EBÜ' 1- FETH el- EZD)
zesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (lll
Ahm ed, nr. 624 / 20, vr. 206b -219b) Ali Vasfi Kurt eser üzerinde yüksek lisans tezi
çalışması yapmıştır (MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1987) 4. İsmü külli sahô.biyyfn reva 'an Reswillah emren ve nehyen ve men ba'dehr1 mine't-tabi'in
ve gayrihim mimmen JQ el]a lehr1 yüvati~u ismühr1 min ne~aleti'l - hadfş
min cemf 'n- emşar. Eserin birer nüshası Topkapı Sarayı Müzesi (lll . Ahmed,
nr. 2969 / 5, vr. 525 •-532b) ve Süleymaniye (Ui.leli , nr. 3729/ 8, vr. 73 b-92 •) kütüphanelerinde mevcuttur. s. E~adfş
münte~at. Garibü'l-hadise dair olan bu
çalışmanın bir nüshası Zahiriyye Kütüphanesi'ndedir (Mecmua, nr. 79, vr. 1I 2•IJ5 b). 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'lhadfş ve Şer~u·ş-Şihô.b adlı eserlerinin bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.
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EBÜ' l - FİDA

Melikü'l- Mansür Muhammed'le birlikte
tekrar Hama 'ya döndü. Babası el- Melikü'I-Efdal Ali 683'ten (1284-85) itibaren Hama'da idari görev aldı. On iki yaş
larında iken amcaıadesi ei-Melikü'I-Muzaffer Mahmud 'la beraber Haçlılar'a karşı düzenlenen birçok sefere ve bu arada Merkab Kalesi'nin fethine, daha sonra da Trablusşam'ın ve diğer sahil şehir
lerinin Haçlılar'dan geri alınması için düzenlenen sefer! ere katıldı . 691 'de ( 1292)
Fırat kıyılarına hakim bir mevkide bulunan 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 hüküm süren Ermeni Krallığı'na karşı tertipiediği sefere iştirak etti. Babasının
ölümünden sonra el-Melikü'I-Muzaffer'in
yardımcısı oldu ve ordudaki rütbesi yükseltildi. Daha sonra Moğollar ' la yapılan
savaşlara katıldı. Bu arada Esirüddin
Abdurrahman el- Eb heri ve Kadılkudat
İbn Vasıl gibi birçok hocadan ders aldı.
Fıkıh . tefsir, felsefe, mantık. tıp, botanik. tarih, coğrafya ve nahiv gibi çeşitli
ilim dallarında bilgi sahibi oldu. Çok erken tarihlerden itibaren devrinde meydana gelen olayları kaydetmeye başla
dı. Ayrıca şiir yazdı ve zamanındaki edebi gelişmelere rehberlik etti. el-Melikü'IMuzaffer'in 698'de (1298-99) ansızın ölümü üzerine Hama'nın yönetimi Eyyübi
ailesinin elinden çıktı ve Emir Karasungur buraya naib tayin edildi. Ancak Ebü'lFida bir müddet sonra Kerek'te bulunduğu sırada Memlük Sultanı el -Melikü'nNasır Muhammed b. Kalavun ile görüşerek onun güvenini kazandı ve kendisini
Hama'ya naib tayin ettirdi (8 Cemaziyelevvel 710 / 3 Ekim 1310) ei-Melikü'n-Nasır Muhammed ile sık sık görüşüp dost-

( ,l..ı.<ll Y.f )

Ebü'l-Fida' el -Melikü'l-Müeyyed
İmadüddin İsmail b. All
b. Mahmud el-Eyyı1bl
(ö. 732/1331)

L

Eyyubi hanedanına mensup melik,
tarihçi ve coğrafyacı.

Cemaziyelewelinde ( Kasım 1273)
doğdu. Selahaddin-i Eyyübi'nin yeğeni Hama hakimi Takıyyüd
din Ömer'in ahfadındandır. Ailesi Moğol istilası sırasında Hama'dan Dımaşk'a
kaçmıştı. Moğollar' ın 680'de ( 1281) Humus yakınlarında mağlüp olması üzerine ailesi, şehrin hakimi olan amcası el672

yılı
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Ebü' l- Fida' nı n
Hama 'daki
türbesin in
XIX. yü zyıl
sonlarındaki

durumunu
gösteren
bir foto ğraf
( İ Ü Ktp.,

Albüm,
m. 90.5671

luklarını daha da sağlamlaştırdı ve 25
Rebiülahir 712 (30 Ağustos 1312) tarihinde ei-Melikü's-Salih lakabıyla Hama meliki oldu. 1320'de Sultan Muhammed ile
birlikte hacca gittiler. dönüşte ei-Melikü ' n - Nasır Muhammed ona sultan unvanını 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. Bundan dolayı bütün emirlerin ve devlet erkanının ona saygılı davranmalarını isterdi.

