MA'MER b. MÜSENNA
Nedim'in el-Fihrist'inde yer almış olup
son zamanlarda yapılan araştırmalarla adı
bilinen eserlerinin sayısı 160'a yaklaşmış
tır (N asır Hıllavl. 111/ 4119741. s. 255-260).
Günümüze ulaştığı bilinen eserleri şun
lardır : 1.Mecfizü'l-lfur'fin*. Kur'an tefsirine dair bilinen ilk eser olup geniş bir
mukaddime ve incelemeyle birlikte Fuat
Sezgin tarafından neşredi lmiştir (l-ll. Kahire 1954-1 962). Z. Kitô.bü'l-Ijayl. Atların bünyesi ve organları, isim ve evsafıy
la ilgili kelime ve tabirlerin kadim Arap
şiirinden getirilmiş zengin şevahidie açık
landığı bir kavram (konu) sözlüğüdür.
Eseri Fritz Krenkow ( Haydarabad 1358/
1939) ve M. Abdülkadir Ahmed (Kahire
1406/1986) yayımlamıştır. 3. Na]fa'i:iu
Cerir ve'l-Ferezda]f. Emevller dönemi
şairlerinden Cerlr ile Ferezdak arasında
karşılıklı nazlreler şeklinde irticalen söylenen, esasını hicvin oluşturduğu nakizaları ihtiva eden eser, sonuncusu indeks
ve lugatçe olmak üzere üç cilthalinde
Anthony Ashley Bevan (Leiden 1905-1912)
ve iki cilt olarak Abdullah es-Sav! (Kah i re
1935) tarafından neşredilmiştir. 4. Kitô.bü'l-'A]fa]fa ve'l-berere. Anne ve baba
ile akrabaya saygının eski Arap şiirleri ve
anekdotlarla açıklandığı eseri Abdüsselam M. Harun yayımiarnıştır (Nevadirü 'lmal]tutat içinde Kahire 1374/1954. 11/7, s.
329-370) . S. Tesmiyetü ezvô.ci'n -Nebi
ve evlô.dih. Hz. Peygamber'in hanımla
rıyla çocuklarının isimleri ve şahsiyetleri 
ne dair olan eser Nihfıd el-Musa (MMMA
j Ka hireJ, Xl ll/2 11 387/ 19671. s. 225-286).
Nasır Hıllavl (Basra ı 969) ve Kemal Yusuf
ei-HGt(Beyrut ı 985) tarafından neşredil
miştir. 6. Kitô.bü Eyyô.mi'l-'Arab ]fable'lİslô.m. Eseri Adil Casim el-Beyati doktora
tezi olarak takdim ettikten sonra ( 1973.
Camiatü Ay ni 'ş-şems, Kah i re) birinci kıs
mını neşretmiş (B ağdad ı 976), ardından
tamamını yayımiarnıştır

(1-11, Beyrut 1407/

1987) . 7. Kitô.bü'd-Dibô.c (Kitabü't-Tac).
Cahiliye devriyle islami döneme ait şair

lerden seçmelerle Araplar'ın neseplerine
ve halifeler tarihine ait bazı kısımları ihtiva etmektedir (nşr. Abdullah b. Süleyman ei-CerbO' -Abdurrahman b. Süleyman ei-Useymln, Kah i re 1991 ). Ma'mer'in
talebesi ibnü'n-Nettah bu esere bir reddiye yazmıştır. 8. Kitô.bü Fe' ale ve ef'ale
(Briti sh Museum, Or., nr. 4178) 9. Kitô.bü'd-Devô.hi(TSMK, Koğuşlar, nr. 1096/
8, vr. 74•-76•). 10. Kitô.bü'l-Far]f(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3243, vr. 8•).
11 . Kitô.bü Me]fiitili'l-fürsô.n. Okunamayacak derecede karışık bir nüshası British
Museum'da bulunmaktadır. 1Z. Kitô.bü
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İ'rô.bi'l-Kur'ô.n. Bir nüshasının RampOr'da bulunduğu kaydedilmektedir. 13. Kitô.bü'l-Enbô.z. ZirikiL bir nüshasının mevcut olduğunu kaydettiği eserin hangi kütüphanede bulunduğunu belirtmemektedir. 14. el-Mu]J.ô.çl.arô.t ve'l-mu]J.ô.ver ô.t. Bir nüshasının Medine'de Arif Hikmet Kütüphanesi'nde olduğu kaydedilmektedir.

