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EBÜ'I- LEYS es-SEMERKANDİ
(bk. SEMERKANDi, Ebü'l-Leys).

EBÜ'I- MEALI,
Muhammed b. Ubeydullah
( .Wl-~:+ ı:r. ~ JWI yi )
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(V./ XI. yüzyıl)
Dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili
en eski Farsça eser olan
Beyanü:l-edyan'ın

müellifi
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Iranlı

yazar

(bk. BEYANÜ'l-EDYAN).
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NASRUUAH-ı MÜNŞI
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(bk. NASRUUAH-ı ŞiRAzi).

EBÜ'I-MEHASiN ei-FASI
( .rtA!\ .:r--~ 1 yi )
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Ebü'l-Mehasin Yusuf b. Muhammed
b. Yusuf el·Fihrl el-Fas!
(ö. 1013 / 1604)
L

Mutasavvıf.

_j

19 Rebfülewel937'de (10 Kasım 1530)
Kasrülkebfr'de {Aicazarquivir) doğdu . Doğum yılı 938 olarak da kaydedilir. Kuzey Afrika fatihi Ukbe b. Nafi' ei-Fihrf'nin soyundan gelen ve Endülüs şehirle
rinden Maleka'nın {Malaga) tanınmış ailelerinden olan Beni'I-Cedd'e mensuptur.
Ailesi IX. (XV.) yüzyılın sonlarına doğru
Fas'a göç etti ve buraya nisbetle anıldı.
Ticaretle uğraşan babası Muhammed b.
Yüsuf daha sonra Kasrülkebfr'e yerleş
ti. İlk tahsilini burada yapan Ebü'I -Mehasin, Abdurrahman b. Muhammed eiHabbaz ei-Kasrfden Kur'an, fıkıh ve nahiv okudu. Genç yaşta devrin büyük velilerinden Şazeliyye şeyhi Abdurrahman eiMeczüb ·a intisap etti. Tahsilini tamamlamak için biri 960 'tan (1553) önce. diğeri 962'de (1555) olmak üzere iki defa Fas'a gitti. Aralarında İbn Celal et Tilimsanf, Abdurrahman b. İbrahim edDükkalf ve Ahmed ei-Mencür' un da bulunduğu birçok hocadan ders aldı. Daha sonra Kasrülkebfr' e döndü ve ders
vermeye başladı. Kısa sürede şöhrete
kavuştu. Şeyhi Abdurrahman ei-Meczüb onu takdir eder ve kendisine "çağı 
nın Gazzali'si" derdi. Abdurrahman eiMeczüb vefat edince (Zilhicce 976 / May ıs 1569) Şeyh Abdullah b. Hüseyin eiMegarf onun yerine geçti. Altı ay sonra

