EBU MUSA el- ES' AR[
etmektedir. Mektubun Hz. Ömer'e aidiyetini kabul etmeyen islam alimlerinden biri de Zahiriler'den İbn Hazm olup
(el·Muf:ıallii, I, 59) Batılı araştırmacılar
onun karşı çıkmasını da kendi iddia ları
na delil olarak göstermektedirler.
Ancak ileri sürülen iddia inandırıcı deHer şeyden önce Ebü Müsa'nın o
dönemde Basra valisi olması mektubun
sıhhatine halel getirmez. Kazai ve idari
görevlerin henüz tam olarak ayrılmadı
ğı ilk dönemlerde bir bölgeye vali (amil)
tayin edilen kişilerin belirli kazai görevleri de olmuştur. Ebü Müsa 17 (638) yı
lında Basra valiliğine tayin edilmiştir.
Hz. Ömer'in buraya Ka'b b. Sür'u kadı olarak göndermesi de 18'de vuku
bulmuştur. Söz konusu mektubun Ka'b
b. Sür'un kadı tayin edilmesinden önce, yani Ebü Müsa ' nın idari ve kazai görevleri uhdesinde birleştirdiği dönemde gönderilmiş olması kuwetle muhtemeldir. Mektubun ŞaJ:ıfJ:ı-i BulyJ.rfve Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim'de yer almaması da önemli değildir. Belgenin tamamını veya bir
kısmını Ma'mer b. Raşid, Malik b. Enes,
Ebü Yüsuf, Muhammed b. Hasan eş
Şeybani, Abdürrezzak, Şafii. Beyhaki, Darekutni. Belazüri başta olmak üzere birçok muteber kaynak üç farklı senedie
rivayet etmiştir (bu kaynaklann geniş bir
listesi için bk. Hamidullah, el-Veşa'il~u ·s 
siyiisiyye, s. 425-427) . Ebü Yüsuf'un, benzer bir mektubun Ebü Ubeyde b. Cerrah'a gönderilmiş olmasından bahsetmesi de Ebü Müsa'ya gönderilen mektubun sıhhatine halel getirmez. İslam
devlet teşkilatının ve adli yapısının kurulmakta olduğu bir dönemde böyle bir
mektubun farklı bölgelerdeki görevlilere gönderilmesi tabiidir. Zira benzer
muhtevaya sahip mektuplar Kadı Şüreyh
ve Muaviye'ye de gönderilmiştir (a.g.e.,
s. 437-440) . İbn Hazm'ın mektubun Hz.
Ömer'e aidiyetini reddetmesine Hamidullah ' ın getirmiş olduğu yorum dikkate
değer. Hz. Ömer mektubunda Ebü Müsa'ya Kitap ve Sünnet'te hükmü bulunan
olayların benzerlerini dikkatle tesbit edip
aralarında kıyas yapmasını söylemektedir. Kıyası reddeden Zahiriler'in önde
gelen hukukçularından olan İbn Hazm,
buradaki "kıyas et" ifadesinin fıkıh usulündeki terim anlamında kullanıldığını
düşünerek kendi aleyhlerine kuwetli bir
delil olacak bu mektubu kökten reddetmeyi mezhebin prensipleri açısından daha uygun görmüştür. Halbuki Hamidullah'a göre bu ifade terim anlamında değil sözlük anlamında kullanılmıştır.
ğildir.

192

BİBLİYOGRAFYA:

Buhari "Farzü'l-humus" 15 "Megiizi" 38
55, "Feza'ilü'l-~u;'an", 31; 'a.mlf.. et-'Ta.ri!Ju 'l -kebfr, V, 22-23; a.mlf., et- Tarf!Ju 'ş-şasjir,
ı, 24, 51 , 84, 92, 99, 108, 114 ; Müslim. "Müsafirin", 235-236, "Feza'ilü 'ş -saJ::ı.abe", 169; Vakıdi, el-Megazf, lll, 916, 959; İbn Sa'd, e!· Tabalcat, ll, 344-345; IV, 105-116; Vl,.16; Veki', A!Jbtirü ' l - ~udat, ı , 283-287 ; Taberi. Tarrtı (Ebü'I Fazl), ll , 388; lll, 79-80, 228 -230, 597 ; IV, 57,
59, 63, 69 -71, 155, 183-186, 241 , 264-266,
332, 336, 346, 422, 480-484, 486, 487, 499500 ; V, 51 -53, 67, 68, 70-71, ayrıca bk. İndeks;
Ebü'ş-Şeyh, Taba~atü'l-muJ:ıaddişfn bi- İsfahtin
(nş r. Abdülgafür ei-Belüşi), Beyrut 1407 / 1987,
I, 237-250; Ebü Nuaym. f:lilye, I, 256-264 ; İbn
Hazm. e l -Muf:ıalla, I, 59; İbnü ' l-Esir. el-Kamil,
1, 10 ; ll , 336, 374, 421, 489, 533, 535, 540 ·
541 ; lll, 16, 31, 32, 38, 40, 46, 47, 99, 100, 202,
225-231 , 260, 318 -320, 329-333, ayrıca bk. indeks; Mizzi. Tehzfbü 'l-Kemtil, )01, 446-453;
Zehebi. A' lamü '~-nübela', ll, 380-402; İbn
Kayyim el-Cevziyye. i'lamü ' l-muvaklcı'rn, I,
85 vd. ; İbnü'l-Cezeri. Gayetü 'n-nihfiye, I, 442443 ; İbn Hacer, e l -İşabe (Bicavi), IV, 211-214;
a.mlf., Tefı?ibü 't- Tefı?fb, V, 362-363; Şevkani.
Derrü 's·s eJ:ıabe {f menakıbi'l-~arabeti v e'ş-şa

