
meşgul oldu. Hayatı hakkında fazla bil
gi bulunmayan ve Maridini diye de anı
lan Abdüsselam Efendi vefatında Tek
ke mahallesindeki ibrahim Bey hazire
sine defnedildi. 

Abdüsselam Efendi'nin henüz basıl

mamış olan on beş kadar eseri vardır. 
Bir kısmı risale hacminde olan eserleri
nin başlıcaları şunlardır: 1. Ümmü'l- 'i
ber if ?ikri men meta ve mer. Mardin, 
Diyarbekir ve yöresiyle Kürt kabileleri
nin ahlak ve yaşayışından, bilhassa Ye
zidiler'in durumundan bahseden eser, 
mahalli tarih açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Eserin bir nüshası istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (AY, 
nr. 44) bulunmaktadır. z. Fatiha Teisiri. 
Tamamen noktasız harflerle yazdığı bu 
sanatkarane eserini Bağdat Valisi Ali 
Rıza Paşa'ya takdim etmiştir. 3. el-Ki
ratıyye. Feraize dair biri küçük, diğeri 
büyük iki eserdir. 4. Esma , ü ricdli'l
J:ıadfş. Hadis ravilerinin hal tercümele
riyle ilgili bir kitaptır. Bunlardan başka 
edebiyat ve mantık ilimlerine dair çalış
maları da vardır. 

Abdüsselam Efendi'nin Ümmü '/- 'iber adlı eserinin ilk 
sayfas ı (lü Kip., AY, nr. 44) 
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ABDÜSSEIAM el-ESMER 
( J .... :)'l i~\~ ) 

Abdüsselam b. Selım 
ei-Esmer el-Feytur! 

(ö_ 981 / 1574) 

Arusiyye tarikatının ikinci piri, 
Kuzey Afrikalı tanınmış sUfi. 

_j 

12 Rebiülewel 880'de ( 16 Temmuz 
1475) Trablusgarp'ın Zelitan bölgesin
de doğdu. Mensup olduğu Feytüriyye 
kabilesinden dolayı Feytüri nisbesini al
dı. Gördüğü bir rüya üzerine annesi oğ
luna Esmer lakabını verdi. Yaşadığı dö
nem Hafsiler, ispanyollar, yerli kabile
ler, Saint John şövalyeleri ve Osmanlı
lar'ın Trablusgarp hakimiyeti için müca
del_e ettikleri hassas ve karışık bir dev
reye rastlar. ilk tasawuf terbiyesini Arü
siyye tarikatı şeyhlerinden Abdülvahid 
ed-Dükali'den aldı ve ona yedi yıl hiz
met etti. Bid'at ve hurafelerle mücade
leyi esas alan irşad anlayışından dola
yı kabilelerle arası açıldı. Yöredeki dü
ğün adetlerine, ölülerin ardından yapı
lan matem törenlerine ve kadınlarla er
keklerin bu törenlerde bir arada bu
lunmalarına karşı çıktığı için bazı olay
lar meydana geldi. Bölgede hakimiye
tini güçlendirmek isteyen Hafsi hane
danı bu olayları öne sürerek Abdüsse
lam'ı Trablusgarp'tan uzaklaştırdı. Bu
nun üzerine, doğum yeri olan Zelitan'
da yeniden oturma hakkı elde edinceye 
kadar irşad faaliyetlerine ara verdi. Be
rahime kabilesinin daveti üzerine Zeli
tan'a yerleşerek bir zaviye kurdu ve ora
da vefat etti (Ramazan 981 / 0cak 1574)_ 
Türbesi bugün de Trablusgarp' ın önem
li bir ziyaret yeri olup yanında bulunan 
ei-Ma'hedü'I-Esmeri'de dini eğitim ya
pılmaktadır. 

