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EBÜ'l-FAZL el-HEMEDANİ 

ı 

( u-'i~\ J.,:..ill Y.l ) 

Ebü'l-Fazl Salih b. Ahmed 
b. Muhammed el-Hemedan! 

(ö. 384/994) 

Hadis hafızı . 
L _j 

303'te (915) Hemedan köylerinden KO
mülabad'da (KOmelaz) doğdu. Bu sebeple 
Kümülabacti (KOmelazi), ayrıca Temim ka
bilesinden meşhur tabii Ahnef b. Kays'ın 
soyuna mensup olduğu için Temimi ve 
Ahnefi nisbeleriyle de anılır. Öğrenimi
ne bir hadis alimi olan babasından ders 
alarak başladı. Daha sonra Bağdat'a gi
derek mukri Ahmed b. Muhammed b. 
Evs ile İbn Ebü Hatim er-Razi, Kasım b. 
İbrahim el-Kantari, Ali b. Muhammed b. 
Mihrüye el-Kazvini gibi muhaddislerden 
hadis okudu. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Heme
dan'a yerleşti ve orada hadis dersleri 
vermeye başladı. Un değirmenini sata
rak elde ettiği parayı muhaddislerin hak
ka ve mürekkep ihtiyaçlarına sarfetti. 
Bir ara Cürcan'a, ardından da Bağdat' a 
giderek hadis okuttu. Kendisinden He
medanlı hadis hafızı Hamd b. Ömer ez
Zeccac, Bağdatlı hadis hafızı İbn Ebü'l
Fevaris ve Nihavendli muhaddis Ahmed 
b. Hüseyin b. ZenbTI gibi şahsiyetler ha
dis rivayet ettiler. 

21 Şaban 384'te (30 Eylül 994) Heme
dan'da vefat eden Ebü'l-Fazl'ın kabri za
manla ziyaretgah haline geldi. Ebü'l-Fazl, 
hadislerin tarik*lerini iyi bilmesiyle ün
lü güvenilir bir muhaddis, aynı zaman
da doğru bildiğini söylemekten çekin
meyen, takva sahibi ve Yaküt'un belirt
tiğine göre kerametleriyle tanınan bir 
alim di. 

Kaynaklarda Ebü'l-Fazl'ın pek çok eser 
yazdığı kaydedilmekteyse de bunlardan 
sadece Hemedanlı alimierin biyografisi
ne dair Taba~ö.tü Hemedô.n ( Tabak:atü 

'ulema' i e h li Hemedan) ile Sünnetü '1-
had.iş adlı eserleri zikredilmektedir. 
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EBÜ'l-FAZL er-RAzİ 

ı 

( .s.) 1)1 J.,:..ill Y.l ) 

Ebü'l-Fazl Abdurrahman b. Ahmed 
b. el-Hasen b. Bündar er-Razı el-İci! 

(ö. 454/1062) 

Kıraat ve hadis alimi. 
L _j 

Aslen Reyli olup 371'de (981) Mekke'
de doğdu . Büyük dedesine nisbetle İbn 
Bündar diye de anılmaktadır. Öğrenimine 
Mekke'de başlayarak babasından ve Ah
med b. Firas el-Abbasi, Ali b. Ca'fer es
Sirevani gibi alimlerden hadis dinledi. On 
üç yaşında iken tahsilini ilerietmek üzere 
hayatı boyunca sürdüreceği ilmi seyahat
lerine başladı. Rey'de Ca'fer b. Fennaki, 
Nişabur'da Ebü Abdurrahman es-Sülemi, 
Bağdat 'ta Ebü'l -Hasan er-Rifa', Dımaşk'
ta Abdülvehhab el-Kilabi, İsfahan'da Ebü 
Abdullah İbn Mende'den hadis dersleri 
aldı. Mısır'da tanıdığı Ebü Müslim el-Ka
tib'den hadis rivayet etti. Basra, Küfe, 
Harran. Tüster, Ruha, Fesa, Humus. Rem
le, Tüs, Nesa ve Cürcan'ı dolaştı. Meşhur 
yedi imamdan İbn Amir'in kıraatini Dı
maşk'ta Ali b. Davüd ed-Darani'den, Ebü 
Amr b. Ala'nın kıraatini İbn Mücahid'in 
talebesi Ebü Abdullah el-Mücahidi'den 
öğrendi (Zehebi, fl1a 'rife tü' l· k:urra', vr. 
146•). Ebü'l -Hasan el -Hammami, Ebü'l
Ferec en-Nehrevani, Ebü Ahmed el-Fa
razi ve Tahir b. Galbün gibi alimlerden 
de bu ilirnde faydalandı. Kendisinden 
Muhammed b. Abdülvehhab ed -Dekkak, 
Hüseyin b. Abdülmelik el-Hallal ve Ebü 
Sehl b. Sa'düye gibi şahsiyetler hadis ri
vayet ettiler; Ebü'l-Kasım el-Hüzeli. Ebü 
Ali el-Haddad, Ebü Ma'şer et-Taberi ve 
başkaları çeşitli rivayetleriyle kıraat oku
dular. Ebü Said Nasr b. Muhammed eş
Şirazi de Kalün'un rivayeti için ondan bir 
hatim indirdi (a.g.e., vr. 146• ). 

