
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

lia/:ıu ' / -meknün, I, 120 ; Hediyyetü 'l- 'ari
{fn, II , 393; ZirikiL ei ·A'Iam (Fethuiiah). VI, 212-
213 ; Kehhale. Mu'cemü '/ -mü,elli{fn, VIII , 58 ; 
X, 183; Muhammed Cemfl es-Sattf, Teracimü 
a ' yani Dımaşk, Dımaşk 1367 1 1948, s. 48- 49 ; 
Zeki Mücahid. e l -A' lamü 'ş - şarkıyye, Kah i re 
1369 / 1950, II , 68 ; Muhammed Mutf' ei-Hafız 
Nizar Ebaza. Tarfl]u ' u lema' i Dımaşk, Dımaşk 
14061 1986, I, 111-112 ; Muhammed Abdüiia
tff Salih ei-Ferfür. A'lamü Dımaşk, Dımaşk 

1408 / 1987, s. 292. G0 
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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) 



Ebü'I-Ferec'in içki içtiği, müsiki ile 
meşguliyetinden dolayı şarkıcı cariye ve 
kölelerle arkadaşlık ettiği nakledilir. Öm
rünün sonlarında akii dengesi bozulan 
ve felç geçiren Ebü' 1- Ferec 14 Zilhicce 
356 (20 Kasım 967) tarihinde Bağdat'ta 
öldü. 

Eserleri. Ebü' 1- Ferec'in e nsa b, ah bar. 
şiir ve şairler. meyhaneler, müsiki, şar
kıcılar vb. konularda otuz civarında eser 
yazdığı kaydedilmekte, bunlardan yal
nız dördünün günümüze ulaştığı bilin
mektedir. 1. el-Egani. Müellifinden da
ha çok meşhur olan bu eser, EmevT dev
rinde ve Abbasiler'in ilk dönemlerinde 
yaşayan şarkıcı ve bestekarlarla bunla
rın şarkı ve bestelerini konu edinmiştir. 
Ebü'I-Ferec şarkının güftesi, bestesi ve 
bestekarı hakkında bilgi verirken şiirin 
vezni, garTb kelimeleri, şairin ve beste
karın hayatı, şarkının kimin için beste
lendiği, hangi şarkıcılar tarafından okun
duğu gibi hususlara da temas eder. Bu 
bilgileri verirken zamanına kadar gelen 
yazılı belgelerle döneminde yaşamakta 
olan kişilerin ve bizzat kendisinin şahit 
olduğu olaylardan istifade eder. Ebü' 1-
Ferec'in bazı kitaplardan söz etmesi, dev
rinde gördüğü birçok olayı anlatması, 

döneminin adet ve görenekieri hakkın
da bilgi vermesi bakımından el-Egani 
büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim 
yazıldığı günden zamanımıza kadar baş
ta İbn Haldün olmak üzere birçok alim 
tarafından takdir edilmiştir. Ancak Ebü'I
Ferec'in rivayet metodunu (isnad zinciri) 
kullanmakla birlikte ravilerinin çoğunun 
metrük ve yalancılıkla itharn edilen ki
şiler (kezzab) olması, naklettiği haberle
ri değerlendirmemesi, hakkında bilgi ver
diği dönemleri ve özellikle tarihi şahsi-

yetleri, çok defa mevkileriyle bağdaş
mayacak şekilde olumsuz yönleriyle ve 
mübalağalı bir üslüpla anlatması, aynı 
olayı değişik yerlerde, değişik ifadelerle 
ve başka başka kişilere nisbet etmesi, 
aynı şiiri değişik şairlere mal etmesi gi
bi hususlar onun titiz bir araştırmacı ol
madığını. eserini tarihe ve tarihi olay
lara ışık tutmak için yazmadığını, giriş 

