
habiler tarafından rivayet edilen metni 
uzun hadisleri ve kıssaları bir araya ge
tirmektedir. "Min Müsnedi Enes b. Ma
lik'' . "Min l:ladişi Ebi ?.er". "I:<ışşatü Hari
şe Ebi Zeyd" gibi başlıklar altında riva
yet ettiği hadislerin kaynaklarını göster
diği gibi sıhhat derecelerini de belirtmiş
tir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Şehid Ali 
Paşa, nr. 5 I I, 240 varak). 5. Devletü 'l-li ' ô
mi 'l - eşrôr 'ale'l -kirdmi 'l-al]ydr. Kötü
lerin iyilere hakim olacağı konusundaki 
çoğu kıyamet alametlerine dair hadisle
ri senedieri ve farklı rivayetleriyle birlik
te derlediği bu eserin bir nüshası da Sü
leymaniye Kütüphanesi 'ndedir (Şe hid Ali 
Paşa, nr. 3676, vr. 45b-63b)_ Ebü Müsa ei 
Medlnf'nin biyografisine yer veren kay
naklarda onun bu eserinden söz edilme
mektedir. 6. el -Le ta , if min deka, ikı ·ı
ma 'arif ii ' ulı1mi'l-Jıuffôzi'l- e 'arif. Eser 
Kahire'de Hidiviyye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (bk. Brockelmann, ı . 45 1) 

Kaynaklarda bunlardan başka , Ebü Ab
dullah 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'l
li' ôm, el -~um1 t, el-Ifıiz ve'n-nisyôn, 
el- Ve:zô., if, es-Sübd 'iyyat (fı kha dair), 
ez - Zahire ve'l - 'udde i i mendkıbi Ebi 
'Ab~J.illdh b. Men de, Düstilrii'l- mü
?ekkirin, et-Terglb ve't-terhib, el-Es
mô'ü 'l-müştereke beyne'r-ricdl ve'n
nisô', el-Hefevô. t, el-Emô.li 'l-kebir adlı 
eserleri de zikredilmektedir. 
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EBÜ MÜSA el-MURDAR 

(bk. MURDAR). 

EBÜMUS'AB 
( ..,.......... y,l ) 

Ahmed b. Ebu Bekr el - Kasım 
b. ei-Haris ez -Zühri ei-Kureşi 

(ö. 242 /857) 

Maliki fakihi. 

_j 

ı 

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

EBÜ MUS ' AB 

sındadır. Çok sayıda talebe yetiştirmiş
tir. Kendisinden sonra özellikle hadis sa
hasında adları duyulan birçok alim ya 
derslerine devam etmek veya rivayette 
bulunmak suretiyle Ebü Mus'ab'dan fay
dalanmıştır. Buharf. Müslim, EbQ Zür'a 
er-Razi. Ebü Hatim er-Razı. Tirmizi, ibn 
Mace, Baki b. Mahled ei-Endelüsf. Mu
hammed b. Muafa es - Saydavi bunlar 
arasında sayılabilir. Hadis alanında sa
dük* ve sika* olduğu hususunda kay
naklar genellikle görüş birliği içindedir. 
ibn Ebü Hayseme. babasının kendisine 
Medine'de Ebü Mus'ab dışındakilerden 
hadis yazmasın ı tenbih ettiğini söylemek
teyse de bu muhtemelen onun hadiste 
güvenilir bir kişi olmamasından dolayı 

değil , kad ı lık yapması ve hadislerin yanı 
sıra kendi görüşüyle hükmetmesi sebe
biyledir (Kadi İ yaz, 1, 5 ı 2) öte yandan J. 
Schacht bizzat bu rivayeti şüpheyle kar
şılamakta . 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 kendisin
den rivayette bulunması. Ebu Mus 'ab ' ın 

güvenilir bir kimse olduğunu ve hadis il
minde önemli bir mevkiye sahip bulun
duğunu ortaya koymaktadır. imam Ma
lik'in talebesi ve onun mezhebine men
sup olmakla birlikte kıyasa meyli hoca
sından fazladır. 

EbO Mus'ab' ın Mu otasar ad lı eserinin ilk sayfası 

(Karaviyyin Ktp., nr. 847 / 40) 
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EBO MUS' AB 

Ebü Mus'ab ilmi faaliyetlerinin yanı 
sıra idari ve kazai görevlerde de bulun
muştur. Küfe kadılığı yapmış, daha son
ra Medine şurtası, ardından da kadısı 

olarak görevlendirilmiştir. Halife Me'mün 
döneminde görevde bulunmakla birlikte 
halifenin görüşüne aykırı olarak Kur'an'ın 
mahlük olmadığını söylemekten çekin
memiştir. Bunun dışında dönemin siya
set ve mezhep tartışmaianna girmemiş, 
bu sebeple kadılığında verdiği hükümler 
her türlü tartışmadan uzak olmuştur. 

