EBÜ MA'SER et- TABERI
rô. 'ati 'l- caşr. 739'da ( 1338-39) istinsah
edilen bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Hasan Hüsnü Paşa. nr. 42,
95 va rak). 4. Muhtasar ii ifrô.di kırô. 'ô.ti'l-İmô.m Ebi cA m; b. el- cAlô.' . .S91 'de
( 1195) istinsah edilen bir nüshası Dublin'de mevcuttur (Chester Beatty Ktp. , nr.
3925 / 2. vr. 94 - 119) . s. cUyunü 'l-mesô.'il
(yazma nü sha l a rı için bk. el-Fihrisü 'ş · şa·
mil : ma l]tüta tü 't · te{sfr, I, 229 ; Brockelmann, 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, Kitô.bü 'l- cAded, Tacdddü'l-d y, Tei siru
Ebi Ma c şer, Kitdbü'l- Meşd}ıii.
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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·
4 10; Fasi. e l · 'ik_ dü'ş·şem fn, 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, Taba k_atü 'l· m ü{essirfn,

1, 332·333; Keş{ü '?·?un ü n, ı , 418, 441, 479,
752 ; ll , 1009, 1106, 1187 ; İiahu 'l·mekn ü n, ı ,
468; Hediyyetü 'l · 'a ri{fn, 1, 608; e/-Fihrisü 'ş·
şam il : ma !J!üta tü '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.
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EBÜ MEDYEN
( .:r.-...w y i )
Şuayb

L

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

Medyeniyye tarikatının kurucusu
Kuzey Afrikalı mutasawıf.

_j

S1S (1121) yılı civarında Endülüs'te İş
biliye (Sevilla) yakınlarındaki Katniyane
(Cantillano) kasabasında doğdu. Küçük
yaşta yetim kaldı. Ağabeylerinin koyun
sürüsünü güttüğü sıralarda çevresindekilei-in ibadet edip Kur'an okuduklarını
gördükçe bilgisizliği yüzünden bu tür dini veeibelerini yerine getiremediği için
büyük bir eziklik duymaya başladı ; bu
şekilde içinde tahsil arzusu doğdu. Kardeşleri başlangıçta tahsil için ayrılması
na engel oldularsa da onun son derece
istekli ve kararlı olduğunu görünce anlayış gösterdiler. Bunun üzerine Katniyane'den ayrılan Ebü Medyen önce Tanca'ya, daha sonra Sebte ve Merakeş ' e
gitti. Merakeş'te iken Endülüs'e giden
bir askeri bi rliğe katıldı. Dönüşünde , kendisini ilim ve ibadet e verecekse Fas'a gitmesi gerektiği tavsiye edilince Fas'a geç-
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ti. Daha sonra Karaviyyin Camii'nde fı
kıh okumaya başladı, Ali b. Galib'den Maliki fıkhı dersleri aldı ; İmam Malik'in el Muvatta'ını ve Tirmizi'nin eJ-Müsned'i ni okudu. Öğrendiği nazari bilgilerin yanı sıra derslerde geçen ayet ve hadisleri
günlük hayatta ve nefsinde uygulamaya büyük çaba gösteriyor, bunların deruni manalarını iyice kavramaya çalışı
yordu. Zahir ulemasında aradığını bulamayınca mutasawıf Ebü'l-Hasan İbn Hirzihim'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 r kasını Ebü Abdullah ed-Dekkak ile Ebü'l-Hasan Ali es-Selevi'den giydi. Daha sonra kerametierini duyduğu
Ebü Yaizza Yelennür b. Meymün'un meclisine katıldı. Bir müddet sohbetlerine
devam ettikten sonra onun iznini alarak
Bicaye'ye gitti. Ebü Yaizza'ya büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Ebü Medyen, şeyhi hakkındaki yakışıksız söylentileri reddederek ona olan bağlılığını devam ettirdi (i bnü 'z-Zeyyat, s. 323 ).
Ebü Medyen hac için gittiği Mekke'de
birçok alim ve süfi ile buluşup kendilerinden faydalandı. Arafat'ta görüştüğü
Abdülkadir-i Geylani'den hadis dinledi,
hırka giydi, feyiz aldı. Badisi, Bağdat'ın
bu büyük süfisi ile görüşmüş olmayı büyük nimet sayan Ebü Medyen'in Ahmed
er- Rifai ile de görüştüğüne dair bir rivayet kaydeder. Ancak bunun muhtemelen ruhani bir görüşme olduğunu söyler
(el - Makşadü 'ş- şerf{,

s. 64) .