kısmında kendisinin de belirttiği gibi 
maksadının okuyucuyu eğlendirmek ol
duğunu göstermektedir. Bu sebeple eser 
tarihi bir kaynak olarak ihtiyatla kulla
nılmalıdır. Bununla birlikte el-Egani şiir, 
edebi tenkit, Arap müsikisinin tarihi ge
lişimi ve ihtiva ettiği diğer edebi malze
me bakımından İbn Haldün'un da be
lirttiği gibi "hiçbir edebiyatçının vazge
çemeyeceği bir şaheserdir". Nitekim bü
yük bir edip olan Vezir Sahib b. Abbad, 
bir yere giderken develerle taşıttığı kü
tüphanesini el-Egani'yi temin ettikten 
sonra beraberinde götürmekten vazgeç
miş ve el-Egani'nin kendisini bunlar
dan müstağni kıldığını ifade etmiştir. 

Dünyanın belli başlı kütüphanelerinde 
yazma nüshaları bulunan el-Egani ilk 
defa Bulak'ta yirmi cilt halinde basılmış
tır ( 1285) Daha sonra Rudolf E. Brünnow, 
Bulak baskısına esas olan nüshada bu
lunmayıp diğer bazı yazmalardan istifa
de ile topladığı malzemeyi bir cilt halin
de neşretmiş (Leiden ı 306 / 1888); 1. Gu
idi de aynı baskıyı esas alarak Cedavi 
lü Kitabi'l- Egani adıyla eserin bir fih
ristini hazırlamıştır (Paris 1318/1900) Üç 
cilt olarak Arapça'ya tercüme edilen bu 
fihristierin ilavesiyle Bulak baskısı yirmi 
dört ciltte tamamlanmıştır. Tunuslu el
Hac Mahmüd es-Sasi el-Egani'yi yirmi 
bir cilt halinde yeniden yayımlamış (Ka-
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EBÜ ' 1- FEREC el- iSFAHANf 

hi re 1323 / 1905). Guidi'nin hazırladığı fih
rist kısmını da üç cilt olarak bu yeni bas
kıya göre düzenleyip ilave etmiştir. Da
ha sonra Darü'ı-kütübi'I-Mısriyye bir ko
misyon kurarak el- Egani'nin yeni bir 
neşrine başlamış, ancak on altı cilt çıka
rabilmiştir (Kahire 1927-1970) Diğer cilt
leri ise ei-Hey' etü'I-Mısriyyetü'l-amme 

