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Özet 

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir 

Halkası 

Mağrib tasavvufunun gelişim seyri içerisinde en etkili siması olan kişi Ebû Medyen Şuayb İbnu‟l-

Huseyn el-Ensârî‟dir. Daha sonraki biyografi yazarları tarafından şeyhu‟ş-şuyuh, zahid ve abidlerin 

imamı, marifet ehlinin pîri ve hakikat arayıcılarının örneği olarak isimlendirilmiştir. 509/1115-16 

yılında Endülüs‟ün İşbiliyye bölgesindeki Kantiyâne kasabasının kenar bir mahallesinde dünyaya 

geldi. Fes‟te Ebü‟l-Hasan İbn Hırzihim, Ebu‟l-Hasan Ali İbn Halef İbn Gâlib el-Kuraşî ve Ebû Abdillâh 

ed-Dekkâk‟ın ders halkalarına katıldı. Ebû Ya‟za‟nın müridi olan Ebû Medyen, sonunda şeyhinin 

halifesi oldu. Fes kentindeki zaviyesinin mukaddemliğini yaptı. Dînî eğitimini ve rûhânî terbiyesini 

tamamladıktan sonra Ebû Medyen, Bicâye‟ye taşındı. Burada ona yerli halk tarafından Şeyhu‟ş-

Şüyûh unvanı verdildi ve binden fazla mürit yetiştirdi. Muvahhid halifesi Yakup el-Mansûr, Ebû 

Medyen‟i sorgulamak üzere başkente çağırdı. 594/1198 yılında gerçekleşen bu zorunlu davete 

icabet etmek üzere Merâkeş‟e doğru yola koyulan Ebû Medyen, o sırada yaklaşık seksen beş yaşın-

da idi. Şeyh, yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle Tilemsen‟den öteye gidemez hâle geldi. Orada vefat 

edip Ubbâd denilen mevkie defnedildi. 

Anahtar kelimeler: Ebû Medyen, Mağrib, Fas, Muvahhidler Devleti, Tasavvuf, Ebû Ya‟zâ, Fes, 

Bicâye, Tilemsen, İbnü‟l-Arabî  

Abstract 

Ibn Arabi’s Sheikh Abu Madyan Shuayb and His Life and Works and Circle of 

Effective 

The man who was to become the most influential figure of the developmental period of Maghrib 

Sufism, Abu Madyan Shu‟ayb ibn al-Husayn al-Ansari, who was called by latter biographers the 

“Shaykh of Shaykhs, Imam of the Ascetics and the Pious, Lord of the Gnostics nd Exemplarof the 

Seekers”. He born around the year 509/1115-16 at the fortress of Castillana in the region of Sevile. 

He ataached himself to the Study circle and zawiya Ali ibn Hirzihim and Abu‟l-Hasan Ali ibn Khalaf 

ibn Ghalib al-Qurashi and Abu Abdallah ad-Dakkak. Abu Madyan‟s sufi master was Abu Ya‟za 

Yalannur ibn Maymun ad-Dukkali.  Eventually, Abu Madyan became a semi-official spokesman for 

Abu Ya‟za and head of the latter‟s zawiya in the city of Fez. Upon completing his Religious Studies 

and spiritual training, he moved to Bijaya. His fame was great enough for him to be called “Shaykh 

of Shaykhs” by the local populace and he has got more than one thousand individuals. Almohad 

Caliph Ya‟qub al-Mansur would be summoned to Marrakesh İn order to answer. On his journey, the 

shaykh succumded to old age and illness not far frm the city of Tlemcen and was buried at al-

„Ubbad.  

