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Dımaşk kadılığı yapmıştır.

Daima ahiret hesabını ve Allah rızası
gözeten Ebü'd-Derda çevresinde olup
bitenlere ibret gözüyle bakardı. Müslüman olduğu sıralarda karısını ihmal edecek kadar ibadete düşkündü. Selman-ı
Farisi, islamiyet'in bu kadarına izin vermediğini söyleyerek onun bu konudaki
aşırılığına engel oldu. Ebü' d- Derda'nın
ibadeti daha çok tefekkür ve ibret alma tarzındaydı. Hz. Peygamber'in onun
hakkında "ümmetimin en abidi ve en
müttakisi" (İbn Manzür. XX, 13), "bu ümmetin hakimi" (Muttakr el-HindT, Xl, 718)
gibi takdirkar ifadeler kullandığı rivayet
edilmektedir. Dünya malına değer vermeyen Ebü'd-Derda, kızı Derda'yı onunla evlenmek isteyen Yezid b. Muaviye'ye
vermemiş, fakir bir müslümanla evlendirmişti. Bildiklerini söylemekten çekinmezdi. Halkı iyilik etmeye. ahireti düşünmeye. yetimleri gözetmeye, köle azat
etmeye, Allah'ı zikretmeye, mütevazi ve
dünyaya karşı tok gözlü olmaya, zulümden kaçınmaya teşvik ederdi. insanın
· bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler, itme ve dini yaşamaya çok önem verirdi.
Ebü'd-Derda tefsir. fıkıh . hadis ve kı
raat sahalarında ashabın ileri gelenlerindendi. Yıllarca titizlikle yürüttüğü kadılık görevi sırasında bir hüküm verdikten sonra davallları geri çağırtıp onları
tekrar dinlediği olurdu. Onun bu titizliği hadis rivayetinde de görülür. Ebü'dDerda'dan hadis öğrenmek üzere çeşitli
ülkelerden gelen hadis talebelerine rivayette bulunduktan sonra herhangi bir
nı

yanlışlık yapmış olabileceğini düşünerek,

"Hadis bunun gibidir veya buna benzer
der. böylece meydana gelebilecek muhtemel hataların sorumluluğundan kaçınmak isterdi. Hz. ömer'in,
aralarında Ebü' d- Derda'nın da bulunduğu birkaç sahabi'yi fazla hadis rivayet
etmekten veya Medine dışına çıkmak
tan menettiği söylenmektedir (İbn Sa'd,
ll, 336). Onun rivayet ettiği hadislerin sayısı 179 olup Enes b. Malik, Abdullah b.
Amr b. As, Abdullah b. Abbas gibi sahabllerle karısı Ümmü'd-Derda. oğlu Bilal,
Cübeyr b. Nüfeyr, Ebu idris ei-Havlani,
Said b. Müseyyeb, Ata b. Yesar gibi tabiller kendisinden hadis rivayet edenler
arasında yer almaktadır.
şekildedir"

ği

Önemli bir yönü de Kur'an muallimliolan Ebü'd-Derda "Dımaşk mukrli" di-

ye anılırdı. Sabah namazından sonra talebelerini akutmaya başlardı. Anlatıldı
ğına göre talebeleri onar kişilik gruplara ayırır, her grubun başına bir öğretici
tayin ederdi. Öğreticiler talebeleri çalış
tırırken kendisi de mihrapta oturur veya halkalar arasında dolaşarak çalışma
ları takip eder, belli bir seviyeye ulaşan
öğrenciler kıraatlerini ona arzederlerdi.
Bu usulü ilk defa onun başlattığı söylenmektedir. Ebü ' d-Derda'nın kıraat halkaları bazan 1600 kişiye kadar ulaşırdı.
Ondari arz* yoluyla Kur'an öğrenenler
arasında hanımı küçük ümmü'd-Derda.
Atıyye b. Kays el-Kitabi. Halid b. Ma'dan
ve Ba'lebek Kadısı Süveyd b. Abdülaziz
bulunmaktadır. Meşhur yedi kıraat imamından ibn Amir de ondan Kur 'an dersi almıştır.
Ebü' d- Derda'nın güzel sözlerinden
"Kul Allah'a ibadetle
meşgul olunca Allah onu sever, mahiQkatına da sevdirir". " imanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza. samimi bir
tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir". "Bir
saat tefekkür, bütün bir gece nafile ibadet etmekten hayırlıdır ". "Bilmeyene bir
kere, bilip de yapmayana yedi kere yazıklar olsun".
bazıları şunlardır:
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Ebü'I-Esved Zalim b. Amr
b. Süfyan b. Cendel ed-Düell
(ö. 69/688)

