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rinden Mehdi'nin yakın ilgisini kazandı 
ve has nedimlerinden biri oldu. Bu se
beple kendisine Yername valiliği verildi 
(784). Ancak halifenin sonbetinde bu
lunmayı valiliğe tercih ederek kısa bir 
süre sonra tekrar saraya döndü. Daha 
sonraları Hadi ve Harünürreşid 'in de 
nedimi oldu. Harünürreşid onu Medi
ne'ye vali tayin etme hususunda ısrar 

edince, kendisine gönderilen emirler
den dilediğini uygulamak şartıyla bu 
görevi kabul etti. Bir müddet sonra Ye
men valiliği de uhdesine verildi. İbn Ke
sir'in de belirttiği gibi bu görevi adalet
le yürütmesine rağmen, ağır sorumlu
luklar yüklenmeyi sevmeyen, nüktedan, 
başına buyruk ve hür olmaktan hoşla
nan tabiatı sebebiyle tekrar Harünürre
şid'in yanına döndü. Halifenin huzurun
da muhtelif kimselerle, bilhassa Mu
hammed b. Abdullah'ın kardeşi ve onun 
mücadelesini sürdürdüğü için yakalanıp 
hapsedilen Yahya b. Abdullah (ö. 180/ 

796) ile münazaralar yaptı (bk. Meka- · 

tilü 't-Talibiyyfn, s. 474-479). Halifelerden 
gördüğü aşırı müsamaha ve yakınlıktan 
dolayı gurura kapıldığı , zaman zaman 
Emeviler'i, Hz. Ömer ve Ali soyundan 
gelenleri rencide edecek şiirler söyledi
ği , böylece onların da kendi soyuna dil 
uzatmasına meydan verdiği, bu sebeple 
çoğu zaman kötü durumlara düştüğü 
rivayet edildiği gibi, Hz. Ali'ye saygılı ol
duğuna ve Kureyşliler'e iyi davrandığına 
dair rivayetler de vardır. Bağdat sara
yında Medineliler'in hukukunu savun
duğu için İmam Malik b. Enes tarafın
dan "mübarek" diye medh edilmesi, 
imam Şafii'nin yakın dostu olması, kay
naklarda lehinde kaydedilmiş hususlar
dır. Abdullah b. Mus'ab, Harünürreşid 
ile yaptığı bir yolculuk sırasında 184 yı
lının Rebiülewel ayırida (Nisan 800), yet
miş yaşlarında iken Rakka'da vefat etti. 
Oğullarından biri, Kitabu Nesebi ~ureyş 
müellifı Mus'ab, diğeri de iki yıl Medi
ne valiliği yapan Bekkar'dır. 

Bugün muhtelif eserlerde dağınık bir 
halde bulunan şiirlerini toplayan bir di
vanından söz edilmekle beraber (bk. 
ibnü'n-Nedim, el-Fihris~ s. 184), bu diva
nın günümüze kadar geldiği bilinme
mektedir. Bundan dolayı, ona ait olup 
da başka şairlere nisbet edildiği söy
lenen bazı şiirlerin gerçek sahiplerini 
tayin edebilmek mümkün olmamakta
dır. 
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(bk. İBNÜ'L-MU'TEZ). 
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Abdullah b. Mutt' b. Esved 
ei-Kureşl ei-Adevl' 

(ö. 74 /693) 
Emevi yönetimi aleyhindeki 
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L . faaliyetleriyle meşhur olan sahabi. _j 

Medine'de doğdu. İlk siyasi faaliyetle
re Muaviye devrinde başladı ve onun 
Ziyad'ı Medine'ye vali tayin etmesine 
şiddetle karşı çıktı. Bu hareketiyle Erne
vi taraftarlarını çok öfkelendirdi, bu 
yüzden ağır itharn ve hakaretlere ma
ruz kaldı. Yezid b. Muaviye'ye biat .me
selesi tartışılırken halkı kışkırtmasın

dan endişe edildiği için Medine'de hap
sedildi ; fakat başta Abdullah b. ömer 
olmak üzere Adi kabilesi mensupları 

buna şiddetle itiraz edince hapisten çı

karıldı. 

