
yatının son on yılını Bağdat'ta geçiren 
EbO Ma'şer. burada Abbasi hanedanı
nın ileri gelenlerinin teveccühünü ka
zanmıştır. 

Hocaları arasında Muhammed b. Ka 'b, 
Said b. EbO Said ei-MakbOri. İbn Ömer'in 
azatlısı Nafi', ibnü'I-Münkedir ve Hişam 
b. Urve gibi muhaddisler yer almakta
dır. En meşhur talebeleri ise oğlu Mu
hammed, Leys b. Sa'd, Süfyan es-Sevri, 
Abdurrahman b. Mehdi. Abdürrezzak 
es-San'ani, Said b. MansOr ve Vakıdi vb. 
alimlerdir. 

EbO Ma'şer hadisten çok megazi ko
nusunda alimierin güvenini kazanmış, 

tarihçi olarak İbn İshak'tan daha üstün 
görülmüştür. Nitekim Ahmed b. Han
bel onun megazi konularını iyi bildiğini 

söylemiş, özellikle Muhammed b. Ka'b '
dan naklettiği tefsirle ilgili hadisiere 
itibar edilebileceğini belirtmiş, diğer ko
nulardaki rivayetlerinde ise çelişkiler 

bulunduğunu ifade etmiştir. Talebele
rinden Hüşeym b. Beşir. EbO Nuaym 
Fazi b. Dükeyn ve Yezid b. Harun ken
disi hakkında övücü sözler söylemişler; 
İbnü'l- Medini, İbn Main. Buhari, EbO 
DavOd, Nesai ve Tirmizi gibi muhaddis
ler ise onu zayıf saymışlardır. Ahmed b. 
Hanbel EbO Ma'şer'den hadis naklet
miş, Buhari ve Müslim ise rivayetleri
ne sahihlerinde yer vermemişlerdir. Ab
durrahman b. Mehdi, EbO Ma'şer'in ba
zan makbul, bazan makbul olmayan ha
disler rivayet ettiğini. İbnü'l - Medini ile 
Fellas da Muhammed b. Kays ve Mu
hammed b. Ka'b'dan naklettiği hadis
lerin sahih, Said ei-MakbOri, Hişam b. 
Urve ve ibnü'I-Münkedir'den rivayet et
tiklerinin ise yazmaya bile değmeyecek 
derecede zayıf olduğunu söylemişlerdir. 
Tirmizi onun hafıza yönüyle tenkide uğ
radığını bildirmiştir. 

EbO Ma'şer 170 yılı Ramazan ayında 
(Mart 787) Bağdat'ta vefat etti. cenaze 
namazını Halife HarOnürreşid kıldırdı. 

Eserleri. 1. Kitdbü'l-Megazi. Bu ki
tabında Hz. Peygamber'in hayatını bü
tün safhalarıyla anlattığı kaydedilir. Gü
nümüze ulaşmayan eserin bazı bölüm
leri Vakıdi, İbn Sa'd ve Taberi tarafın
dan intikal ettirilmiştir. 2. Tô.rihu '1- hu
letô.'. Müellifin vefatma kadar- meyda
na gelen hadiseleri kronolojik olarak 
nakleden bir eserdir. Taberi Tô.ril]u'r
rusül ve'l-mülı1k'ünde günümüze gel
meyen bu kitaptan yer yer nakiller yap
mıştır. 
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Iii SELMAN BAŞARAN 

EBÜ MA' ŞER et-TABERİ 
( ..s_,.,kll .;:- _,ı ). 

Ebu Ma'şer Abdülkerim 
b. Abdissamed b. Muhammed 

et· Taberi el-Kattan 
(ö. 478 / 1085} 

Kıraat ve tefsir alimi. 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi bulunmamaktadır. Taberistan'da 
doğduğu için Taberi nisbesi ve pamuk 
ticareti yaptığı veya ·bu işle uğraşan bir 
aileden geldiği ·için de Kattan la kabı ile 

. anıldığı söylenebilir. 

ilim tahsili için pek çok seyahat yapan 
EbO Ma'şer et-Ta beri, Mekke'de EbO 
Abdullah Muhammed b. Hüseyin el-Ka-

Ebü Ma'şer 

et· Taberi'nin 
el·Cam i' (i'/· 
~ıra çati'l- 'aşr 

adlı eserinin 
zahriyesi ile 

baş tarafından 

bir sayfa 
(Sü leymaniye Ktp., 

Hasan Hüsnü 

Paşa. nr. 42, vr. 2") 