L

Kur'an-ı Kerim' e
hareke sistemini getiren
ve Arap nahvinin ilk esaslarını
tesbit eden alim, şair.

_ı

Kaynaklarda adı Osman, Amr b. Zalim,
Uveymir b. Zuveylim: Kinaneoğulları'nın
Düil kabilesinden gelen nisbesi om veya
DQII şeklinde de geçer. Anne tarafından
Abdüddar kabilesine mensuptur: atalarının ismi farklı tertiplerde zikredilir. Doğum tarihi bilinmemekte, seksen beş
yaşlarında vefat ettiği yolundaki bir rivayete göre islamiyet 'in ortaya çıkışın
dan birkaç yıl önce doğduğu kabul edilmektedir. Yaşça birçok sahabiden büyük
olmasına rağmen Hz. Peygamber'! göremediği için tabiinden sayılır. ibn Şahin
ve Abdürrezzak es-San'ani onu ashap
arasında zikretmişlerse de ibnü'l- Esir
bunun rivayet karışıklığından kaynaklanan bir yanılgı olduğunu belirtmiştir.
Ebü'l- Esved önceleri kendi kabilesini
terkedip Hüzeylller içinde, daha sonra
da hanımının kabilesi olan Kuşeyroğul
ları arasında yaşadı ve Hz. Ömer zamanında Basra'ya göç etti. Bu dönemde
Basra'da herhangi bir görev alıp almadığı bilinmemektedir. Hz. Ali'nin halifeliği sırasında Basra Valisi Abdullah b. Abbas tarafından Basra kadılığına ve ayrı
ca Haridier üzerine gönderilen ordunun
kumandanlığına getirildi: ibn Abbas'ın
istifasından sonra da kısa bir süre Basra'ya vali oldu. Medainf'ye göre 69 (688)
yılında burada çıkan bir salgın hastalık
sırasında öldü.
Koyu bir Ali taraftarı olması sebebiyŞia'nın tabiin arasındaki önemli simalarından sayılan Ebü'I-Esved, Cemel ve
Sıffin savaşlarında Hz. Ali· nin yanında
yer almış, Cemel Vak'ası'nda Hz. Aişe,
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam
ile yapılan müzakerelerde önemli görevler üstlenmiştir. Bizzat kendisinden nakledilen rivayetlere göre nahiv bilgisini
de Hz. Ali'den almıştır. Bazı kaynaklar.
Abdullah b. Abbas'ın Basra valiliğinden
istifa etmesine Ebü' I-Esved'in onunla
ilgili bir yolsuzluğu halifeye ihbar etmesini sebep gösterirlerse de olay aslında
ibn Abbas ile Ebü'I-Esved arasında geçen bir tartışmanın Hz. Ali muhaliflerince istismar edilmesinden ibarettir (bk.
le
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ABDULlAH b. ABBAS). Ebü'l-Esved, Hz.