Ma'mer'in kitapları üzerine yapılan tahkik çalışmalarının yanı sıra hayatı . eserleri ve ilmi kişiliğiyle ilgili bazı tezler ve
monografiler de ha z ırlanmış olup en
önemlileri şunlardır : Taha ei-Hacirl, erRivô.ye ve'n -na]fd 'inde Ebi 'Ubeyde
(iskenderiye 1951 ); N. R. Hıllawı . Ab il
'Ubaida Ma'mar b. al-Mutannii Lugawiyyan wa-Rawiyan (doktora tezi, 1966,
Londra); Nihad el-Musa , Ebu 'Ubeyde
Ma'mer b. el-Mü,şennô. (Riyad 1985); Osman Karakurt Ebu U beyde Ma'mer İb
nü'l-Müsennô. Hayatı, Eserleri ve Telsir İlmindeki Yeri (yüksek li sans tezi,
1989, SÜ Sosyal Bi limler Enstitüsü) .

Mışrf, Kahire ı 946, l/ 6, s. 276-289; a.mlf., "erRivaye ve 'n-nal5d <inde Ebi<Ubeyde", Mecelle-

tü Külliyyeti'l-adab Cami 'atü '1-iskenderiyye,

V, İskenderiye 1949, s. 59-82; Fuat Sezgin, Buharf' nin Kaynaklan
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Hallikan . Ve{eyat, V, 235-243; Brockelmann.
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Ebü Urve Ma'mer
el-Basri es-San'anl
(ö. 153/770)

Raşid

Yemen'de hadisi ilk tedvin eden tabii,
muhaddis ve fakih.
_j

95 (714) veya 96 (715) yılında Basra'da
künyesi olan Ebu Amr
bazı çağdaş kaynaklarda yanlışlıkla dedesinin adı gibi gösterilmiştir. Yemen'in
San'a şehrine yerleştiği ve orada uzun
süre ikamet ettiği için San' ani nisbesiyle
meşhur oldu ..Ezd kabilesine mensup bir
kişinin azatlısı olduğundan Ezdl nisbesiyle de anıldı (ibn Ebu Hatim, VIII, 256) . Kardeşi ömer b. Raşid'in de rivayetleri bulunduğu, fakat güvenilir bir ravi olmadığı ifade edilir (Zehebl, Mlzanü'l-i'tidal, III . 193ı 94). Ma'mer b. Raşid , Hasan-ı Basri'nin
cenaze namazında bulunduktan sonra
Katade b. Diame'nin yanında on dört yaşından itibaren ilim tahsiline başladığını
söylemektedir. Yemenliler onun ülkelerinde kalmasını sağlamak için Yemenli bir
hanımla evlenmesine gayret etmişlerdir
(Zehebl, A'lamü 'n-nübela', VII, 10) .
doğdu . Babasının

