
L 

ALİ b. MEDINI 

( <..2-lJI ı:.r. ~) 
Ebü'l-Hasen All b. Abdillah 
b. Ca'fer b. Nedh es-Sa'd! 

(ö. 234/848-49) 

İlelü'l-hadis alanında 
meşhur olan muhaddis. 

_j 

ibnü'l-Medini diye de meşhurdur. 161 '
de (777 -78) Basra'da doğdu. islami ilim
leri Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Said, 
Hammad b. Zeyd ve Abdürrezzak gibi 
zamanın ünlü alimlerinden tahsil etti. 
Başta ilelü'l-hadis olmak üzere hadis 
ilimlerinin tamamında ihtisas kazana
rak muhaddislerin içinde seçkin bir yer 
aldı. Hatta aralarında Süfyan b. Uyey
ne'nin de bulunduğu bazı hocaları ken
disinden hadis rivayet etmişlerdir. Bağ
dat'a gittiğinde Yahya b. Main, Ahmed 
b. Hanbel ve Muayti gibi alimierin ihti
laf ettiği meselelerde son sözü hep o 
söylemiştir. imam Bu ha ri ŞafJ.i]J. 'ini önce 
onun tedkik ve tenkidine sunmuş, tas
vibini aldıktan sonra akutmaya başla
mıştır. Emirü'l-mü'minin fi'l-hadis* 
unvanına sahip olmuş, Buhari, EbQ Ha
tim, Eb O DavOd, E bO Müslim el- Kecci, 
EbO Ya'Ia el-Mevsıli, Ebü'l-Kasım el-Be
gavi gibi birçok meşhur muhaddise ho
cahk etmiştir. 

ibnü'l-Medini mihne• olayında sekiz 
ay süreyle ayaklarından zincire vurul
muş olarak hapiste kalmıştır. Önceleri 
ısrarla aksini savunmasına rağmen da- . 
ha sonra canını kurtarmak için Kur'an'ın 
mah!Ok olduğu görüşünü kabul etmek 
zorunda kalmış ve bu husus onun ilim 
muhitlerinde itibar kaybetmesine se
bep olmuştur. Nitekim başta Ahmed b. 
Hanbel olmak üzere bazı muhaddisler 
bu olaydan sonra kendisinden hadis ri
vayet etmemişlerdir. Zehebi her ne ka
dar el-Müsned'de onun hadislerinin yer 
aldığına dikkat çekerek Ahmed b. Han
bel'in kendisinden hadis rivayet etme
diğine ihtimal vermek istemiyorsa da 
(b k. A' lamü'n- nübela', XI, 59), el- Müs
ned'deki hadislerin mihne olayından ön
ceye ait olduğu, Ahmed b. Hanbel'in bu 
olaydan sonra rivayet zincirinde bir sü
re kendisine "bir adam" (recülün) diye 
adını zikretmeden yer verdiği, daha son
ra da ondan hadis rivayet etmediği an
laşılmaktadır (bk Ukayli, lll, 239) Mihne 
olayında çile ve zulmün en ağırına ma
ruz kalan Ahmed b. Hanbel'in, hangi se
beple olursa olsun bu konuda verilen ta
viz karşısında sert tepki göstermesini 

tabii karşılamak gerekir. Ancak bu olay
da ibnü'l- Medini'yi mazur görenler ve 
güvenilirliği konusunda en ufak bir te
reddüt göstermeyenler çoğunluktadır. 

Nesar. ·o adeta muhaddis olmak için ya
ratılmıştır" derken Buhari Şa[ıi]J.'ine 303 
hadisini almak suretiyle ona olan güve
nini göstermiştir. Mihne olayından son
ra kendisinden hadis rivayet etmeyen
ler arasında yer aldığı anlaşılan (bk. Ze
hebi, Mfzanü'f.i'tidal, III, 138) Müslim Sa
]J.ih'inde, EbO DavOd ve Nesai ise sOnen
lerinde rivayetlerine yer vermişlerdir. Ze
hebi, ibnü'l-Medini'yi "zayıf" kabul eden 
Ukayli'yi çok ağır bir dille tenkit etmiş
tir. Lehinde ve aleyhinde söylenenleri 
sıralayan Hatib el-Bağdadi ise, "Hiç kim
senin şahitliğine lüzum kalmadan güve
nilirliği sabit olan büyüklerdendir" diye
rek sözü edilen olayda ruhsat* ı tercih 
etmesinin ilmi şahsiyetine gölge düşü
remeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, ölümü
ne yakın tarihlere kadar onun Kur'an'ın 
mah!Ok olmadığı şeklindeki görüşünü 

çeşitli vesilelerle tekrarladığı da kaynak
larda zikredilmektedir (b k. A' lamü 'n-nü
bela', XI, 58-59) . 

