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EBÜ'I-LEYS es-SEMERKANDİ 

L 
(bk. SEMERKANDi, Ebü'l-Leys). 

ı 
EBÜ'I- MEALI, 

Muhammed b. Ubeydullah 
( .Wl-~:+ ı:r. ~ JWI yi ) 

(V./XI. yüzyıl) 

Dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili 
en eski Farsça eser olan 

Beyanü:l-edyan'ın 
müellifi Iranlı yazar 

L 
(bk. BEYANÜ'l-EDYAN). 

ı 
EBÜ'I-MEALI 

NASRUUAH-ı MÜNŞI 

L 
(bk. NASRUUAH-ı ŞiRAzi). 

ı 
EBÜ'I-MEHASiN ei-FASI 

( .rtA!\ .:r--~ 1 yi ) 

Ebü'l-Mehasin Yusuf b. Muhammed 
b. Yusuf el·Fihrl el-Fas! 

(ö. 1013/ 1604) 

L 
Mutasavvıf. 
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Megari'nin ölümüyle de hilafet Ebü'l 
Mehasin'e kaldı. 

Ebü'l-Mehasin, 986 (1578) yılında Por
tekizliler'e karşı yapılan meşhur Vadii
mehazin 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 di
ye anılan zaviyesini kurdu. Bundan bir 
yıl önce Tıtvan'da müridieri için kurdur
duğu 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's
sülı1k gibi eserleri okuttu (Hasan es-Saih, 
s. 374) Talebeleri arasında, daha sonra 
önemli bir alim olan oğlu Muhammed 
ei-Arabf başta olmak üzere İbrahim es
Sayyad. şeyhi Meczüb'un oğlu Muham
med es-Seb', Ebü'I-Abbas Ahmed Şak

rün ei -Fahhar, Abdülvehhab ei-Humey
di ve Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdurrah
man et-Tilimsani et-Ticani sayılabilir. 

Ebü'I-Mehasin 18 Rebiülewel1013 (14 

Ağustos 1604) tarihinde Fas'ta vefat et-
19 Rebfülewel937'de (10 Kasım 1530) ti. Babülfütah semtinde bulunan türbe-

Kasrülkebfr'de {Aicazarquivir) doğdu. Do
ğum yılı 938 olarak da kaydedilir. Ku
zey Afrika fatihi Ukbe b. Nafi' ei-Fihrf'
nin soyundan gelen ve Endülüs şehirle
rinden Maleka'nın {Malaga) tanınmış aile
lerinden 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 -Me
hasin, Abdurrahman b. Muhammed ei
Habbaz ei-Kasrfden Kur'an, fıkıh ve na
hiv okudu. Genç yaşta devrin büyük veli
lerinden Şazeliyye şeyhi Abdurrahman ei
Meczüb · a intisap etti. Tahsilini tamam
lamak için biri 960 'tan (1553) önce. di
ğeri 962'de (1555) olmak üzere iki de
fa Fas'a gitti. Aralarında İbn Celal et 
Tilimsanf, Abdurrahman b. İbrahim ed
Dükkalf ve Ahmed ei-Mencür'un da bu
lunduğu birçok hocadan ders aldı. Da
ha sonra Kasrülkebfr' e döndü ve ders 
vermeye başladı. Kısa sürede şöhrete 
kavuştu. Şeyhi Abdurrahman ei-Mec
züb onu takdir eder ve kendisine "çağı

nın Gazzali'si" derdi. Abdurrahman ei
Meczüb vefat edince (Zilhicce 976/ Ma
y ıs 1569) Şeyh Abdullah b. Hüseyin ei
Megarf onun yerine geçti. Altı ay sonra 

si 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, zama
nın kutbu ve bininci yılın müceddidi ola
rak nitelendirilir. 

Ebü'I - Mehasin ei-Fasfnin biyografi
siyle 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. Yu
suf el-Fasfnin 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 Rav
iatü 'l-mel_zasini'z-zehiyye bi -me) aşi
ri'ş- Şeyi] Ebi'l-Mel_zasini'l- behiyye, yi
ne torununun oğlu Abdurrahman b. Ab
dülkadir b. Ali b. Yüsuf ei-Fasfnin İbti
hdcü '1- }:fulub bi -l]aberi'ş- Şeyl] Ebi'l
Mel_zasin ve şeyl]ihi 'l-Mec~r1b, Muham
med b. Tayyib ei -Kadirfnin Feridetü'd
dürri '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-Fa
si İbni'l-Mecd adlı eserleri bunlar ara
sında zikredilebilir. 