J:ıabe (nşr. Hüseyin b. Abdullah ei-Ömeri). Dı
maşk

1404/1984, s. 431 · 432, 666; E. Tyan.

Histoire de l'organ isation judiciaire en pays
d 'Jslam, Leiden 1960, s. 77-82; Ali Sami enNeşşar. /'leş 'etü 'l-fikri 'l-felseff {i'l-İslam, Ka·
hire 1978, lll , 105-108; Muhammed Hamidullah. el· Veşa 'i~u 's -siyas iyye, Beyrut 1405/1 985,
s. 425-427, 437-440; a.mlf.. "Administration
of Justice Under the Early Caliphate Instructions of Caliph 'Umar to Abü ·Müsa aı ·-Ash
'ari (17)", JPHS, XIX/1 (1971). s. 1-50 ; R. B.
Serjeant. "The Caliph 'Umar's Jetters to Abü
Müsa al- Ash'ari and Muaviya", JSS, XXIX
(I 984). s. 65-79; Suüd b. Sa'd b. Düreyb, "Risil.letü'l-Farılk li -Eb! Musa el-Eş'ari ra~iyal 
liihü 'anhüma ve'l-mebil.di'i'l- 'a=e fi uşıl
li'l-Jı:aza", Mecelletü ' l-BuJ:ıüşi '/-İslamiyye, sy.
7, Riyad 1403, s. 268-289; K. V. Zettersteen.
"Eş'ari", İA, IV, 392-393 ; B. Carra de Vaux. "Hicret", a.e., V/1, s. 477; L. Veecia Vaglieri. "alAsh'ari, Abü Müsa", E/ 2 (Fr.), I, 716-717; G.
R.Hawting, "Abü Müsa As'ari", Elr. , ı , 346ı:;ı.ı
347.
M M. yAŞAR KANDEMİR

EBÜ MÜSA el-MEDİNİ
( ~..IJI ır.r yi )
Ebu Musa Muhammed b. Ömer
b. Ahmed el- Medini
(ö. 581 / 1185)
L

Hadis

hafızı.

_j

Zilkade 501'de (Haziran 1108) isfahan'da doğdu. Bu şehre (Medlnetü isfahan)
nisbetle Medini diye anıldı. Kur'an kıra
atiyle meşgul olan babası , onu henüz iki
yaşında iken beraberinde hadis meclislerine götürürdü. Ebü Müsa daha sonra
ilim tahsili için başta Hemedan ve Bağ
dat olmak üzere birçok ilim merkezine
gitti. Aralarında Ebü Ali ei-Haddact ve
meşhur hadis hafızları Ebü Zekeriyya