Hadis ilminde ve diğer bütün rivayet
lerinde sika* kabul edilen, nahiv ilmin
de de kendini iyi yetiştiren Ebü'I-Fazl 
er-Razi zühd ve takva sahibi, kanaat eh
li, mütevazi bir alimdi. Seyahatlerini tek 
başına yapar, zamanının çoğunu Kur'an 
akutmak ve hadis rivayet etmekle geçi
rirdi. Gittiği yerlerde marnur semtler ye
rine sıradan bir mescidde barınınayı ter
cih eder, bilinip ta nınmak istemezdi; bu
lunduğu yer öğrenilince de merasimden 
hiç hoşlanmadığı için oradan uzaklaşır
dı. Kimseden hediye kabul etmeyen, gön
derilenleri de dağıtan Ebü' 1- Fazi, Kir
man'a gittiğinde casusluk suçlamasıyla 
melikin huzuruna çıkarıldıysa da soru-

EBÜ'I- FEREC el - HAT[B 

!anlara verdiği cevaplar melikin hoşuna 
gittiği için ona ikramda bulundu ve ba
zı hediyelerle onu taltif etmek istedi, fa
kat Ebü'l-Fazl kabul etmedi. 

Ebü'l-Fazl Cemaziyelewel 454'te (Ma
yıs 1 062) Nişabur' un Evşir beldesinde 
vefat etti. 

Eserleri. Pek çok eseri olduğu kayde
dilen Ebü'l-Fazl er-Razfnin lfunltü 'Ab
dillô.h b. 'Amir el- Yahşubf eş- Şô.mf 
ve '1- il].tilô.tü beyne aşhô.bih adlı kita
bının yazma nüshaları Berlin Devlet (nr. 
631, vr. 65-82) ve Vatikan (nr. 582 / 3, vr. 
ı ı 6-119) kütüphanelerinde bulunmakta
dır. Kaynaklarda adları zikredilen diğer 
eserleri ise şunlardır : Cami' u '1- vu~üt, 
el-Levô.mih, Feiô. 'ilü'l - ~ur' ô.n, Ki tab 
fi't- tecvfd. 
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!il ALi TURGUT 

EBÜ'l-FAZL er-RİYAŞI 

(bk. RiYAşl). 

EBÜ'l-FEREC el-HATİB 

(~lr_,.i!IY-1) 

Ebü'l- Ferec Hibetullah Muhammed 
b. Abdilkadir b. Salih 
ei-Hat!b ed-Dımaşki 

(ö. 1311/1893) 

Tefsir, fıkıh ve nahiv alimi. 

_j 

_j 

1244 (1828) yılında Şam'da doğdu. 

Tahsil hayatına muhitindeki bazı alim
lerden ve daha çok babasından ders ala
rak başladı. Kaynaklarda Hicaz ve Mısır 
alimlerinden de faydalandığı ve bunlar
dan icazetler aldığı belirtilmektedir. He
nüz babası hayatta iken akutmaya baş
ladığı derslerini onun vefatından sonra 
da Nüriyye Medresesi'nde ve Emeviyye 
Camii'nde sürdürdü. Bu derslerden pek 
çok talebe istifade etti. Devlet adamları 
ve halk kendisine derin saygı duyar. di
ni sorularının halli -için ona başvururlar
dı. Fıkıhta Şafii mezhebine mensup ol
makla birlikte fetva için gelenlere Han
beli fakihlerinin görüşleriyle de cevap 
verirdi. Ebü'l- Ferec Safer 1311'de (Ağus-
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EBÜ ' 1- FEREC el- HAT)B 

tos 1893) Şam'da vefat etti ve Dahdah 
Kabristanı 'na defnedildi. 