EBÜ ' I - MÜEYYED-i BELH[ 

BİBLİYOGRAFYA: 
Muhibbi. fjultisatü 'l· eşer, IV, 507; Kiidfri. 

Neşrü 'l·meştin~ 1, 119·120 ; Selavf. Kittibü 'l-is· 
tiksti, V, 78, 80, 82, 193; VI, 1 10 ; Muhammed 
Davüd, Ttirfl].u Tıtvtin, T ı tvan 1379/1959, 1/ 2, 
s. 307, 310 ; 1/ 3, s. 318, 319, 335; L. Rinn. Ma· 
raboutset Khouan, Alger 1884, s. 232; Abbas 
b. ibrahim. el·i'lam, X, 398·418; ibrahim Ha
rekat, ei ·Magrib 'abre 't·ttirfl], Darülbeyza 1405/ 
1984, ll , 320; a.mlf .. es ·Siytise ve' l -mücteme'a 
{i'l· 'aJ?ri 's·Sa 'dr, Darülbeyza 1408/ 1987, s. 348, 
361·363; A. L. de Premare. Sfdf 'Abd·er·Rat;· 
mtin ei·MejdQb, Paris 1985, s. 132-136, 141 , 
156, 184·189, 193-194, ayrıca bk. indeks; Ha
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EBÜ'l-MEHASİN ei-HÜSEYNİ 

(bk. HÜSEYNi, Ebü'l-Mehasin). 

EBÜ'I-MEHASİN 
İBN TAGRİBERDİ 

(bk. İBN TAGRİBERDi). 

EBÜ'I-r~IU'TEMİR 

(bk. SÜLEYMAN b. TARHAN). 

EBÜ'l-MUZAFFER es-SEM'ANİ 

(bk. SEM'ANi, Ebü'l·Muzaffer). 

EBÜ'l-MÜEYYED-i BELHİ 

( ~ ~,;JI yi ) 

(N. / X. yüzyıl) 

İslami dönem İran edebiyatının 
ilk müelliflerinden biri. 

1 
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Hayatı hakkında bilgi yoktur. Bazı kay
naklardaki (Taril)-i Sistan, s. 35; Bel' am i , s. 
40) kayıtlardan IV. (X.) yüzyılın ilk veya 
ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Ebü'I-Müeyyed'in eserleri hak
kında da kaynaklarda pek az bilgi var
dır. Sadece adları günümüze kadar gele
bilen 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 kü
çük 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 ola
ğan üstü varlık ve olayları anlatan kitap 
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EBÜ' 1- MÜEYYED- i BELH[ 

Samaniler'den Nuh b. MansOr'a (976-997) 
ithaf edilmiştir 3. Yusuf u Züleylyi. İran 
edebiyatında bu konuda yazılan ilk mes
nevidir. 4. Kitdb-ı Gerşdsb. Bu eser de 
Esedl-i Tüsfnin (ö 465/ 1073) Gerşôsbnd
me'sinin kaynağını oluşturmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taril]·i Sistan (nşr. Melikü'ş-şuara Bahar), 
Tahran 1314 hş. , s. 13-14, 16-17, 35-37; Key
kavüs b. İskender, ~büs-name (nşr. R. Levy), 
London 1951, s. 6; İbn İsfendiyar, Taril]·i Ta· 
beristan (nşr. Abbas ikbal), Tahran 1324 hş./ 
1945, s. 18; Avfi. Lübab (nşr. Said-i Nefisi), Tah· 
ran 1335 h ş . , s. 264; Hidayet, M ec ma' u ' l -{u
saha, Tahran 1295, !, 81; Bahar. Sebkşinasf, 
Tahran 1321 hş ., ll, 8, 18-24; Safa, Edebiyyat, 
ı, 401·403, 611·612; a.mlf .. fjamase-serayi der 
lran, Tahran 1324 hş ./ 1945, s. 91·94; Rypka. 
HIL, s. 150, 152·154, 165, 179,461, 633; a.mlf., 
Tarrl]-i Edebiyyat-ı Tran (tre. Isa Şihabi). Tah· 
ran 1354, s. 243, 246, 250, 268, 275, 317; G. 
Lazard, "Abu'l-Mu'ayyed-i Belhi", Yadname·i 
Jan Rypka, Prag 1967, s. 95·101; a.mlf .. "Abu'l
Mo'ayyad Bal~". Elr., 1, 340; DMF, l , 28. 
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li! ÜR HAN B iLGİN 