Şafii ve Hanbeli mezheplerine ait ta
bakat müellifleri Ali b. Medini'yi kendi 
mezheplerine mensup göstermeye çalı
şıriarsa da, diğer büyük muhaddisler gi
bi onu da herhangi bir mezhebe nisbet 
etmek mümkün görünmemektedir. Sa
merra'da vefat etmiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda, birçoğunun sa
hasında ilk eser olduğu ifade edilerek 
200 civarında kitabının bulunduğu kay
dedilmekte ise de bunlardan günümü
ze kadar gelebilenleri şunlardır. 1. 'İJe
lü'l-hadis ve ma 'rifetü'r-rical. M. Mus
tafa .el-A~zami tarafından el- 'iiel adıyla 
Beyrut'ta (ı 972), Abdülmu'ti Emin Kal'a
ci tarafından 'ilelü'l-]J.adiş ve ma 'rife
tü'r-rical adıyla Halep'te (1400/ ı 980) ya
yımlanan bu eserin tek yazma nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (III. Ahmed, nr. 624/ 24). 
Eser, ibnü'l-Medini'ye ait üç ayrı ile! ki
tabının hulasası mahiyetindedir. 2. Tes
miyetü evladi'l- 'aşere ve gayrihim 
min as]J.abi Resulillah. Yazma nüshası 
Zahiriyye Kütüphanesi'ndedir (Mecmua, 
nr. 27 /3). 3. Ara' ü İbni'l-Medini ii 'ule
ma 'i'l-Basra ellezin e vasafehüm Yah
ya b. Ma.'in bi'l-Kade;iyye. Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (III. Ah
med, nr. 624 / 21) bir yazması bulunan 
eser, Zahiriyye Kütüphanesi'nde (Mec
mua, nr. 40/ 9) Mesa 'il adıyla yer almak
tadır. Muhammed b. Osman b. EbO Şey-

ALi b. MEYMÜN 

be'nin ibnü'l- Medini'ye yönelttiği cerh 
ve ta'dil* e dair soruları, Muvaffak b. 
Abdullah b. Abdülkadir Sü 'alcitü Mu
]J.ammed b. 'Oşman b. Ebi Şeybe li
'Ali b. el-Medini adıyla Riyad'da yayım
lamıştır ( 1984) 

Abdülkahir el- Bağda di ibnü'l- Medi
ni'nin cerh ve ta'dil imamlarından oldu
ğunu ve bu konuda çok eser kaleme al
dığını kaydettikten sonra ona ait on üç 
kitabın adını sıralar (bk Uşalü 'd-din, s. 
3 ı 3). Bağdath İsmail Paşa da ona nis
bet ettiği yetmiş dört eserin ismini zik
reder (b k izahu 'l-meknan, 1, 38-4 7) Hep
sinin adı "ahbaru" kelimesiyle başlayan 
bu kitaplar hadis, siyer ve çeşitli şahıs
ların biyografisi ile yer, şehir, ülke, bazı 
kabile ve aile tarihleri ve Abbasi Devle
ti'nin tarihi hakkındadır. Adlarından an
laşıldığına göre kitapların çoğu sahala
rında ilk defa kaleme alınmıştır. 

ibnü'l- Medini'nin bugün mevcut ol 
mayan eserlerinin muhtevası, ikinci el
den kaynaklar vasıtasıyla kısmen de ol
sa günümüze intikal etmiştir. 
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ALİ b. MEYMÜN 

( ..:ı->-=" ı:.r. __.k ) 
All b. Meymı1n b. Ebi Bekr 

el - İdrls! ei-Mağribl 
(ö.917/1511) 

Şazeliyye tarikatına mensup 
Kuzey Afrikalı 
meşhur safi: 

_j 

854'te (1450) Kuzey Afrika'nın Guma
re bölgesinde doğdu. Aslen Berberi ol
makla birlikte kaynaklarda Haseni-şerif 
bir aileden geldiği söylenmektedir. Ni
tekim menakıbını yazan müridi Ulvan 
el- Hamevi onu seyyid • ve şerif* olarak 
tanıtır. 
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ALi b. MEYMON 