Hac dönüşü o sırada Muvahhidler'in
hakimiyeti altında bulunan Bicaye'ye yerleşen Ebü Medyen, Ebü Zekeriyya ezZevavi Camii'nde ders vermeye başladı.
Kekeme olmasına rağmen sabah namazlarından sonra yaptığı tasawufi sohbetler büyük ilgi görüyor, halk kendisinden
fetva sormak ve duasını almak için uzak
beldelerden onu ziyarete geliyordu. Halk
arasındaki şöhret ve nüfuzunun gittikçe artması devlet adamlarının da dikkatini çekti. Bu arada bazı zahir uleması onun mehdilik iddiasında bulunan İbn
Tümert'e benzediğini ileri sürerek devIete baş kaldırabileceği yolunda söylentiler çıkardı. Bunun üzerine Muvahhid
Hükümdan Ebü Yüsuf Ya'küb el-Mansür
Bicaye valisinden Ebü Medyen'i Merakeş'e göndermesini istedi, ancak kendisine saygıda kusur edilmemesi gerektiği talimatını da verdi. Bu emir karşısın
da ya şı bir hayli ile rlemiş olan Ebü Medyen birkaç müridiyle birli kte Merakeş ' e

gitmek üzere yola çıktı. Tilimsan bölgesine varınca hastalandı. İsser vadisindeki çok beğendiği Ubbad köyünde vefat
etti ; vasiyeti gereğince aynı köyde toprağa verildi.
Ebü Medyen ' in müridieri tarafından
sık sık ziyaret edilen Tilimsan şehrinin
güneydoğusundaki Ubbad köyü zamanla gelişerek bir kasaba halini aldı. Şey
hin vefatından kısa bir süre sonra Muvahhid Sultanı Muhammed Nasır- Lidinillah b. Ya'küb el-Mansür'un yaptırdığı
türbe, Merini Sultanı Ebü'l-Hasan tarafından 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. Daha sonra yapılan ve bugüne kadar oldukça 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 durumuna gelmiştir. Bir ara inzivaya çekilen İbn Haldün da bir süre burada kalmıştır (e t· Ta 'rf{, s. 145}. Ebü Medyen bugün de Tilimsan ve çevresinin manevi
sahibi ve koruyucusu olarak kabul edilmekte, bütün Kuzey Afrika'da büyük bir
saygı görmektedir. Mağrib halkı çok defa çocuklarına onun künyesini (EbO Med yen) ve unvanını (Gavs) ad olarak verirler.
Ebü Medyen'in oğullarından Medyen,
Mısır'da Deştüti Camii haziresindek.i türbede medfundur ( Şa'ra ni, 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, sultanü'I-varisin, Ebü'n-Necat ve Sidi gibi unvanlarla anılan Ebü Medyen'in özellikle
Kuzey Afrika ve Endülüs mutasawıfları
üzerinde güçlü ve kalıcı etkileri olmuş,
tesiri Yemen'e kadar yayılmıştır. Kendisine nisbet edilen ve Şuaybiyye adıyla da
anılan Medyeniyye tarikatının yirmiden
fazla şubesi vardır. Onun Batı İslam dünyasındaki yeri genellikle Abdülkadir-i
Geylani'nin Doğu İslam dünyasındaki yerine benzetilir. Bununla beraber Abdülkadir-i Geylani'nin üstünlüğünü Ebü
Medyen de kabul etmiştir (Cami, s. 528}.
Şer'i hükümlere ve ibadetlere hassasiyetle bağlı kalan Ebü Medyen, "şeyta
nın bile baştan çıkaramayacağı derecede" kamil bir veli, bir kutub ve gavs kabul edilir. "Bunca insan sana saygı gösterip elini öpüyor, bu seni hiç değiştir-

EBÜ MES'ÜD ed-DIMASKT
miyor mu?" diyenlere, nebi ve veliler öphalde kendisinde bir değişiklik meydana gelmeyen Hacerülesved gibi olduğunu söylemesi (Cami, s. 528), onun tevazu ve manevi mertebesini ifade etmesi bakımından önemlidir.
tüğü

Kuşeyri'nin

er-Risdle 'sini elinden bı
(Makkarl, VII, 141), incelediği
tasawuf kitapları arasında Gazzali'nin
İJ:ıya 'ü 'ulı1mi'd-din 'i gibi bir eser görmediğini söylemesi, hacası İbn Hirzihim'den Haris el-Muhasibi'nin er-Ri'aye liJ:ıulf.ülp.'llah 'ın ı okuması . onun sahip olduğu tasawuf anlayışı konusunda yeterli fikir vermektedir.
Ebu Medyen'den "şeyhimiz" diye söz
eden İbnü'l-Arabi, onun kainatta Allah'tan başkasını görmeyen ve zuhur* ehli
denilen bir zümreden olduğunu söyler
(el-Fütühat, ll, 134, 519; lll, 169). Ebü Medyen fakrı, "O'ndan başkasını görmemektir" şeklinde tarif eder (Şa'ranT, I, 134)
"Gerçek fakir almaktan çok vermeye
hevesli olur" der (MünavT, ll, 84) Tevhid
ve tevekkül konusundaki görüşleri özellikle kayda değer bulunan Ebü Medyen kerametiere fazla önem verilmesini tehlikeli bulmuş (İbnü' z -Zeyyat , s.
323), ihlaslı ve gerçek müridin halktan
ve şöhretten sakınması lazım geldiğini
(İbnü'l-ArabT, el-Fütaly'it, IV, 105), vaazda halka ümit ve müjde vermenin daha
rakmaması

doğru olacağını söylemiştir (İbnü'z-Zey

yat, S. 428)

