
bir nüshaya meyletme arzusu, İbn 
Mes'üd'a ait nüshaya ilgi duymalarına 
ve dolayısıyla ona Şiilik isnat etmelerine 
yol açmıştır. Nitekim bir kısım Şiiler 

398 ( 1 007-1 008) yılında Bağdat'ta İbn 
Mes'üd'a izafe ettikleri bir nüshayı or
taya çıkarmışlar (bk. Goldziher. s. 295), 

ancak içinde bazı fazlalıklar ve noksan
lar bulunan bu nüsha, zamanın büyük 
Şafii alimi kadı Ebü Hamid el-İsfe
rainrnin verdiği fetva ile yaktırı l mıştır. 

Halbuki Hz. Osman 'ın çoğalttığı resmi 
nüsha sahabenin icmaı ile kabul edil
mişti. Bir kısım aşırı Şiiler Osman' ın 

Ali 'ye ait bazı hususları ihmal ederek 
Mushafı değiştirdiğini ileri sürmüşler
se de bu konuda eser verrniş ve tefsir 
kaleme almış Şii alimleri dahi bu çirkin 
iddiayı kabul etmemişlerdir. Esasen Hz. 
Ali'nin Hz. Osman zamanında da kendi 
halifeliği sırasında da resmi Mushaf'la 
ilgili farklı bir görüşü olmamıştır. 

İbn Mes'üd'un tefsir ve kıraat sahala
rında yetiştirdiği en meşhur öğrencileri 
Hasan-ı Basri. Katade. Ebü Abdurrah
man es-Sülemi ve Ebü Amr eş-Şey

bani'dir. 

Fıkıh ilmindeki Yeri. 

İbn Mes'üd, hadis ve Kur'an ilimleri 
sahasında olduğu gibi fıkıh sahasında 

da önemli bir mevkie sahiptir. Onun şu 
sözleri, Kur'an - ı Kerim ve ondan çı

karılacak hükümler konusundaki bilgi
sini ifade etmesi bakımından son dere
ce ilgi çekicidir: "Yemin ederim ki Al
lah'ın kitabında, nerede nazil olduğunu 
bilmediğim bir süre ve kimin hakkında 
indiğini bilmediğim bir ayet yoktur. Bu
nunla birlikte Allah'ın kitabını benden 
daha iyi bilen ulaşılabilir birinin var ol
duğunu bilsem hemen ayağına gider, 
ondan faydalanırdım " (Buhari, "Feza'i

lü'l-Kur'an", 8). Hz. Ömer halife olunca 
değ işik kültürlere, farklı yaşayış ve de
ğerlere sahip bulunan insanların yaşa 

dığı Küfe'nin kaza, eğitim ve öğretim 
hizmetlerini yürütmek üzere Abdullah 
b. Mes'üd'u görevlendirdi. Böylece o 
Küfe'de uzun bir süre kalarak ilmi faa
liyetlerin başında bulundu; tefsir ve kı
raat alanında olduğu gibi fıkıhta da 
Küfe mektebinin kuruluşunda en 
önemli rolü oynadı. Kaynakların belirtti
ğine göre İbn Mes'üd dışında, görüş ve 
fetvaları talebeleri tarafından yazıya 

geçirilmiş başka bir sahabi yoktur de
nebilir (İbn Kayyim, I, 20). Kendisini ta
mamiyle ilmi faaliyete vermesinden do
layı onun yetiştirdiği talebeler sayı ve 

kalite bakımından da diğerlerinden 

üstündür. Bunun tabii sonucu olarak, 
Irak yöresinde Hz. Ömer ve Ali başta 
olmak üzere bazı sahabilerin görüşleri 
yanında en çok İbn Mes'üd'un görüşleri 
yayıldı ve bundan dolayı , daha sonraları 
Ebü Hanife tarafından sistemleştirilen 
bu mektebin asıl kurucusunun İbn 
Mes'üd olduğu ileri sürüldü. Irak fıkıh 

mektebinin en önemli iki vasfını teşkil 
eden "nassın bulunmadığı yerde rey ve 
kıyasa baş vurulması" ilkesi ile "sahih 
olduğu kesin olarak bilinmeyen hadisle
rin yerine ictihadın tercih edilmesi" 
esası , temelde İbn Mes'üd'un düşünce 
tarzına dayanmaktadır. O bu konuda 
şöyle der: "Sizden hüküm vermek du
rumunda olan kimse önce Allah ' ın kita
bına baksın, aradığı orada yoksa Re
sülü'nün hükmüne baş vursun; bunla
rın her ikisinde de yoksa salihlerin 
hükmettiği ile hüküm versin. Şayet 

bunların hiçbirinde bir hüküm bulamı
yorsa kendi görüşüne baş vursun. Bunu 
da beceremiyorsa hüküm vermekten 
vazgeçsin" (bk. İbn Kayyim, I, 63) . Onun 
nas bulunmayan bir konuda görüşünü 
belirttikten sonra. " Eğer doğru ise Al
lah'tandır, yanlış ise benden ve şeytan
dandır; Allah da Resülü de bundan be
ridir" (İbn Kayyim, I, 81) dediği de bilin
mektedir. 

