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EBÜ'l-FETH ed-DEYLEMİ 

( -A...ıll ~\ Y.l ) 

N asır- Li d! nillah 
Ebü'l-Feth Nasır b. el-Hüseyn 

b. Muhammed el-Haseni 
(ö. 444 / 1052) 

Yemen'de ilk kurulan 
Zeydi İmamları Devleti'nin 
son lideri ve Zeydiyye'nin 

otuz altıncı imaını 
(1039-1052). 

_j 

Kaynaklarda gerek kendisinin gerekse 
baba ve dedelerinin adları hakkında de
ğişik tesbitler yapılmıştır. Hz. Hasan'ın 
soyundan gelen bir aileye mensup oldu
ğu bilinmektedir. Hazar denizinin güney
batısında Deylemliler arasında da'vet• -· 
te bulunduğu için Deylemi nisbesiyle anıl
maktadır. 429 (1038) yılından sonra Ye
men'e geldi ve Kuzey Yemen'de imam
lığını ilan ederek halkı kendisine biat et
meye çağırdı. Pek çok kabilenin bu da
vete uyarak biat etmesiyle askeri gücü 
arttı. Zahir Hemdan bölgesinde Zibin ya
kınındaki Zafar kasabasında inşa ettir
diği kaleye yerleşti. 437'de (1045) Sa'de 
şehrini zaptederek buradaki Beni Hav
lan kabilesini kılıçtan geçirdi. Aynı yıl 

San'a'yı zaptetti. Ertesi yıl İmam Hüse
yin el-Mehdi'nin kardeşi ve bir Zeydi fır
kasının lideri olan Ca'fer b. Kasım el-İya
nf'den biat aldı. Bir müddet sonra Ca'fer, 
Hemdan' ın reisi Yahya b. Ebü Haşid ile 
birlikte isyan ederek Ebü'l-Feth ed-Dey
lemf'nin adamlarını San'a'dan sürdüler 
ve hutbelerden adını çıkardılar. Bu sıra
da Acib ve Esafit kalelerini ele geçirmek 
için Ca'fer .ile Ebü'l-Feth ed-Deylemf'ye 

bağlı kuwetler arasında savaşlar oldu. 
Ali b. Muhammed es-Suleyhf'nin 439 
(1047) yılında Cebelimesar' ı işgali ve Ye
men'de süratli bir istila hareketine giriş
mesi üzerine Ebü'l-Feth ed-Deylemi, 
mensuplarıyla birlikte çeşitli beldelere 
sığınmak zorunda kaldı; o günlerde Ye
men'de devam eden kıtlığın da tesiriyle 
taraftarlarının birçoğunu kaybetti. Ar
dından Necdülcah denilen yerde Ali b. 
Muhammed es-Suleyhf'ye yeniidi ve 70 
taraftarıyla birlikte öldürüldü. Mezarı 

Ans'a bağlı Effk köyündedir. Onun nes
linden gelenler Yemen'de daha sonraki 
dönemlerde Benü'd-Deylemi adıyla meş
hur olmuşlardır. 

Eserlerinden müfessir ve fakih oldu
ğu anlaşılan Ebü'l-Feth ed-Deylemf'nin 
kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: 
el-Burhan ii teisiri garibi'l-~ur,an, 
el - 'Ahdü 'l- eki d ii teisiri'l-Kur, ani'l
mecid, Mesa, ilü 'ş- Şerif el~ ~asım b. 
el- 'Abbas (bu eserlerin yazma nüshaları 
için bk. Abdullah Muhammed Habeşi, s. 
587; Ahmed b. Muhammed eş-ŞamT, 1, 
263), er-Risaletü'l-mübhice ii'r-reddi 
'ala fir~ati'ğ-ğalôli'l-müteleclice, el
Ma c arif. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Keş{ü '?· ?unan, ll , 1724; Yahya b. Hüseyin. 
Gayetü'l-emanf {f a!Jbari ' l-kutni'l- Yemant (nşr. 
Said Abdülfettah Aşür - M. Mustafa Ziyade). 
Kahire 1388/1968, s. 246-247, 250; Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 698; Ziriklf. el·A' lam, Vlll, 
309·310; Hasan Süleyman Mahmüd. Tarf!Ju'l · 
Yemen, Kahire 1376 / 1957, s. 194-195; Keh

·hale, Mu'cemü'l-mü'elli{fn, XIII , 69-70; Ah
med Mahmüd Subhf, ez-Zeydiyye, Kahire 1404/ 
1984, s. 590; Ahmed b. Muhammed eş-Şamf, 

