştir. 

Kaynaklarda kerametlerine. menkıbe
lerine ve kendisini övmek için kaleme 
alınmış şiiriere de geniş şekilde yer veri
len (mesela bk. Yakut, vııı. 5-52) Ebü'I-Ala. 
19 Cemaziyelewel 569 (26 Aralık 1173) 
tarihinde öldü ve kendi mescidine def
nedildi. Yaküt'un Mu 'cemü'l- üdebô.' 
adlı eserinde (VIII, 52) zikrettiği 599 ta
rihi ise müstensih veya baskı hatası ola
rak değerlendirilmelidir. 

Eserleri. 1. Gö.yetü '1- il]tişô.r fi'I- kı
rô.'ô.ti'l- 'aşr li-e'immeti'l-emsô.r. Meş
hur on imarnın kıraatine dair olan eserde, 
kıraat-i seb'a* imamlarından sayılma
yan Ebü Ca'fer Yezfd b. Ka'ka' ei-Karf'ye 
bütün imamlardan önce yer verilmiş, yi
ne yedi imamdan sayılmayan Ya'küb b. 
İshak ei-Hadramf de yedi imamdan Asım 
b. Behdele. Hamza b. Habfb ez-Zeyyat 

Ebü' I-Aia ei-HemedanT'nin kendi hattıyla bir icazet kay
dın ı n bulunduğu Kitabü "t- Temhid {i ma'ri{eti"t ·tecufd 

ad l ı eserin in zahriyesi (Kastamonu il Halk Ktp ., nr. 1525) 



ve Ali b. Hamza ei-Kisaf'den önce zikre
dilmiştir. Giriş kısmında kıraat imamla
rıyla onların senedleri, rivayet ve tarik
leri hakkında önemli bilgilerin yer aldığı 
eserin bilinen yazma nüshaları Nuruos
maniye (nr 86, ı 17 varakl, Kütahya Va
hid Paşa (nr 2819, vr. 85"-142"), Marma
ra Üniversitesi ilahiyat Fakültesi (nr. 72, 
149 varakl ve Riyad Melik SuOd Üniversi
tesi (nr. 688, 125 varakl kütüphanelerin
dedir. Z. Kitô.bü't- Temhfd if ma 'riieti't
tecvfd. Kapağında müellifın kendi el ya
zısıyla icazet kaydı bulunan ve ilk kari
ler hakkında önemli bilgiler veren (Ateş, 
V 1 ı , 36l eserin bir nüshası Kastamonu 
il Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(nr. I 525, 88 varak). 3. el-Hô.df ilô. ma 'ri
ieti'l-me~atı' ve'l-mebô.di'. el-Hô.di if 
'ilmi'l- me~iitı' ve'l- mebô.di' adıyla da 
bilinen eserin nüshaları Süleymaniye (La

leli, nr. 69), Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ah
med, nr. 150, 230 varakl ve Dublin Chester 
Beatty (nr 3595, I 88 varakl kütüphanele
rindediL 4. Şerhu ma'l].teleie ffhi aşhô.
bü Ebi Mu~wmmed Ya'~üb b. İsfıa~ el
Hadramf. Meşhur on imamdan Ya'klib 
ei-Hadramf'nin talebelerinin kıraat konu
sunda ihtilaf ettikleri meseleleri tesbit ve 
izah eden, bu vesile ile çeşitli kişilerin hal 
tercümeleri hakkında bilgi veren (Ateş, 

V 1 ı , 37l eserin bir nüshası Konya Yusuf 
Ağa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 
4820 / 2, s. 241-404l 5. Kitô.bü'l-İntisô.r 
if ma'riieti kurra'i'l -müdüni ve'J-e'uı
sô.r. ibnü'l-Cezeri, bazı kaynaklarda adı 
Tabakiitü'l-~urrô.' olarak geçen ve yir
mi cilt olduğu kaydedilen bu eserden 
söz ederken onun bir yaprağını dahi ele 
geçiremediğini, eserin muhtemelen Cen
giz Han istilası sırasında kaybolmuş ola
bileceğini ifade etmektedir (Gayetü'n-ni

haye, 1, 204l 6. Kırô.'atü Ebi Ij.aniie en
Nu'mô.n. Yazma bir nüshası Antalya El
malı Halk Kütüphanesi'ndedir (nr 2548, 
vr. 40"-45"l 7. el-İktiiô.' ~rô.' atü imô.
mi'l-~urra' Ebi 'Amr b. el- 'Alô.' . Yaz
ma bir nüshası Madras'tadır (nr. 55, 219 
varak [bk el-Fihrisü 'ş - şamil: matıtutatü ' l

kıra'a~ ı, 115[) 

Bunlardan başka şu eserlerin de He
medani'ye ait olduğu belirtilmektedir: 
Mübhicü'l- esrar if ma 'riieti ihtilô.fi'l
'aded ii'l-al].mô.s ve'l-a 'şô.r 'ala nihô.
yeti'l -fcô.z ve'l-il].tisô.r, Dürretü't- tô.c 
if ievô.'idi 'l-fıac, el-Edeb if hisô.ni'l
hadfş (Brockelmann, ı. 724l. Ebü'l-Ala'
nın, kıraat imamlarının her birinin kıra
atiyle ilgili olarak telif ettiği birer ciltlik 
müstakil kitapları ile Ma, ô.tü '1- ~ur' ô.n 
ve elli ciltlik Zô.dü '1- müsô.iir adlı eser-

lerinden de kaynaklarda söz edilmek
tedir. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

EBÜ'I -AIA el-MAARRİ 
( i.S__;s.ll • YI.)\ _,1 ) 

Ebü'l-Ala' Ahmed b. Abdiilah 
b. Süleyman el- Maarr! 