tarafından yayımlanarak eser yine yirmi 
dört cilt halinde tamamlanmıştır ( 1970-
1974) Darü ihyai't-türasi'I-Arabi bu bas
kıyı ofset olarak tekrarlamıştır (Beyrut). 
Bunlardan başka eserin Abdullah Alayi
IT-Ahmed Ebü Sa'd- Müsa Süleyman 
(1-XXV. Beyrut 1955-1964) ; Abdüssettar 
Ahmed Ferrac (!-XXV. Beyrut 1955- 1964); 
İbrahim ei-Ebyari (!-XXXI. Kahire 1389-
1399/ 1969-1979); Memduh Hakkı (1-XXV, 
Beyrut ı 983); Abdülemir AIT Mühenna -
Semir Yüsuf Cabir (1-XXV, Beyrut 14071 
1986) tarafından yapılan baskıları da var
dır. el-Egani'nin günümüze kadar on
dan fazla muhtasarı yapılmıştır. bunla
rın başlıcaları şunlardır: İbnü'I-Vezir ei
Mağribi (ö 418 / ı 027); Müsebbihi; İbn 
Nakıya; İbn Vasıl ei-HamevT. Tecridü'l
Egani min ?ikri'l-meşGliş ve'l-meşa
ni (nşr. Ta ha Hüseyin- İbrahim ei-Ebya
rT, I-VIl , Kahire 1955-1959); İbn Manzür. 
Mul]tarü'l-Egani fi'l- al]bô.r ve't- tehô.
ni (nşr M. Züheyr Şaviş, 1- Xl l, Beyrut 
1383 / 1964; İbrahim ei-Ebyarfvdğr .. Ka
hire 1965); Hüseyin b. Candar, Mul]ta
şarü'J-Egani; Abdülkadir b. Abdurrah
man ei-FasT. İdrakü'l-emani min Kitfı
bi'l-Egani; Antones-Salihani (ö 1941). 
Rennfıtü'l-mesalis ve'l-mesani ii ri-- - -
vayati'l-Egani (Beyrut 1888, 2. bs. 1923); 
Şeyh Muhammed ei-Hudari (ö 1345 / 
1927). Mühe??ebü'l-Egani (1-IX. Kahire 
1925-1926) ; Ahmed Kemal Zeki, Mul]
tdrdt min Kitdbi'l-Egani (Kahire 1961 l; 
Halil Hindevi, Mul]tdrdtü'l-Egani (1-V. 
Beyrut 1967) ; İhsan en-NassT, İl]tiydrdt 
min Kitfıbi'l- Egani (1-VI. Beyrut 1979-
1985) Abdülemir Ali Mühenna, el-Ega
ni'de kadınlarla ilgili olarak verilen bil-
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gileri A.{ıbdrü'n-nisrl' if Kitabi'I-Ega
ni (Beyrut 14091 ı 988); Davüd Seli üm ile 
NürT Hammüdl el-Kaysi eserdeki kişile
ri Şa.{ışiyyatü Kitabi'l- Egani (Bağda d 
1402/1982); Kemal en-Necml el-Ega
ni'de şarkıcı ve cariyelere dair anlatılan
ları Yevmiyyatü'l-mugannin ve'l-ce
vari (Kahire ı 986) adıyla yayımlamıştır. 
el-Egani ile ilgili olarak yapılan diğer 
bazı çalışmalar da şunlardır: M. Abdül
cevad el -Asma!, Ebü ·ı- Fe re c el -İşiaha
ni ve Kitabühü'l-Egani (Kahire 1951); 
Ahmed el-Haziri, Ricalü's-siyase ve'ş
şicr min hilô.li Kitabi'l-Egani (Tunus 
1982); Abdülmuln el-Mülewahl, Fihrisü 
mevad ve teracim ve a c lô.mi Kitabi'l
Egani ( Dımaşk ı 984); Ha beşi Seyyid Nasr, 
Na~dü'l-.{ıaberi'l-edebi if Kitabi'I-Ega
ni (Kahire 1 985); Hasan Muhsin, Mu c ce
mü '1- eliazi'l-müiessere if Kitô.bi'l-Ega
ni (Küveyt ı 987); Reşlde Abdülhamld el
Lekanl, Elia?.ü'l-e(ime ve'l-eşribe if 
Kitabi'l-Egani (İskenderiye ı 99 ı) 

2. Me~iitilü't-Talibiyyin. Ca'fer b. Ebü 
Talib'in şehadetinden (629) Muktedir- Bil
lah devrine (908-932) kadar Ehl-i beyt'
ten şehid edilenlerin hal tercümelerini, 
öldürülme sebeplerini, kimler tarafından 
nerede ve nasıl katledildiklerini anlatan 
bir eserdir. İlk defa Tahran'da (ı 307). da
ha sonra Bombay (ı 3 ı ı, Fahreddin en
NecefT'nin el·Müntal]ab fi ' l·Meraşf ve'[. 
l]utab'ının kenarında) ve Necef'te (ı 353) 
basılmıştır. Teknik hatalarla dolu olan 
birbirinin tekran mahiyetindeki bu baskı
lardan sonra Seyyid Ahmed Sakr eserin 
tenkitli neşrini gerçekleştirmiştir (Kahi
re 1949; 2. bs., Beyrut, ts.). 3. el-İma 'ü 'ş
şevacir. Şair cariyeleri konu alan bu eser 
Nürl Hammüdl el-Kaysi ve Yünus Ahmed 
es-Samerral'nin tahkikiyle neşredilmiş
tir (Beyrut 1404/ ı 984) Ancak naşirler 