242 Ramazanında (Ocak 857) vefat 
eden Ebü Mus'ab'ın 240 (855) ve 241 
(856) yıllarında öldüğü de rivayet edil
mektedir. 

Ebü Mus'ab, İmam Malik'in el -Muvat
ta, adlı eserini rivayet edenlerden biri
dir. Bu hadis koleksiyonunun en son ra
vilerinden olması sebebiyle onun rivaye
tinde diğer birçok rivayette bulunmayan 
1 00 kadar hadis yer almaktadır. Bunun 
dışında Maliki fıkhına dair Mul]tasar adlı 
bir eseri vardır. Maliki fıkhının bugüne 
kadar tam olarak gelebilmiş en eski ese
ri olan Mul]taşar'ın bilinen tek yazma 
nüshası Fas'taki Karaviyyin Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (nr. 874/ 40) . En
dülüs Emevi Hükümdan Müstansır-Bil
lah'ın kölesi Hüseyin b. Yüsuf tarafından 
359 (970) yılında Kurtuba'da istinsah 
edilen eser, aynı zamanda Fas kütüpha
nelerinde mevcut en eski yazma kitap
tır. Mul]tasar, klasik fıkıh kitaplarında 
olduğu gibi temizlik bahsiyle başlamak
ta, daha sonra sırasıyla namaz, zekat, 
oruç, hac, cihad, şüf'a, evlenme, boşan
ma, satım akdi, sarf, kira, kısas ve hu
düd suçları, yargılama ve vasiyet bölüm
leri gelmektedir. İbnü'n-Nedim, lV. (X.) 
yüzyıla kadar olan ilmi hareketin tarihi
ni verirken Ebü Mus'ab ve eseri Mul]ta
sar'dan bahsetmemiştiL Esasen İbnü'n
Nedim, daha birçok değerli ismi ve on
lara ait eserleri zikretmeyi ihmal etmiş
tir. 
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EBU MUTİ' el-BELHİ 

( ı.#-:ll ~ Y.\ ) 

Ebu Muti' el-Hakem b. Abdiilah 
b. Mesleme el -Belhi 

(ö. 199/ 814) 

Ebu Hanife'nin talebesi ve 
ona nisbet edilen el-Fıkhü'l-ekber ile 

el-Fıkhü 'l-ebsat adlı 

es~rlerin ravi~L 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Ama olduğu ve Belh'te doğup büyüdü
ğü rivayet edilir. Oğlu onun seksen dört 
yaşlarında iken Belh'te vefat ettiğini söy
lediğine göre 115 (733) yılı civarında doğ
muş olmalıdır. Dedesinin adı bazı kay
naklarda Müslim ve Selerne şeklinde de 
kaydedilmiştir. Bilgisini geliştirmek ve 
devrin önde gelen alimleriyle görüşmek 
üzere birkaç defa Bağdat'a gitti ve ora
da hadis r ivayet etti. Ayrıca onun, İslam 
hukuk ekallerinin mümessilleri olan KO
fe ve Medine alimlerinden hadis rivayet 
ettiği dikkate alınırsa Küfe ve Hicaz gibi 
ilim merkezlerine de seyahatlerde bu
lunduğu söylenebilir. 

Hadis ilminde geniş bilgiye sahip olan 
Ebü Muti', Ebu Hanife, Abdullah b. Avn, 
İbn Cüreyc, İbn Ebü Arübe, Abbad b. Ke
sir, Süfyan es-Sevri, Malik b. Enes ve İs
rail b. Yünus gibi alimlerden hadis riva
yet etmiş, kendisinden de Ahmed b. Me
ni', Hallad b. Eslem es-Saffar, Hişam b. 
Ubeydullah er-Razi ve Horasanlı birçok 
alim rivayette bulunmuştur. Yaşadığı dö
nemde Horasan halkının onun ilim mec
lislerine büyük ilgi gösterdiği rivayet edil
mektedir. 