EBÜ'n-NADR et-TÜSİ 
( ($'"'_}.ll .r-:JI Y-1 ) 

Ebü'n-Nadr Muhammed 
b. Muhammed b. YO.suf et· TO.s! 

(ö. 344 /955) 

Hadis hafızı, fakih. 
_j 

250 (864) yılı civarında doğdu. Aslen 
Taberanlıdır; TGs'ta yaşayıp orada öldü
ğü için Tüsl nisbesiyle anılmıştır. Irak, 
Suriye, Mısır ve Hicaz gibi pek çok ilim ve 
kültür beldesini dolaşarak devrin tanın
mış muhaddislerinden Osman b. Said ed
Dariml, Haris b. Ebü üsame ei-Bağdadl. 
Cehdaml, Ahmed b. Selerne en-Nisabürl, 
Ebu Ali ei-Kabbanl ve bilhassa Muham
med b. Nasr ei-Mervezfden faydalandı. 

Güvenilir bir muhaddis olarak kabul 
edilen Ebü'n-Nadr, sahip olduğu geniş 
hadis kültürüyle çalışmalarını ŞaJ:ıiJ:ı-i 

Müslim üzerinde yoğunlaştırmıştır. Müs
tahrec* türünden olan ve günümüze ula
şıp ulaşmadığı bilinmeyen kitabını tate
belerinden Hakim en-NisabGrl rivayet 
etmiştir. Hadis alanındaki hizmetlerinin 
ve TGs kadılığının yanı sıra öncelikle Şa
fii mezhebini Horasan bölgesinde canlı 
tutmaya çalışmış ve orada ilmine başvu
rulan bir kişi olmuştur. Doksan yılı aşan 
ömrünün yaklaşık üçte ikisini fetva ve
rerek ve hadis çalışmaları ile değerlen
dirdiği anlaşılmaktadır. Fetvalarından hiç
birinin tenkit edilmemiş olması, geniş 
ve sağlam bir fıkıh kültürüne sahip ol
duğunu göstermektedir. Bu kadar fet-
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vanın yanı sıra hadis ilmine dair eserle
rini kaleme almak için yeterli zamanı na
sıl bulduğu sorulduğunda gecenin üçte 
birini kitap yazmakla, üçte birini Kur'an 
okumakla, üçte birini de uyumakla ge
çirdiğini söylemiştir. Onun en belirgin 
özelliği zühd ve takva sahibi olmasıdır. 

Yıllarca nafile oruç tutmuş, kendi yiye
ceğinden fazlasını yoksullara dağıtmış 
ve insanları iyiliğe yöneltip kötülükler
den sakındırmaya gayret etmiştir. 

Ebü'n- Nadr et-TGsl 13 Şaban 344 (2 
Aralık 955) tarihinde TGs'ta vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbnü'I-Cevzi, el-Muntazam, VI, 379; İbnü'I

Esir. el·Lübab, ll, 288-289; Zehebi, A'lamü'n· 
nübela', 'J01, 490-492; a.mlf., Te?kiretü 'l -f:ıuf
{az, lll , 893-894; Safedi, el·Vaff, ı , 210; İbn Ke· 
sir. el-Bidaye, Xl, 229; Süyüti, Tabakatü'l-f:ıuf
fil? (Lecne). s. 366; İbnü'I-İmad, Şe?erat, ll , 368. 
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Iii M. ALi SÖNMEZ 

EBÜ'n-NECM ei-İCLİ 
(~1~1-Y-1) 

Ebü'n-Necm el-Fazi (ei-Mufaddal) 
b. Kudame er-Raciz el-İci! 

