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ver di ği kay de dil mek te dir. Bu du rum ara-

la rın da bir re ka bet bu lun du ğu şek lin de 

de yo rum lan mış tır. Ebü’l-Gays’ın 1248-

1258 yıl la rı ara sın da Zeydîler’in ima mı sı-

fa tıy la fa ali yet gös te ren Mehdî-Lidînillâh 

Ah med b. Hü se yin’le de mek tup laş tı ğı 

be lir til mek te dir. Ah med b. Hü se yin onun 

sö zü din le nen bir zat ol du ğu nu öğ re nin ce 

des te ği ni al mak için ken di si ne bir mek tup 

yol la mış, Ebü’l-Gays, Kur’ân-ı Kerîm’de ki 

“lehû da‘ve tü’l-hak” (er-Ra‘d 13/14) âye ti ni 

öğ ren di ğin den be ri kul la rın da ve ti ne icâ-

bet et me di ği ni, nef sin den baş ka kim se ye 

de kı lıç çek me di ği ni söy le ye rek ken di si ni 

mâzur gör me si ni is te miş tir.

Ebü’l-Gays’a nis bet edi len Gay siy ye 

ta ri ka tı onun ikin ci şey hi Ali el-Eh del’e 

nis bet le anı lan Eh de liy ye’nin, do la yı sıy la 

Kå di riy ye’nin bir şu be si ola rak ka bul edil-

mek te dir. Ebü’l-Gays’ın mü rid le ri ara-

sın da Cemâled din Mu ham med b. Safîh, 

Ömer b. Ah med Hu şey ber, Fîrûz, Îsâ b. 

Hac câc el-Âmirî gi bi isim ler zik re dil mek-

te dir. Ve fa tın dan son ra ye ri ne ha li fe si 

Fîrûz geç miş tir. Oku ma yaz ma bil me di-

ği ri va yet edi len Ebü’l-Gays’ın söz le ri nin 

bir mü ri di ta ra fın dan der len di ği be lir til-

mek te dir (Yâfiî, Mirßâ tü’l-cenân, IV, 123; 
Ah med b. Ah med ez-Zebîdî, s. 408-409; 
Ah med b. Mu ham med eş-Şâmî, III, 315). 
An cak bu ese rin ona ai di ye ti şüp he li dir 

(İb nü’l-Eh del, II, 189). Kay nak lar da da ha 

çok ke ra met le ri nak le dil mek te, ta sav vufî 

gö rüş le riy le il gi li çok az bil gi bu lun mak ta-

dır. Bun lar ara sın da önem li bir bil gi baş-

lan gıç ta semâya kar şı ol du ğu, hat ta semâ 

et ti ği ni duy du ğu bir grup sûfî ile sa vaş-

mak için yo la çık tı ğı, an cak yol da ya şa dı ğı 

bir hal se be biy le sa vaş mak tan vaz geç ti ği 

ve ken di si nin de semâ et ti ği yo lun da dır.
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“Se ni de gö zet le yen bi ri var” hi ta bın dan 