Megari'nin ölümüyle de hilafet Ebü'l Mehasin'e kaldı.
Ebü'l-Mehasin, 986 (1578) yılında Portekizliler'e karşı yapıl an meşhur Vadiimehazin Savaşı'na katılarak yararlılıklar
gösterdi (Selavi. V, 80, 82) 988'de ( 1580)
Fas'a göç etti; burada bir cami yaptırdı
(1004 / 1595) ve ez-Zaviyetü'I-Fasiyye diye anılan zaviyesini kurdu. Bundan bir
yıl önce Tıtvan'da müridieri için kurdurduğu zaviye muhtemelen bu şehirdeki
ilk zaviyedir (Muhammed Davüd, 1/2, s.
307) . Geniş bir mürid ve talebe halkası
na sahip olan Ebü'I-Mehasin Karaviyyin
Medresesi ·nde Kütü '1- }:fulub, İl_zya, ü
culumi'd-din, eş-Şerisiyye ii ddabi'ssülı1k gibi eserleri okuttu (Hasan es-Saih,
s. 374) Talebeleri arasında, daha sonra
önemli bir alim olan oğlu Muhammed
ei-Arabf başta olmak üzere İbrahim esSayyad. şeyhi Meczüb'un oğlu Muhammed es-Seb', Ebü'I-Abbas Ahmed Şak
rün ei -Fahhar, Abdülvehhab ei-Humeydi ve Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdurrahman et-Tilimsani et-Ticani sayılabilir.
Ebü'I-Mehasin 18 Rebiülewel1013 (14
Ağustos 1604) tarihinde Fas'ta vefat etti. Babülfütah semtinde bulunan türbesi meşhur bir ziyaretgahtır.
Fas bağımsızlık hareketi liderlerinden
devlet ve fikir adamı Alla! ei-Fasf'nin (ö.
1974) atalarından olan Ebü'l- Mehasin,
kaynaklarda tasawufi hakikat ve işaret
ler konusunda derin bilgi sahibi, zamanın kutbu ve bininci yılın müceddidi olarak nitelendirilir.
Ebü'I - Mehasin ei-Fasfnin biyografisiyle ilgili birçok eser kaleme alınmış olup
oğlu Muhammed ei-Arabf ei -Fasf'nin
Mir,atü 'l-mel_zasin min al]bôri'ş-Şeyl]
Ebi 'l-Mehdsin, diğer oğlu Ahmed b. Yusuf el-Fasfn in el-Minel_zu'ş-şafiyye fi 'l esanidi'l- Yusufiyye, torununun oğlu
Muhammed Mehdi b. Ahmed b. Ali b.
Yüsuf el- Fasfnin el- Cevahirü 'ş- şafiyye
mine'l-mel_zasini '1- Yusuiiyye ve Raviatü 'l-mel_zasini'z-zehiyye bi -me) aşi
ri'ş- Şeyi] Ebi'l- Mel_zasini'l- behiyye, yine torununun oğlu Abdurrahman b. Abdülkadir b. Ali b. Yüsuf ei-Fasfnin İbti
hdcü '1- }:fulub bi -l]aberi'ş- Şeyl] Ebi'lMel_zasin ve şeyl]ihi 'l-Mec~r1b, Muhammed b. Tayyib ei - Kadirfnin Feridetü'ddürri 'ş- ş aif ii vaşfi '1- cemdli '1- Yusufi,
Süleyman b. Muhammed ei -Hasenf'nin
c İnayetü uli'l- m ecd bi- ~kri Ali'l- Fasi İbni'l-Mecd adlı eserleri bunlar arasında zikredilebilir.
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EBÜ'l-MEHASİN ei-HÜSEYNİ
(bk. HÜSEYNi, Ebü'l- Mehasin).
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EBÜ'I- MEHASİN
İBN TAGRİBERDİ
(bk. İBN TAGRİBERDi).
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EBÜ'I-r~IU'TEMİR
(bk. SÜLEYMAN b. TARHAN).
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EBÜ'l- MUZAFFER es-SEM'ANİ
(bk. SEM'ANi, Ebü'l·Muzaffer).
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EBÜ'l-MÜEYYED-i BELHİ
( ~ ~,;JI yi )
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(N. / X. yüzyıl)
İslami dönem İran edebiyatının

L

ilk müelliflerinden biri.
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Hayatı hakkında bilgi yoktur. Bazı kaynaklardaki (Taril)-i Sistan, s. 35; Bel' ami , s.
40) kayıtlardan IV. (X.) yüzyılın ilk veya
ikinci yarısında yaşadığı an la şılmaktadır.

Eserleri. Ebü'I-Müeyyed'in eserleri hakda kaynaklarda pek az bilgi vardır. Sadece adları günümüze kadar gelebilen bu eserler şunlardır: 1. şahname-i
Büzürg. Şahname-i Mü, eyyedi veya
şahname-i Bü'l-Mü, eyyed adlarıyla
da anılan bu eserinden dolayı Müeyyed-i
Belhf ilk şehname yazanlar arasında yer
almaktadır. Dakiki'nin manzum şehna
mesine kaynaklık eden eserin yalnız küçük bir parçası günümüze kadar gelmiş
tir. 2. Acd,ibü'l-büldan. ~cd,ibü'1 - ber
ve'l- bal_zr adıyla da bilinen eser coğraf
ya ile ilgilidir. Kara ve denizlerdeki olağan üstü varlık ve olayları anlatan kitap
kında
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