Key words: Abu Madyan, Maghrib, Morocco, Almohad, Sufism, Abu Ya‟za, Fez, Bijaya, Tlemcen, 
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Giriş 

İbnü’l-Arabî’nin en önemli şeyhleri arasında yer alan Ebû Medyen Şuayb el-

Mağribî (ö.594/1198), on ikinci yüzyılın önemli sûfîlerinden biridir. Abdülkadir 

Geylânî (ö.561/1166) şarkın şeyhi/şeyhü’l-meşrık, Ebû Medyen de Mağrib’in 

şeyhi/şeyhü’l-mağrib sayılmıştır.1 

 Ebû Medyen’in Mağrib’de kazandığı yaygın şöhret, ölümünden sonraki 

nesillerde çoğu sûfînin tasavvufî düşüncesine etki etmiştir. Bunlardan biri olan 

İbnü’l-Arabî’nin el-Fütühâtü’l-Mekkiyye’de Ebû Medyen’den defalarca ve hür-

metle bahsetmesi, aralarında gerçekleşen ileri düzeydeki gönül bağını yansıt-

maktadır. Ebu Medyen’den ‚şeyhimiz‛ diye söz eden İbnü’l-Arabî,2 onun kâi-

natta Allah’tan başkasını görmeyen ve zuhûr ehli denilen bir zümreden oldu-

ğunu söyler.3 Kendisinden önemli oranda etkilenip ona büyük bir değer verir. 

Hatta vahdet-i vücûd fikrinin ilk nüvelerini Ebû Medyen’den almıştır.4 Ebû 

Medyen’i zâhirî olarak mevcut on sekiz zattan birisi ve şeyhler şeyhi olarak 

niteleyen İbnü’l-Arabî, tasavvuf yolunda onun dengi kimselerin görülmediğini 

ifade etmektedir.5 Ebû Medyen melâmet ehlinin tam tersine, müridlerine açık-

tan ibadet etmelerini öğütlemiş ve ‚Günahkârlar nasıl hiç çekinmeden açıkça 

günah işliyorlarsa siz de öylece açıkça ibadet ediniz‛ demiştir. Bu sebeple 

İbnü’l-Arabi onu ve çevresindekileri ‚aleniyet ve cehr ehli‛ olarak nitelendir-

miştir.6 İbnü’l-Arabî Ebû Medyen’i, ‚Neciblerin babası‛ olarak zikrederek, 

                                                           

1  H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 1994, s. 138. 

2  Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fütuhât-ı Mekkiyye, çev.: Ekrem Demirli, Litera Yay., İstanbul 2006, c. 
2, s. 275. 

3  İbnü’l-Arabî, Fütuhât-ı Mekkiyye, c. 4, s. 436. İmam Şârânî’nin nakline göre, sembolik bir dil 
kullanan İbnü’l-Arabî, Ebû Medyen ile ilgili mânevî bir tecrübesini şu şekilde anlatmaktadır: 
‚Ben ve abdallardan bazıları ile Kaf Dağı’na gittik. Büyük bir yılana rastladık. Abdallardan 
bir tanesi bana; ‘Ona selâm ver göreceksin ki o da sana selâm verecektir’, dedi. Biz de ona se-
lâm verdik. O ise selâmımızı aldı ve ‘Siz nereden geliyorsunuz?’ diye sordu. Biz de 
Bicâye’den geldiğimizi söyledik. Bize; ‘Ebû Medyen ve sevenlerinin durumu nasıl?’ diye sor-
du. Biz de ona; ‘Onu zındıklıkla suçluyorlar’, dedik. Bize; ‘Vallahi insanoğluna hayret ederim! 
Kendisi Allah’ın dostu olan bir kulu insanlar kerih görmektedirler! Hayret!’ dedi. Biz ona; 
‘Sen bu bilgileri nereden öğrendin?’ diye sorduk. O da; ‘Yüce Allah’ı tesbih ederim! Siz yer-
yüzünün cahil olduğunu mu zannediyorsunuz? Allah’a yemin ederim ki, Allahu Teala bir 
kulunu dost edindiği zaman onun sevgisini kâfirler ve münâfıkların dışında bütün kullarının 
kalbine verir.‛ İmam Şa’rânî, et-Tabakatu’l-kübra -Veliler Ansiklopedisi-, çev.: Abdülkadir 
Akçiçek, Erkam Yayınları, İstanbul 1407/1987, c. 2, s. 554. 