et ki le ne rek Al lah’a yö nel di ği an la tı lır. Bu 

yö nüy le ha ya tı ilk dö nem sûfîle rin den Fu-

dayl b. İyâz ile ben zer lik ar ze der. Ri va ye te 

gö re Ebü’l-Gays ya şa dı ğı bu ha lin ar dın-

dan silâhı nı bı ra kıp amaç sız bir şe kil de 

do la şır ken bir der viş le kar şı la şır. Onun 

Ye men’in Zebîd şeh ri ne git mek te oldu-

ğu nu öğ re nin ce ken di siy le be ra ber git me-

ye ka rar ve rir. Zebîd’de dö ne min meş hur 

şeyh le rin den Ali b. Ef lah’ın mü ri di olur. Bu 

sı ra da ken di sin den bir ta kım ke ra met ler 

zu hur et me ye baş lar. Da ha son ra Ali b. Ef-

lah’ın ya nın dan ay rı la rak Mürâvea’da bu-

lu nan Kådirî şey hi Ebü’l-Ha san Ali b. Ömer 

el-Eh del’e in ti sap eder. Onun ilk şey hi nin 

ya nın dan ay rıl ma sıy la il gi li iki yo rum mev-

cut tur. Bi rin ci si ne gö re zu hur eden ke ra-

met le ri se be biy le şey hi ya nın da da ha faz la 

kal ma sı nı is te me miş ve re ka bet his siy le 

ya nın dan uzak laş tır mış tır. Bu nun üze ri ne 

Ebü’l-Gays bir kaç şey he da ha gi dip ken di-

le ri ne mü rid ol mak is te di ği ni söy le miş se 

de bu is te ği ar tık bir şey he ih ti ya cı bu lun-

ma dı ğı ge rek çe siy le red de dil miş tir. İkin ci 

yo ru ma gö re ise şey hi onu Ali b. Ömer 

el-Eh del’e yön len dir miş tir. Ebü’l-Gays’ın, 

“İbn Ef lah’ın ya nın dan ham bir in ci ta ne si 

ola rak ay rıl dım, be ni Ali el-Eh del del di” 

sö zü her iki şey hin de ken di si ni et ki le di ği ni 

gös ter mek te dir.

Ba zı kay nak la ra gö re Ebü’l-Gays, Ali el-

Eh del’den bir sü re fay da lan dık tan son-

ra Ye men’de bu lu nan Cibâlüşşâmiy ye’ye 

çe kil di, bu ra da ken di sin den hâri kulâde 

hal ler zu hur edin ce ara la rın da fa kih le rin 

de bu lun du ğu bir çok ki şi çev re sin de top-

lan dı. Bu böl ge de Zeydîlik güç len di ğin den 

Tihâme’ye inip fa kih Ah med b. Atâ ile bir-

lik te onun Sur dud va di sin de ki Bey tü atâ 

di ye bi li nen kö yü ne yer leş ti. Bu ra da şöh-

re ti art tı ve ke ra met le ri ya yıl dı. Kendi si ne 

bağ lı sûfîle rin oluş tur du ğu top lu luk Gay-

siy ye di ye anıl dı. Di ğer bir ri va ye te gö re Ali 

el-Eh del ya nı na kırk ka dar der viş ve re rek 

onu bir zâvi ye kur ma sı için Beytü atâ’ya 

gön der di (İb nü’l-Eh del, II, 189). Tasavvu f 

yo lu na gir di ğin de on se kiz, ir şad fa ali ye-

ti ne baş la dı ğın da otuz beş ya şın da ol du-

ğu be lir ti len Ebü’l-Gays, ve fat et ti ği 651 

(1253) yı lı na ka dar bu köy de kal dı ve bu-

ra ya def ne dil di. Tür be si gü nü müz de pek 

çok zi ya ret çi si bu lu nan meş hur bir zi ya-

ret gâhtır.

Ebü’l-Gays’ın bu şey hi nin ya nı sı ra dö ne-

min meş hur Ye men sûfîle rin den Ah med 

b. Alvân ile de ir ti ba tı ol du ğu bi lin mek te-

dir. Ah med b. Alvân’ın Ebü’l-Gays’a ken di 

mânevî ha li ni bil di ren bir şi ir ya zıp gön der-

di ği, onun da bu şi ire yi ne bir şi ir le kar şı lık 
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ÿMeh met Emin Ma şa lı

– —EBÜ’l-ALÂ el-MENCERE

(bk. MENCERE).˜ ™

– —EBÜ’l-FETH el-BÜSTÎ

(bk. BÜSTÎ, Ebü’l-Feth).˜ ™

– —EBÜ’l-GAYS
( أ ا )

Ebü’l-Gays Sa‘d (Saîd)
b. Selm b. Cemîl
(ö. 651/1253)

Kådiriyye’ye baðlý
Ehdeliyye kolu

Gaysiyye þubesinin kurucusu.˜ ™

Dok san beş yaş la rın da ve fat et ti ği-

ne da ir ri va yet doğ ru ka bul edi lir se 556 

(1161) yı lı ci va rın da doğ du ğu söy le ne bi lir. 

Ye men’in Tihâme böl ge si nin kı yı ke si min-

de dün ya ya gel di ği, Hacûr böl ge sin den bir 

ka bi le ye men sup ve mevâlîden ol du ğu 

kay de dil mek te dir. Ai le si ve ço cuk luk dö-

ne mi hak kın da ye ter li bil gi yok tur. Kay-

nak lar da genç li ğin de yol ke se rek eş kı ya-

lık yap tı ğı, bir gün ağa ca çı kıp gel mek te 

olan bir ker va nı göz le di ği sı ra da duy du ğu, 
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ta ra fın dan Fas’a nak le dil di ve ata la rı nın 

Şâle’de ki (Chel la) me zar lı ğı na def ne dil di 

(İbn Haldûn, VII, 287).