Ebü' ı- Fida sultan unvanını aldıktan
sonra da tevazudan uzaklaşmadı ve halkın ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Bir
kısmı bugün bile ayakta olan saray, cami ve medreseler yaptırdı. Hama'daki
Camiu'l - hayyat (Gimiu'd - dehşet) onun
eseridir. Suriye ve Mısır'daki emir ve meliklerin birbirleriyle sürekli mücadele ve
rekabet içinde oldukları bir dönemde
Hama'yı hiçbir sa l dırıya uğramaksızın
idare etmesi, onun kabiliyetti ve maharetli bir devlet adamı olduğunu göstermektedir. Ayrıca alim, edip ve şairleri
korumuştur .

Ebü'l-Fida 23 Muharrem 732'de (26
Ekim 1331) Ha ma· da vefat etti ve daha önce kendisi için yaptırdığı türbede
defnedildi. Ölümü sadece ilim sahiplerini değil aynı zamanda onun adil yönetimi altında müreffeh ve huzurlu bir hayat yaşayan Hama halkını da materne
boğmuştur. Zamanla harap olan türbesi 192S'te tamir ettirilmiştir.
Eserleri. 1. el-Mugtaşar * if taril]i'l- be( el-Mul]taşar fi al]bari'l- beşer, Taril]u
Ebi'l-Fida). Yaratılıştan 729 ( 1329) yılı

şer

na kadar gelen umumi bir tarih olup ilk
defa 1286'da (1870) istanbul'da iki cilt
(dört cüz) halinde yayımlanm ı ştı r. 2. Takvimü'l-büldan*. VIII. (XIV.) yüzyılda coğ 
rafya alanında yazılmış en değerli kitaplardan biri olup ilk defa 1840'ta J. T.
Reinaud ve M. G. de Slane tarafından
Paris'te yayımlanmıştır. 3. Na?mü '1-lfavi'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
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taril]i'l-mülı1k, el-Künnô.ş

I, I84;

Keş(ü '?·?unün,

(Kütübi,

ll, I465) .
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~ ABDÜLKERİM ÖZAY DI N
EBÜ'l-FÜTÜH el-MÜSEVİ
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hediyeler ve hil'at gönderdi. Bunun
üzerine pek çok kimse Ebü' 1- Fütüh 'tan
ayrıldı ve Hakim- Biemrillah'a bağland ı.
Ebü'l- Fütüh ise Cerrahiler'den ve Türk
emirlerinden Yarüh Tegin'den Mekke'ye dönme konusunda yardım istedi. Onların yardımıyla aynı yıl içinde gizlice Vadilkura'ya kadar geldi. Emirliği Ebü'tTayyib'den alarak durumu Fatımf halifesine bildirdi, Fatımf halifesi de bunu
kabul etmek zorunda kaldı. Bundan sonra Ebü'l- Fütüh hutbeyi Fatımf halifesi
adına okuttu ve ölünceye kadar Mekke
emirliğine devam etti. Ancak halife, Ebü'lFütüh'a yardım eden Müferric b. Dağfel'i
bir hile ile öldürttü (404 / 1013)
Ebü'l-Fütüh'un ölümünden sonra oğ
lu Şül~ür Mekke emfri oldu. Yirmi üç yıl
emirlik yapan Şükür ' ün erkek eviadı
olmadığından MOsevi ailesinin emirliği
onunla sona erdi (453 / 106 1) Emirlik aynı sülaleden Beni Füleyte (Felite) denilen
Haşimiter (Havaşim) ailesine geçti.
şitli
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~ CAHİD BALTACI

Hasen b. Ca'fer b. Muhammed
ei-Musevl ei-Hasenl
(ö. 430 / 1039)

EBÜ'l- GADiYE

( :L_~~ı Y.l)

Mekke emiri
(994- 1039).
L

Ebü'l-Gadiye
Yesar b. Sebu' el - Cühenı
(ö. 83/702'den sonra)
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Mekke'de emirlik yapan şeriflerden Hz.
Hasan evladından Müsa b. Abdullah'tan
dolayı MOsevi nisbesini almıştır. Bu aileye mensup emirlerin ilki Müsa b. Abdullah, sonuncusu da Ebü'l-Fütüh'un oğlu
Şükür'dür.

