EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBT
mücerred min eş'ari'l-muhdeşin adlı
bir kitabı olduğu belirtilmektedir. Ne~a 'ii u Cerir ve '1- Al]tal adlı eserin Ebü
Temmam ·a nisbet edilmesi ise doğru
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Hz. Ali'nin lakabı.
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"Toprağın babası, toprağa bulanmış

kimse" anlamındaki bu lakap Hz. Ali'ye
Resül-i Ekrem tarafından verilmiştir. Sahih hadislerde rivayet edildiğine göre bir
gün Hz. Peygamber öğle vakti kızı Fatı
ma'nın yanına gittiğinde Hz. Ali'yi evde
göremedi. Sahabilerden biri onun Mescid-i Nebevfde uyumakta olduğunu haber verince Resül-i Ekrem oraya gitti.
Uyumakta olan Hz. Ali'nin üzerindeki hır
kanın sıyrıldığını. vücudunun toprağa bulandığını gördü. Elbisesindeki toprağı
eliyle silkelerken. "Kalk Ebü Türab, Kalk!"
diye seslendi. O günden sonra "Ebü Türab" diye de çağrılan Hz. Ali kendisine
böyle hitap edilmesine çok sevinirdi. Bir
başka rivayete göre ise hicretin 2. yılın
da yapılan Zül'uşeyre Gazvesi'nde bir konak yerinde Hz. Ali ile Arnmar b. Yasir,
hurma ağaçlarının bakımını yapan Beni
Müdtic halkının çalışmalarını seyrederken uyuya kaldılar. Yanlarına gelen Resüt-i Ekrem Hz. Ali'nin elbisesinin toprağa bulandığını görünce ona dokunarak,
"Kalk Ebü Türab!" diye seslendi (Müsned,
IV, 263; Hakim, lll, 140-141)
İsldm Ansiklopedisi'ndeki (IV, 57) "Ebü
Türab" maddesinde, Nöldeke'nin bu lakabın daha ziyade Ali'nin düşmanları tarafından takılan bir lakap olduğunu zannettiği belirtilmektedir. Onun "Ali düş
manları" sözüyle Em evi! er' i kastettiği
bellidir. Nöldeke gibi bazı Batılı araş
tırmacıların, bu lakabın Hz. Ali'ye tatife yollu verildiğini kabule yanaşmadık
ları görülmektedir. Halbuki ŞaJ:ıil}.-i Bul]ari ve ŞaJ_ıiJ:ı-i Müslim 'deki rivayet! er,
zaman zaman bu kabil şakalar yaptığı
bilinen Hz. Peygamber'in, bununla çok
sevdiği damadını küçük düşürmeyi hedef almadığını açıkça göstermektedir.
Öte yandan bazı Şii kaynaklarında bu
takaba daha başka yorumlar getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bunların
bir kısmına göre Hz. Ali secde ederken
yüzüne toprak bulaştığı için veya ahiret
gününde başındaki toprakları ilk silkecek yani hayata ilk döndürülecek kimse
olduğu için yahut Hz. Adem'le aynı zamanda topraktan yaratıldığı için, hatta Hz. Peygamber'den sonra yeryüzüne
hakim olacağı için ona Ebü Türab denmiştir.
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EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBİ
( ~\ y!_,JY.I)
EbıJ. Türab Asker
b. Husayn en-Nahşeb'i
(ö. 245/859)
Horasanlı
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ilk

sı1filerden.
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Nahşeb'de

(Nesef) doğdu. Tahsil hayaburada hadis ve fıkıh dersleri alarak
başladı, Şafii fıkhındaki bilgisini ileriettL Daha sonra kendisini zühd ve ibadete verdi. Mekke, Basra, Şam gibi merkezleri dolaştı; bu yolculukları sırasında
çiteli bir hayat yaşadı. Zühd ve tasawufa yönelişinin sebebi hakkında bilgi vermeyen kaynaklar onun Hatim el-Esam
gibi ünlü süfilerin sohbetinde bulunduğunu ve Bayezid-i Bistami ile görüştü
ğünü kaydederler. İbnü'l-Cella 600'den
fazla zahid ve süfi ile tanıştığını, bunların içinde Ebü Türab gibisini görmediğini
söyler (bk. Kuşeyri, s. 135). Ebü Türab'ın
çevresinde seçkin zahidler ve abidler toplanmıştı. İbnü'l-Cella. Hakim et-Tirmizi,
Ali b. Sehl, Yüsuf b. Hüseyin er-Razi. Şah
b. Şüca'-ı Kirmani, Ebü Hamza el-Horasani, Ebü Hamza el-Bağdadi, Ahmed b.
Hadraveyh ve Hamdün el-Kassar onun
sohbetinde bulunarak kendisinden faydalanan tanınmış süfiler arasında sayı
labilir. Hamdün el-Kassar gibi Metametlliğin kurucusu sayılan bir süfi ile Ahmed b. Hadraveyh gibi fütüwet yönü
güçlü süfilere tesir etmiş olması, kendisinin de bu temayüllere sahip olduğunu
göstermektedir. Yamalı hırka giyip tekkede otu rmayı ve halkın dinlemesi için
yüksek sesle Kur'an okumayı bir çeşit
dilencilik saydığım belirten bir sözünü
nakleden Kuşeyri, onun füvüwetle ilgili
bazı menkıbelerini kaydeder (er-Risale,
s. 4 73-4 79).
tına