EBÜ MA'ŞER et-TABERI 

rezini, Harran'da Ebü'I-Kasım Ali b. Mu
hammed ez-Zeydi, Mısır'da Ebü'l-Abbas 
İbn Neffs ve İsmail b. Amr b. Raşid ei
Haddad'dan kıraat okudu. Ragıb el-isfa
hani ve Ebü'l-Fazl er-Razi de onun kıra
at hocaları arasında yer almıştır. Ayrıca 
EbO Ali ei-Ahvazi'den icazet* yoluyla pek 
çok kıraat rivayet etti. EbO Abdullah İbn 
Nazif. Ebü'n-Nu'man Türab b. ömer, 
Ebü't-Tayyib et-Taberi gibi alimlerden 
hadis dinledi. Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'i ile Muhammed b. Hasan en
Nakkaş'ın [ö. 35 ı / 962) telif ettiği bir tef
sir olan Şitô.'ü's-sudur'u hocası Zeydi'
den. el-Keşf ve '1- beyô.n adlı tefsiri de 
bizzat müellifi Sa'lebi'den rivayet etti. 
Kendisinden de EbO Ali İbnü'I-Arca', Ha
san b. Halef b. Belime, MansOr b. Hayr 
ve daha pek çok kimse kıraat okudu. EbO 
Nasr Ahmed b. ömer el-Gazi, EbO Bekir 
Muhammed b. Abdülbaki ei-Ensari, İb
rahim b. Ahmed es-Saymeri ve diğerle
ri ondan rivayette bulunmuşlardır. 

Kaynaklarda muhakkik ve sika*· bir 
alim olduğu bildirilen ve Mekkeliler'in 
kıraat üstadı olarak anılan EbO Ma'şer 
et-Taberi, muhtemelen ilmi seyahatle
rinden sonra yerleşip hayatının sonuna 
kadar yaşadığı Mekke'de vefat etti. 

Eserleri. 1. et- Tell]iş fi'l-Jprô. 'ô.tj'ş
şemô.n 1039'da (1629-30) istinsah edi
len bir nüshası Berlin'de bulunmaktadır 
[Staatsbibliothek, nr. 653, 81 varak). 2. Ki
tô.bü Sukı '1- carus. Kıraate dair meşhur 
ve garlb 1500 rivayet ve tariki ihtiva et- · 
tiği kaydedilmekte olup Zehebi kitapta
ki rivayet ve tarikierin 1500'ü bulacağı
nı sanmadığını söylemektedir (Ma 'rife· 
tü 'l,ku~ra' , Millet Ktp., Ali EmTrT, nr. 2500, 

vr. I 52 b; yazma nüshaları için bk. Brockel

man ri, GAL, 1. 518). 3. el-Cô.mic fi'l-kı-
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EBÜ MA'SER et-TABERI 

rô. 'ati 'l- caşr. 739'da ( 1338-39) istinsah 
edilen bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Hasan Hüsnü Paşa. nr. 42, 
95 va rak). 4. Muhtasar ii ifrô.di kırô. 'ô.
ti'l-İmô.m Ebi cAm; b. el- cAlô.' . . S91 'de 
( 1195) istinsah edilen bir nüshası Dub
lin'de mevcuttur (Chester Beatty Ktp. , nr. 
3925/ 2. vr. 94 - 1 19) . s. cUyunü 'l-mesô.'il 
(yazma nüshala rı için bk. el-Fihrisü 'ş · şa· 

mil : ma l]tüta tü 't · te{sfr, I, 229 ; Brockel
mann, GAL, ı . 51 8). 

Kaynaklarda adları zikredilen diğer 

eserleri de şunlardır: Kitô.bü'r-Reşô.d 

ii şer}ıi'l-Jprô. 'ô.ti'ş - şii??e, Taba~ö.tü'l
~urra', Kitô.bü'd-Dürer fi 't-teisir, Ki
tô.bü 'l- cAded, Tacdddü'l-dy, Teisiru 
Ebi Ma c şer, Kitdbü'l-Meşd}ıii. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebi, Mfzanü'l·i 'tida l, ll , 644 ; a.mlf .. Ma 'ri· 
fetü 'l-(curra ' , ı , 435- 436, 487 ; a.e., Millet Ktp., 
Ali Emfrf, nr. 2500, vr. 152•·b; Sübki, Tabakat, 
V, 152 ; isnevi, Tabakatü 'ş -Şafi' iyye,· ıı , 409· 
410; Fasi. el · 'ik_dü'ş·şemfn, V, 475·476 ; İb
nü' I-Cezeri. Gayetü 'n· n ihaye, ı , 401 ; a.mlf .. 
en-Neşr, ı , 35, 77-78 ; İbn Hacer, Lisanü 'I ·Mf· 
zan, IV, 49-50; Davüdi, Tabak_atü 'l· mü{essirfn, 
1, 332·333; Keş{ü '?·?unün, ı , 418, 441, 479, 
752 ; ll , 1009, 1106, 1187 ; İiahu 'l·meknün, ı , 
468; Hediyyetü 'l · 'ari{fn, 1, 608; e/ -Fihrisü 'ş· 
şam il : ma!J!ütatü 'l - k ı ra 'at, Arnman 1407/ 1987, 
1, 91; a.e. : mal]tQtatü 't · te{sfr, Arnman 1407/ 
1987, 1, 229 ; Brockelmann. GAL, ı, 518; Suppl., 
ı , 722. fAl 