Hz. Hüseyin'i Küfe'ye gitmekten vaz
geçirmeye çalıştıysa da başaramadı. 

Yezid'in halifeliğine tepki göstererek 
Medine'yi terketmek istedi. Ancak, İbn 
Ömer'in, bir halifeye biat etmeden 
ölenlerin Cahiliye ölümüyle (dinden çık

mış olarak) dünyayı terketmiş olacakla
rını ifade eden hadisi hatırlatması üze
rine Medine'de kalarak Yezid aleyhin
deki faaliyetlerine devam etti ; bir kısım 
halkın Mekke'de halifeliğini ilan eden 
Abdullah b. Zübeyr'e biat etmesini sağ
ladı. Harra Vak'ası'nda Emeviler'e karşı 
savaştı (683) . Medine müdafaası sıra-

sında halkı cesaretlendirrnek için oku
duğu hutbe meşhurdur. Emeviler Medi
ne'yi ele geçirince İbnü'z-Zübeyr'in yanı
na giderek Mekke'yi kuşatan Emevi 
birliklerine karşı onun safında kahra
manca savaştı. 65 (684-85) yılında İb
nü'z-Zübeyr tarafından Küfe'ye vali ta
yin edildi. Burada halkı İbnü'z-Zübeyr 
aleyhine kışkırtarak Muhammed b. Ha
nefiyye'ye biata davet eden Muhtar es
Sakafi'nin faaliyetlerinden ve tayin etti
ği emirü'ş-şurtayı (bk. ŞURTA) öldürme
sinden dolayı endişeye kapıldı ve Küfe'yi 
terkedip Mekke'ye döndü (66/ 685-86) 
Haccac b. Yusuf Mekke'yi muhasara et
tiği sırada yaralandı ve İbnü'z-Zübeyr'
den kısa bir müddet önce öldü. Babası 
yoluyla rivayet ettiği bilinen tek hadis 
Müslim'in ŞalıfJı'inde (Cihad, 88), Dari
mi'nin Sünen'inde (Diyat, 24) ve Ahmed 
b. Hanbel'in Müsned'inde (lll, 413; N, 
213) yer almıştır. 
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( ..:l_;l:-- .:r. .W\~) 
Ebu Abdirrahman Abdullah 

b. Mübarek b. Vazıh 
ei-Hanzalt ei-Mervezt 

(ö. 181 / 797) 

Tebeü't-tabiinin ileri gelenlerinden, 

L 
muhaddis, zahid ve fakih. 

_j 

118'de (736) devrin kültür merkez
lerinden biri olan Merv'de doğdu. Baba
sı Türk'tür, annesinin de Harizmli bir· 
Türk olduğuna dair rivayet vardır. Ço-



cukluk ve gençlik yıllarının Merv'de geç
tiği bilinmekte, ancak kaynaklarda bu 
dönem hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. İlk hocası Mervli alim Rebf b. 
Enes ei-Horasanfdir. İlim tahsili için ilk 
seyahate yirmi üç yaşlarında iken çıktı. 
Daha sonraki yıllarda bu seyahatlerini 
devam ettirdi. Zamanın ilim merkezle
rinden olan Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, 
Şam ve lrak'a yolculuklar yaptı. Derin 
bilgisiyle Basra'nın hadis imamı kabul 
edilen Hammad b. Zeyd'in takdirini ka
zandı. Ma'mer b. Raşid, Evzai, A'meş, 

Süfyan es-Sevri, Malik b. Enes ve Süf
yan b. Uyeyne gibi meşhur muhaddis
lerden hadis okudu. Kendisinden de 
başta hocaları Ma'mer b. Raşid ve 
Süfyan es-Sevri olmak üzere, Abdurrah
man b. Mehdi, Abdürrezzak b. Ham
mam, Yahya b. Main, İshak b. Rahüye 
gibi hadis ilminin önde gelen imamları 
hadis rivayet etti. Abbasi Halifesi Harü
nürreşid devrinde Misis ve Tarsus civa
rında Bizans'a karşı savaştı. 181 (797) 
yılı Ramazan ayında altmış üç yaşında 
iken Fırat nehri kenarında bulunan H it'
te vefat etti ve orada defnedildi. 