Ali'nin şe hid edilmesinin (40/ 661) ardın
dan ona olan aşırı sevgisi sebebiyle oldukça horlandı. Her ne kadar sonraları
Muaviye kendisine yakınlık göstermişse
de Ebü'l-Esved buna karşılık vermediği
gibi Hz. Ali'ye ve eviadına haksızlık eden
kimseler olarak gördüğü Emeviler'e karşı nefretini hemen her fırsatta belli etmiştir. Ancak onun bu duygularını, daha sonra ortaya çıkan ve ilk üç halifeyi
de içine alan Şii nefretiyle karıştırmamak
gerekir. Nitekim Kur'an'ı Hz. Ali'den öğ
renmesine rağmen Hz. Ömer. Hz. Osman,
Abdullah b. Abbas. Abdullah b. Mes'Qd,
Muaz b. Cebel. Ebu Zer el-Gıfari, Zübeyr
b. Awam. Übey b. Ka'b, Ebu Musa elEş'ari ve imran b. Husayn gibi kişilerden
de kıraate dair rivayetlerde bulunmuş,
ayrıca onlardan hadis nakletmiştir.
Yahya b. Main, Ebü'l-Hasan el-İcli ve
İbn Sa'd gibi alimler tarafından sika*
kabul edilen Ebü'l-Esved. Arap grameri
ve edebiyatı üzerinde geniş bilgi sahibi,
kelimelerin taşıdıkları anlamları bilen
ve fasih konuşan bir alim, aynı zamanda zarif bir edip ve şairdi. Onun bu vasıfla rı taşıması ve özellikle Kur'an'ın yanlış okunınası karşısında hassasiyet göstermesi, farklı rivayetlere göre Hz. Ömer
ile Hz. Ali veya daha kuwetli bir ihtimalle Basra Valisi Ziyad b. Ebih tarafından
mushaf yazısında kelimelerin hatasız telaffuz edilebilmesi için bir sistem geliş
tirmekle görevlendirilmesine vesile oldu.
Çünkü hafız sahabilerin zamanla azalması, hafızası zayıflayanların bazı kelimeleri yanlış hatırlaması ve işitme yoluyla öğretime her zaman imkan buliJnamaması gibi sebeplerin yanında fetihler sonucunda sayısı artan başka ırkla
ra mensup müslümanların, hatta yerli
Araplar'ın çeşitli dil hataları (lahn) yapmaları ayetlerin yanlış okunınası tehlikesini doğurmuştu. Bunun için tedbir
düşünülürken Ebü'l - Esved'in akla gelen
ilk isim olmasında, Süryani kökenli kelimelerin geçtiği ayetlerin tefsirinde eskiden beri ona danışılması (mesela bk.
Ebu Hayyan, Il, 300). şiir yarışmalarında
en güzel şiirin tayininde çıkan ihtilafların halli için Hz. Ali ve Abdullah b. Abbas
gibi sahabilerin onun hükmüne itibar
etmeleri (HulvanT, s. 99) ve nihayet ashabın ileri gelenlerinden Kur'an kıraatine
dair bilgileri rivayet etmiş olması da rol
oynamıştır.