Ebu Medyen melamet ehlinin tam
tersine müridierine açıktan ibadet etmelerini öğütlemiş, "Günahkarlar nasıl hiç çekinmeden açıkça günah işli
yorlarsa siz de öylece açıkça ibadet ediniz" demiştir. Bu sebeple İbnü'I-Ara
bi onu ve çevresindekileri "aleniyet ve
cehr ehli" olarak nitelendirmiştir (Münavl, ll, 83).
Cami, İbnü'l-Arabi'nin Ebü Medyen'in
sohbetlerine katılıp hizmetinde bulunduğunu söyler (l'le{ehat, s. 527) Fakat
onun Ebu Medyen'le görüştüğünü doğ
rulama imkanı yoktur. İbnü'l-Arabi Ebü
Medyen'in halifelerinden faydalanmış ,
ona hayran olmuş ve tesirinde kalmış,
söz ve menkıbelerini çeşitli eserlerinde
zikretmiştir (Keklik, s. 91-97)
Ebu Medyen'in el- Vasıyye ve el- 'Alf.ide adlı iki risalesi bulunmaktadır (bk.
Brockelmann. I, 784). Kendisine nisbet edilen bazı kasideler ve şiir parçaları Divanü Ebi Medyen adıyla yayımlanmıştır
(Dımaşk 1938) . İbn Kunfüz'ün Ünsü'l-falf.ir ve 'izzü'l-J:ıakir adlı eseri Ebü Medyen'in menakıbnamesi sayılır.
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du Celebre ma rabout Cidi Aba u Medien, Paris
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EBÜ MES'ÜD ei-BEDRİ
( S.J..ı.,)\ ~__,....... Y.l )
Ebu Mes'ud Ukbe b. Amr
b . Sa'lebe el-Bedri
(ö. 42 1662 [?])
Sahabi.

L

Kaynaklarda Cabir b.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra
Küfe'ye yerleşen Ebu Mes'Od'u Hz. Ali
Sıffin'e giderken Küfe'de yerinevekil bı
raktı. Müslümanlar arasında barış yapıl
masını istediğinden bu savaşta iki gruptan hiçbirinin galip gelmemesini arzu
ettiği için olmalı ki bir müddet sonra bu
görevden aziedildi ve Medine'ye döndü.
41 (66 1) veya 42 (662) yılında burada
vefat etti. 39'da (659), 40'ta (660), hatta Muaviye devrinin (661-680) sonların
da öldüğü de rivayet edilmektedir.
Alim sahabilerden olan Ebü Mes'Od elBedri 102 hadis rivayet etmiş olup bunlardan dokuzu hem Buhari hem Müslim'de, ayrıca biri yalnız Buhari'de, yedisi de
yalnız Müslim'de bulunmaktadır. Kendisinden oğlu Beşir ve Alkame b. Kays, Ebü
Vail, Kays b. Ebü Hazim, Abdurrahman
b. Yezid, Şa'bi gibi tabiin muhaddisleri
rivayette bulunmuşlardır.
Ebü Mes'Od kendilerine öğüt vermesini isteyenlere. "Cemaate sarılmanızı
tavsiye ederim, zira yüce Allah bu ümmeti yanlışta birleştirmeyecektir" derdi.
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Abdullah'ın

ranı olduğu belirtildiğine

akgöre hicretten

kadar önce (606 civarında) doğ
ve Hazrec kabilesinin Neccaroğul
ları soyundan oluşu dikkate alınarak Medine'de dünyaya geldiği tahmin edilebilir. Daha çok kOnyesiyle tanınmış olup
Bedri nisbesini Bedir Gazvesi'ne katıldı
ğı için mi, yoksa Bedir'de oturduğu için
mi aldığı konusu ihtilaflıdır. Buhari başta
olmak üzere muhaddisler Ebü Mes'Od'un

on

Bedir Gazvesi'nde bulunduğunu kaydederler. Vakıdi ve diğer siyer alimlerinin
çoğu ise onun bu gazveye katılmadığını
kesin bir ifade ile belirtirler. Bu ihtilafın. onun Bedir Gazvesi'nde geri hizmetlerde görev yapmasından kaynaklandığı
söylenebilir. Nitekim savaş başlamadan
önce Bedir k uyularından su temin ettiğini rivayet edenler vardır. Nübüwetin
13. yılında (622) yapılan İkinci Akabe Biatı'nda bulundu. Uhud Gazvesi'ne ve daha sonraki gazvelere de katıldı.
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( ~..U \ ~.,.......Y.ı)
Ebu Mes'ud İbrahim b. Muhammed
b . Ubeyd ed-Dımaşki

beş yıl

duğu

(ö. 401/1010-11)
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Hadis hafızı.
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hadis ve ilim tahsili için Bağdat, Basra. Küfe. Ahvaz, Vasıt ve İsfahan'a seyahatler
yaptı. İsfahanlı kıraat ve hadis alimi Ebü
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