Birçok büyük alimin yetiştiği Horasan 
bölgesinde özellikle Merv'de. hadisleri 
tedvin* eden ilk alim oluşu, İbnü'I-Mü
barek'in şöhretini arttıran sebeplerin 
başında gelir. Ahmed b. Hanbel, o de
virde ilme ondan daha meraklı ve hadis 
sahasında ondan daha büyük bir alimin 
bulunmadığını söyler. Yahya b. Main, 
İbnü 'I-Mübarek'in kitaplarında yirmi bi
nin üzerinde hadis bulunduğunu nakle
der. Bir süre kaldığı Küfe'de, bir hadis 
hakkında ihtilafa düşüldüğünde, "Geli
niz bu ilmin tabibine gidelim" diyerek 
ona başvurulması, zamanında hadisleri 
en iyi bilen biri olarak kabul edildiğini 

gösterir. Evinde oturup hadisle meşgul 
olmayı çok seven İbnü'I-Mübarek'e, "Bu 
yalnızlıktan rahatsızlık duymuyor mu
sun?" diye sorulduğunda, "Hz. Peyg.am
ber ve ashabıyla birlikte iken nasıl yal
nızlık duyarım!" karşılığını vermiştir. 

Dört bin kişiden hadis dinleyen ve bun
ların sadece bin tanesinden rivayette 
bulunan İbnü'I-Mübarek. ehil olmayan
lardan hadis almadığı gibi böylelerine 
hadis de rivayet etmezdi; fakat beğe
nip takdir ettiği kimselere, cihada gitti
ği yerlerde bile hadis öğretirdi. Kaynak
lar onun soğuk bir gecede, bir tek ha
disi yatsı namazından sabah ezanma 
kadar müzakere ettiğini bildirirler. 

Hadis ravilerini çok iyi bildiği ve hadis 
ilminin özü sayılan fıkhü'l-hadisin önde 
gelen alimlerinden biri olduğu için, riva
yet ettiği hadisler bu açıdan ayrı bir 
değer taşır . Bu sebeple ondan nakledi-

len hadislerin delil olarak kullanılabile
ceği hususunda alimler ittifak etmişler
dir. Hadis ilminin temelini teşkil eden 
isnad* ın değerini kavrayıp ortaya koy
muş, dinini isnadsız öğrenmek isteyen 
kişiyi evinin darnma merdivensiz çık

mak isteyen kimseye benzetmiş, isnad 
olmasaydı herkes aklına eseni söylerdi, 
demiştir. O, tedlis* i çok çirkin ve affe
dilmez hatalardan biri sayar ve hadisin 
aslında bulunmayıp çoğunlukla ravilerin 
bilgisizliğinden kaynaklanan kusurlar 
demek olan lahin ve tashifın düzeltil
mesi gerektiğine inanırdı. Kendisinden 
hadis alanlara, öğrendikleri hadisleri 
öncelikle Arap gramerini çok iyi bilen 
birine göstermelerini tavsiye ederdi. 
Kütüb-i Sitte müellifleri onun rivayetle
rini hiç tereddüt etmeden eserlerine al
mışlardır. 

Ebü Hanife'nin talebesi ve dostu olan 
İbnü'I-Mübarek'in fıkıh ilminde de önem
li bir yeri vardır. Fıkıhta ilk olarak Ebü 
Hanife'nin metodunu benimsemiş, fı

kıh bablarına göre tasnif ettiği es-Sü
nen fi'l-fıkh adlı eserinde onun usulü
nü esas almıştır. insanların en fakihi 
diye nitelendirdiği Ebü Hanife hakkında 
çeşitli vesilelerle övücü sözler söylemiş, 
şiirler yazmıştır. Ebü Hanife'nin vefatın
dan sonra Malik b. Enes'in ders halka
sına katılan İbnü'I-Mübarek, fıkıhta Ha
nefi ve Maliki mezheplerini birleştiren 

bir usul ortaya koymuştur. Genellikle 
Hanefiler'den sayılmakla birlikte bazı 

Maliki tabakatında da kendisine yer ve
rilmektedir. Ona göre. fetva verebilmek 
için hadis kültürünü çok iyi bilmek. ay
rıca fıkıh bilgi ve melekesine de sahip 
olmak gerekir. Kur'an ve Sünnet'e aykı
rı bir görüş belirtmek mümkün olmadı
ğından. mesela herhangi bir fetva veya 
fıkhi görüş hakkında, "Bu, Ebü Ha
nife'nin görüşüdür" yerine "Bu, Ebü Ha
nife'nin hadisi anlayışı ve açıklamasıdır" 
denilmesini daha doğru bulurdu. 