Ebü Türab 245 (859) yılında bir yolculuk sırasında çölde vefat etmiş ve vücudu yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmıştır. Ancak cesedinin uzun süre hiç
bozulmadan kaldığına dair klasik kaynaklarda çeşitli menkıbeler de anlatılır.
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EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBT
Ebü Türab'ın, hadis rivayet etmiş bir
süfi olduğu halde hadisin senedi konusundaki tenkitleri gıybet saydığı nakledilmektedir (Tabak:atü Hanabile, I, 249) .
Diğer Horasan zahidleri gibi tevekkül ve
kaderi tasawufun temeli sayan Nahşe
bi'ye göre sufiyi hiçbir şey bulandırmaz,
aksine her şey onunla duru hale gelir
(Kuşeyri. s. 555, 608) .
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EBÜ UBEYD, Kasım b. Sellam
( ~.st... ıf. r-'\AJI ..!:+ y,! )
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Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellam
b. Miskin ei-Herevl
(ö. 224/838)
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Arap dili ve
hadis ve

fıkıh,

edebiyatı,
kıraat

alimi.

_j

Hanbel'in sohbetlerine katıldı. Kur'an
ilimleri ve kıraatle meşgul olurken lugat ve nahiv alimlerinden de faydalandı. Her biri farklı metot ve görüşleri benimseyen kırktan fazla alimin derslerine devam etti. Kendilerinden Arap dili
ve edebiyatı, ensab* gibi ilimler okuduğu hocaları arasında Ali b. Hamza el-Kisaf, İbnü'I-Kelbf diye tanınan Hişam b.
Muhammed. Ebü Amr eş-Şeybanf, Yahya b. Ziyad ei-Ferra, Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsenna ve Asmaf gibi meşhur
alimler yer almaktadır. Ayrıca Abdullah
b. Mübarek. Süfyan b. Uyeyne. Yahya b.
Safd el -Kattan ve Abdurrahman b. Mehdi'den hadis okudu. Kırkayakın talebesinden ise Ahmed b. Hanbel, Ebü Hatim
es-Sicistani, Buharf. Tirmizi ve Belazürf
gibi tanınmış kişilerin isimleri zikredilmektedir (el-Garfbü'l-muşanneflnşr. Ramazan Abdüttewabl, naşirin mukaddimesi, s. 25-30) .

Sabit b. Nasr Tarsus valisi olunca Ebü
Ubeyd'i beraberinde götürerek Tarsus
kadılığına tayin etti. Ebü Ubeyd, on sekiz yıl devam eden bu görevinden telif
çalışmalarına engel olduğu için ayrıldı ve
213 (828) yılında Yahya b. Main'le birlikte Mısır'a gitti. Bu arada onun Şam'a
gittiği de rivayet edilmektedir (Davüdi,
II, 38) . Daha sonra tekrar Bağdat'a dönerek garfbü'l-hadfs konusunda dersler
vermeye başladı. Çok ilgi gören bu derslerin sonunda Garfbü'l- J:ıadfş adlı eseri meydana geldi.
219 (834) yılında hacca giden ve rüyaHz. Peygamber'i gördüğü için geri dönmekten vazgeçip Mekke'de oturmaya karar veren Ebü Ubeyd 224 yılı
Muharrem ayında (Aralık 838) burada
vefat etti ve Ca'fer b. Ebu Talib'in evine
defnedildi. 222 (836) veya 223'te (837)
öldüğü de kaydedilmektedir.
sında