Eserleri. Henüz hiçbiri neşredilmeyen 
ve varisierine intikal eden özel kütüpha
nesinde bulunan eserlerinin bazıları şun
lardır : et- Tenzfl ve esrarü't- te ,vii (en 
önemli eseri olup otuz ciltlik bir tefsirdi r) ; 
el-Füyrliatü '1-hisan if nesa, iJ:ıi 'l- vii
dan (dört ci ltli k bu eserin bir f ı k ı h ve ah
lak k i tab ı o ld u ğu an laş ı l maktadı r); Risa
le ii va ' idi hırmani 'l- vereşeti 'd- cj.ı 'at 
(Re(u'l- 'adi ue'l-inşaf bi-htrmani'l-ue
reşeti 'çl -çlt ' af); Mul]tasaru Müsnedi 'l
İmam Ahmed; Muhtasaru Tarihi İbn 
'Asakir ; İusale if tatli ztyarati Dı"maş~ ; 
f:Iaşiye 'ala ~atri'n - neda. 
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EBÜ'l ·FEREC İBNÜ'l·İBRİ 

(bk. İBNÜ'I-İBRİ) . 

EBÜ'l· FEREC el -İSFAHANİ 

( ..,.;4-i--11 rz_,..<l l y,ı ı 

Ebü'l-Ferec All b. el -Hüseyn 
b. Muhammed b. Ahmed 

el-Kureşi el- İsfahanl 
(ö . 356 / 967) 

el-Egiini adlı eseriyle tanınan 
Arap tarihçisi ve edibi. 

_j 

_j 

284 (897) yılında doğdu. Çağdaş araş

tırmacıların çoğu İsfahanf nisbesinden 
hareketle İsfahan'da doğduğunu ileri 
sürmektedir : bazıları ise el- Egani'de 
ailesi hakkında verdiği bilgileri dikkate 
alarak Bağdat'ta doğmuş olmasını da-
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ha kuwetli bir ihtimal olarak görmekte
dirler. Dedesi Muhammed b. Ahmed 'in 
Samerra ' nın tanınmış şahsiyetleri ara
sında yer alması. babasının Bağdat'ta 
ikamet etmesi, amcası Hasan b. Muham
med 'in Abbas! Ha lifesi Mütevekkil- Alei
lah zamanında önde gelen katipierden 
sayılması ikinci görüşü desteklemekte
dir (Muhammed Hayr, Y0/ 1 ı . s. 260- 261 ). 
Meşhur olduğu İsfahanf nisbesi, Emevf 
ailesine mensup dedelerinin Abbasfler'in 
zulmünden kurtulmak için bir süre İsfa
han'da ikamet etmeleri dolayısıyla aile
nin bu nisbe ile anılmasından kaynak
lanmış olmalıdır (a.g. e., s. 261 ). Esasen 
E;:bü' 1- Ferec'in aldığı müsiki ve şiir kül
türü de onun Bağdat ' ın aristokrat aile
lerinden birine mensup olduğunu göster
mektedir. 

İlk öğreniminin ardından şiir ve müsi
ki kültürünü aile muhitinde edindikten 
sonra Küfe'ye gitti. Burada Mutayye b. 
Eyyüb, Muhammed b. Ca'fer el -Kattat, 
Hüseyin b. Tayyib eş-Şücaf, Muhammed 
b. Hüseyin el-Kindf. Ahmed b. isa el-İclf 
gibi alimlerden hadis ve tarih okudu, ay
rıca lugat ilmini öğrendi. Daha sonra dön
düğü Bağdat'ta İbn Düreyd, Ebü Bekir 
el-Enbarf. Ebü Bekir es-Sülf, Ebü Abdul
lah Muhammed b. Abbas el-Yezfdf, Ah
feş el-Asgar, Niftaveyh, Ca'fer b. Kuda
me, İbn Cerfr et-Taberi gibi ~llimlerden 
gramer, Iugat, edebiyat, şiir, ensab, ah
bar. tarih, megazf, tefsir, hadis, müsiki, 
eyyamü'l-Arab, tıp, baytarlık ve nücüm 
dersleri aldı . Eserinde yer alan bazı bil
gilerden İsfahanf'nin Basra, Küfe. Rak
ka, Antakya gibi yerlere de seyahatler
de bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Öğrenimini tamamladıktan sonra ders 
vermeye başlayan Ebü' 1- Ferec kısa za
manda meşhur olunca her taraftan ta
lebeler ve ilim meraklıları derslerine ka
tılmak için Bağdat'a akın etmeye başla
dılar. Muhaddislerden Darekutnf. Ebü is
hak et-Ta be rf. Ali b. Ahmed er- Rezzaz. 
Ebü Zekeriyya Yahya b. Malik b. Aiz el
Endelüsf. şair ve edip Ali b. Dfnar ve Ebü 
Ali Muhassin et-Tenühf onun meşhur 
talebeleri arasında yer alır. Bunlardan 
son ikisi aynı zamanda kendisinden eser
lerini rivayet izni almıştır. Ali b. Dfnar, 
el-Egani'nin tamamını Ebü'l-Ferec'den 
okuduğunu övünerek nakletmektedir. 