Ma'mer b. Raşid ' in en önemli hocası
Basra'da kendisinden ilim öğrenmeye
başladığı Katade b. Diame'dir. Ma'mer
bu dönemde Katade'nin söylediği her şe
yin göğsüne nakşedildiğini ve bunları hiç
unutmadığını belirtir. Ticaret için gittiği
Medine'de görüşüp kendilerinden icazet
aldığı ibn Şihab ez-Zührl. Amr b. Dinar ve
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kendisinden istifade etmek için gittiği
Yemen'de görüştüğü Hemmam b. Münebbih onun önemli hocaları arasında yer
alır. Yername'de Yahya b. Ebü Keslr. Küfe'de A'meş ve Ebü İshak es-SebiT. Zeyd
b. Eslem, Abdullah b. Şübrüme. Abdullah b. Tavüs gibi muhaddislerin yaşadığı
bir çevrede bulunup onlardan faydalandı.
Kendisinden Süfyan es-Sevr!. Yahya b.
Ebu Keslr. Ebü İshak es-Se biT. Eyyüb esSahtiyanl, Amr b. Dinar gibi bazı hocaları .
ayrıca Said b. Ebü Arübe. Eban b. Yezld.
İbn Cüreyc, Hişam ed-Destüval. Şu ' be b.
Haccac ve Süfyan b. Uyeyne gibi meşhur
muhaddisler rivayette bulundu. Ma'mer
b. Raşid ilim tahsili için Basra'dan başka
Medine. Dımaşk. Humus. Horasan, Yemame. Küfe ve Yemen'e de yolculuklar yaptı. Hadis rivayetindeki şöhretiyle tanınan
lar yanında fakihliği, fetva ları. kadılığı. tarihçiliği. tefsir ve kıraat ilmindeki şöhreti
ve zahidliğiyle öne çıkan kimselerden faydalandı . Şi! ve Mu'tezil1 olduğu kabul edilenlerden de istifade etti. Ma'mer'in en
yakın talebeleri. kendisinden on bin hadis
yazdığı rivayet edilen Abdürrezzak b .
Hemmam es-San'an! ile San'a kadısı Hişam b. Yüsuftur. Yemen'e giderek Ma'mer'den hadis rivayet edenler arasında
Süfyan es-Sevr!, Süfyan b. Uyeyne. Şu'be
b. Haccac. İbnü ' I-Mübarek. Ebü İshak esSebiT ve Gunder de bu lunmaktadır. Takva ehli . güvenilir. samimi , gerçeği söylemekten çekinmeyen bir kimse olduğu belirtilen Ma'mer b. Raşid Ramazan 1S3'te
(Eylül 770) Yemen'de vefat etti. 1S2 (769)
veya 1S4 (771) yılında öldüğü de söylenir.
Ticari tecrübesi ve gittiği bölgelerdeki
alimlerle tanışması Ma'mer'in hadis ve
fıkıh alanındaki başarısını arttırmış. efendileri adına yürüttüğü ticarı seyahatleri
ilm! seyahatlere dönüştürmeyi bilmiştir.
Ma'mer'in fakihliği de dönemin yaygın
tatbikatma uygun olarak büyük ölçüde
rivayet ilmine dayalıydı. Fıkhi meseleleri n
çözümünde rivayetlere başvurur. farklı
rivayetler arasında tercihler yapar ve rivayetleri anlamada akl! istidlal yöntemini kullanmayı uygun görürdü. Bu sebeple
müctehid fakih kabul edilmiş, muJçaJiid
olmayan fetva ehlinden sayılmıştır. Hadisleri tedvin etmeye büyük çaba harcayan Ma'mer'in eserlerini yazdığı bir odasının b_ulunduğu. hadisleri ezberleme ve
yazma işini birlikte götürdüğü belirtilmektedir. Onun, Osman ei-Cezerl'den
naklen aldığı megaz!ye dair iki sayfalık bir
cüzü ödünç verdiği kimsenin geri getirmemesi üzerine bir daha kimseye ödünç
kitap vermediği kaydedilmektedir.