Ebü’l-Ha san İslâm dev let le ri ara sın da 

dost luk lar te sis et me ye ça lış tı. Ön ce lik le 

Ma li Dev le ti ile Merînîler ara sın da el çi ler 

gi dip gel di. İbn Haldûn’un an lat tık la rı na 

gö re Ebü’l-Ha san’ın Mağ rib-i Ev sat’ta ki 

za fer le ri do la yı sıy la Ma li Sul ta nı Men se 

Mûsâ, Merînî sa ra yı na teb rik le ri ni sun-

mak ama cıy la el çi gön der miş, Ebü’l-Ha-

san el çi yi tö ren le kar şı la mış ve dev le ti nin 

ih ti şa mı nı gös ter mek için Ma li sul ta nı na 

şa ta fat lı he di ye ler ve dip lo ma tik bir he-

yet le kar şı lık ver miş tir (a.g.e., VII, 266). 
Merînî-Mem lük iliş ki le ri ne ge lin ce es ki-

den ku ru lan dos ta ne iliş ki ler Ebü’l-Ha san 

dö ne min de ye ni den gün de me gel di; 738 

(1337-38) ve 745 (1344-45) yıl la rı ara sın da 

bir kaç de fa Merînî el çi le ri Ka hi re’ye uğ ra dı. 

Bu iki dev let ara sın da gi dip ge len el çi ler, 

Mağ rib’den kut sal top rak la ra gi den hac 

ka fi le le ri nin gü ven li ği nin te min edil me si 

hu su sun da fi kir alış ve ri şin de bu lun du, her 

iki dev let ara sın da ki dost luk mü na se bet le-

ri ni or ta ya ko yan mek tup lar ve he di ye ler 

ulaş tı rıl dı. el-Me li kü’n-Nâsır Mu ham med 

b. Ka la vun dö ne min de Mı sır’a uğ ra yan ilk 

Merînî ka fi le si nin ta şı dı ğı he di ye ler ara-

sın da Ebü’l-Ha san’ın biz zat ken di si nin 

yaz dı ğı al tın tez yi nat lı Kur’an nüs ha sı da 

var dı. Bun lar Ha re meyn’e gö tü rül mek için 

gön de ril miş ti. Merînî ka fi le si ni dev let tö-

re niy le kar şı la yan Mem lük sul ta nı, Mek ke 

ve Me di ne emîrle ri ne mek tup lar ya za rak 

Mağ rib ka fi le si nin iyi ağır lan ma sı nı em-

ret ti; ka fi le nin Mağ rib’e dö nü şü sı ra sın da 

Sul tan Ebü’l-Ha san’a mek tup ve he di ye ler 

gön der di (a.g.e., VII, 264-266; Ah med b. 
Hâlid es-Selâvî, II, 61-64).

Ebü’l-Ha san, Merînîler’in yük se liş dev-

rin de hü küm sü ren önem li bir dev let ada-

mı ve güç lü bir ku man dan dı. Ab dülvâdîler 

ve Hafsî dev let le ri ni yı kan Merînîler onun 

dö ne min de en ge niş sı nır la rı na ulaş mış, 

an cak Merînîler’in çö küş sü re ci de onun 

za ma nın da baş la mış tır. Ba zı ta rih çi ler onu 

“ha li fe” ve “emîrü’l-mü minîn” un van la rıy la 

an mış lar dır. İk ti da ra gel di ğin de “meks” 