Tarf!Ju'l· Yemeni'l-{ikrf {i ' l- 'asri'l- 'Abbas[, Bey· 
rut 1407 /1987, 1, 263; Abdullah Muhammed 
el - Habeşf, Meşadirü'l·{ikri'l-islamf fi'l- Yemen, 
Beyrut 1408/1988, s. 586-587 ; isamüddin Ab
durrauf el-Fıkl, el-Yemen {f zılli 'l-islam [bask ı 
yeri ve yı lı yok[ (Darü' I -Fikri ' l-Arabl). s . 125· 
126; R. Strothmann. "Nasır", iA, IX, 94; a.mlf .• 
"Zeydiye" , a.e., XIII, 550; W. Madelung. "Abu'l
Fath al-Daylamf", E/2 Suppl.(İng.). s. 22. 

L 

liJ M. ZEKi DuMAN 

EBÜ'l -FETH el-EZDİ 

(...s~)~\ ~IY-I) 

Ebü'l -Feth Muhammed b. Hüseyn 
b. Ahmed el-Ezd! el-Mevsıli 

(ö. 374 / 985) 

Hadis hafızı . _j 

Musul'da doğup Bağdat' ta yaşadı. 

Yetişme çağında EbO Ya'la el-Mevsılf, 

İbn Cerir et-Ta beri, Eb O ArObe el-Har
ranf. İbnü'l-Bagandi, Ebü'l-Kasım el-

EBÜ' 1- FETH el- EZDI 

Begavi ve daha birçok hocadan hadis 
aldı. Kendisinden de EbO Nuaym el - İs
fahani, EbO İshak İbrahim b. Ömer el
Bermekf gibi hadisçiler rivayette bulun
dular. 

Ebü Bekir el -Berkanf'nin zayıf bir ra
vi kabul ettiği Ebü'l-Feth. Büveyhi emir
lerinden Rüknüddevle (947-976) için, "Ceb
rail Hz. Peygamber'e bu emirin sOretine 
girerek vahiy getirirdi" anlamında bir 
hadis uydurmakla ve bunun karşılığın
da emirin iltifat ve ikramına nail olmak
la itharn edilmiştir. HatTb el-Bağdadf'
nin naklettiği bu hadis uydurma olayını 
Sem'ani ve İbnü'l-Cevzi ondan aynen ak
tarmakta, İbn Hacer el-Askalani ise bu 
hadiseyi bir başka Muhammed b. Hüse
yin el-Ezdf'nin biyografisinde (Lisanü 'L

Mfzan, V, 140) zikretmektedir. Ancak Ze
hebf'nin hiçbir eserinde bunu nakletme
mesi iddiayı doğru bulmadığı kanaati
ni uyandırmaktadır. HatTb el - Bağdadi, 

Ebü'l-Feth'in rivayetleri arasında garTb 
ve münker hadisler bulunduğunu söyle
mekte, münker rivayetlerine bir misal 
veren Zehebi ise onu ileri derecede za
yıf bulanların haklı olmadığını ifade et
mektedir. 

Musul alimlerinin önemsemedikleri 
ve hatta hafife aldıkları Ebü'l-Feth, za
yıf raviler hakkında yazdığı eserinde mü
samahasız davrandığı ve birçok muhad
disin güvenilir kabul ettiği pek çok kişi

yi hiçbir delile dayanmaksızın zayıf say
dığı için tenkit edilmiştir. 

Ebü'l-Feth el-Ezdi Şewal 374'te (Mart 
985) Musul'da vefat etti. Bu tarih 367 
(977 -78) ve 369 (979-80) olarak da zik
redilmektedir. 

