
TafifJ:ıu ·ı- gafilin. Asafüddevle dönemi
ni (1775-1797) anlatan ve İngiliz yöneti
mini savunan eser. W. Holey tarafından 
History of Asaf-al-Dawla adıyla ingi
lizce'ye tercüme edilmiştir (Allahabad 
1888). 5. Mtrôcü't-tevJ:ıid. Astronomiy
le ilgili bir risaledir. 
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~ ADNAN KARAİSMAİLOGLU 

EBÜ TALiB KELIM-i KAşANI 

(bk. KELİM-i KAşANI). 

EBÜ TALiB el-MEKKİ 
( ~\ ..,_Jiby,l) 

Ebu Talib Muhammed b. Ali' 
b. Atıyye el-Mekk! el-Acemi 

(ö. 386/996) 

Kütü'l-kulub adlı 
eseriyİe tanın"an mutasawıf. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bil
gi yoktur. Aslen iran'ın batısındaki Cebel 
bölgesinden olup Mekke'de uzun süre 
kaldığı ve burada yetiştiği için Mekki nis
besini aldı. Acemi diye de tanındığına 
göre Arap olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gazzali ve Abdülkadir-i Geylani üze
rinde önemli tesirleri olan Ebü Talib el
Mekki hakkında Ebü Nasr es-Serrac, Ke
labazi, EbQ Abdurrahman es-Sülemi, Ebü 
Nuaym el-İsfahani, Kuşeyri, Hücviri vb. 
süfi tabakat müellifleri bilgi vermezler. 
Buna karşılık gerek İbn Hallikan ve Sa
fedi gibi genel mahiyette biyografik bil
gi veren müellifler, gerekse İbn Kesir ve 
İbnü'l-imact gibi tarihçiler az da olsa ona 
dair bilgi vermeyi ihmal etmemişlerdir. 

Öğrenimine Mekke'de başlayan ve bu
rada hadis tahsil eden Ebü Talib çeşitli 
beldeleri dolaştı, gittiği yerlerde tanın
mış alimlerden faydalandı, oralarda va
azlar verdi ve ders okuttu. Muhammed 
b. Hasan el-Acurri, Ali b. Ahmed el-Ma
sisi ve Muhammed b. Ahmed el-Cerce-

raf gibi muhaddislerden hadis rivayet 
etti. Basra'da Salimiyye fırkasının kuru
cusu Ebü'l-Hasan İbn Salim ile (ö. 350 / 

961) tanıştı (Kütü ' l-kulab, II, 192, 294) . 

Onun kelam ve tevhid konusundaki gö
rüşlerini benimsedi. İbn Salim'in ölümün
den sonra Basra'ya gitti (İbnü'l-Cevzi, 
VII, 189). Hayatının son yıllarını Bağdat'
ta vaizlik yaparak geçirdi. 6 Cemaziyela
hir 386'da (26 Haziran 996) vefat edince 
buradaki Maliki Mezarlığı'nda toprağa 
verildi (İbn Hallikan, IV, 303) 

İbn Salim, ünlü süfi Sehl et-Tüsterf
nin görüşlerine bağlı idi. Ebü Talib da
ha çok naslara bağlı bulunan, ancak ta
sawufi temayüllere de sahip bir kelam 
fırkası olan Salimiyye çerçevesinde ta
sawufi ve kelami görüşler ortaya koy
du. İbnü'l-Cella ve Ahmed b. Dahhak ez
Zahid gibi süfTierin sohbetinde de bulu
nan Ebü Talib'i Zebidi bir tarikat kuru
cusu olarak gösterir ve şeyhinin Ebü Said 
b. el-A'rabi olduğunu söyler ( 'ih:d, s. 85). 

Çok perhizkar ve çileli bir hayat yaşa
yan Ebü Talib'in bir süre helal bitkiler
den başka bir şey yemediği için cildinin 
renk değiştirdiği rivayet edilir (İbn Halli
kan, ıv. 303). 

