
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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~ T AHSİN yAZ! C! 

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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EBÜ MES'ÜD ed-DIMAŞKT 

Bekir Abdullah b. Muhammed b. FOrek 
ei-Kabbab, KOfeli muhaddis Ebü'l-Hasan 
Ali b. Abdurrahman el-Bekkaf. Ahvazlı 
hadis hafızı Ebu Bekir Ahmed b. Abdan 
eş-Şirazi gibi ~llimlerden faydalanmış, 

kendisinden de Hibetullah b. Hasan el
Lalikai, Ebü'l- Kasım Hamza b. Yusuf es
Sehmi. Ebü Zerel-Herevi ve Ebü 'l-Hasan 
Ahmed b. Muhammed el-Atiki gibi mu
haddisler rivayette bulunmuşlardır. 

Geniş bir hadis kültürüne sahip olan 
Ebu Mes'üd ed-Dımaşki, çalışmalarını 

Buhari ile Müslim'in el-Cami'u'ş-şa
l}ilf 'leri üzerinde yoğunlaştırmış, Zehe
bfnin belirttiğine göre Kur 'an kıraatin

de de dikkati çekmiştir. Hayatının son 
devrelerinde Bağdat'a yerleşti. Talebe
lerine daha çok müzakere* yoluyla riva
yette bulundu. Derlediği hadisleri ve ge
niş ilmini öğretmeye yeterli zaman bula
madan Bağdat'ta 401 ( 1010-11) yılında 
genç yaşta vefat etti. Receb 400'de (Mart 
1 o 1 O) öldüğü de söylenmektedir. Vasiyeti 
üzerine cenaze namazı Ebu Hamid el
isferayini tarafından kıldırıldı ve MansOr 

. Camii Kabristanı 'na defnedil di. 

Ebu Mes'Od ed-Dımaşki'nin Etratü 'ş
Şal}il}ayn adlı kitabı, kendisiyle aynıyıl 
vefat eden Halef el- VasıtT' nin aynı adı 
taşıyan eseriyle birlikte etraf* sahasın
da yapılan ilk çalışmadır. Ayrıca Zehebi 
bizzat gördüğünü söylediği bir hadis cü
zünden söz etmekte ve bu eseri onun 
hadis tenkitçiliğinin ve hafıza gücünün 
delili saymaktadır. Eserlerinin günümü
ze gelip gelmediği bilinmemektedir. 
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~ A~i ÜSMAN KOÇKUZU 

EBÜMEYSERE 

(bk. AMR b. ŞÜRAHBiL). 

EBÜ MİHCEN es-SEKAFİ 
(~1~__,.1) 

Ebu Mihcen Abdullah 
b . Hablb b. Amr es-Sekafl 

(ö. 30 / 650) 

Şair sahabi. 

_j 

ı 

_j 

Adının Amr veya Malik. babasının adı
nın Hubeyb olduğu da söylenmektedir. 
Hem Cahiliye döneminde hem de islami 
devirde yaşadığı için muhadramun*dan 

188 

sayılmaktadır. Müslüman olmadan ön
ceki hayatı bilinmemekte. ancak Hz. Pey
gamber'in Ta if' i muhasarası (8/ 630) bo
yunca Taif Kalesi'nin üzerinde bekleye
rek müslümanları sürekli rahatsız etti
ği, bu sırada attığı bir okla Hz. Ebu Be
kir'in oğlu Abdullah'ı yaraladığı ve Ab
dullah'ın bu yara sebebiyle 11 (632 -33) 
yılında vefat ettiği rivayet edilmektedir. 
Taif Muhasarası 'ndan bir yıl sonra rama
zan ayında Sakif heyetiyle Medine'ye git
miş, onlarla birlikte müslüman olmuş 
ve zaman zaman Hz. Peygamber'le be
raber bulunmuş, söylendiğine göre on
dan hadis de rivayet etmiştir. 