İbnü 'I-Mübarek' in zühd anlayışı da 
üzerinde durulması gereken özellikler 
taşır. Zühdle ilgili hadis malzemesini 
Kitabü'z-Zühd ve'r-re~a' i~ adlı eserde 
toplayan İbnü'I-Mübarek'e göre zühd, 
dünya ile alakayı kesrnek değil, dün
yaya ve dünyalığa bağlanmamaktır. Ni
tekim o, hayatı boyunca ticaretle meş
gul olmuş, savaşlara katılmış, defalarca 
hacca gitmiş ve ilim öğretmeye çalış

mıştır. Onun, "ilmi dünya için öğrendik, 
ama ilim bize dünyaya değer vermeme
yi öğretti" sözü, bu konudaki görüşünü 
açıkça ortaya koymaktadır. Günün be
lirli bir bölümünü zikir ve tefekküre 
ayırdığı, bu süre içinde hiç kimseyle ko
nuşmadığı, insanlarla sürekli bir arada 
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bulunmayı ve onlarla içli dışlı olmayı 

ilim ehli için uygun görmediği rivayet 
edilir. Ancak onun bu tavrı uzlet• i ter
cih ettiği anlamına gelmez. Çünkü o. 
sürekli uzleti doğru bulmazdı. Hocası 

Şamlı muhaddis İsmail b. Ayyaş, "AI
Iah'ın ona nasip etmediği hiçbir hayırlı 
haslet kalmamıştır" derdi. Süfyan b. 
Uyeyne, onu ashapla mukayese ederek 
ashabın Hz. Peygamber'le sohbet edip 
gazvede bulunmuş olmalarının dışında 
İbnü'I-Mübarek'e bir üstünlüklerini gör
mediğini belirtirdi. ilminde ve zühdünde 
son derece mütevazi olan İbnü' I -Müba
rek, zenginlere karşı kibirli davranmanın 
da tevazi.ıun gereği olduğunu söylerdi. 
Bununla beraber o zenginliğe karşı de
ğildi. Başkalarına el açmamak düşünce
siyle ticaretle de uğraşır, alimleri, hadis 
talebelerini ve fakirleri himaye eder. her 
sene yüz bin dirhem dağıtırdı. Mervli 
dostlarını hacca götürür, aldıkları hedi
yelere varıncaya kadar her türlü masraf
larını kendisi karşılardı. Ona göre kişi, 

daima Allah'ın murakabesinde olduğu
nu hatırından çıkarmamalıdır. Yüz şey- · 
den sakınıp bir şeyden sakınınayan kişi 
müttaki sayılmaz. Nuaym b. Hammad'
ın bildirdiğine göre. Kitabü'z-Zühd'ü 
okurken öyle ağiardı ki yanına hiç kim
se yaklaşamaz, o da hiçbir şeyin far
kında olmazdı. Duası makbul sayıldığı 

için pek çok kimse onun duasını almak 
ister, kendisine yakın olmayı Allah'a ya
kın olmanın vesilesi sayardı. Alimler, 
zühd ve takvasını övecekleri bir kişiyi 

ona benzetirlerdi. Zühd ve takva ile ilgi
li söz ve hallerinden birçoğu kaynaklar
da zikredilmektedir. 

