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Mazhar olduğu tecellinin eserinin
ruh ve kalp makamından
nefis ve tabiat makamına inişini
yaşayarak, duyarak ~e tarlarak
bilen salik için kullanılan
tasawuf terimi
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(bk. ŞÜRB).
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EHL-i ZİMME
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(bk. ZİMMI).
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İranlı şair.
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858'de (1454) Şiraz'da doğdu. Gençliiyi bir tahsil gördü ve devrin büyük alimi Celaleddin ed-Devani'nin derslerine devam etti. Daha sonra Herat'a giderek bir süre Sultan Hüseyin Baykara'nın sarayında kaldı. Burada iken Ali Şir
Nevai'yi metheden meşhur kasidesini
nazmetti. Kısa bir müddet sonra Azerbaycan 'a gidip Akkoyunlu Hükümdan
Sultan Yakub'a intisap etti ve bu hükümdan öven birçok şiir yazdı. Şah İsmail'in
tahta çıkması üzerine onun hizmetine
girdi. Şah İsmail için de pek çok şiir söyleyen Ehli-i Şirazi, Sif:ır-i JjelCil mesnevisini onun adına kaleme aldı. Şah İsma
il'in ölümünden sonra (1524) Şiraz'a döndü ve hayatının sonuna kadar burada
yaşadı. Vefatında Hafız'ın kabrinin yanı
na defnedildi.
Nazmın her türünde oldukça başarılı
olan ve intisap ettiği hükümdarlardan
başka onların saray erkanı ve devlet
adamları için de şiirler yazan Ehli-i Şira
zi, Enveri, Hakani ve Zahir-i Faryabi gibi
kaside üstatlarının, Sa'di ve Hafız gibi
gazel şairlerinin etkisi altında kalmış,
aruz. kafiye, muamma. bedi' ve beyan
sanatia rına olan vukufu ile de şöhret kağinde

zanmıştır.

Eserleri. Ehli-i Sirazi'den bahseden kaynaklar. eserlerinin isim ve sayılarını deği
şik şekilde vermektedirler. Külliyyat'ın
da (Tahran 1343 hş . / 1964) bulunan ve ona
ait olduğu kesin olan eserler şunlardır:
1. Divan. 11.405 beyitten ibaret olan bu
eserde 1400 gazel, yetmiş beş kaside,
altı terkip ve terci. üç muhammes. bir
müstezat, 121 kıta. elli adet de tarih
beyti veya manzumesi bulunmaktadır.
z. Şem' u Pervane. 1489'da Akkoyunlu
Hükümdan Sultan Yakub adına nazmedilmiş 995 beyitlik tasawufi bir mesnevidir. 3. SiJ:ır- i ljelal. Şah İsmail adına
kaleme alınan bu mesnevi 512 beyitten
ibaret olup Şemseddin Katibi'nin Mecma 'u'l-bahreyn ve Tecnisat adlı eserlerindeki bedi' sanatlarından zo ı- bahreyn,
zOI-kafiyeteyn ve tecnisi ihtiva eder. Mensur bir mukaddimesi de bulunan mesnevi çok ilgi görmüştür. 4. Meşnevi- yi
Müteferri~a der Vaşf-ı ljayme. Otuz
dört beyitlik küçük bir mesnevidir. s. Rubô 'iyyat-ı Sakiname. Şairin mensur bir

mukaddimesini de ihtiva eden eser sakiye hitaben söylenen 1O1 ruhaiden meydana gelir. 6. Rubô 'iyyat-ı Gencife.
Oyun kağıtlarındaki resimleri ve kağıt
ların oyundaki rolünü anlatan bu eser
191 ruhaiden ibaret olup mensur bir mukaddimeyi de ihtiva etmektedir. 7. }(asa 'id-i Maşnu 'a. Üç kasideden meydana gelmiştir. Birinci kaside Ali Şir Nevai'yi övmek için yazılmış olup 149 beyitten
ibarettir. Mensur bir dibacesi bulunan
kasidenin anlaşılması oldukça güçtür. Akkoyunlu Hükümdan Sultan Yakub'un
methi konusunda kaleme alınan ikinci
kaside 154 beyitten ibaret olup mensur
bir mukaddime ile başlar. Üçüncü kaside 160 beyittir ve Şah İsmail· i övmek
için söylenmiştir. s. Rubô 'iyyat. 636 rubaiyi ihtiva etmektedir. Ehli-i Sirazi'nin
ayrıca 100 beyitten ibaret olan muamma ve lugazları vardır. Sadece iki kaynakta adı geçen Risiile-i 'Arui ile şai
rin Külliyyiit'ında bulunmayan Risiile-i
Mu 'amma'nın ona ait olup olmadığı hususunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
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NAci ToKMAK

EHLİYET
( ;;;..ı.t~ı)
Kişinin

L

dini- hukuki hükümlere
muhatap olmaya elverişliliği
anlamında fıkıh terimi.
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Arapça· da ehl kökünden türetilmiş
yapma bir masdar olan ehliyyet sözlükte "yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik"
gibi anlamlara gelir. İslam hukuk doktrininin oluşumuyla birlikte ehliyet kelimesi kişinin dini ve hukuki hükme konu olmaya elverişli oluşunu ifade eden bir terim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
sebeple Kur'an ve hadiste ehl kelimesi
değişik aı;ılamlarda kullanıldığı halde
ehliyet kelimesine rastlanmaz.
Kur'an'da, yerin ve göğün taşımaktan
çekindiği emaneti insanın yüklendiği belirtilerek (el-Ahzab 33 / 72) diğer bütün
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