(ö. 125 / 743'ten önce) 

Recez bahrinde yazdığı 
şiirleriyle tanınan Arap şairi. _j 

Basra ve Küfe civarında yaşayan Beni 
İci kabilesine mensuptur. EmevTier dev
rinde yaşadığı bilinen icll'den Muaviye'
nin (661-680) sitayişle bahsettiğine bakı
lırsa o sırada yetişkin bir şair olduğu söy
lenebilir. Ebü'n-Necm şöhretinin zirve
sine Hişam b. Abdülmelik (724-743) za
manında ulaşmış ve Hişam'ın halifeliği

nin son yıllarında yetmiş yaşlarında ve
fat etmiştir. 

Ebü'n-Necm, islamı devrin önde ge
len recez şairlerinden olup bu şairlerin 
birinci tabakasında yer alır. Coşkulu bir 
şiir okuyuşu olduğu rivayet edilir. Ede
biyat tenkitçileri onun da içinde bulun
duğu dört recez şairi arasında (kendi ka
bilesinden Ağleb el-İcll, Beni Temfm'den 
Accac ve oğlu Ru'be) tasvir konusunda 
en yüksek dereceyi ona verirler ve irtica
len şiir söyleyebildiği için ondan övgüy
le söz ederler. Geleneksel kabile rekabe
ti sebebiyle aralarında düşmanlık bulu
nan iki şairden Ru'be'nin Ebü'n-Necm'i 
görünce ayağa kalktığı ve onun Arap
lar'ın en güzel recez söyleyen şairi oldu
ğunu belirttiği, Ebü'n-Necm meşhur "La
miyye" kasidesini okuyup bitirince de, 
"işte recez budur" diye takdirini ifade 
ettiği kaydedilir (isfahanl, X, 151 ı Ebü' n
Necm şöhretini, Emevl halifelerinden Ab-

dülmelik b. Mervan ve Hişam b. Abdül
melik ile Abdülmelik b. Bişr ve Haccac 
gibi yöneticiler için yazdığı recez bahrin
deki methiyelerine borçludur. Raviler 
onun irticalen şiir söylemedeki başarı
sından ittifakla söz ederken bazı keli
meleri isabetsiz kullandığı için Asmal 
tarafından tenkit edildiğini de belirtir
ler. Şiirlerinin muhtevasını daha çok, be
devi Araplar ' ın hayatında önemli yeri 
olan eşyalarla yarış atı ve deve gibi hay
vanların tasviri teşkil eder. 

Ebü' n- Necm'in Ebü Said es-Sükkerl 
ve ibnü's-Sikklt tarafından derlenen di
vanı günümüze ulaşmamakla birlikte çe
şitli kaynaklarda yer alan şiirleri Alaed
din Aga tarafından bir araya getirilip zor 
kısımları şerhedilerek Divdnü Ebi' n
Necm el- 'ic.li adıyla yayımlanmıştır (Ri
yad 1981). "Ümmü'r-recez" diye adlan
dırılan kasidesi de meçhul bir müellife 
ait şerhiyle birlikte Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi'ndeki yazma nüshası (nr. 5758) 
esas alınarak Abdülazlz ei-Meymenl (et
Tara'ifü'l-edebiyye, Kahire 1937, s. 55-71) 
ve eksik bir şekilde Muhammed Behcet 
ei-EserT(MMiADm., VIII, 1928, s. 472-479) 
tarafından neşredilmiştir. Jaakko Ha
meen-Anttila, derlediği yeni şiirleri de 
ilave ederek divanı yeniden yayımlama
ya başlamıştır (Diwan of Abü'n-Nağm: 
Materials for the Study of Rağaz Poetry I., 
Helsinki 1993). 

Ömer Ahmed Halil Hasan Ebü'n-Necm 
el- 'ic.li: al]bôruhrl ve eş'aruh adlı bir 
doktora çalışması yapmış, çeşitli kaynak
larda dağınık halde bulunan şiirlerini top
layarak açıklamış ve bir makale ile de bu 
çalışmasını tanıtmıştır (bk.bibl.). 
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