
miyor mu?" diyenlere, nebi ve veliler öp
tüğü halde kendisinde bir değişiklik mey
dana gelmeyen Hacerülesved gibi oldu
ğunu söylemesi (Cami, s. 528), onun te
vazu ve manevi mertebesini ifade etme
si bakımından önemlidir. 

Kuşeyri'nin er-Risdle 'sini elinden bı

rakmaması (Makkarl, VII, 141), incelediği 

tasawuf kitapları arasında Gazzali'nin 
İJ:ıya 'ü 'ulı1mi'd-din 'i gibi bir eser gör
mediğini söylemesi, hacası İbn Hirzihim'
den Haris el-Muhasibi'nin er-Ri'aye li
J:ıulf.ülp.'llah 'ın ı okuması . onun sahip ol
duğu tasawuf anlayışı konusunda yeter
li 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 Med
yen fakrı, "O'ndan başkasını görmemek
tir" şeklinde tarif eder (Şa'ranT, I, 134) 

"Gerçek fakir almaktan çok vermeye 
hevesli olur" der (MünavT, ll , 84) Tevhid 
ve tevekkül konusundaki görüşleri özel
likle kayda değer bulunan Ebü Med
yen kerametiere fazla önem verilme
sini 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), vaaz
da halka ümit ve müjde vermenin daha 
doğru olacağını söylemiştir (İbnü'z-Zey

yat, S. 428) 

Ebu Medyen melamet ehlinin tam 
tersine müridierine açıktan ibadet et
melerini öğütlemiş, "Günahkarlar na
sıl hiç çekinmeden açıkça günah işli

yorlarsa siz de öylece açıkça ibadet edi
niz" demiştir. Bu sebeple İbnü'I-Ara
bi onu ve çevresindekileri "aleniyet ve 
cehr ehli" olarak nitelendirmiştir (Mü
navl, ll , 83). 

Cami, İbnü'l-Arabi'nin Ebü Medyen'in 
sohbetlerine katılıp hizmetinde bulun
duğunu 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.i
de adlı iki risalesi bulunmaktadır (bk. 
Brockelmann. I, 784). Kendisine nisbet edi
len bazı kasideler ve şiir parçaları Diva
nü Ebi Medyen adıyla yayımlanmıştır 
(Dımaşk 1938) . İbn Kunfüz'ün Ünsü'l-fa
lf.ir ve 'izzü'l-J:ıakir adlı eseri Ebü Med
yen'in menakıbnamesi sayılır. 
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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. _j 

Kaynaklarda Cabir b. Abdullah'ın ak
ranı olduğu belirtildiğine göre hicretten 
on beş yıl kadar önce (606 civarında) doğ

duğu ve Hazrec kabilesinin Neccaroğul
ları soyundan oluşu dikkate alınarak Me
dine'de dünyaya geldiği tahmin edilebi
lir. 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 

EBÜ MES'ÜD ed-DIMASKT 

Bedir Gazvesi'nde bulunduğunu kayde
derler. Vakıdi ve diğer siyer alimlerinin 
çoğu ise onun bu gazveye katılmadığını 
kesin bir ifade ile belirtirler. Bu ihtila
fın. onun Bedir Gazvesi'nde geri hizmet
lerde görev yapmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Nitekim savaş başlamadan 
önce Bedir kuyularından su temin etti
ğini rivayet edenler vardır. Nübüwetin 
13. yılında (622) yapılan İkinci Akabe Bi
atı'nda bulundu. Uhud Gazvesi'ne ve da
ha sonraki gazvelere de katıldı. 

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 grup
tan hiçbirinin galip gelmemesini arzu 
ettiği için olmalı ki bir müddet sonra bu 
görevden aziedildi ve Medine'ye döndü. 
41 (661) veya 42 (662) yılında burada 
vefat etti. 39'da (659), 40'ta (660), hat
ta Muaviye devrinin (661-680) sonların

da öldüğü de rivayet edilmektedir. 

Alim sahabilerden olan Ebü Mes'Od el
Bedri 102 hadis rivayet etmiş olup bun
lardan dokuzu hem Buhari hem Müslim'
de, ayrıca biri yalnız Buhari'de, yedisi de 
yalnız Müslim'de bulunmaktadır. Kendi
sinden 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 verme
sini isteyenlere. "Cemaate sarılmanızı 

tavsiye ederim, zira yüce Allah bu üm
meti yanlışta birleştirmeyecektir" derdi. 
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lı!f.tl MÜCTEBA UGUR 

1 EBO MES'ÜD ed-DIMAŞKİ ı 

( ~..U \ ~.,.......Y.ı) 

Ebu Mes'ud İbrahim b. Muhammed 
b . Ubeyd ed-Dımaşki 

(ö. 401/1010-11) 

L Hadis hafızı. _j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ha
dis ve ilim tahsili için Bağdat, Basra. Kü
fe. Ahvaz, Vasıt ve İsfahan'a seyahatler 
yaptı. İsfahanlı kıraat ve hadis alimi Ebü 
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