Doğrudan İbn Mes'üd'dan ilim tahsil 
eden ve Küfe (Irak) fıkıh mektebinin 
kuruluşunda . önemli rol oynayan ilk 
neslin önde gelen şahsiyetleri Alkame 
b. Kays, Esved b. Yezid, Abide es-Sel
mani, Mesrük b. Ecda', Amr b. Şurahbil 
ve Haris b. Kays'tır. Ebü Hanife'ye ge
len hocalar zincirinde ilk halkayı Alka
me b. Kays oluşturmaktadır ; onun da 
en önde gelen talebeleri İbrahim en
Nehai ile Şa'bfdir . Bunların en tanınmış 
talebesi olan Hammad b . Ebü Süley
man, Ebü Hanife'nin, yanında yirmi yıl 

kadar ilim öğrendiği en önemli hocası
dır. Ebü Hanife'den başka, bu rnekte
bin Süfyan es-Sevri, İbn Ebü Leyla ve 
İbn Şübrüme gibi diğer önemli şahsi
yetlerini de İbn Mes'üd'un ilminin varis
leri olarak zikretmek gerekir. 

İbn Mes'üd'un kaynaklarda dağınık 
halde bulunan fıkhi görüşleri Dr. Mu
hammed Rawas Kal'aci tarafından der
lenerek Mevsu 'atü h~hi 'Abdillah b. 
Mes 'ud (Kahire 1404 / 1984) adıyla Mek
ke Ümmü'I-Kura Üniversitesi yayınları 
arasında neşredilmiştir. Eser, terim ve 
konu başlıklarına göre ansiklopedik bir 
tarzda tertip edilmiştir. 
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ABDULlAH b. MEYMÜN 
ei-KADDAH 

( tl...\4!\..;,~,:r...UI~) 

İsmailiyye'nin dayandığı batıni 
akideyi vazedip geliştirenlerden biri. 

L ~ 

Abdullah 'ın yaşadığı zaman ve yürüt
tüğü faaliyetler, İslam mezhepleri tari
hinde oldukça farklı şekillerde anlatıl

mıştır. Hakkında geniş bilgi veren mü-
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elliflerden İbnü'n-Nedim ve Makrizi'ye 
göre, Meymuniyye • nin kurucusu olan 
Meymün ei-Kaddah, Deysan'ın oğlu olup 
"senevi" (iki tanrıcı) sisteme inanmakla 
gulüvv* e sapmıştı; Ebü'I-Hattab'a men
suptu. Abdullah ise babası Meymün'
dan daha kötü bir kişiydi. İs lamiyet' i 
yıkmak için hile ve düzen kurmakla 
meşguldü. Ayrıca bütün dinleri ve mez
hepler i de iyi biliyordu. Nihayet Allah ' ı 

. inkar ederek ibaha • ile tamamlanan 
yedi büyük hile mertebesi icat etti. Za
hiren imam Muhammed b. İsmail'in ya
nında yer aldığını söylemişse de ger
çekte peygamberlik iddia etmiş ve bu 
iddiasını çeşitli düzenbazlıklarla temel
lendirmeye çalışmıştı. Aslında Ahvazlı 

olan Abdullah, Asker Mükrem'e geldi; 
sonra Sabat Ebü Nüh'a yerleşti. Orada 
Şia ve Mu'tezile tarafından hilelerinin 
farkına varılarak İbahi olduğu anlaşıldı; 
bunun üzerine Basra'ya kaçtı. Basra'da 
Akıl b. Ebü Talib'in soyundan olduğunu 
ileri sürerek onun eviatiarına sığındı ve 
halkı Muhammed b. İsmail b. Ca'fer es
Sadık'ın imametini kabule davet etti. 
İşte o zaman askerlerin takibine.maruz 
kaldı; sadık ve hararetli dostu Muham
med b. Hüseyin ile beraber Şam civa
rındaki Selemiyye'ye kaçtı, ölümüne ka
dar (261 / 874) burada gizli bir halde ya
şadı. Davasını oğulları sürdürdü ve da
ha sonra Kuzey Afrika'da Meymün'un 
soyundan gelen Fatımf Mestür imamlar 
silsilesi kuruldu. 

Sünniler'in naklettiği bu rivayette, 
Meymün'un Ebü'l-Hattab (ö 755) dev
rinde yaşadığının anlatılması yanında , 

oğlu Abdullah'ın 874 yılında hayatta 
gösterilmesi kabul edilebilir bir ihtimal 
değildir. Diğer Sünni tarih ve mezhepler 
tarihçileri, bu rivayete bir iki şey katar 
veya değişiklikte bulunurlarsa da Ab
dullah'ın soyu ve ortaya çıkışı gibi 
önemsiz bazı hususlar dışında, mesele
ye herhangi bir yenilik getirmezler. Bu
nunla birlikte Zehebi ve İbn Hacer gibi 
Sünni alimler, Abdullah'ın Ca'fer-i Sa
dık'tan (ö. 148/ 765) rivayette bulunan 
bir kişi olduğunu kabul eden İsnaaşeri 
ŞiTiiği'nin kanaatine iştirak ederek onun 
yaşadığı zaman hususunda çok değişik 
bir görüş ileriye sürerler. Buna göre Ab
dullah'ın 874 yılında değil, olsa olsa VIII. 
yüzyılın ortalarında veya ikinci yarısında 
ölmüş olması gerekir. 