Yahya b. Mendeve İbnü'I-Kayserani gibi alimierin de bulunduğu 300'ü aşkın
hocadan faydalanma imkanı buldu. Hadisin yanı sıra kıraat de okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra isfahan'a dönerek orada yerleşti. Kendisine Abdülkerim es-Sem'ani, Hazimi, Cemmam ve
Abdülkadir er-Ruhavi gibi meşhur muhaddisler talebelik ettiler.
Ebü Müsa ei-Medini, hadisleri gereği
gibi ezberleme ve usulüne uygun olarak rivayet etmede gösterdiği başarı ile
tanınmış bir hadis alimidir. Talebeleri,
muhaddislerin nesepleri, hadislerdeki garib kelimeler ve diğer hadis ilimleri sahasındaki geniş bilgisinden faydalanmış
lardır. İbadete düşkünlüğü. güzel ahlakı
ve özellikle çocukların Kur'an öğrenme
leriyle yakından ilgilenmesi, ayrıca kimseden yardım kabul etmeyip geçimini ticaretle sağlaması onun başlıca özellikleridir. Kendisinden hadis rivayet eden
alimler onun sika* ve saduk* olduğu
nu belirtmişlerdir. Ebü Müsa 9 Cemaziyelewel 581 'de (8 Ağustos 1185) isfahan'da vefat etti ve orada defnedildi.
Eserleri. 1. el-Mecmu cu 'l-mugfş fi garibeyi'l-~ur'ô.n ve 'l- J:ıadiş. Ebü Ubeyd
Kasım b. Sellam'ın garibü'I-Kur'an konusundaki eserini tamamlamak maksadıyla yazdığı bu kitapta onun metodunu uygulamıştır. Eser Abdülkerim eiAzbavi tarafından yayımlanmıştır (1-111 ,
Cidde I406-1408 / I 986-1988) Kasım b.
Sellam'ın söz konusu eserindeki bazı yanlışları tashih etmek için kaleme aldığı
Kitô.bü Ta~:P,yeti mô. yu~?i'l- cayn min
hefevô.ti Kitô.bi'l- Garibeyn adlı bir diğer eseri ise Bibliothecae Bodleianae'da
bulunmaktadır (bk. Brockelmann. I, 451 ).
z. Nüzhetü'l-huffô.z. Müselsel* hadise
dair telif edilen ilk eserdir. Kitapta ravi
adlarındaki teselsül esas alınmıştır. Senedin bir yerinden itibaren aynı adı taşıyan en az üç, en çok on bir ravinin birbirinden rivayet ettiği çeşitli konulara
dair hadislerin yer aldığı eser Abctürradi Muhammed Abdülmuhsin tarafından
neşredilmiştir (Beyrut 1406/ 1986) 3. Ziyô.dô.t calô. Kitô.bi'l-Ensô.b. Hacası İb
nü'l- Kayserani'nin Kitô.bü'l-Ensô.bi'lmüttefi~a fi'l-l]atp'l- mütemô.şile fi'nna~t ve'i -iab(ına yaptığı ilaveleri ihtiva eden eser, P. de Jang tarafından asıl
kitapla birlikte yayımlanmıştır (Leiden
1869). Bu neşirde Ebü Müsa'nın zeyli kitabın 167-224. sayfaları arasında yer almaktadır. 4 . '[ıvô.lü'l-eJ:ıô.diş ve'l-al]bô.r ve ğureri '1 - ~asaş ve '1- ô.şô.r. '[ıvô.
lô.tü '1 - eJ:ıô.diş diye de anılan eser, Hulefa-yi Raşidin başta olmak üzere bazı sa-
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habiler tarafından rivayet edilen metni
uzun hadisleri ve kıssaları bir araya getirmektedir. "Min Müsnedi Enes b. Malik''. "Min l:ladişi Ebi ?.er". "I:<ışşatü Harişe Ebi Zeyd " gibi başlıklar altında rivayet ettiği hadislerin kaynaklarını gösterdiği gibi sıhhat derecelerini de belirtmiş
tir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kü tüphanesi'nde bulunmaktadır (Şe h id Ali
Paşa, nr. 5I I, 240 varak). 5. Devl etü 'l -li ' ômi 'l - eşrôr ' ale'l -kirdmi 'l-al]ydr. Kötülerin iyilere hakim olacağı konusundaki
çoğu kıyamet alametlerine dair hadisleri senedieri ve farklı rivayetleriyle birlikte derlediği bu eserin bir nüshas ı da Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şe hi d Ali
Paşa, nr. 3676, vr. 45b-63b)_ Ebü Müsa ei Medlnf'nin biyografisine yer veren kaynaklarda onun bu eserinden söz edilmemektedir. 6. el -Le ta , if min deka, ikı ·ı
ma 'arif ii ' ulı1mi'l-Jıuffôzi'l- e 'arif. Eser
Kahire'de Hidiviyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (bk. Brockelmann, ı . 45 1)
Kaynaklarda bunlardan başka , Ebü Abdullah ibn Mende'nin (ö 395/ 1005) Ma'rifetü 'ş- şaM be adlı eserine zeyil olarak
yazdığı Tetimmetü (?eylü ) Ma'rife ti 'ş
şafıô.be, 'Avdli't-tô.bi ' in, Taiyi 'u'l- 'ömr
ve'l -eyyôm fi'şpnô.'i'l-ma'n1f ile'lli' ôm, el - ~um1 t, el-Ifıiz ve'n-nisyôn,
el- Ve:zô., if, es-Sübd 'i yyat (fı kha dair),
ez - Zahire ve'l - 'udde i i mendkıbi Ebi
'Ab~J.illdh b. Men de, Düstilrii'l- mü?ekkirin, et-Terglb v e't-terhib, el-Esmô'ü 'l-müş tereke beyne'r-ricdl ve'nnisô', el-Hefevô. t, el-Emô.li 'l-kebir adlı
eserleri de zikredilmektedir.