eserden bazı müstehcen ibareleri çıkar
dıklarını ifade etmektedirler. Kitap ayrı
ca Celll el -Atıyye tarafından da yayım
lanmıştır (Beyrut 140511 985) 4. Kitabü 
Edebi'l- gurebô. ~ Gurbette gurbetle il
gili olarak şiir söyleyenierin şiirlerini ih
tiva eden bu eseri Selahaddin el-Münec
cid yayımiarnıştır (Beyrut I 972) (diğer eser
lerinin bir listesi için bk. Me~atilü'ç- Tali
biyyfn lnşr. Seyyid Ahmed Sakrl. naşirin 

mukaddimesi, s. t-h). Ebü'l-Ferec'in Ebü 
Temmam, Ebü Nüvas ve Buhtürl'nin di
vanlarını tertip ettiği söyleniyorsa da bu 
divanları tertip eden Ebü' I- Ferec değil 
Ali b. Hamza el-İsfahanl'dir (ö. 375/985-
86). Aynı nisbeyi taşımaları sebebiyle iki 
İsfahanf karıştırılmış olmalıdır (bk. Ya
kut, XIX, 251). 
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EBÜ'l -FEREC el-KATİB 

(bk. İBN HİNDÜ). 

EBÜ'I- FEREC-i RÜNİ 

(bk. RÜNİ). 

EBÜ'l -FEREC eş-ŞIRAzl 

< -s_;~ı r.}ll Y-ı ı 
Ebü'l-Ferec Abdülvahid 

b. Muhammed b. All eş-Ş!razl 
el-Makdisl ed-Dım aş ki 

(ö. 486/1094) 

Hanbeli fıkıh alimi. 

_j 

_j 

ı 

_j 

Aslen Sirazlı olup Harran'da doğdu. 
idareci ve ilim ehli bir sülaleye mensup
tur; soyu meşhur sahabi Sa'd b. Uba
de'ye ulaşmaktadır. Kaynaklarda Sa'df, 
Ubadl, Hazreel gibi nisbelerle anılma

sı da bundan dolayı olmalıdır. Bağdat'
ta Kadi Ebu Ya'la el - Ferra'nın dersle
rine uzun yıllar devam edip ondan fı

kıh okudu ve hocasının kitaplarını istin
sah etti. Daha sonra Suriye'ye giderek 
bir süre Beytülmakdis'te ikamet etti. 
Ardından da Dımaşk'a yerleşti. Orada 
Ebü Hasan İbnü's-Simsar, Abdürrezzak 
b. Fazi el-Kelal ve EbQ Osman es-Sa
bun!' den hadis dinledi; vaazlar verdi ve 
aralarında Şerefü'l-İslam lakabıyla tanı
nari oğlu Abdülvehhab'ın da bulunduğu 
birçok talebe yetiştirdi. Hükümdarların 
meclislerinde Eş'arller' le fikri tartışma
larda bulundu. Şam ve çevresinde Han
beli mezhebini yaydı. 28 Zilhicce 486 ( 19 

Ocak 1094) tarihinde Dımaşk'ta vefat et
ti ve Babüssagrr Kabristanı'na defnedil
di. Kabri meşhur bir ziyaretgah olup ya
nı başında İbn Receb el-Hanbelf'nin (ö 

795/ 1393) mezarı bulunmaktadır. 

Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş'un çok 
saygı gösterdiği Ebü' 1- Ferec eş- Ş! razi 
sünnete son derece bağlı, abid, zahid 
ve keramet ehli bir kişiydi. Bazı fıkhl 

konularda kendine has görüşleri vardır 
(bk. İbn Receb, I, 72-73). Aynı zamanda 
güçlü bir hatip olan Ebü'l-Ferec'in kendi
sinden sonra birçok alimin yetiştiği nes
li bu muhitte "İbnü'l-Hanbell sülalesi" 
diye tanınmıştır. 

Kaynaklarda adları geçen eserleri şun
lardır: Hanbeli fıkhına dair el-lial}., el
Mübhic, el-Münte.{ıab; akaid ve kela
ma dair et- Tebşıra ii uşılli'd- din; tef
sire dair Kitabü'l- Cevahir (otuz cilt) 