Ali b. Meymün gençliğinde ailesinin 
yanından ayrılarak Fas'a gitti. Orada 
Ebü Zeyd Abdurrahman ei-Hamidfden 
Maliki fıkhı ve diğer İslami ilimleri oku
du. Ayrıca matematik ve gramer öğren
di. Bir süre kadılık yaptıktan sonra, >0/. 
yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Afrika'nın 
sahil şeridindeki istilasını genişletmek 

isteyen Portekizliler'e karşı cihada ka
tılmak üzere memleketine döndü. Yapı
lan savaşlara aktif olarak katıldı. Hz. 
Peygamber'in sünnetinin ciddi bir şekil
de çiğnendiğini söylediği için bölge ka
bileleriyle arası açıldı ve çeşitli suçlama
lar yüzünden mahküm edildi. Hapisha
nede kendisini görmeye gelen vali ve 
sultana bir Berberi olarak şer'i konular
da böyle sert konuşmasının tabiatı ge
reği olduğunu söyleyince serbest bıra
kıldı. Mağrib'de yaygın olan "fısk u fü
cür"a daha fazla tahammül edemeye
ceğini söyleyip babasının iznini alarak 
Doğu'ya gitmek üzere memleketini ter
ketti. Ancak yıllar sonra Suriye'de müri
di Ulvan el-Hamevi'ye Meşrık'tan daha 
uygun dini ortama sahip olan Mağrib'i 
özlediğini söyleyecektir. 

Ali b. Meymün önce İspanyol akınları
nın tehdidi altında bulunan Kuzey Afri
ka'yı dolaştı. Bu yıllarda Kuzey Afrika 
özellikle Hafsi Sultanı Mevlay Osman' ın 

ölümünden sonra (1448) siyasi karışıklık
lar içindeydi. Bölgedeki zor şartlar her 
türlü batı! itikadın yayılmasına uygun 
bir zemin hazırlamıştı. Ali b. Meymün 
bu batı! itikadlara karşı giriştiği müca
deleyi kararlı bir şekilde sürdürdü. Bu 
bölgede yaptığı seyahatler sırasında ci
hada öncülük eden süfilerle karşılaştı 

ve onları yakından tanıma imkanını bul
du. Kendisine fıkhi bir mesele damşan 
bir kadına tavsiyede bulunmaktan çe
kinmesini tasawufi hayata adım atma
nın ilk işareti sayan Ali b. Meymün bu 
hadiseden sonra fakihlik makamından 
giderek uzaklaştı ve tasawufa yöneldi. 
Güneybatı Tunus'un Nifvaze vahası Tü
zer kasabasında Şazeli şeyhi Ahmed b. 
Muhammed et-Tebbasi'ye (ed-Debbasi) 
intisap etti. Dört ay sonra sülı1k* ünü 
tamamlayıp Doğu'ya gitmek üzere yola 
çıktı. Hac dönüşü Suriye'ye geldi. Daha 
sonra Lübnan köylerini dolaşıp Safed'e 
gitti, oradan Beyrut'a geçti. Burada, mü
ridi ve halifesi olacak Muhammed b. 
Arrak ile karşılaştı. Aralarında Ulvan el
Hamevi'nin de bulunduğu ·bazı mürid
leriyle ll. Bayezid devrinde Anadolu'ya 
geldi. Altı yıl kadar Bursa'da kalan Ali 
b. Meymün'un Anadolu ve Bursa'daki 
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faaliyetleri hakkında kendi eserlerinde 
ve çağdaşı Osmanlı kaynaklarında bilgi 
yoktur. Yalnız Taşköprizade eş-Şa~ü 'i
~u ·n-nu 'maniyye 'de, Bursa'da faaliyet 
gösteren halifesi Şeyh Abdurrahman ile 
Şeyh Abdurrahman'ın müridierine yeti
şen Şeyh Abdülmü'min'den bahseder. 

Anadolu'dan Suriye'ye döndükten son
ra (ı 505) şöhreti daha da artan Ali b. 
Meymün ertesi yıl İbnü'l-Arabi'nin kab
rinin bulunduğu Salihiye bölgesine git
ti. Burada verdiği derslere dört Sünni 
mezhebin ileri gelen kadı ve müftüleri 
devam etti. Salihiye'de dört yıl kaldık

tan sonra müridi Muhammed b. Arrak'ın · 
tavsiyesiyle Beyrut yakınlarında Mecdel 
Maüş adlı bir köye yerleşti ve orada ve
fat etti ( Cemazi yelahir 9171 Eylül 1511 ). 

Önde gelen müridierinden Ulvan el-Ha
mevi onun hakkında Mücli'l-fıüzn 'a
ni'l-mafızun ii mena~ıbi'ş-şey{ı 'Ali 
b. Meymun adlı bir menakıbname ka
leme almıştır. 