Gerek Sehl et-Tüsterfnin, gerekse ona 
bağlı bulunan Salimiler'in Maliki olduk
ları dikkate alınırsa Mekki'nin de bu 
mezhebe mensup olduğu söylenebilir. 
Malikller'in mezarlığına gömülmüş olma
sı da bu görüşü destekler mahiyettedir. 
Süyüti de Şavnü'l-mantı~ ve'l-keJQm'
da (s. 132) onu Maliki alimi sayar. Ancak 
bazı konularda bu mezhebe aykırı hü
kümler benimsemesine ve belli bir mez
hebin taklit edilmesini bid'at sayması
na bakılarak (Kütü'l-h:ulab, I, 132; II, 324) 

onu serbest görüşlere sahip bir muta
sawıf olarak değerlendirmek de müm
kündür. Ebü Talib'in en dikkate değer 
yanlarından biri, tasawuf taraftarlarıy
la şeriat taraftarları arasında ciddi ay
rılıklar bulunduğu bir dönemde bu iki 
zümre arasında bir köprü kurma teşeb
büsünde bulunanların ilki olmasıdır. 

Eserine zayıf ve uydurma hadisler al
dığı ileri sürülerek hadis alimlerince ten
kit edilen Ebü Talib el-Mekki, itikadi ko
nulardaki görüşlerinden dolayı da ten
kide uğramıştır. Semaı mubah saydığı 
için fakihler tarafından kusurlu bulun
muş ve görüşleri reddedilmiştir (İbnü'l
Cevzi, Vll, 189; Gazza!T, İf:ıya,, II, 269) Ha
tib ei-Bağdacti, onun ~ütü'l-kulub'da 
Allah'ın sıfatları konusunda kabul edil
mez görüşler ileri sürdüğünü söyler (Ta
rff)u Bagdad, III, 89). Fakat hakkındaki en 
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ağır suçlama, ömrünün sonuna doğru va
az ederken saçmaladığı, hatta bir konuş
masında, "Yaratıklar için yaratıcıdan da
ha zararlı bir şey yoktur· dediği yolun
daki iddiadır (a.e., III, 89). Bu cümlenin, 
"Kula en zararlı olan şey Allah'ı yeterince 
tanıyamamasıdır" (~utü'l-kulab, II, ı 59) 

tarzındaki cümlenin tahrif edilmiş şekli 
olabileceği ihtimali üzerinde duranlar 
da vardır. Bağdadfnin verdiği bilgiye gö
re Mekki'nin vaazlarında tehlikeli sözler 
sarfetmesi halkın kendisini dinlemek
ten vazgeçmesine yol açmış, o da daha 
sonra vaaz etmemiştir. 

Takıyyüddin İbn Teymiyye, Ebü Talib 
el-Mekki'nin Allah'ın sıfatları konusun
daki sözlerini tenkit eden alimierin onun 
hulı1l*cü bir görüşe sahip olduğunu söy
lediklerini bildirerek kendisi de bu tenki
de katıldığını ifade eder (Mecma 'u {eta
va, V, 483-490). Başka bir yerde ise Mek
ki'yi över ve marifet, zühd, ibadet ve sün
nete tabi olma konusunda Gazzalfye ter
cih edilebileceğini önemle vurgular (a.e., 

X, 360, 551-552; a.mlf., Bugyetü'l-mürtad, 
s. ı ı 5) Mekki'nin, Haris el-Muhasibi gi
bi tasawufa hadis ve kelam konularını 
dahil ettiğini ifade eden İbn Teymiyye'
nin kendisini Ahmed b. Hanbel ile çağ
daş göstermesi ise gariptir (Mecma 'u 

fetava, XII, 169, 281, 409) el-Mün~ı? ad
lı eserinde (s 62) Mekkfden faydalandı
ğını söyleyen Gazzali. onun arneli iman
dan sayan görüşünü İhya,da tenkit et
miştir O. ı 16-118). 