Ebü Muti' on altı yıl kadar Belh kadı
lığı yapmıştır. Çağdaşları onun re'y ve 
kıyas metodunu iyi bildiğini, allame un
vanına layık, zühd ve takva sahibi bir fa
kih olduğunu ifade ederler. Zühdü, tak
viisı ve geniş bilgisi sebebiyle İbnü 'l-Mü
barek kendisine büyük saygı gösterirdi. 
Ebü Davüd 'un nakline göre Belhl. "emir 
bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker" ilkesine 
sıkı sıkıya bağlı, din gayreti olan muh
tesiblerin başında yer alır. 

Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, Bu
hari, Ebü Davüd, Nesai, İbn Hibban ve 
İbn Adi gibi ünlü hadisçiler Ebü Muti'in 
hadis alanında zayıf olduğunu kabul et
mişlerdir. Ahmed b. Hanbel kendisin
den rivayette bulunmamak gerektiğini 
belirtmiş, Ebü Davüd da onun Cehmiy
ye'den olduğunu ileri sürerek rivayet et
tiği hadislerin makbul sayılmadığını söy
lemiştir. Ukayli ise Ebü Muti'in hadis ri-

vayeti yönünden makbul bir Mürcie men
subu olmasına rağmen hadisçilerio ken
disinden rivayette bulunmadıklarını kay
deder. Ebü Hatim er-Razi, Cüzekani ve 
Zehebi onun hadis uyduran bir yalancı 
olduğunu ileri sürerlerse de bu iddiala
rını ispat edecek herhangi bir delil gös
termezler. Şüphe yok ki Ebü Muti'in Ceh
miyye'ye nisbet edilmesi ve hadis riva
yetinin makbul sayılmaması , Ebu Hanife 
gibi fıkıhta kıyasa, akidede akli yorumla
ra önem veren bir ilim adamı olmasından 
kaynaklanmıştır. Nitekim bu tür suçla
malara Ahmed b. Hanbel'in değerlendir
melerinde sık sık rastlamak mümkündür 
(bk İbn Ebu Ya'la. I, 47, 120-1 21, 168, 342-
344; Il , 35 , 36). Mürcie'ye nisbet edilmesi 
de Hariciler'le Mu'tezile'nin bütün Ehl-i 
sünnet'i Mürcie'den kabul etmeleri an
layışına bağlıdır. 

Ebü Muti'in hadisçiliği konusunda ten
kit açısından da olsa bazı bilgilerin mev
cudiyetine rağmen fıkıhtaki yeriyle ilgili 
fazla bir şey bilinmemektedir. Kureşi onu 
Ebu Hanife'nin yakın talebesi (sahibü' l
imam) olarak kaydettikten sonra yaşa
dığı dönemde ülkesindeki fakihlerin ken
disinden ders aldığını söyler (el-Cevahi
rü'l-muçlıyye, ll, 266) . Ebü Muti'in Hanefi 
fıkhı alanındaki bu yaygın müderrisliği 
ve on altı yıl süren kadılığı göz önünde 
bulundurulduğu takdirde muhaddisler 
tarafından hakkında yapılan değerlendir

melerin büyük çapta mezhep ve anlayış 
farkından kaynaklandığı anlaşılır. 

Ebü Muti' el-Belhi 12 Cemaziyelewel 
199 (29 Aralık 814) tarihinde Belh'te ve
fat etti. J. Schacht'ın onun 183'te (799) 
öldüğünü söylemesi (EJ2 [Frl, 1, 127) ha
ta olarak kabul edilmelidir. 

Kaynaklarda Ebü Muti'in eserlerine 
dair bilgi yoktur. Zehebi onun el- Fı~
hü'l-ekber adlı bir eseri bulunduğunu 
söylüyorsa da (el- 'Ulüv li'l- 'aliyyi'l-ga{
far, s. 101) bu doğru değildir. Zira el-Fı~

hü '1- ekber'in Ebu Hanife 'ye ait oldu
ğu bilinmektedir. Ebü Hanife'den intikal 
eden beş akaid risalesi üzerine en ge
niş çalışmayı yapan Beyazizade Ahmed 
Efendi, Ebü Muti'i bu risalelerin ravile
ri arasında zikrettikten başka bunları 

kendisinden rivayet edenlerin isimlerini 
de kaydetmiştir (İşaratü'l-meram, s. 21-
22, 23) Çeşitli kaynakların Ebü Muti' el
Belhi'yi el-Fı~hü '1- ekber ile el- 'Alim 
ve'l-müte 'allim'in ravisi olarak kaydet
mesinin yanında (mesela bk._ Zahid Kev
seri, s. 6) bu eseriere ait yazma nüsha
ların mukaddimelerinde de aynı isim ra
vi olarak yer almaktadır. 