Bir Mısır tarikatı olan Şazeliyye'ye 

mensup bulunan Ali b. Meymün'un ta
sawuf anlayışı Mısır Şazeliliği'nden ol
dukça farklı özelliklere sahiptir. Mısır 

Şazeliliği'nin zengin ve debdeli tarikat 
geleneklerine sahip olmasına karşılık Ali 
b. Meymün'un temsil ettiği Doğu (Suriye) 
Şazeliliği zühd ve takvaya önem verir. 
O, Suriye ve Anadolu'da Şazeliliğin değ_il 
klasik Sünni tasawufunun bir temsilcisi 
olarak faaliyet göstermiştir. 

Ali b. Meymün'a göre, mürid tasawu
fi eserlerle meşgul olmayıp doğrudan 
doğruya şeyhinden feyiz almalıdır. Nite
kim halifesi İbn Arrak'ın müridierini ir
şad etmek için yirmi dört risale kaleme 
aldığını duyunca yazdığı şeyleri yanına 

alarak derhal Dımaşk'a gelmesini em
retmiş, tasawufun temel kuralları ve 
ahlaki nasihatler dışında yazdığı her şe
yi imha ettirmişti. İbnü'l-Arabi'ye son 
derece bağlı olan Ali b. Meymün onu 
savunma gayesiyle Tenzihü'ş-şıddı~ 'an 
vaşii'z- zındi~ (lüi.hu 'l- meknan, I, 329) 

adlı bir risale kaleme almıştır. Ancak mü
ridlerine İbnü'I-Arabi'nin eserlerini tav
siye ettiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Bir
çok mutasawıf gibi o da keramet gös
terilmesini tasvip etmez. Nitekim meş
hur müridierinden Arefe ei-Kayrevanfyi 
keramet gösterdiği için halka • sından 
uzaklaştırmıştır. Ayrıca şer'i ilimlerdeki 
otoritesine dayanarak "fasid ve fasık" 

ulemayı tenkit etmekten hiç çekinme
miştir. Devrin Dımaşk Hanefi müftüsü 
Muhammed b. Ramazan ile Maliki müf-

tüsü ve Mescid-i Emevi'nin kelam hoca
sı Abdünnebfnin makamlarını terkede
rek ona intisap etmeleri. Hanefi ulema
sından Ahmed b. Sultan'ı dine aykırı ba
zı tutum ve davranışlarından dolayı Hi
caz'a gitmeye mecbur bırakması. Ali b. 
Meymün'un güçlü ve nüfuzlu bir şahsi
yete sahip olduğunu göstermektedir. 
Zebidi, İtfıaiü ·ı- aşiiya' da Ali b. Mey
mün'a Havatıriyye adlı bir tarikat nis
bet ederek Şazeliyye' nin Medyeniyye ko
lunun kurucusu Ebü Medyen el-Mağri
bfye (ö . 873 / 1468-69) ulaşan silsilesini 
zikreder. Müridierinden Muhammed b. 
Arrak onun görüşlerinin tesiri altında 

Arrakıyye, Ulvan el-Hamevi de Ulvaniyye 
adlı tarikatları kurmuşlardır. 

Eserleri. 1. Beyanü gurbeti'l-İsJQm. 
Doğu ve batı İslam dünyaları arasında
ki dini, sosyal. kültürel farklılıklar üze
rinde duran eser ilk defa müsteşrik ı. 

Goldziher'in dikkatini çekmiş ve geniş 
bir makale ile ilim alemine tanıtılmıştır 
(bk. ZDMG, s. 293-300) Eser Ali b. Mey
mün'un bazı risaleleriyle birlikte Suri
ye'de Zahiriyye Kütüphanesi'nde ve Ka
hire'de Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulun
maktadır. z. Tenzihü'ş-şıddı~ 'an vaş
ii'z-zındik. İbnü'l-Arabfyi savunan eser 
on kadar risaleyle birlikte Fas'ta Hiza
netü'r-Rabat'ta (Evkaf, nr. 95) bulun
maktadır. Mevahibü'r-rahman ii keşii 
'avrô.ti'ş-şeytan ve Mebô.di 'ü 's-sôlikin 
iJQ ma~ümati'l- 'arifin adlı iki risalesi 
de Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şe
hid Ali Paşa, nr. 2835, vr. lOI-111). 
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ALİ b. MUFADDAL 

(bk. İBNÜ'l-MUFADDAL). 
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