Ebü'l-Esved çalışmaları sırasında, Süryani ve İbrani yazılarında noktalarla gös-
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terilen harekeleri örnek aldı ve Abdülkays kabilesinden seçtiği bir katibe, kendisi Kur'an okurken fetha, kesre ve zammelerin telaffuzu esnasında ağzının aldığı şekle göre harflerin üstüne, altına
ve önüne birer, bunların tenvinli halleri
için de ikişer nokta koydurdu. "Naktü'lmushaf" denilen bu işlemin. Hz. Peygamber zamanında veya bir rivayete göre
Cahiliye devrinde başlatılmış olan, birbirine benzeyen harflerin farklı biçimlerde noktalanması işlemiyle (i'cam. rakş)
karıştınlmaması için de hareke görevi
yapan bu yeni noktalar kırmızı mürekkeple konuldu; daha sonra bunlar, bugünkü hafif meyilli yatay çizgiler haline
getirildi (geniş bilgi için bk. ARAP [Yazı];
KIRAAT; MUSHAF). Ebü'l-Esved, biyografisine yer veren en eski kaynaklarda nahivle ilgili ilk çalışmaları yapan (fiiil. mef'Qlun bi h, muzaf, ref', nasb. cer ve cezm harfleri vb.) dilci olarak tanıtılmakta (mesela
bk. CumahT, I, ı 2; İ eli, s. 238; İbn Ku teybe. Il, 729), aynı bilgi daha sonraki kaynaklarda da tekrarlanmaktadır (mesela
bk. Zehebf, IV, 82). Bu kaynakların bazı
larında onun bu işe eğilmesine sebep
teşkil eden olaylarla ilgili rivayetlerden
de söz edilmektedir.
C. Brockelmann, Ahmed Emin, H. Reckendorf, J. W. Fück ve Ali Ekber Dihhuda gibi bazı araştırmacılar yukarıdaki bilgileri "efsane" olarak nitelendirmekte,
Arap gramerinin birden bire terimleriyle
birlikte ve gelişmiş biçimde ortaya çık
mış olamayacağını ileri sürmektedirler.
Şüphesiz ki Ebü'l-Esved'in gerek naktü'lmushafa gerekse nahve dair ortaya koyduğu kurallar ve getirdiği yenilikler hemen yaygınlaşmamıştır (DİA, III, 279). Ancak onun bu önemli hizmetini inkar ederek nahiv tarihini, bu alanda kitap yazmış olması muhtemel Abdullah b. Ebu
İshak el-Hadrami (ö 117 /735) devrinden itibaren başlatmak, bütün ana kaynakları ve güvenilir ravileri inkar etmek
anlamına geleceği gibi Ebü'l- Esved ve
öğrencilerinin sürdürdüğü dil derslerinin, bu konuda muhtemelen Abdullah
b. EbQ İshak tarafından yazılmış olan
kitapla isa b. Ömer es-Sekafi'nin (ö 149/
766) el-Cdmi' ve ~J-Kdmil'inin ortaya
çıkışına zemin hazırladığı da dikkate alın
mamış olacaktır. Ebü' I- Esved tarafın
dan ortaya bir nahiv kitabı konmamış
olmakla birlikte sözü edilen derslerde
bazı kaidelerin ve terimierin vazedildiğinde şüphe yoktur. Kaldı ki rivayetler-

