
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. 
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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. 
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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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