Kardeşi Isa b. Ca'fer'in 384'te. (994)
ölümü üzerine Mekke emiri olan Ebü' lFütüh cesur, idealist ve şair ruhlu bir
kimseydi. 381 (991) yılından itibaren kardeşine emirlikte yardımcı olmuş, bu sı
rada büyük nüfuz kazanmış, Abbasi ve
Fatımf halifelerine çeşitli yazılar yazmış 
tı. Ebü'l-Fütüh 402'de (1011) Mekke'de
müstakil emirliğini ilan etti ve adına para bastırdı. Daha sonra Filistin'in merkezi Remle'ye _giderek Raşid- Billah lakabıyla bu defa halifeliğini ilan etti. Buna
karşılık Fatımf Halifesi Hakim- Biemrillah 403 (1012) yılında Ebü'l-Fütüh'un
amcaıadesi Ebü't-Tayyib'i Haremeyn valiliğine tayin etti ve 50.000 dinarla çe-

L

Sahabi.
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Ebü'l-Gadiye kOnyesiyle tanınan iki
sahabiden birinin nisbesi Cühenf, diğe
rininki Müzeni'dir. Bazıları bunların aynı
kişi olduğunu ileri sürmüşlerse de bu
görüş taraftar bulmamıştır. Ebü'l-Gadiye el-Cüheni'nin adının Müslim olduğu
da söylenmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmadığı gibi ne zaman müslüman olduğu da belli değildir. Akabe'de Resülullah'a biat ettikten sonra orada kendisinden dinlediği bir konuşma
ya dair rivayetin (f'v1üsned, IV, 76; V, 689),
Veda haccında irad edilip caniara ve mallara kastetmeyi yasaklayan hutbenin bir
bölümü olması düşündürücüdür. Ayrıca
Akabe Biatı'na katılan sahabe arasında
onun adı geçmemektedir. Ebü'l-Gadiye'nin namaza geç geldiği bir gün Hz.
Peygamber'in bunun sebebini sorduğu ,

bir çocuğunun doğduğunu söylemesi üzerine çocuğu getirtip başını okşadığı ve
ona Sa'd adını koyduğuna dair rivayetle
(Müttaki el-Hindi, XIII , 6 17) kendisinin Hz.
Peygamber zamanında küçük bir çocuk
olduğuna dair rivayeti (İbnü ' l-Esir, VI, 237)
bağdaştırmak da mümkün görünmemektedir. Ebü'l-Gadiye'nin üç kişiyle birlikte Medine'ye hicret ettiği (f'v1üsned, IV,
76) ve Hudeybiye Antiaşması'nda bulunduğu da söylenmektedir.
Hz. Osman taraftarı olduğu anlaşılan
Ebü'l-Gadiye'nin, Küfe valiliğinden aziedilen Arnmar b. Yasir'in Hz. Osman aleyhinde konuşmasını duyup ona kin beslediği, Sıffin Savaşı'nda bir fırsatını bularak Ammar'ı öldürdüğü rivayet edilmektedir. Caniara ve mallara kastetmeyi yasaklayan hadisi rivayet eden bir kimsenin, Ammar'ı öldürenin cehennemlik olduğuna (f'v1üsned, IV, 198) ve onu asi bir
topluluğun öldüreceğine (Buhari, "Salat",
63; Müslim, "Fiten", 70, 72, 73) dair rivayetlere rağmen bu işi yapmasını ve Ammar' ı nasıl öldürdüğünü çekinmeden anlatmasını İbnü ' 1- Esir ve diğer bazı müellifler hayretle karşılamışlardır.
Ebü'l-Gadiye ResOlullah'ın vefatından
sonra Suriye'de yaşamış, hayatının sonlarına doğru da Vasıt'a göç etmiştir. Onun
ok atıcılığındaki mahareti. Muaviye devrinde Bizanslılar'la yapılan bir deniz savaşında çok işe yaramıştır. Düşman donanmasından fırlatılan neft yağına bulanmış ateşli paçavraların İslam ordusunda büyük kayıplara yol açması üzerine
Ebü'l-Gadiye bunları fırlatan askeri okla öldürmüş, ateş Bizans gemisine düşünce yangın çıkmış ve gemide bulunan
300 Bizans askeri ölmüştür. Bu olaydan
sonra, "Ebü'l-Gadiye'nin oku 300 askeri
öldürdü" sözü meşhur olmuştur.
Ebü'l-Gadiye'nin ölüm tarihi kesin olarak belli değildi r. 83 (702) yılında Haccac tarafından kurulan Vasıt şehrine göç
etmesi ve Haccac ile bazı temaslarda bulunması dikkate alınarak 83'ten sonra
öldüğü söylenebilir. Kendisinden oğlu
Sa'd, Halid b. Ma'dan, Külsüm b. Cebr
ve bazı Suriyeliler rivayette bu l unmuş
lardır.
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