(ö. 449/1057) 

Meşhur Arap filozof ve şairi . 
_j 

26 Rebiülewel 363 (25 Aralık 973) ta
rihinde Halep'le Humus arasında bulu
nan Maarretünnu'man'da doğdu. Baba 
tarafı TenOh kabilesine mensuptur. De
desi, babası ve amcası bu bölgede kadı
lık yapmışlardır. Anne tarafı ise Halepli 
Beni Sebike'dendir. Dört yaşlarında iken 
çiçek hastalığına yakalanarak gözleri
ni kaybeden Ebü'l-Ala'nın çocukluk ve 
gençlik dönemiyle tahsili ve hocaları hak
kında fazla bilgi bulunmamaktadır. iık 
öğrenimini babasının yanında yaptı. Bir 
ara Halep'e giderek ibn Haleveyh'in ta
lebesi Muhammed b. Abdullah b. Sa'd'
dan dil ve edebiyat, Yahya b. Mis'ar et
TenOhi'den hadis okudu. Günümüze in
tikal eden eserlerinden onun lugat, ede
biyat, gramer, fıkıh ve tarih tahsili yap
tığı anlaşılmakta, ancak bu ilimleri ne 
zaman, nerede ve kimlerden okuduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. Yirmi ya
şından sonra Irak ve Suriye bölgesinde 
kendisinden bir şey öğrenecek kimse 

EBÜ' 1- ALA el- MAARR1 

bulamadığım söylediğine göre bu yaşlar
da tahsilini tamamlamış olmalıdır. 

398 ( 1 007) yılı sonlarında Bağdat'a gi
den Ebü'I-Ala dil, edebiyat. fıkıh ve ke
lam ilminde tanınmış alimlerle görüştü. 
Bir süre Darülilim *e devam etti. Onun 
düşünce hayatında fırtınalar koparacak 
olan felsefi eserleri burada tanıdı. Yak
laşık bir buçuk yıl sonra annesinin vefa
tı üzerine memleketine döndü ve uzlete 
çekildi. Bundan sonra da hep yalnız ya
şadı; et, süt ve yumurta yemedi. Körlü
ğünOn yanı sıra ayrıca münzevi olarak 
yaşamasından ötürü kendisine "rehinü'l
mahbiseyn" (iki bakımdan mahpus) denil
miştir. Buna rağmen uzak bölgelerden 
gelen talebeleri ona yalnızlığını hissettir
mediler. Sonraları el -Hamô.se şarihi ola
rak tanınan Hatib et-Tebrizi bunlardan 
biridir. Büyük bir yekün tutan risaleleri 
de döneminin alim ve ediplerinin kendi
siyle irtibat halinde olduğunu göster
mektedir. 

Ebü'l-Ala'nm. o dönemde Haçlılar'ın 
elinde bulunan Antakya ve Trablus'a gi
derek bazı alimlerden ders aldığına dair 
haberler asılsızdır. Onun Bağdat'ı ziya
reti esnasında Şerif el-Murtaza tarafın
dan hakarete uğradığı iddiası da doğru 
değildir. Zira Şerif el-Murtaza gibi edep 
ve nezaketiyle tanınan bir kimsenin ama 
bir ziyaretçiye hakaret etmesi düşünü
lemez. Ayrıca Ebü'l-Ala'nın Şerif el-Mur
taza' nın babası için söylediği m ersiye di
vanındaki en değerli şiirlerinden biri ola
rak kabul edilir (Salctü'z-zend, s. 196-204) 

Maddi sıkıntı içinde olmasına rağmen 
resmi görev almayan Ebü' l-Ala Maar
retünnu'man'da vefat etti. Mezarı ba
şında yetmişten fazla şairin mersiye oku
duğu rivayet edilmektedir (bu mersiye
lerden bazı parçalar için bk. Yaküt, lll, 126-
127; Safedi, Vll, 101; M. Selim el-Cündi, 
I, 446-449) 

Ebü' l-Ala kısa boyu, zayıflığı ve çirkin
liği sebebiyle hayatı boyunca aşağılık duy
gusundan kurtulamadı. Başkalarına gü
vensizliği, hayata karşı karamsarlığı ve 
bütün eserlerinde görülen aşırı tevazuu 
bu psikolojinin bir tezahürüdür. Kör ol
duğunu bildikleri halde başkalarının ken
disini görmesini istemezdi. Mağrur. alın
gan ve çabuk öfkelenen bir kişi olmakla 
birlikte utangaç, ince ruhlu ve yalnızlığı 
seven bir yapıya sahipti. Kendisinin de 
belirttiği gibi bu özellikleri hayatını şiirle 
kazanmasına engel oldu (Sa~tü'z-zend, 
s. 18) Bir vakıftan gönderilen yıllık 30 
dinarta geçinmek zorundaydı. Esasen 
dünyaya önem vermediği için değersiz 
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