Ebü'l-Ferec'in edebiyat ve dil konusun
daki bilgisinin derinliği , tarih ve ahbar
la ilgili malumatının zenginliği, ayrıca 

hoşsohbet ve nüktedan olması sebebiy
le devrinin tanınmış alim ve edipleri onun 

sohbetlerine devam ederlerdi. Bunlar 
arasında Ebü İshak es-Sabf. Kadf et-Te
nühf. Vezfr el-Mühellebf, Ali b. Harün el
Müneccim ve Ebü Safd es-Sfraff gibi ki
şileri saymak mümkündür. Bağdat ' ta 

tahsil arkadaşı olan Hasan b. Muham
med el-Mühellebf, Büveyhf Emfri Muiz
züddevle'ye vezir olunca Ebü'l-Ferec onun 
nedimi oldu. Mühellebf, on üç yıl devam 
eden vezirliği süresince Ebü'l-Ferec'i ya
nından ayırmadı: kendisine maddi ve ma
nevi her türlü yardımda bulundu. Ebü'l
Ferec'in, Halep Emfri Seyfüddevle el
Hamdanf ve Büveyhi Veziri Sahib b. Ab
bad ile de gıyabi alakası vardı. Nitekim 
el-Eganf'yi yazıp bitirince Seyfüddevle'
ye göndermiş, Seyfüddevle de kendisi
ne 1000 dinar vermiştir. Sahib b. Abba d 
durumu öğrenince Seyfüddevle'nin Ebü'l
Ferec ' in hakkını yediğini , eserin veri
len paranın birkaç katına layık olduğu
nu söylemiştir. 

Son Emevi halifesi Mervan ' ın soyun
dan geldiği için Endülüs Erneviieri ile giz
li irtibat halinde olan Ebü'l-Ferec'in yaz
dığı eserleri onlara da gönderdiği ve ken
dilerinden yardım gördüğü, hatta bazı 
eserlerinin Doğu'da tanınmadan önce 
Endülüs'te tanındığı rivayet edilmekte
dir. Makkarf, Endülüs Emevf Halifesi IL 
Hakem el-Müstansır-Billah'ın Ebü'l-Fe
rec' e 1 000 dinar gönderdiğini kaydeder 
(1'/efhu 't· tfb, !, 386; lll, 72) 

Aynı zamanda şair olan Ebü'I-Ferec'in 
el-Egani'ye aldığı şiirlerle ilgili edebf 
tenkitlerin değeri bu vasfından dolayı
dır. Ancak onun şöhreti tarihçiliğinden 
ve özellikle el-Egani adlı eserinden kay
naklanmaktadır. Ebü'l- Ferec'in hayvan
Iara karşı da özel bir ilgisi olduğu . bes
lediği kedi, horoz ve koyunun ölmesi mü
nasebetiyle yazdığı mersiyelerden anla
şılmaktadır. 

Ebü'l-Ferec'in Şii olduğu rivayet edil
mekteyse de çağdaşları İbnü' n- Nedim 
ile Ebü Nuaym el-İsfahanf, ayrıca ken
disinden hadis rivayet eden Darekutnf, 
Ali er-Rezzaz ve İbn Düma gibi alimler 
bu hususta herhangi bir şey söyleme
dikleri gibi bugüne ulaşan eserlerinde 
Şifliğini gösterecek bir bilgiye de rast
lanmamaktadır. Bu rivayet. Hatib el-Bağ
dadf'nin Ebü'l- Ferec hakkında kullandı
ğı "rivayeti çok olan" manasındaki "müt
tesifn" ( ~~ ) kelimesinin (Tarrtıu Bag

dad, XI. 398-399) daha sonra yanlışlıkla 
" Şii taraftarı " anlamındaki " müteşeyyiin " 

( ~~ ) şeklinde okunmasından (İ bn 

Hallikan, lll , 307) kaynaklanmış olmalıdır 
(Muhammed Hayr, Y0/ 1 1, s. 279) 