adı ve ri len gay ri şer‘î ver gi le ri kal dır mış-

tı. Es mer ten li ol ma sın dan do la yı Mağ rib 

hal kı ona “es-sultânü’l-ek hal” la ka bını ver-

miş ti (a.g.e., II, 57). Ay rı ca sa na ta yat kın 

bir ki şi li ğe sa hip olup iyi bir edip, şa ir ve 

münşî idi. Ebü’l-Ha san dö ne min de Me ra-

keş, Fas, Ti limsân ve Selâ gi bi şe hir ler de 

çok sa yı da köp rü, has ta ha ne, zâvi ye, tür-

be, ca mi ve med re se in şa edil miş, Ti lim-

sân’da ki Sîdî Bû Med yen Tür be si ve Ca mii 

ile (Ub bâd) bir çok mi ma ri eser de Ebü’l-

it ti fa kı ve dost luk iliş ki le ri nin de vam et-

ti ril me si ne rağ men En dü lüs’te ki iş ler yo-

lun da git me di ve mey da na ge len şid det li 

bir sa vaş so nu cun da ya rı ma da da ki Merînî 

kuv vet le ri ye nil gi ye uğ ra dı. Merînîler’in 

bü yük ka yıp lar ver di ği bu sa vaş ta sul ta-

nın oğ lu Ebû Mâlik de şe hid düş tü. Ye-

nil gi ha be ri ni du yan Ebü’l-Ha san 60.000 

as ker den olu şan bir or du top la dı ve biz-

zat En dü lüs’e geç ti. Benî Ah mer Sul ta nı I. 

Yûsuf da bu ha re ke te ka tıl dı. Merînî-Nasrî 

it ti fa kı na kar şı Por te kiz Kra lı IV. Al fon so 

ile Kas til ya Kra lı XI. Al fon so da güç le ri ni 

bir leş tir di ler. Tarîf ya kın la rın da vu ku bu-

lan sa vaş ta Merînî-Nasrî or du la rı ye nil gi ye 

uğ ra dı (Cemâzi ye lev vel 741 / Ekim 1340). 
Bu sa vaş ta da Merînîler bü yük ka yıp lar 

ver di, sul ta nın oğ lu Ebû Ömer Tâşfîn 

ve bir çok Merînî dev let ada mı ha ya tı nı 

kay bet ti. Sul tan Ebü’l-Ha san, Cezîre tül-

hadrâ’ya çe kil mek zo run da kal dı. Tarîf 

ye nil gi si En dü lüs’te ki Merînî et kin li ği nin 

so nu ol du; Ebü’l-Ha san, En dü lüs’ü ya rı-

ma da nın hı ris ti yan kral lık la rı ile mü ca de le 

ha lin de bı ra kıp Mağ rib’e dön dü.

Tarîf vak‘asın dan son ra İfrîkı ye’de mey-

da na ge len ge liş me ler Ebü’l-Ha san’ın dik-

ka ti ni Hafsîler üze ri ne çek ti. Ka yın pe de ri 

Sul tan Ebû Yahyâ’nın 747’de (1346) ve fa tı 

üze ri ne Hafsî emîrle ri taht mü ca de le si ne 

gi riş ti ler. Bu nu fır sat bi len Merînî hü küm-

da rı Tu nus’a as ker sev ket ti, kı sa sü re li ça-

tış ma lar ne ti ce sin de bü tün Hafsî ül ke si ni 

zap tet ti (748/1347). Böy le ce Ab dülvâdî ve 

Hafsî top rak la rı Ebü’l-Ha san’ın gay ret le-

riy le Merînî sı nır la rı na da hil edil di. An cak 

onun bu coğ raf ya da ki ba şa rı lı fa ali yet le ri 

çok sür me di ve böl ge de tam an la mıy la 

is tik rar sağ la na ma dı. Ar dın dan Mağ rib’de 

ka rı şık lık lar çık tı; Benî Hilâl ile Benî Sü-

leym ka bi le le ri Hafsî ai le sin den ba zı ki şi-

le rin li der li ğin de ayak lan dı lar. İfrîkı ye’de ki 

ayak lan ma la rı bas tı ra ma yan Ebü’l-Ha san, 

Kay re van’a çe kil mek zorun da kal dı. Bu 

ayak lan ma lar sı ra sın da öl dü ğü yo lunda 

söy len ti ler çı kın ca ye ri ne ve kil ola rak Fas’-

ta bı rak tı ğı oğ lu Ebû İnân el-Merînî tah ta 

geç ti (1348-1358). Dev let adam la rı ba ba 

ile oğul ara sın da ka rar sız kal dı. Bu ge-

liş me ler üze ri ne Ebü’l-Ha san, Tu nus’tan 

ha re ket ede rek Me ra keş’e ulaş tı ve şeh ri 

zap tet ti. Oğ lu ile ni haî sa va şı Üm mür rebî‘ 

(Medg†sa) va di sin de vu ku bul du ve Ebü’l-

Ha san sa va şı kay bet ti (751/1350). Ta raf-

lar ara sın da ya pı lan an laş ma so nu cun da 

Ebü’l-Ha san oğ lu Ebû İnân le hi ne taht-

tan fe ra gat et ti. Bu olay dan kı sa bir sü-

re son ra 23 Rebîülâhir 752’de (19 Ha zi ran 

1351) ve fat et ti. Na aşı ön ce Me ra keş’te 

top ra ğa ve ril di, ar dın dan oğ lu Ebû İnân 

Is lam Three, Lei den 2008, fas. 2, s. 17-19; W. 