Hadis hafızı olan Ma'mer yaşadığı devrin en alimi, Zühr1'den rivayette bulunanların en güveniliri kabul edilmiştir. Ona
güvenilirliğiyle ilgili bir eleştiri yöneltilmemiş. kendilerinden rivayette bulunduğu
bazı hocaları dolayısıyla tenkit edilm işt ir.
Yahya b. Main. Ma'mer'in. hacası Sabit b.
Eslem el-Basr1'den yaptığı rivayetlerin zayıf olduğunu söylemiş. imam Malik kendisini takdir etmekle birlikte Katade'den
yaptığı tefsire dair rivayetler sebebiyle
Ma'mer'i eleştirmiş. Zehebl bu rivayetlerden bir kısmının kendisine ulaştığını ve
bunların münkatı' yolla rivayet edilmesi
dolayısıyla Malik'in ona eleştiri yönelttiği
ni (a.g.e., VII, 9). Ma'mer'in kendisinden
daha sika kimselere muhalefetini tesbit
edince de rivayetlerini delil olarak kullanmaktan vazgeçtiğini (er-Ruvat, s. 166)
söylemiştir. Ebü Hatim er-Razı de Ma'mer'in . annesini ziyaret maksadıyla uğ
radığı dönemde Basra'da yaptığı rivayetlerde kitaplarının yanında bulunmaması sebebiyle hataların bulunduğunu
söylemiş. bununla beraber onun için bir
ta'dll ifadesi olan "salihu'J-had!s" terimini kullanmıştır (Zehebl, A'!amü 'n-nübela', VII. 9). Ma'mer'in Yemen'de ilk eser
tasnif eden ve o bölgede hadisleri ilk tedvin eden kişi olduğu belirtilmekte. el-Cd mi' adlı kitabı Malik'in el-Muvatta'ından
daha önce yazıldığı kabul edilmektedir.
Ma'mer b. Raşid. hadislerin erken dönemlerden itibaren yazılı olarak intikal
ettiği ve bunların hadise dair eserlerin
yaygınlaştığ ı zamana kadar değişime uğ
ramadığı kanaatinin güçlendirilmesi açı
sından önem taşımaktadır. Zira Ma'mer,
bu açıdan değerli bir belge niteliğindeki
Şaf:ıifetü Hemmdm b. Münebbih'in rivayetinde büyük rol oynamış, hadislerin
önceki nesillerden değişmeden intikal ettiği fikrinin ispatında köprü vazifesi görm üştü r (Sezgin, TM, XII 11 9 55 1. s. 115 ,
12 1). Yazılı hadis kaynaklarına olan ilgisi
dolayısıyla ileri yaşlarda bulunan Hemmam ile görüşüp sah!fesinde yer alan 138
hadisten otuzunu sema. geri kalanları da
arz ve kıraat yoluyla almıştır. Hemmam
b. Münebbih'in Ebü Hüreyre'den bizzat
yazdığı hadisleri ihtiva eden bu sah!fenin
muhtevasının Ahmed b. Hanbel'in elMüsned'i ve Abdürrezzak es-San'an1'nin
el-Muşannef'inde aynen korunması da
eserin hadislerin yazılı tarihi açısından
önemini ortaya koyma ktadır.
Ma'mer b. Raşid'in. Hemmam'ın Şaf:zi
fe'sinden başka hacası Katade vasıtasıyla
Cabir b. Abdullah'ın hac menasikine dair

rivayetlerini içeren sah!fesini (Ma 'mer b.
Raşid . Xl, 18 3; Ali b. Ca 'd, s. 159; Zehebl,
A'lamü'n-nübela', V, 276-277). A'meş ' in
sah!fesini (Zehebl, A'lamü'n-nübela', Vlll,
ll). oğlu vasıtasıyla Mücahid b. Cebr'in
sah!fesini (Abdürrezzak es-San'anl, lll,
490). Semmak b. Fazi ei-Yemanl'nin Hz.
Peygamber'in Mukavkıs 'a gönderdiği
mektubunu ve bundaki fıkha dair hadisleri (a.g.e. , IV, 26 ; Ebü DavGd, s. 130) yazılı
belgelere dayanarak rivayet ettiği kaydedilmektedir. Ma'mer'in kendisinden önceki musanniflere ait çeşitli sah!fe ve cüzleri rivayet etmesini onun ilmeve özellikle yazılı kaynaklara olan ilgisiyle izah etmek mümkündür. Ma'mer. rivayetlerinin
büyük çoğunluğunu sema yoluyla almış
olmakla beraber rivayet icazetini aldığı
eserlerin bir kısmını arz ve kıraat yoluyla,
Cabir b. Abdullah ' ın sahlfesini ise muhtemelen vicade yoluyla elde etmiştir (elCami', Xl. 183 ). Onun hadis ilmine katkısı
sadece yaptığı hadis rivayetleriyle sınırlı
kalmamış. Zührl'den naklettiği siyer ve
megazlye dair bilgiler, Katade'den yaptığı
tefsire dair nakiller. pek çok konuda verdiği fıkhl hükümler de günümüze kadar
gelmiştir. Talebesi Abdürrezzak es-San'an1'nin tefsiri de esasta onun eserine dayanır (Sezgin, GAS, 1, 99). Ayrıca Ma'mer'in
rihle. kitabet, tasnif usulü. rivayet adabı
ile muhtelif hadis ilimleri alanında ortaya koyduğu prensipler rivayet ve dirayetü'l-hadls ilminin temelini teşkil etmiş.
sonraki çalışmalarda bunlara ve kendisinin sözlerine atıfta bulunulmuştur.
Eserleri. 1. el-Cami'. Günümüze gelen
hadis kitaplarının en eskisi olup eserde
1614 hadis bir araya getirilmiş. pek çok
konuyla ilgili olan hadisler herhangi bir
tertip gözetmeksizin çok sayıda bab altında kaydedilmiştir. el-Cami', alanında
ilk olması dolayısıyla Külüb-i Sitte'ye
malzeme temininde ve babların belirlenmesinde kaynaklık etmiştir. Abdürrezzak
es-San'anl. kendi eserinde de Ma'mer'den sıkça rivayette bulunmasına rağmen
hocasına olan bağlılığı sebebiyle onun elCdmi'ini eserinin sonuna eklemiştir. elCami', Abdürrezzak'ın e l- Muşa nnef'i
nin sonunda yayımlanmıştır (X, 379-468;
Xl, 3-471) 2. Kitdbü'l-Megiizi. Eserin
günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemekle birlikte Abdürrezzak es-San'anl,
özellikle Hz. Peygamber'in gazveleriyle
ilgili rivayetleri hacası Ma'mer'den naklederken onun eserinden söz etmektedir
( e l-Muşannef,V, 3 13) . İbnü'n-Nedlmde
Abdürrezzak'ın