154 (771) yılında Herat'ta doğduğu
tahmin edilmektedir. Rum (Bizans) asıl
lı olan babası Ezd kabilesinden bir kişi
nin azatlısıydı. İlk öğrenimine Herat'taki bir sıbyan mektebinde (küttab) baş
ladı. 179'da (795) Herat'tan ayrılarak
Küfe ve Basra · daki fıkıh, hadis, tefsir
ve dil alimlerinin derslerine devam etti.
Uzun bir tahsil hayatından sonra çeşitli
ilimiere dair eserler kaleme aldı ve ardından Herat'a döndü. Burada Harünürreşfd'in Valilerinden Herseme b. A'yen
onu çocuklarının eğitim ve öğretimiyle
görevlendirdi. Daha sonra Merv'e giderek orada da bir süre benzeri bir görev
yaptı. Vezir Tahir b. Hüseyin Merv'e geldiğinde onunla tanıştı ve kendisini Samerra'ya götürdü. Ebü Ubeyd Samerra'da bir müddet kaldıktan sonra Bağdat' a
gitti ve Vali Sabit b. Nasr b. Malik'in çocuklarına hocalık yaptı. Aynı zamanda
İmam Şafii' den fıkıh okuyara k onunla
ilmi tartışmalarda bulundu. Ahmed b.
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Dindar, vakarlı ve cömert bir kişi olan
Ebü Ubeyd hadis, fıkıh , dil, edebiyat ve
tarih gibi ilimlerde devrinin önde gelen
simalarındandı. Hadisi savunmada başarılı bir mücadele vermiş, çağdaşları
ile daha sonra gelen alimierin ittifakla
kabul ettiği gibi meşgul olduğu ilimierin hemen hepsinde güvenilir bir alim
olduğunu ortaya koymuştur. Rakkah hadis hilfızı ve edip Hilal b. Ala, Allah'ın bu
ümmete dört kişi bahşettiğini söyleyerek bunlardan biri olan Ebü Ubeyd'in hadislerdeki garfb kelimeleri izah ettiğini
ve insanları bu konuda hatadan kurtardiğını ifade etmiştir. İshak b. Rahuye,
Ebü Ubeyd'in her hususta kendilerinin
en bilgini olduğunu ve ona ihtiyaç duyu!-

duğunu belirtmiştir. Muhammed b. Hübeyre ei-Esedf ile (ö . 280 / 893 [?J) Gulam
Sa' leb diye tanınan Ebü Ömer Muhammed b. Abdülvahid'in (ö . 345 / 957) onun
eserleri ve rivayetleriyle ilgili tenkitlerini ihtiva eden birer kitap yazdıkları zikredilmişse de (İbnü'n-Nedfm, s. 332, 344)
bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir.

Eserleri. İbnü' n-Nedfm, Ebü Ubeyd'in
ilimiere dair yirmi eserinin adını
zikrettikten sonra onun fıkıhla ilgili baş
ka eserlerinin de bulunduğunu söylemektedir (el -Fihrist, s. 78) . Diğer kaynaklarda kitaplarının sayısı otuz beşe ulaşmak
la birlikte bunların bir kısmının bazı eserlerinin bölümlerinden ibaret olduğu bilinmektedir. Başlıca eserleri şunlardır: t.
el- Garfbü '1- muşannef. En önemli eseri olup "garTbü'l-luga" diye anılan nadir
kelimeler hususunda konulara göre tertip edilen ilk lugat kitabıdı r. Müellif, Garfbü '1- J:ıadfş adlı eserinde olduğu gibi
bunun için de otuz kırk yıl çalıştığını söylemektedir. Muhtemelen her iki eser de
aynı tarihlerde kaleme alınmıştır. el-Garfbü '1- muşannef'in daha önce bir benzeri yazılmadığı bilinmekte, çağdaşı lugat alimi Şemir b. Hamdeveyh de Araplar'ın bundan daha güzel bir kitaba sahip olmadıklarını ifade etmektedir. Arap
lugatçilik tarihinde çeşitli konularda yazılmış küçük hacimli risalelerden büyük
hacimli mu'cemlere geçiş merhalesini
temsil eden eser, unuturmaya başlayan
birçok kelime ve tabiri yeniden canlandırması bakımından ayrı bir önem taşı
maktadır. el- Garfbü '1- muşannef üzerinde Münih Üniversitesi'nde bir doktora tezi hazırlayan Ramazan Abdüttewab
çeşitli

(Das Kitab al-Gharib al -Musannaf von Ab u
'Ubaid und seine Bedeutung {ür die nationalarabische Lexikographie, Heppenheim 1962) bu çalışmasını tamamladık

tan çok sonra eseri yayımiarnıştır (Kahire 1989). Ayrıca Muhammed Muhtar ei Ubeydf tarafından üç cilt halinde neşre
dilen eserin (Kartac [Tunus! 1989-1990)
bazı bölümlerinin ayrı neşirleri de yapıl
mıştır. Mesela Muhammed Hasan Ali
Yasin "Kitabü'ş-Şecer ve'n-nebat ve Kitabü'n-Nal]l" (MMİ!r. , "XX.Y:V 1 3. s. 89-141),
"Kitabü's-Set:ıab ve'l-matar ve Kitabü'lEzmine ve'r-riyat:ı" (a.g.e., XXXVI / 4) adıy
la eserin dört bölümünü neşretmiştir.
Hatem Salih ez-Zamin de "Kitabü's-Silah" adlı bölümü yayımiarnıştır (Bağdad
1405 1 1985 ı . Bazı kaynaklarda çeşitli bölümleri ayrı birer kitap gibi zikredilen
(Sezgin, Vlll, 83) el-Garfbü'l-musannef
hakkında ilave. şerh ve tenkit şeklinde