Eserleri. Ebü Tali b el- Me kk i' nin en 
önemli ve günümüze kadar gelen tek 
eseri, tasawufun doğuş dönemi hakkın
da bilgiler veren. zühd ve ibadet konu
larını genişçe işleyen ~ütü'l-~ulub*dur 

(Kahire 1310) Bizzat kendisi Menasikü'l
J:ıac ve Müsnedü'l- elif adlı iki eserinden 
daha söz eder (Kütü'l-kulab, 1, 133; ll, 
23 ı). Kaynaklar onun ayrıca tevhid konu
sunda eserleri bulunduğunu bildirirlerse 
de bunların adlarını vermezler (Hatib, III, 
89). Zehebi, Mekki'nin kırk hadis konusun
da bir eseri olduğunu söyler (A' lamü'n
nübela,, XVI, 536). Hediyyetü'l- côrifin'
de de (ll, 55) Müşkilü icrabi'l-Kur,an 
adlı bir eseri kaydedilmiştir. Bunların 

yanı sıra el-Beyanü'ş-şafi adlı bir ki
tabı daha vardır (iA, VII , 643). Ona nisbet 
edilen (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 360) 

'İlmü'l-~ulub'u yayımiayan (Kahire 1964) 

Abdülkadir Ahmed Ata eserin Mekki'ye 
ait olduğunu iddia ederse de İbrahim 
Medkür ve Abdülhamid Abdülmün'im 
gibi müellifler bu eserin Mekkfye ait ol
madığı görüşündedirler. 
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ımı BiL.~L S AKLAN 

EBÜTAŞFIN I 
( ~\:;yi) 

Ebu Taştın Abdurrahman b. Ebi H ammu 
Musa b. Ebi Said Osman 

L 

b. Yağmurasan ez-Zeyyani 

(ö. 7371 1337) 

Abdülvadiler Devleti hükümdan 
(1318- 1337). 

_j 

692'de (1293) doğdu. Henüz yirmi beş 
yaşında iken babası I. EbO Harnma'yu 
öldürterek 23 Cemaziyelewel 718 (23 
Temmuz 1318) tarihinde başkumandan 
Müsa b. Ali'nin desteğiyle tahta çıktı ve 
taht üzerinde hak iddia edebilecek bü
tün yakınlarını Endülüs'e sürdü. Devlet 
idaresi, Kataton asıllı azatlısı ve aynı za
manda veziri olan Hilal'in eline geçti. 

EbO Taşfin hükümdarlığının ilk zaman
larında Muhammed b. Yusuf el - Mağra

vi'nin isyanıyla uğraşmak zorunda kal
dı. Mağrave ve TOcin kabilelerinin katıl

masıyla daha da güçlenen asi Muham
med b. Yusuf. Vanşeris dağı ve civarında
ki bölgeyi ele geçirdi. EbO Taşfin Zena-
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te ve Arap kabilelerinden topladığı kuv
vetlerle isyanı bastırıp Mağravi'yi idam 
ettirdi (71 9/ 1319-20). 

Ebu Taşfin dönemi daha çok Hafsiler'
le mücadele içinde geçti. Tahta çıktığı 

tarihlerde Hafsiler. özellikle Konstantin'
de (Constantine) meydana gelen olaylar 
ve iç karışıklıklar yüzünden sarsıntı ge
çiriyordu. Topraklarını Hafsiler aleyhine 
genişletmek isteyen Ebu Taşfin bu olay
ları fırsat bilerek harekete geçti ve Haf
siler 'in Yağmurasan zamanında ( 1236-
1283 ) işgal ettikleri Tilimsan'ı ve Bicaye'
yi almak üzere seferber oldu. Hafsiler'le 
Abdülvadiler arasındaki bu mücadele
nin ilk safhası Abdülvadiler'in zaferiyle 
sonuçlandı (729 1 1328-29) 