240~)

BİBLİYO GRAFYA :

Ebü Müsa ei-Medi ni, eU1ecma'u 'l ·mugiş
{f garfbeyi'f. Kur ' an ue'l-f:ıadfş (nşr. Abdülkerim
ei-Azbavi), Cidde 1406 /1 986, n aşirin mukaddi·
m esi, s. 15·33 ; a.mlf., N üzh etü ' l·f:ıu{{fl? (n ş r.
Abdürradi Muhammed Abd ülmuhsin), Beyrut
1406/ 1986; İbnü ' I-Esir, Üsdü' l· gabe (Benna).
n aş irl e rin mukaddim esi, s. 6; Zehebi, Te?kire·
tü 'l · hu((az, IV, 1334 · 1336; a.mlf.. A' lamü 'n ·
n üb~la', Xx!, 152·159; Sübki, Taba~ii.t, VI, 160·
163; İbnü ' I-Cezeri, Gii.yetü 'n ·nihflye, ll, 215·
2 16; Süyüti, Tabakii.tü ' l·f:ı ufffl? (Lecne), s. 477 ;
Brockelmann. GAL, 1, 436, 451 ; Suppl. , 1, 604 ,
625 ; Hediyy etü 'l · 'a ri{fn, ll, ı 00· 101 ; Kehhale.
Mu'cemü'l·mü'e lli{fn, Xl, 76; Zirikli, el·A'lam
(Fethullah), VI, 31 3; Kays Al-i Kays. ef.ira niy·
y an, 11 / 1, s. 570 · 573. r;;;:ı
. ..
IJ!I!I!I

M. Au

SoNMEZ

sındadır. Çok sayıda talebe yetiştirmiş
tir. Kendisinden sonra özellikle hadis sahasında adları duyulan birçok alim ya
derslerine devam etmek veya rivayette
bulunmak suretiyle Ebü Mus'ab'dan faydalanmıştır. Buharf. Müslim, EbQ Zür'a
er-Razi. Ebü Hatim er-Razı. Tirmizi, ibn
Mace, Baki b. Mahled ei-Endelüsf. Muhammed b. Muafa es - Saydavi bunlar
arasında sayılabilir. Hadis alanında sadük* ve sika* olduğu hususunda kaynaklar genellikle görü ş birliği içindedir.
ibn Ebü Hayseme. babasının kendisine
Medine'de Ebü Mus'ab dışındakilerden
hadis yazmasın ı tenbih ettiğini söylemekteyse de bu muhtemelen onun hadiste
güvenilir bir kişi olmamasından dolayı
değil , kad ı lık yapması ve hadislerin yanı
sıra kendi görüşüyle hükmetmesi sebebiyledir (Kadi İ yaz, 1, 5 ı 2) öte yandan J.
Schacht bizzat bu rivayeti şüpheyle karşılamakta . gerekçe olarak da ibn Ebü
Hayseme'nin Ebü Mus'ab'dan rivayette
bulunmasını göstermektedir (a l -Anda /us,
s. 5). Esasen Buharf. Müslim. ibn Mace
ve Tirmizi gibi muhaddislerin kendisinden rivayette bulunması. Ebu Mus ' ab ' ın
güvenilir bir kimse olduğunu ve hadis ilminde önemli bir mevkiye sahip bulunduğunu ortaya koymaktadır. imam Malik'in talebesi ve onun mezhebine mensup olmakla birlikte kıyasa meyli hocasından fazladır.

EbO Mus'ab' ın Mu otasar ad lı eserinin ilk sayfası
(Karaviyyin Ktp., nr. 847 / 4 0)

EBÜ MÜSA el-MURDAR
L
ı

(bk. MURDAR).

EBÜMUS'AB

_j
ı

( ..,.......... y,l )
Ahmed b. Ebu Bekr el - Kas ım
b. ei-Haris ez -Zühri ei-Kureşi
(ö. 242 /85 7)
L

Maliki fakihi.

1SO (767) yılında doğdu. Ashaptan Abdurrahman b. Avf'ın soyundandır. Tahsilini ehl-i hadisekolünün merkezi olan
Medine'de yaptı. Hocaları arasında Malik
b. Enes. ibrahim b. Sa'd, Muhammed b.
ibrahim b. Dinar. Abdülaziz ed - Deraverdf. Salih b. Kudame gibi dönemin önde
gelen alimleri bulunmaktadır. Ahmed b.
Hanbel, Şafii, Ebü Kudame es-Serahsl
gibi önemli şahsiyetler de akranları ara-
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