l!!f.l ALi TuRGUT 

EBÜ MEDYEN 
( .:r.-. ..w y i ) 

Şuayb b. el-Hüseyn el-Ensarl el-Endelüsl 
(ö. 594/ 1198} 

L 

Medyeniyye tarikatının kurucusu 
Kuzey Afrikalı mutasawıf. 

_j 

S 1 S ( 1121) yılı civarında Endülüs'te İş
biliye (Sevilla) yakınlarındaki Katniyane 
(Cantillano) kasabasında doğdu. Küçük 
yaşta yetim kaldı. Ağabeylerinin koyun 
sürüsünü güttüğü sıralarda çevresinde
kilei-in ibadet edip Kur'an okuduklarını 
gördükçe bilgisizliği yüzünden bu tür di
ni veeibelerini yerine getiremediği için 
büyük bir eziklik duymaya başladı ; bu 
şekilde içinde tahsil arzusu doğdu. Kar
deşleri başlangıçta tahsil için ayrılması
na engel oldularsa da onun son derece 
istekli ve kararlı olduğunu görünce an
layış gösterdiler. Bunun üzerine Katni
yane'den ayrılan Ebü Medyen önce Tan
ca'ya, daha sonra Sebte ve Merakeş ' e 

gitti. Merakeş'te iken Endülüs'e giden 
bir askeri birliğe katıldı. Dönüşünde, ken
disini ilim ve ibadete verecekse Fas'a git
mesi gerektiği tavsiye edilince Fas'a geç-
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ti. Daha sonra Karaviyyin Camii'nde fı

kıh okumaya başladı, Ali b. Galib'den Ma
liki fıkhı dersleri aldı ; İmam Malik'in el 
Muvatta'ını ve Tirmizi'nin eJ-Müsned'i 
ni okudu. Öğrendiği nazari bilgilerin ya
nı sıra derslerde geçen ayet ve hadisleri 
günlük hayatta ve nefsinde uygulama
ya büyük çaba gösteriyor, bunların de
runi manalarını iyice kavramaya çalışı

yordu. Zahir ulemasında aradığını bula
mayınca mutasawıf Ebü'l-Hasan İbn Hir
zihim'in sohbetlerine devam etmeye baş
ladı . Haris el-Muhasibi'nin er-Ricô.ye li
~w~ükı 'llô.h adlı eseriyle Gazzali'nin İ}ı
yô.'ü culumi 'd - din 'ini ondan okudu. 
Tarikat hı rkasını Ebü Abdullah ed-Dek
kak ile Ebü'l-Hasan Ali es-Selevi'den giy
di. Daha sonra kerametierini duyduğu 
Ebü Yaizza Yelennür b. Meymün'un mec
lisine katıldı. Bir müddet sohbetlerine 
devam ettikten sonra onun iznini alarak 
Bicaye'ye gitti. Ebü Yaizza'ya büyük hay
ranlık duyduğunu ifade eden Ebü Med
yen, şeyhi hakkındaki yakışıksız söylen
tileri reddederek ona olan bağlılığını de
vam ettirdi (ibnü 'z-Zeyyat, s. 323). 

Ebü Medyen hac için gittiği Mekke'de 
birçok alim ve süfi ile buluşup kendile
rinden faydalandı. Arafat'ta görüştüğü 
Abdülkadir-i Geylani'den hadis dinledi, 
hırka giydi, feyiz aldı. Badisi, Bağdat'ın 
bu büyük süfisi ile görüşmüş olmayı bü
yük nimet sayan Ebü Medyen'in Ahmed 
er- Rifai ile de görüştüğüne dair bir ri
vayet kaydeder. Ancak bunun muhteme
len ruhani bir görüşme olduğunu söyler 
(el -Makşadü 'ş-şerf{, s. 64) . 