rinden Ma'mer

siyer ve megazl sahiplevasıtasıyla rivayette bu-
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lunduğunu

kaydetmektedir (el-Fihrist, s.
138) Ma'mer'in el-Cami' dışındaki rivayetlerinin önemli bir kısmını Abdürrezzak'ın ve diğer hadis imamlarının eserlerinden deriemek suretiyle ortaya koymak
mümkündür.
Ma'mer b. Raşid'in hayatı ve el-Cami'
eseriyle ilgili olarak Fuat Sezgin bir
makale yazmış (bk. bibl.J, Ebuzer Bozkurt
Ma'mer b. Raşid'in Hayatı ve Kitabü 'ICami' İsimli Eseri adlı bir doktora tezi
hazırlamış ( 1980, AÜ ilahiyat Fakültesi),
ayrıca Muhammed Re'fet Said bir çalış 
masında Ma'mer'i pek çok yönden değerlendirmiştir (bk bi b!)
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li] İBRAHiM HATİBOÖLU
MA'MERİYYE
( ~yo=JI )

Muammeriyye olarak da bilinen
ve Mu'tezile kelamcılarından
Muammer b. Abbad'ın
(ö. 215/830)

mensupianna verilen ad
(bk. MUAMMER b. ABBAD).
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rını kurtarmasına rağmen sonunda Zeyd
b. Hattab ile birlikte şehid olmuştu r (Reblülevvel12 1 Mayıs- Haziran 633).

MA'Nb.

ADI

( .s..ı.:

oJ-W )

.:,.!

Ma'n b. Ad!
b. ei-Ced el-Belevi ei-Aclani
(ö. 12/633)

Sahabi.
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İkinci Akabe Biatı'nda (622) bulundu-

bilinmektedir. Hz. Peygamber Ma'n'ı
hicretten sonra Hz. Ömer'in ağabeyi Zeyd
b. Hattab ile kardeş ilan etti. Bedir Gazvesi başta olmak üzere ResGl-i Ekrem'in
bütün savaşiarına katıldı. Bedir Gazvesi'nde elde edilen ganimetler dağıtılırken pay
almak istemediyse de ResOluilah 'ın almasın ı söylemesi üzerine kabul etti ve bu
gazvede şehid olan Mübeşşir b. Abdülmünzlr'in hissesini ailesine ulaştırma görevini de Hz. Peygamber ona verdi. Münafıklar tarafından inşa edilen Mescid-i Dı
rar'ın yıkJiması için Resul-i Ekrem'in görevlendirdiği (9/630) sahabilerden biri de
Ma'n b. Adi' dir. Ayrıca İslamiyet'ten önce
okuma yazma bilen çok az kişiden biri olduğu için ResUlullah'ın vahiy katipleri arasında yer alıyordu. Hz. Peygamber'in vefatı sırasında fitnelerle karşılaşmaktan
korkan müslümanların. "Keşke Resulullah'tan önce ölseydik" diye ağlaştıklarını
görünce Ma'n, ResUl-ı Ekrem'in sağlığın
da olduğu gibi vefatından sonra da ona
bağlılığını göstermek için kendisinden önce ölmeyi arzu etmeyeceğini söylemiştir
(İbn Sa'd. lll , 465).