Eserleri. 1. Tesmiyetü men vaie~a is
mühı1 isme ebihi mine's-şaJ:ıabe ve't
tabicin ve men bacdehüm mine'l -mu
J:ıaddişin. Basim Faysal Ahmed el-Ceva
bire, risalenin Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki nüshasına (lll. Ahmed, 
nr. 624 / 17, vr. 2263 -228•) dayanarak ese
ri Men vaie~a ismühı1 isme ebih adıy
la ve müellifin Men vaie~a ismühı1 kün
yete ebih adlı risalesiyle birlikte yayım
lamıştır (Küveyt 1408/ 1988). Z. Men va
ieka ismühı1 künyete ebih. Müellifin 
birinci eseriyle birlikte neşredilmiştir (Kü
veyt 1408/ 1988). 3. Kitabü'l-Mal]zı1n ii 
cilmi'l- J:ıadiş. Kendilerinden sadece bir 
kişinin hadis rivayet ettiği 269 sahabiyi 
alfabetik olarak sıraladığı ve bunlardan 
seksen ikisinin rivayetlerini de zikretti
ği eserin bir nüshası Topkapı Sarayı Mü-
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zesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (lll 
Ahmed, nr. 624 / 20, vr. 206b-219b) Ali Vas
fi Kurt eser üzerinde yüksek lisans tezi 
çalışması yapmıştır (MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1987) 4. İsmü külli sahô.biy
yfn reva 'an Reswillah emren ve neh
yen ve men ba'dehr1 mine't-tabi'in 
ve gayrihim mimmen JQ el]a lehr1 yü
vati~u ismühr1 min ne~aleti'l - hadfş 

min ce mf 'n- emşar. Eserin birer nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi (lll . Ahmed, 
nr. 2969 / 5, vr. 525 •-532b) ve Süleyma
niye (Ui. leli , nr. 3729/ 8, vr. 73 b-92•) kü
tüphanelerinde mevcuttur. s. E~adfş 

münte~at. Garibü'l-hadise dair olan bu 
çalışmanın bir nüshası Zahiriyye Kütüp
hanesi'ndedir (Mecmua, nr. 79, vr. 1 I 2•
IJ5b). 6. Ki tab ffhi meva 'i? ve ~ikem. 
Bir nüshası Zahiriyye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Mecmua, nr. 18, vr. I 76•-
193•). 

Ayrıca Feva 'id fi'l- ~adfş, Zehebi'nin 
büyük bir cilt olduğunu söylediği el-Cer~ 
ve't- ta 'dı''J fi'd- du' ata' min ricali'l
hadfş ve Şer~u·ş-Şihô.b adlı eserleri
nin bulunduğu kaynaklarda zikredilmek
tedir. 
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EBÜ' l - FİDA 
( ,l..ı.<ll Y.f ) 

Ebü'l-Fida' el -Melikü'l-Müeyyed 
İmadüddin İsmail b. All 
b. Mahmud el-Eyyı1bl 

(ö. 732/1331) 

Eyyubi hanedanına mensup melik, 
tarihçi ve coğrafyacı. 

_j 

672 yılı Cemaziyelewelinde ( Kasım 1273) 
Dımaşk'ta doğdu. Selahaddin-i Eyyü
bi'nin yeğeni Hama hakimi Takıyyüd
din Ömer'in ahfadındandır. Ailesi Mo
ğol istilası sırasında Hama'dan Dımaşk'a 
kaçmıştı. Moğollar' ın 680'de ( 1281) Hu
mus yakınlarında mağlüp olması üzeri
ne ailesi, şehrin hakimi olan amcası el-
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Melikü'l- Mansür Muhammed'le birlikte 
tekrar H ama 'ya döndü. Babası el- Me
likü'I-Efdal Ali 683'ten (1284-85) itiba
ren Hama'da idari görev aldı. On iki yaş
larında iken amcaıadesi ei-Melikü'I-Mu
zaffer Mahmud 'la beraber Haçlılar'a kar
şı düzenlenen birçok sefere ve bu ara
da Merkab Kalesi'nin fethine, daha son
ra da Trablusşam'ın ve diğer sahil şehir
lerinin Haçlılar'dan geri alınması için dü
zenlenen sefer! ere katıldı . 691 'de ( 1292) 
Fırat kıyılarına hakim bir mevkide bulu
nan Kal'atü'r-Rüm 'u zaptetmek üzere 
gönderilen orduda görev aldı ve büyük 
kahraman l ıklar gösterdi. 698 ( 1298-99) 
yılında Memlük Sultanı Laçin'in Sis'te hü
küm süren Ermeni Krallığı'na karşı ter
tipiediği sefere iştirak etti. Babasının 