de zikredilen konu başlıklarıyla ilgili nahiv terimlerini Ebü' I- Esved 'in kullanıp
kullanm.adığı veya bunların onun yaşa
dığı devirde teşekkül edip etmediği tartışması ayrı bir husus, bu terimierin delalet ettiği konuların ele alınıp kuralları
nın ilk defa tesbit ve vazedilmiş olması
ayrı bir husustur. Bu terimierin başlan
gıç döneminde konulmuş olamayacağı
iddiasıyla, Ebü' I- Esved ·in öğrencilerin
den ders görmüş büyük nahiv alimlerince rivayet edilen haberlerin tamamı
nın yakıştırma ve asılsız sayılması açık
bir yanılgı olduğu gibi bu tutum, en muteber klasik eserleri bazı yerde itimada
şayan görürken bazı yerde uydurma haber kaynağı gibi değerlendirme çelişki
sini de ortaya koymaktadır.
Ebü'l-Esved aynı zamanda Arapça'daki garib ve nadir kelimeler üzerinde geniş bilgisi olan bir şairdi. Bir divan teş
kil eden şiirleri (Dfvanü Ebi'l-Esved lnşr
Muhammed Hasan Al-i Yasin]. Beyrut 1974)
uzun kasidelerden ziyade onar beyti aş
mayan mukattaalar tarzındadır. Muhtevalarına bakıldığında onun şiirlerinin sanat için yazılmadığı ve o devir şairlerinin
işlediği konuları ele aldığı görülür. Bunlar fahr, risa ', kahramanlığı ve şecaati
övme. ilmi yüceltme. sabrı tavsiye, doğ
ruluk ve kardeşliği, özellikle de gayret
ve çalışmayı teşvik gibi konulardır. Ebü'lEsved'in Asmai, Ebu Amr b. Ala, Sükkeri ve Sa'leb tarafından toplanan şiirle
ri, Fück'ün görüşlerinin aksine (bk. E/ 2
!İng.]. I, 107) asırlar boyunca şiir münekkitleri, edipler ve Iugat alimlerince incelenmeye değer bulunmuş, İbn Cinni
onun divanını istinsah edip hacası EbQ
Ali el-Farisi'den de nakillerde bulunarak şiirlerini şerhetmiştir. Aynı şekilde
başta Hüzeli şairleri olmak üzere bazı
meşhur şairlerin divanlarına şerh yazan
Sükkeri de Ebü'l-Esved'in şiirlerine şerh
ler yazmıştır. Öyle anlaşılıyor ki şiirleri
ne gösterilen bu ilgi, onların sanat değerinden ziyade dil ve lugat bakımından
ilk İslami devri temsil etmeleri sebebiyIedir. Çünkü Ebü'l-Esved şiirlerinde Arapçalaşmış ve dile sonradan girmiş kelimeleri kullanmadığı gibi islam medeniyetinin gelişme döneminde Arap şiirine
tesir eden yabancı üs!Qp ve kullanışlar
dan, lafza dayalı suni sanatların tesirinden de uzak kalmıştır. Dolayısıyla şiirle
ri nahiv, lugat ve kıraat kitaplarında şa
hid ve delil olarak zikredilebilecek mahiyette görülmüştür.
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ileri gelen alimi olarak şöh
ve çok sayıda talebe yetiş
ti rmiştir. Ağabeyi Ebü'I-Feyz de (FeyzT-i
Hindf) Ekber Şah devrinin meliküşşuara
sı idi.
İlk tahsiline Arapça öğrenmekle baş
layan Ebü'I-Fazl, beş yaşına gelince okuyup yazabilecek bir seviyeye ulaştı. Babası ona nakli ve aklf ilimierin her dalın
da mükemmel bir eğitim sağladı. Bu da
kendisine olayları ve fikirleri tenkitçi bir
gözle değerlendirme imkanı verdi.
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Önceleri saraya intisap etmek istemiyordu. fakat ağabeyi Ebü' l- Feyz'in teş
vik ve desteğiyle 1574 'te saraya girdi.
Ayetü'l- kürsf'nin tefsirini yaparak Ekber Şah ' a takdim etti. Bu çalışmas ı hem
hükümdar hem de ulema nezdinde itibar kazanmasını sağladı. Daha sonra hükümdarın Bihar ve Bengal 'de kazandığ ı
bir zafer münasebetiyle Fetih sOresinin
tefsirini de Agra'da bulunduğu sırada
Ekber Şah ' a takdim etti. Hükümdarın huzurunda yapılan münazaralara katıldı ve
üstün bir zekaya sahip olduğunu ispat
etti. Sadece kendisi değil ağabeyi ve babası da Ekber Şah'ın dinf düşünceleri 
nin gelişmesinde önemli. fakat bazıları
nın iddiasına göre zararlı etkilerde bulunmuşlardır. Ebü'l- Fazi ei-Allami, Ekber Şah ile dostluğunu gün geçtikçe
pekiştirdi. Babürlü hükümdan onun fikirlerine çok ilgi duymuş , hatta bazı kabul edilemeyecek akıl dışı hareketlere
de kalkışmıştı. Ebü'I-Fazl ise hükümdarm kabul edilmesi im kansız davranışia
rına Allah ·a yakınlık ve ibadet vasfını
verdiği gibi kaleme aldığı kaside ve methiyeleriyle onu göklere çıkarmıştı. Bu yüzden FetihpOr Sikri'de 1575'te bir divanhane inşa ettirildi ve gerçekte hiçbir ilgisi olmadığı halde bu binaya ibadethane adı verildi.
Ebü ' 1- Fazi. 1585 'te Ekber Şah· ın askeri teşkilatta belirlediği 1000 kişilik
mansaba sahip oldu. 1592 ·de hükümdar

EBÜ'I- FAZL ei-ALLAMi
( _,..';A.ıl j.;...i)l yi )

Ebü'l -Fazl b. Mübarek
en-Nagavrl el-Allaml
(ö. 1011 / 1602)

L

Ekber Şah devrinin önde gelen
alim, şair ve devlet adamı.