Vakıdi. Kitabü'r-Ridde (nşr. Muhammed Hamldullah). Paris 1409/1989, s. 22, 26; İbn Sa'd,
et-Taba~at. ııı, 377,456,460,465, 474; ibn Abdülber, el-İst1'ab (Bicavl), IV, 1441-1442; ibnü'IEslr. Üsdü'l-gabe(Benna). V, 238; Zehebi. A'lamü 'n-nübela', 1, 320-321; İbn Hacer, el-İşabe,
lll, 429; Hamldullah. islam Peygamberi (Tuğ),
ll, 1107 , 1109; Abdülhay ei-Kettani, et-Teratfbü'l-idariyye (Özel). ll , 67, 305; M. Mustafa eiA'zaml. Küttabü'n-neb1,Riyad 1401/1981, s.

105.

ğu

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine ensahemen toplanıp aralarından birini halife seçmek istedikleri sırada oraya gelen
muhacirlerle aralarında tartışma çıkmış.
bu esnada Ma'n yaptığı konuşmalarla
ortalığı yatıştırdığı gibi Hz. Ebu Bekir'in
halife seçilmesinde de önemli rolü olmuş
tur. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Müseylimetülkezzab'a karşı yapılan Yem am e savaşı sırasında kumandan olan
Halid b. Velid 100 atlıdan oluşan bir öncü
birliğin başına Ma'n'ı tayin etmişti. Bu savaşta büyük yararlıklar gösteren Ma'n,
bir ara müslüman askerlerin bozguna uğ
raması karşısında ileriye atılarak, "Ey ensar. Allah için düşmanımza karşı savaş
mak üzere geri dönün!" diye bağırmış.
öncülüğünü bizzatyaptığı bu saldırı esnasında zor durumdaki askerlerden bazıların

Iii

HABiL

N AZLlGÜL

MA'N b. EVS

C..>".9 ı 0-!

ı.:ro l

Ma'n b. Evs b. Nasr b. Ziyad el-Müzenl
(ö. 64/684 [?])
L

Muhadram

şair.
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Mudar kabilesinin Müzeyne koluna
mensuptur. Medine ile Mekke arasında
bulunan. toprakları verimli bir bölgede
yerleşmiş varlıklı bir ailenin çocuğudur.
Gençlik döneminin bir kısmını Cahiliye
devrinde geçirdiği ve bu sırada kabilesinin katıldığı savaşlara şahit olduğu kaydedilir (Ömer Ferruh, 1, 418). Medine'de hurmalıkları, başka yerlerde arazileriyle deve
sürüleri bulunan Ma'n t icaret hayatına
atılarak Şam. Irak (Basra) ve Hicaz'a seyahat etti. Gittiği yerlerde birçok evlilik yaptı, bunlardan hep kız eviadı dünyaya geldi. Cahiliye geleneğine rağmen kızlarını
bağrına basmış, kız çocuğu olduğu için
üzülenleri de teselli etmiştir. Ticaret için
uzakta bulunduğu sırada bağları ve arazisi gasbedilen Ma'n, ticaretten kazandık
larını da tüketince hayatının son yıllarını
sefaJet içinde geçirdi. Onun Hz. Peygamber'le görüşüp fetih ve gazvelere katıl
dığına dair bir kayıt bulunmamaktadır.
Mekke'nin fethinden önce müslüman olduğu ve kabilesi Müzeyne'den bir grupla
birlikte Huneyn Gazvesi'ne iştirak ettiği
ileri sürülürse de (Brockelmann, 1, 72) bu
kesin değildir. islam'a ne zaman girdiği
bilinmeyen Ma'n, Abdullah b. Cahş. ömer
b. Ebu Selerne gibi birçok sahablye methiye yazmış. Hz. Ömer ile görüşüp ona da
bir kaside takdim etmiştir. Muaviye b.
Ebu Süfyan ile de görüştüğü. Muaviye'nin
onun şiirlerini çok beğendiği kaydedilir
(Abdülkadir ei-Bağdadl. VII, 260).Birçok
olaya şahit olm asına rağmen şiirlerinde
bu konuda hiçbir işarete rastlanmaz. Bu-