Hac dönüşü o sırada Muvahhidler'in 
hakimiyeti altında bulunan Bicaye'ye yer
leşen Ebü Medyen, Ebü Zekeriyya ez
Zevavi Camii'nde ders vermeye başladı. 
Kekeme olmasına rağmen sabah namaz
larından sonra yaptığı tasawufi sohbet
ler büyük ilgi görüyor, halk kendisinden 
fetva sormak ve duasını almak için uzak 
beldelerden onu ziyarete geliyordu. Halk 
arasındaki şöhret ve nüfuzunun gittik
çe artması devlet adamlarının da dik
katini çekti. Bu arada bazı zahir ulema
sı onun mehdilik iddiasında bulunan İbn 
Tümert'e benzediğini ileri sürerek dev
Iete başkaldırabileceği yolunda söylen
tiler çıkardı. Bunun üzerine Muvahhid 
Hükümdan Ebü Yüsuf Ya'küb el-Mansür 
Bicaye valisinden Ebü Medyen'i Mera
keş'e göndermesini istedi, ancak kendi
sine saygıda kusur edilmemesi gerekti
ği talimatını da verdi. Bu emir karşısın
da yaşı bir hayli ilerlemiş olan Ebü Med
yen birkaç müridiyle birlikte Merakeş 'e 

gitmek üzere yola çıktı. Tilimsan bölge
sine varınca hastalandı. İsser vadisinde
ki çok beğendiği Ubbad köyünde vefat 
etti ; vasiyeti gereğince aynı köyde top
rağa verildi. 

Ebü Medyen ' in müridieri tarafından 
sık sık ziyaret edilen Tilimsan şehrinin 
güneydoğusundaki Ubbad köyü zaman
la gelişerek bir kasaba halini aldı. Şey

hin vefatından kısa bir süre sonra Mu
vahhid Sultanı Muhammed N asır- Lidi
nillah b. Ya'küb el-Mansür'un yaptırdığı 
türbe, Merini Sultanı Ebü'l-Hasan tara
fından onarılıp genişletilmiştir. Kare bir 
plan üzerine yeşil kiremitli, dört köşeli 
bir çatı ile örtülü türbe içten kubbelidir. 
Kapı kemerleri çevresi Türk hakimiyeti 
döneminde tezyin edilmiş olup önünde 
bir avlu ve şadırvan bulunmaktadır. Da
ha sonra yapılan ve bugüne kadar ol
dukça iyi korunan cami, medrese, kasır 
ve hamamla türbe ve çevresi bir külliye 
halini almış, birçok ziyaretçinin uğradı
ğı, pek çok öğrenci ve dervişin eğitim 

ve öğrenim gördüğü bir müessese du
rumuna gelmiştir. Bir ara inzivaya çeki
len İbn Haldün da bir süre burada kal
mıştır (et· Ta 'rf{, s. 145}. Ebü Medyen bu
gün de Tilimsan ve çevresinin manevi 
sahibi ve koruyucusu olarak kabul edil
mekte, bütün Kuzey Afrika'da büyük bir 
saygı görmektedir. Mağrib halkı çok de
fa çocuklarına onun künyesini (EbO Med
yen) ve unvanını (Gavs) ad olarak verirler. 

Ebü Medyen'in oğullarından Medyen, 
Mısır'da Deştüti Camii haziresindek.i tür
bede medfundur ( Şa'rani, I. 133). İbnü'l
Arabi, EbQ Medyen'in ama fakat kalp 
gözü açık bir oğlu olduğunu belirtir (el · 

Fütühat, lll , 349). 

Şeyhü'ş-şüyüh. üstadü'I-evliya, sulta
nü'I-varisin, Ebü'n-Necat ve Sidi gibi un
vanlarla anılan Ebü Medyen'in özellikle 
Kuzey Afrika ve Endülüs mutasawıfları 
üzerinde güçlü ve kalıcı etkileri olmuş, 
tesiri Yemen'e kadar yayılmıştır. Kendi
sine nisbet edilen ve Şuaybiyye adıyla da 
anılan Medyeniyye tarikatının yirmiden 
fazla şubesi vardır. Onun Batı İslam dün
yasındaki yeri genellikle Abdülkadir-i 
Geylani'nin Doğu İslam dünyasındaki ye
rine benzetilir. Bununla beraber Abdül
kadir-i Geylani'nin üstünlüğünü Ebü 
Medyen de kabul etmiştir (Cami, s. 528}. 

Şer'i hükümlere ve ibadetlere hassa
siyetle bağlı kalan Ebü Medyen, "şeyta
nın bile baştan çıkaramayacağı derece
de" kamil bir veli, bir kutub ve gavs ka
bul edilir. "Bunca insan sana saygı gös
terip elini öpüyor, bu seni hiç değiştir-