Ebu Taşfin Hafsiler aleyhindeki faali
yetlerini daha sonraki yıllarda da sür
dürdü. Belirli merkezlerde ordugahlar 
kurdu. Bunların en önemlisi SOrnam va
disindeki ordugah olup 3200 süvari bu
rada bekletiliyordu. EbO Taşfin ' in Tu
nus'u istila etmesi üzerine Hafsiler. Fas 
Sultanı EbO Said ei -Merini'den kaybet
tikleri toprakların geri alınması husu
sunda yardım istediler. Ancak EbO Taş
fin, EbO Said'in zaptedilen toprakların 
geri verilmesi isteğini reddetti. Hafsiler 
bu taleplerini daha sonra EbO Said 'in 
yerine geçen oğlu Ebü'I-Hasan'a da ilet
tiler. Ebü'I-Hasan hazırladığı bir donan
ınayı derhal Mağrib - i Evsat sahillerine 
gönderdiği gibi 735'te ( 1334 -35) kendi
si de harekete geçti ; Nedrume ve diğer 
bazı şehirleri ele geçirdi. Merini donan
ması da Oran, Cezayir ve Tenes'i zap
tetti. Ebü'I-Hasan Mansüre'ye kadar ge
lip burada ordugah kurdu. MerinT kuv
vetleri iki yıllık bir kuşatmadan sonra 
Tilimsan · a girdiler (30 Ramazan 7371 2 
Mayıs 1337). EbO Taşfin sarayını müda
faa ederken Ebü 'I-Hasan ' ın oğlu Abdur
rahman ' ın emriyle öldürüldü. Üç oğlu ve 
devlet adamlarından birçoğu da bu sa
vunma sırasında öldürüldüler. Ebu Taş
fin'den sonra Abdülvadiler Devleti geçi
ci bir süre istiklalini kaybederek Merlni
ler'e tabi bir hale geldi. 

Abdülvadi sultanları içinde ülkesini en 
çok imar eden Ebu Taşfin olmuştur. Ha
yatı boyunca fakirlik ve cehaletle müca
dele etmiş, onun döneminde ilim ve sa
nat. tarım ve ticaret büyük bir gelişme 
göstermiştir. EbO Taşfin zamanında Ti
limsan'da yaşayan alim ve edipler ara
sında Ebü'I -Abbas Ahmed b. EbO Bekir 
ile Maliki fakihi Muhammed b. Yahya b. 
Ali en-Neccar çok meşhurdu. EbO Taşfin 
Tilimsan ' ı saraylar. güzel bahçeler ve me-

sire yerleriyle donatmıştır. Kendi adını 

taşıyan bir medrese yaptırmış, ancak 
burayı daha ziyade kendisine methiye 
yazan şairlerin hizmetine tahsis etmiş
tir. Ayrıca Cezayir'i surlarla çevirmiş ve 
Cezayir Camii'ni genişletmiştir. Onun 
eserlerinden günümüze sadece Tilimsan'
daki büyük sarnıç intikal edebilmiştir. 
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EBÜ TAŞFIN II 
( ~\:;yi) 

Ebu Taşfln Abdurrahman 
b . Eb! Hammu Musa 

b . Y usuf b. Abdirrahman 
b . Yağmurasan ez-Zeyyani 

(ö. 795 / 1393) 

Abdülvadiler Devleti hükümdan 
(1389- 1393). 

_j 

752'de (1351 ) Nedroma'da doğdu ve 
gençliği ni burada geçirdi. Sultan Ebu Sa
bit'in (ı 348- ı 352) M eriniler karşısında tu
tunamayarak Tunus'a kaçması üzerine, 
Merini Sultanı EbO inan tarafından za
hid bir insa.n olan dedesi Ebu Ya'küb ile 
birlikte Fas'a gönderildi ve burada ken
dilerine çok iyi muamele edildi. EbO Taş
fin, babası II. Ebü HarnınO'nun Tilim
san'a dönerek AbdülvadTier'in başına geç
mesi üzerine Fas'tan Tilimsan'a döndü 
(760/ 1359) ve veliaht tayin edildi. Artcak 
EbO Taşfin tahtın normal şekilde boşal
masını beklemeyip babasını ve kardeş
lerini Oran şehrinde hapsettirerek hü
kümdarlığın ı ilan etti (1 388) Babası ll. 
EbO HammO bir süre sonra hapisten kur
tulup Tilimsan'a döndü, oğlu ile görüşüp 
tahttan feragat ettiğini bildirerek hac
ca gitmek için izin istedi ve EbO Taşfin ' in 

verdiği bir gemiyle yola çıktı. Fakat yol
da gemideki muhafızları çeşitli vaadler
le kandırıp Bicaye'de karaya çıktı ve Ti
limsan'a dönerek tahtı tekrar ele geçirdi 
(790/ 1388). Bu gelişmeler üzerine Fas'a 