Arüsiyye ile ilgili kaynaklara göre. 
Arüsiyye'ye intisap etmeden önce sek
sen kadar şeyhten feyiz alan Abdüsse
lam ei-Esmer'in şeyhliğini Arüsiyye'nin 
kurucusu Ahmed b. Arüs (ö 868/ 1463) 
önceden haber vermiştir. Abdüsselam 
ei-Esmer bazı ekleme ve kısaltmalarla 

tarikatın evradını yeniden tertip etmiş, 
müridierinin tütün içmesini yasaklamış 

ABDÜSSELAM ei-ESMER 

ve beyaz elbise giymelerini tavsiye et
miştir. Ayrıca "huzur" adını verdiği zikir 
meclislerinde bendir çalmayı gelenek 
haline getirmiştir. Huzur zikri yapılır

ken ferdi zikre izin vermemiş, müridie
rin bu meclisiere devamını şart koş

muştur. Müridierinden akide konusun
da Senüsi'ye, marifet hususunda da 
ibnü'I-Arabi'ye uymalarını isteyen Ab
düsselam ei-Esmer, ibnü'I-Arabi'yi bü
tün zamanların en büyük velisi olarak 
kabul eder. 

Eserleri. 1. el-Envarü's-seniyye ii esa
nfdft-tarikati'l- 'An1siyye. Bu eserinde. 
şeyhi Abdülvahid ed-Dükali'den Arüsiy
ye tarikatının kurucusu Ahmed b. Arüs'a 
ve ondan da Ebü'I-Hasan eş-Şazeli'ye 

ulaşan tarikat silsilesini vermiştir. z. Na
şff:ıatü'l-mürfdfn li'l-cema 'ati 'l-mün
tesibfn li'l- 'Arı1sf. el- Vaşıyyetü '1-küb
ra (Kahire, ts .) adıyla tanınan klasik bir 
"adab risalesi" tarzındaki bu eserde mü
ridlerinin davranış ve adetlerini nasıl dü
zenlemeleri gerektiğini anlatır. 3. el-Va
sıyyetü 'ş-şugra. Bu eser el- Vaşıyye
tü'l-kübra'nın muhtasarı olup Müleyci'
nin Ff Hamişi hayati seyyidi 'Abdis
selam el-Esmer (Tripoli 1969) adlı eseri
nin içinde basılmıştır. 

Abdüsselam ei-Esmer'in hayatıyla il
gili olarak Muhammed b. Muhammed 
Mahlüf tarafından yazılan Mevahibü'r
raf:ıim if menal!;ıbi Mevlana eş-Şeyl] 
seyyidf 'Abdisselam b. Selim adlı me
nakıbname. Tenl!;if:ıu raviati'l-ezhar ve 
münyetü's-sadati'l-ebrar if menal!;ıbi 
seyyidf 'Abdisselam el-Esmer adıyla 
neşredilmiştir (Tunus 1325) Bu eser Ab
düsselam ei-Esmer'in müridierinden bi
ri olan Kerimüddin Bermüni'nin Ravia
tü '1-ezhar ve münyetü 's-sadati'l -ebrar 
if menal!:Jbi şahibi't-Tar adlı eserinin 
bir muhtasarıdır. Aynı soydan Ebü Mu
hammed Abdüsselam b. Salih ei-Esmer 
de onun hakkında Fetf:ıu'l- 'alim ii me
nal!;ıbi 'Abdisselam b. Selim adlı bir 
eser kaleme almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ishak b. ibn3him el-Müleyci. Fi Hamişi haya
ti se yy idi 'Abd isselam el-Esmer, Tripali 1969; 
Muhammed Mahlüf, Şeceretü'n-nüri'z-zekiyye. 
Kahire 1349 - Beyrut, ts. (Darü 'I-Kitabi 'l-Ara
bl), I, 318; Brockelmann. GAL Suppl., ll, 683, 
998; F. De Jong, Turuq and Turuq-Unked 
lnstitutions in Nineteenth Century Egypt. Lei
den 1978, s_ 129; a.mlf., "al-Asmar", E/ 2 

Suppl. (ing.), I, 93-94 ; Abdülhay el-Kettani. 
Fihrisü 'l·{ehtiris (nşr. ihsan Abbas!. Fas 1347 
- Beyrut 1402/1982, I, 205-207. 

Iii İRFAN GüNDÜZ 

301 