_j

6 Muharrem 958 'de (14 Ocak 1551)
Agra'da doğdu. Ailesi Arap asıllı olup Yemen'den Sind'e, daha sonra da Hindistan'a göç ederek Racastan'daki Nagor'a
yerleşmişti. Babası Şeyh Mübarek (ö.

Ebü'I-Fazl
ei-AIIami'nin
bir tasviri
(Bayur ,

ll, res!m38)

nezdindeki nüfuzunun artışına paralel
olarak bu sayı 2500'e çıkarıldı. Ekber Şah
bu nedimini babası Hümayun 'un tahtgahı Delhi'ye, Şah Kulu Han Mahrem'in
yanında ikinci valiliğe tayin etti. Şehza 
de Selim fikirlerinden dolayı Ebü'I-Fazl
el-AIIamf'yi sevmiyor. her vesile ile düş
manlığını belli ediyordu. Tarihçi Abdülkadir ei-BedaOnT de kendisine gösterdikleri himaye ve yardımlarını minnetle zikretmesine rağmen Şeyh Mübarek,
Ebü'I-Feyz ve Ebü'I-Fazl ei-AIIamf'yi Ekber Şah'ın dine olan bağlılığını sarsmalarından dolayı şiddetle tenkit eder. Hatta öğrencisi ve yakın dostu olduğu Ebü'IFazl'ı "dünyayı ateşe veren adam" şek
linde nitelendirir.
Ebü'l-Fazl ei-AIIamf. daha sonra Dekken'deki karışıklıkların bastırılması ve
Babürlü nüfuzunun tekrar iadesiyle görevlendirildi. Bu aslında, Ekber Şah nezdinde Ebü'I-Fazl'ın şöhretin i gölgelemeye yönelik bir hareketti. Ebü'I-Fazl Dekken asilerini beklenmeyen bir şekilde
bertaraf ederek başta Şehzade Selim
olmak üzere saraydaki rakipleri karşı
sında üstünlük sağladı. BurhanpOr şeh
ri yakınlarındaki Asfrgarh Kalesi'nin Babürlü hakimiyetine alınışında yine Ebü'IFazl'ın ve Şeyh Abdurrahman Efdal Han ' ın
büyük yararlıkları görüldü ( 1599)
4 Rebfülewel 1011'de (22 Ağustos 1602)
bir suikast sonucu öldürülen Ebü'I-Fazl'ın
başı kesilerek Şehzade Selim'e gönderildi. Ekber Şah katil haberini öğrenince
çok üzüldü, oğlunu hadisedeki rolü sebebiyle hiç affetmedi. Fakat Şehzade
Selim bu cinayetten hiç pişmanlık duymadı; hatta, "Ebü'I -Fazl Allah'a inanmayanların başı, babamın ulu adının kötülenmesine sebep olan insandır " diyerek
kendini savundu. Ebü 'I- Fazl Gvalior civarındaki Antri'de toprağa verildi. Kabri
bakımsız ve harap bir haldedir. Allamf
ailesinden Abdurrahman Efdal Han ' ın,
1613'te ölümüne kadar Sihar'da valilik
yaptığı bilinmektedir.
Ebü'I-Fazl ei-AIIamf İslam dünyasının
muhafazakar dini liderlerini eleştirdi ve
onları kısır görüştü olmak ve hoşgörüsüz
davranmakla itharn etti. Ekber Şah'ın
"dfn-i ilahf" (tevhfd -i ilahi) adını verdiği
yeni dinin oluşumunda önemli rol oynadı. Ekber Şah'ın bu konudaki düşünce
lerini Ebü'I-Fazl ifade ediyordu. Hint ve
Çin filozoflarının, Brahmanlar' ın, Budistler'in, MecOsfler'in ve papazların görüş 
lerinden etkilendi. Dinf konulardaki görüş le r i kafir ve zındık olarak suçlanmasına sebep oldu . Bazıları onu HindO, ba-
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