İbnü'I-Mübarek, aynı zamanda devri
nin önde gelen şairlerinden biridir. Şiir
leri daha ziyade zühde, cihada, din bü
yüklerinin methine dairdir. Fakat bun
ların önemli bir kısmının kaybolduğu 

anlaşılmaktadır. Mücahid Mustafa Beh
cet tarafından derlenen şiirleri Mecel
letü'l-mal].tutati'l- cArabiyye'de yayım
lanmıştır (XXVII / I. 9-72. ll, 455-501) 

Eserleri. 

t. Kitdbü'z-Zühd ve 'r-re~a'ik. Hz. 
Peygamber, ashap ve tabiinin ibadet, 
ihlas, tevekkül, doğruluk, tevazu, kana
at gibi ahlaki konulara dair sözlerini ih
tiva eden eser, Habibürrahman ei-A'za
mi tarafından neşredilmiştir (Malegon / 
Hindistan ı 966, Beyrut, ts. ). 2. Kitabü'l
Cihad. Cihadın fazileti , sevabı ve 
İslam'daki önemine dair hadisleri ihtiva 
eden kitap, bu konuda yazılan ilk eser
dir. İçinde 262 hadis bulunan tek 
nüshası (Leipzig, Stadtbibliothek, nr. 
320 / I , 40 vr.). Nezih Hammad tarafın
dan yayımlanmıştır (Beyrut ı 39 I 1 ı 97 I) . 
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3. el-Müsned. Hadisle ilgili olan bu ese
rin tek nüshası Zahiriyye Kütüphane
si'ndedir (mecmua nr. 18/ 5. kısım 2, 3, 
lü7 •-124b) 4. Kitdbü'l-Bir ve'ş-şıla.Bi
linen tek nüshası Zahiriyye Kütüphane
si'nde (nr. 9) kayıtlıdır. s. es-Sünen ti'l
fıkh. Günümüze ulaşmayan bu eserin 
adından , hadisleri fıkıh bablarına göre 
tasnif eden bir eser olduğu anlaşılmak

tadır. 6. Kitabü't-Tefsir. Kaynaklarda 
adı geçen bu eserin, devrin geleneği 

göz önünde tutularak bir rivayet tefsiri 
olduğu söylenebilir. 7. Kitdbü 't-Tdrfl]. 
Hadis ricalinden bahseden biyografik 
bir eser olduğu tahmin edilen bu eser 
de günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklar
da Abdullah b. Mübarek'e atfedilen ve 
kırk hadis• türünün ilk örneği olan el
Erba 'un ile Kitdbü'l-İsti'?dn ve Ki
tabü'l-Mendsik adlı eserler de günü
müze ulaşmamıştır. 
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ı 
ABDUllAH b. NAFİ' 

ı 

(c:!\:, cr. ..ı.ı~) 
Ebu Muhammed Abdullah b. Nafi' 

es-Saiğ el-Mahzı1ml 
(ö.206/ 822) 

İmam Malik'in talebesi. 
L _j 

Zehebfnin belirttiğine göre 120-130 
(738-748) yılları arasında doğdu. Kırk 
yıl kadar imam Malik'in ilim meclisine 
düzenli bir şekilde devam etti. Hocası
nın görüşlerinin tesbiti ve sonraki nesil
lere aktarılmasında büyük hizmeti oldu. 
Malik'in vefatından sonra Medine'de 
fetva mercii olan Abdullah b. Nafi', ho
casının görüşleri istikametinde fetva 
verdi. Malik'den ayrı olarak Leys, Üsa
me b. Zeyd el-Leysf, İbn Ebü Zi'b, Süley
man b. Yezfd el-Ka'bf, Davüd b. Kays el
Ferra, İbn Ebü'z-Zinad gibi değerli kişi
lerden hadis rivayet etmiştir. Kendisin
den de Kuteybe, Muhammed b. Abdul
lah b. Nümeyr, Selerne b. Şebfb, Zübeyr 
b. Bekkar. İbrahim b. Münzir, Yahya b. 
Yahya el-Minkarf ve daha başkaları ri
vayette bulunmuştur. 206 (822) yılı Ra
mazan ayında Medine'de vefat eden 
İbn Nafi'in vefat tarihi bazı kaynaklarda 
186 (802) olarak geçiyorsa ·da Zehebf 
bunun yanlış olduğunu belirtir. 