Müslüman olmadan önceki içki alış

kanlığını islamiyet'i benimsedikten sonra 
da devam ettiren Ebu Mihcen Hz. Ömer 
tarafından defalarca cezalandırılmış , iç
kiyi bırakmaması veya bir rivayete göre 
ensardan birinin karısı olan Şemüs'a göz 
koyması sebebiyle bir adaya sürülmüş
tür. Ancak oraya giderken muhafıziarın 
elinden kaçmış, o sırada iranlılar'a karşı 
Kadisiye 'de savaşan Sa'd b. Ebu Vak
kas'ın yanına gitmiş; Sa'd da. onu Hz. 
Ömer'in emriyle sarayda hapsetiniştir. 
Kadisiye Savaşı bütün şiddetiyle devam 
ederken muharebeye katılamadığı iÇin 
çok üzülen Ebü Mihcen söylediği şiirler
le Sa'd b. Ebü Vakkas'ın hanımını. ser
best bırakılması ve kocasının Belka adlı 
atının kendisine verilmesi hususunda 
ikna etti. Serbest kalınca da İslam sava
rilerinin en önünde yer aldı. Kahraman
ca çarpışmasıyla iranlılar'ın yenilmesin
de büyük rol oynadı. Yüzünü kapattığı 
için tanınmayan Ebu · Mihcen savaştan 
sonra saraya döndü ve hapse girmek 
üzere teslim oldu. Kılıç kullanma tarzın
dan onun Ebu Mihcen olduğundan şüp
helenen. fakat kaçmış. olacağına ihtimal 
yermeyen Sa'd b. Ebu Vakkas.'a karısı 

olup biteni anlatınca Sa'd onun cezası
nı uygulamaktan vazgeçti ve kendisini 
serbest bıraktı. Bunun üzerine EtiO Mih
cen artık şarap içmeyeceğine ve ahlaka 
aykırı şiirler söylemeyeceğine dair söz 
verdi. 

Hz. Osman' ın hilafeti devrinde İran ta
raflarında yapılan bir savaş sırasında ve
fat eden Ebü Mihcen'in şehid edildiği ve
ya eceliyle öldüğüne dair kesin bilgi yok
tur. Kabrinin Azerbaycan veya Cürcan'
da olduğu söylenmektedir. 

Ebu Mihcen'in şiirleri az olmakla bir
likte kendisi güçlü bir şairdir. Müslüman 
olmadan önce söylediği şiirlerde tema 
ölarak aşk, şarap ve şarap alemlerini, 
kahramanlık. iffet. şecaat ve cömertlik 
gibi meziyetleri işlemiştir. Hz. Ebu Be-

kir ve Hz. Aişe hakkında söylediği şiirler
de son derece saygılıdır. Ebu Hilal el
Askeri tarafından derlenip şerhedilen, 

nahivcilerin şahid* olarak kabul ettiği 
şiirlerini ihtiva eden küçük divanı ilk de
fa C. Landberg (Leiden 1886). daha son
ra da L. Abel tarafından (Leiden 1887) 
yayımlanmıştır. Ebu Hilal el -AskerT'nin 
şerhiyle birlikte Kahire'de de basılan (ts. ) 
divanı ayrıca çeşitli yazmalarına dayana
rak imtiyaz Ali Arşi (bk. bibl.) ve Selahad
din el -Müneccid de (Beyrut 1389/ 1970) 
neşretmiştir. Ebu Mihcen 'in hayatı ve 
şiiri hakkında Mahmud Fahüri tarafın
dan EbU Mil}cen eş-Şe~afi lfayatühı1 
şi 'ruhu (Hale b ı 982 ) adıyla bir çalışma 
yapılmıştır. 
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EBÜ MİHNEF 
( ·~ __,!) 

Ebu Mihnef Lut b. Yahya b. Said 
b. Mihnef el -Ezdi' el -Gamidl 

(ö. l57 / 773- 74) 

Emeviler devri tarihçisi. _j 

Ki:lfe'de doğdu. Hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Büyük dedesi Mihnef b. Süleym 
sahabi olup Hz. Peygamber'den hadis ri
vayet etmiş ve Sıffin'de Hz. Ali'nin saf
larında savaşmıştır. 

Ebu Mihnef, Cabir el-Cu'fi, Mücalid b. 
Safd, Sak~ab b . Züheyr ve bazı meçhul 
ravilerden hadis almış, kendisinden de 
Abdurrahman b. Mağra ve Ali b. Muham
med el-Medaini rivayette bulunmuşlar
dır. Cerh ve ta'dil alimleri onun hakkında 