ölümünden sonra el-Melikü'I-Muzaffer'in 
yardımcısı oldu ve ordudaki rütbesi yük
seltildi. Daha sonra Moğollar' la yapılan 

savaşlara katıldı. Bu arada Esirüddin 
Abdurrahman el-Eb h eri ve Kadılkudat 

İbn Vasıl gibi birçok hocadan ders aldı. 
Fıkıh . tefsir, felsefe, mantık. tıp, bota
nik. tarih, coğrafya ve nahiv gibi çeşitli 
ilim dallarında bilgi sahibi oldu. Çok er
ken tarihlerden itibaren devrinde mey
dana gelen olayları kaydetmeye başla
dı. Ayrıca şiir yazdı ve zamanındaki ede
bi gelişmelere rehberlik etti. el-Melikü'I
Muzaffer'in 698'de (1298-99) ansızın ölü
mü üzerine Hama'nın yönetimi Eyyübi 
ailesinin elinden çıktı ve Emir Karasun
gur buraya naib tayin edildi. Ancak Ebü'l
Fida bir müddet sonra Kerek'te bulun
duğu sırada Memlük Sultanı el -Melikü'n
Nasır Muhammed b. Kalavun ile görü
şerek onun güvenini kazandı ve kendisini 
Hama'ya naib tayin ettirdi (8 Cemaziyelev
vel 710 / 3 Ekim 1310) ei-Melikü'n-Na
sır Muhammed ile sık sık görüşüp dost-

Ebü' l- Fida' nı n 

Hama'daki 
türbesin in 
XIX. yüzyıl 

sonlarındaki 

durumunu 
gösteren 

bir fotoğraf 
( İ Ü Ktp., 

Albüm, 

m. 90.5671 

luklarını daha da sağlamlaştırdı ve 25 
Rebiülahir 712 (30 Ağustos 1312) tarihin
de ei-Melikü's-Salih lakabıyla Hama me
liki oldu. 1320'de Sultan Muhammed ile 
birlikte hacca gittiler. dönüşte ei-Meli
kü 'n - Nasır Muhammed ona sultan un
vanını ve el-Melikü'l-Müeyyed lakabını 
verdi. bütün saltanat alametlerini taşı
masına müsaade etti ( 17 Muharrem 720/ 
28 Şubat 1320). Sultan Muhammed onun 
ilmine, edep ve faziletine hayrandı. Bun
dan dolayı bütün emirlerin ve devlet er
kanının ona saygılı davranmalarını is
terdi. 

Ebü' ı- Fida sultan unvanını aldıktan 

sonra da tevazudan uzaklaşmadı ve hal
kın ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Bir 
kısmı bugün bile ayakta olan saray, ca
mi ve medreseler yaptırdı. Hama'daki 
Camiu'l - hayyat (Gimiu'd - dehşet) onun 
eseridir. Suriye ve Mısır'daki emir ve me
liklerin birbirleriyle sürekli mücadele ve 
rekabet içinde oldukları bir dönemde 
Hama'yı hiçbir sa ldırıya uğramaksızın 

idare etmesi, onun kabiliyetti ve maha
retli bir devlet adamı olduğunu göster
mektedir. Ayrıca alim, edip ve şairleri 

korumuştur. 

Ebü'l-Fida 23 Muharrem 732'de (26 
Ekim 1331) Ha ma· da vefat etti ve da
ha önce kendisi için yaptırdığı türbede 
defnedildi. Ölümü sadece ilim sahipleri
ni değil aynı zamanda onun adil yöneti
mi altında müreffeh ve huzurlu bir ha
yat yaşayan Hama halkını da materne 
boğmuştur. Zamanla harap olan türbe
si 192S'te tamir ettirilmiştir. 

Eserleri. 1. el-Mugtaşar* if taril]i'l- be

şer ( el-Mul]taşar fi al]bari'l- beşer, Taril]u 

Ebi ' l-Fida). Yaratılıştan 729 ( 1329) yılı

na kadar gelen umumi bir tarih olup ilk 
defa 1286'da (1870) istanbul'da iki cilt 
(dört cüz) halinde yayımlanm ıştı r. 2. Tak
vimü'l-büldan*. VIII. (XIV.) yüzyılda coğ 

rafya alanında yazılmış en değerli kitap
lardan biri olup ilk defa 1840'ta J. T. 
Reinaud ve M. G. de Slane tarafından 
Paris'te yayımlanmıştır. 3. Na?mü '1-lfa
vi's- sa gi r. Necmeddin Abdülgaffar el 
Kazvini'nin el-Ifavi'ş- şagii: adlı eserinin 
manzum şeklidir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3678 / 20) 4. Şerhu'J-Katiye. 

Cemaleddin İbnü'l-Haci b'in nahve dair 
el- Katiye adlı eserine yazmış olduğu 
şerhtir (Kastamonu il Halk Kütüphanesi, 
nr. 2892). Bunlardan başka kaynaklarda 
adları geçen diğer eserleri de şunlard ı r: 

Kitdbü'l-Mevazfn, et- Tibrü'l-mesbuk 