isnaaşeri kaynakların kabul ettiğine 
göre Abdullah .b. Meymün ei-Kaddah ei
Mekki, Ca'fer-i Sadık'ın çağdaşı ve dos-
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tudur. Hayatında sadık bir İsnaaşeri 
Şiisi olmuştur. Onun sonradan dalalete 
ve gulüwe düşmesi, irtidadından önce 
rivayet ettiği hadislerin sıhhatine hale! 
getirmez. Bu kanaate göre Meymün da 
oğlu Abdullah da Ca'fer-i Sadık'ın yakın 
arkadaşlarından kimseler olarak İsna
aşeri Şiileri'nce hürmet görmüşlerdir. 

İsmaili kaynaklar da bu kanaate iştirak 
eder. Şii telakki, meçhul bir Şii müelli
fin rivayet ettiği (bk. Tebşıratü 'l-'avam, 
s. 186) ve Sünni müelliflerden Fahred
din er-Razi ile Sadreddin eş-Şirvani ta
rafından da nakledilen dikkat çekici kı

sa bir rivayetle tamamlanabilir. Buna 
göre Abdullah, dostu Ca'fer-i Sadık ile 
oğlu İsmail'in vefatlarından sonra Ca'
fer'in torunu Muhammed b. ismail'i de 
yanına alarak Mısır taraflarına gider. 
Muhammed yolda vefat eder, geride 
hamile bir cariye bırakır. Abdullah b. 
Meymün cariyeyi öldürerek kendi hami
le cariyesini onun yerine koyar. Bu cari
ye bir oğlan doğurur. Abdullah, "Bu, 
Muhammed b. İsmail'in oğludur ve za
manın imamıdır" diyerek halkı kandırır, 

çocuğu da kendi zındık akideleriyle ye
tiştirir . 

Mevcut kaynaklara göre bizzat Ab
dullah'ın ortaya koyduğu propaganda 
tarzı, mahiyeti ve kurduğu teşkilat hak
kında tam ve açık seçik bir bilgiye sa
hip olmak mümkün değildir. Bununla 
beraber Abdullah ve halefierinin kur
dukları gizli dal* teşkilatı vasıtasıyla 
müslümanları ifsat edip İslam'ı içinden 
yıkma faaliyetlerine öncülük etmiş ol
dukları aşikardır. 

Bu arada Abdullah b. Meymün hak
kında ileriye sürülen önemsiz bir husu
su da düzeltmek gerekir. Ewela babası 
Meymün, Houtsma'nın dediği gibi (bk. 
İA, I, 35) göz tabibi değil, ok yapan biri
dir. Ayrıca, İvanow (bk. The Rise of the 
Fatimids, s. 127 vd .) İsmaililik' le Mey
mün ve oğlu Abdullah veya soyu arasın
da hiçbir münasebet kurmaya yanaş
maz. Bu hususu uydurma olarak görür 
ve bu görüşün ismaili muhitlerde be
nimsenmesini, çokça nakledilip tekrar 
edilmesine bağlarsa da her şeye rağ
men Meymün ile Abdullah'ın ismaililiği 
kurup geliştiren aşırı hareketin reisieri 
olarak tarihi rollerini de itiraf eder. Fa
kat bütün bu hususlar pek açık değil

dir. Ne var ki, Abdullah'ın evlatları veya 
halefleri, 873'te ismaili hareketin baş
langıcında önemli sayılabilecek bazı gö
revler yüklenmiş olabilirler. 
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(bk. BUSTANI). 
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ABDULlAH b. MUAviYE 

ı 

(~l.... .:r...t.l~) 

Abdullah b. Muaviye b. Abdillah . 
b. Ca'fer b. Ebi' Talib 

(ö. 129/ 746-47) 

Ca'fer-i TayyAr'ın oğlunun torunu 
ve Cenahiyye hareketinin 

lideri kabul edilen 
Alevi reisi. 

L _j 

Doğumu ve hayatının ilk dönemi hak
kında kaynaklar fazla bilgi vermemek
tedir. Ancak şiirle meşgul olduğu ve 
devrinin ünlü şairleri arasında yer aldığı 
bilinmektedir. 744 yılı sonbaharından 

önce Küfe'ye vardığında vali Abdullah b. 
Ömer b. Abdülaziz'den yakın ilgi gördü 
ve kendisine tahsisat bağlandı. Bu sıra
da Emevi tahtında değişiklik oldu, ölen 
halife ll l. Yezid'in yerine İbrahim b. Ve
lid geçti. Fakat Mervan b. Muhammed 
onu tanımayarak isyan etti. Vali bu ka
rışık durumda başına dert açmasından 
endişe ederek Abdullah b. Muaviye'yi 