Ma de lung, “Zey di lik ve Ta sav vuf” (trc. Sa lih Çift), 
Ulu dağ Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, 
IX/9, Bur sa 2000, s. 775-790.

ÿKüb ra Züm rüt Or han

– —EBÜ’l-HASAN el-MERÎNÎ
( أ ا ا )

Ebü’l-Hasen el-Mansûr-Billâh Alî
b. Osmân b. Ya‘k†b el-Merînî

(ö. 752/1351)

Merînî hükümdarý
(1331-1351).˜ ™

692 (1293) ve ya 697 (1297-98) yı lın da 

doğ du. Ba ba sı Merînî Hü küm da rı Ebû Saîd 

II. Os man, an ne si Ha beş asıl lı An ber ad lı bir 

câri ye dir. İyi bir eği tim gör dü. Ba ba sı nın 

ve fa tın dan son ra dev let adam la rı ile ku-

man dan lar dan bi at ala rak el-Mansûr-Bil lâh 

un va nıy la tah ta geç ti (731/1331). Kar de şi 

Si cilmâse Emîri Ebû Ali Ömer ile Ab dülvâdî 

Hü küm da rı I. Ebû Tâşfîn ara sın da it ti fak 

ku rul muş ve bu böl ge de Ebü’l-Ha san aley-

hin de ayak lan ma mey da na gel miş ti. Ebü’l-

Ha san, Hafsîler’den Sul tan Ebû Yahyâ’nın 

kı zıy la ev li ol du ğun dan Hafsîler’in des te-

ği ni sağ la dı ve bu sa ye de kı sa sü re için de 

kar de şi Ömer’in ayak lan ma sı nı bas tır dı 

(733/1333). Ay rı ca Hafsî-Ab dülvâdî ça tış-

ma sı sı ra sın da ara cı ro lü üst len mek is te di; 

ta raf lar ara sın da an laş ma sağ la na ma yın-

ca 1333-1335 yıl la rın da Ab dülvâdî ül ke si ne 

bir kaç se fer dü zen le di; Tiklât, Vec de (Vüc-

de), Vehrân, Vehnîn, Mil yâne ve Ce za yir şe-

hir le ri ni zap tet ti. 30 Ra ma zan 737 (2 Ma yıs 

1337) ta ri hin de Ab dülvâdîler’in baş şeh ri 

Ti limsân’ı ele ge çir di; böy le ce Mağ rib-i Ev-

sat ve Mağ rib-i Aksâ’da ki bü tün Zenâte 

ka bi le le ri ni hâ ki mi ye ti al tı na al mış ol du. 

Ab dülvâdî ai le sin den sağ ka lan lar af fe dil-

di, me mu ri yet te bu lu nan lar da va zi fe le ri ni 

yap ma ya de vam et ti.

Ebü’l-Ha san dö ne min de En dü lüs’te 

müs lü man-hı ris ti yan ça tış ma la rı şid det-

len di ve hı ris ti yan kral lık la rın sal dı rı la rı 

kar şı sın da za yıf dü şen Benî Ah mer (Nasrî) 

Sul ta nı IV. Mu ham med, Mağ rib’e ge le rek 

Ebü’l-Ha san’ın Fas’ta ki sa ra yı nı zi ya ret et-

ti ve Merînîler’i res men En dü lüs’e ça ğır dı. 

Bu çağ rı ya olum lu ce vap ve ren Ebü’l-Ha-

san, En dü lüs’e as ker sevk et ti ve yir mi yıl-

dan be ri Kas til ya Kral lı ğı’nın is tilâsı al tın da 

bu lu nan Ce be litârık ile Cezîre tül hadrâ’yı 

(Al ge ci ras) ge ri al dı (733/1333). Bu olay-

dan son ra dü zen le nen bir sui kast so nu-

cun da IV. Mu ham med kat le dil di ve Benî 

Ah mer tah tı na I. Yûsuf geç ti (1333-1354). 
Ye ni sul tan dö ne min de de Merînî-Nasrî 