Kaynaklar. Abdullah b. Nafi'in fıkıhta, 
bilhassa imam Malik'in görüş ve delil
lerine vukufta otorite ve güvenilir bir 
ravi olduğunda hemen hemen mütte
fıktirler. Ahmed b. Hanbel ve Ebü Da
vüd da Malik'in görüş ve hadislerini en 
iyi bilenin İbn Nafi' olduğunu belirtmiş
lerdir. Nitekim Sahnün'un Müdevvene 
adlı eserinde, Malik'in görüşlerini tesbit 
ederken sık sık İbn Nafi'e müracaat et
tiği görülür. Ancak onun İbn Nafi'den 
rivayetleri doğrudan olmayıp Eşheb va
sıtasıyladır. Fıkıhtaki üstün mevkiine 
rağmen Buharf, Ahmed b. Hanbel ve 
Ebü Hatim gibi hadis otoriteleri, Abdul
lah b. Nafi'in ezber yoluyla rivayet ettiği 
hadisler konusunda ihtiyatlı davran
makta ve yazıyla olan rivayetlerinin da
ha sahih olduğunu belirtmektedirler. 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]dri dışında Kütüb-i Sit
te'de rivayetleri yer alan Abdullah b. 
Nafi', el-Mlıvatta' a bir şerh yazmış ve 
bu şerhi kendisinden Yahya b. Yahya 
el-Minkarf rivayet etmiştir. Birçok fa
kih, babası kuyumcu (saiğ) olan Abdul
lah b. Nafi' es-Saiğ ile Zübeyr b. Av
vam'ın soyundan olan Abdullah b. Nafı' 
ez-Zübeyrf'nin (ö 216/ 831) aynı kimse 
olduğunu sanarak bunların rivayetlerini 
birbirine karıştırmıştır. Bu hatanın tabii 

sonucu olarak bu iki kişiden gelen riva
yetlerin birbirine zıt olduğu durumlar
da, "İbn Nafi'in o konuda imam Malik'
ten iki ayrı görüş naklettiği" şeklinde 

te'villere gidildiği, kaynaklarda dikkati 
çekmektedir. 
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Iii ALi BARDAKOGLU 

ABDULlAH NAiLI PAŞA 
(ö. ll 71 / ı 758) 

Osmanlı sadrazaını ve müellifi. 
_j 

istanbul'da dôğdu. Hotin ağalığından 
emekli Halil Ağa'nın oğludur. Tahsilini 
tamamladıktan sonra 1713'te Divan-ı 

Hümayun Kalemi'ne mülazım olarak 
girdi. Daha sonra çeşitli memuriyetlere 
tayin edildi. 1730'da beylikçi kesedarı, 

1736 Rus seferinde Babadağı orduga
hında bulunduğu sırada da beylikçi ol
du. Aynı yıl iran-Rus seferi sırasında ri
kab beylikçiliğine. bir süre sonra da 
teşrifatçılığa getirildi. Teşrifatçılığı dö
neminde hükümdarın emriyle, çok karı
şık ve dağınık durumda olan teşrifat 

kanunlarını yeniden düzenledi. 17 4S'te 
teşrifatçılıkla birlikte kendisine tekrar 
beylikçilik verildi. İki yıl sonra refsülküt
tab, 1754'te başdefterdar oldu. Heki
moğlu Ali Paşa'nın azli üzerine 19 Mart 
17SS'te sadrazamlığa getirildi. Sada
retle üç ay kadar kalabildi, 24 Ağus
tos 17SS'te aziedilerek Sakız adasına 

sürüldü. Ancak kısa bir müddet sonra 
affedilerek Girit valiliğine tayin edildi, 
bu arada Kavala ve Selanik sancakla
rı da kendisine arpalık olarak verildi. 
1758'de kendi isteği üzerine Cidde vali
liğine gönderildi. Hac için Mekke'ye gi
derken hastalanarak yolda vefat etti. 
Naaşı Medine'de Hz. Hatice'nin kabri 
yanına defnedildi. 

Abdullah Nailf Paşa 'nın Mukaddime-i 
Kavdnfn-i Teşrifat'tan başka, kıraat il
miyle ilgili el-İfddetü'l-mu~ni 'a ii ~ı -