4  Ebû Medyen Şuayb İbn Hüseyin el-Ensârî, Bidâyetü’l-mürîd, haz. ve ter.: Vincent J. Cornell, 
The Islamic Society, Cambridge 1996, s. 19; İbrâhim Medkûr, ‚Giriş‛, İbn Arabi Ansına (Maka-
leler), çev.: Tahir Uluç, İnsan Yay., İstanbul 2002, s. 20. 

5  Abdulhalîm Mahmûd, Ebû Meyden el-Ğavs hayatuhû ve miracuhu ilallah, 2. Baskı, Dâru’l-
Maarif, Kahire 1993, s. 134-135. 

6  İbnü’l-Arabî, Fütuhât-ı Mekkiyye, c. 4, s. 436; Abdurrahman Câmî, Nefahâtü’l-üns: Evliya Menkı- 
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onun; ‚Benim Kur’ân’dan en çok sevdiğim sûre, Mülk sûresidir‛,7 dediğini 

nakletmektedir. İbnü’l-Arabî’ye göre Ebû Medyen, aynı zamanda ‚nazar, yani 

tefekkür‛ sahibi bir şahsiyettir.8 

 İbnü’l-Arabî’nin şeyhlerinden Yusuf el-Kûmmî, Abdülaziz el-Mehdevî ve 

Abdullah el-Mevrûrî gibi pek çok isim Ebû Medyen’in halifeleri arasında 

sayılmktadır. Mağrib’in bu iki büyük sûfîsi görüşmemelerine rağmen Ebû 

Medyen, İbnü’l-Arabî düşüncesinde sembolik bir konuma sahip bulunmakta-

dır.9 Ebu Medyen’in halifelerinden faydalanan ve ona hayran olup tesirinde 

kalan İbnü’l-Arabî, ona dair söz ve menkabeleri çeşitli eserlerinde zikretmiştir.10 

 Ebû Medyen’in ölümünden tam dört yıl önce, yani 590/1194 yılında İbnü’l-

Arabî, Tunus ve Tilemsen kentlerini ziyaret etmiştir. Fakat Bicâye’de ikamet 

eden böylesine önemli ve büyük bir şeyhi ziyaret edememiştir. Hâlbuki Bicâye, 

Tilemsen ile ‘Ifrikıyye arasında yer alan, kara ve deniz güzergâhı üzerinde bu-

lunan bir sahil kentidir. el-Fütühâtü’l-Mekkiyye’de yazar, tasavvufî âdâb gere-

ğince gerçekleştirilmesi gereken böylesi bir ziyareti neden gerçekleştiremediği-

ne dair bir bilgi de vermemektedir. Ancak Ebû Medyen’in ölümünden sonra 

Fes gibi uzak bir diyarda İbnü’l-Arabî, keşfe mazhar olup onun vârisi olduğu-

nu söylemektedir.11 İbnü’l-Arabî, Muhammed el-Hassar ve Habeşi ile birlikte 

‘İfrikiye’ye yönelir. Fes’ten sekiz günlük yürüyüş mesafesinde olan 

Tilemsen’de durarak bazı dostlarıyla vedalaşır. 597/1201’de gerçekleşen bu 

yolculuğunda Ebu Medyen’in Ubbad’da bulunan kabrini ziyaret eder. Yorul-

mak bilmez bir seyyah olan İbnü’l-Arabî daha sonra kuzeye yönelir ve 

Bicâye’ye ulaşıncaya kadar sahili takip eder. Mağrib’in büyük velisinin izlerini 

                                                                                                                                        

beleri, ter. ve şerh: Lâmiî Çelebi, haz.: Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara, 2. Baskı, Marifet 
Yayınları, İstanbul 1998, s. 737; Tahsin Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb b. el-Hüseyin el-Ensari el-
Endelusi (ö.594/1198)‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. 10, ss. 186-
187. 

7  Nihat Keklik, Muhyiddin İbn’ül-Arabi Hayatı ve Çevresi, Çığır Yay., İstanbul 1966, s. 93.  

8  İbnü’l-Arabî’nin nakline göre, Ebû Medyen’in sezgisi güçlü bir oğlu vardı. Yedi yaşındaki bu 
küçük çocuk, uzağa bakar ve ‚Denizde şu kadar gemi görüyorum‛, derdi. Birkaç gün geçtik-
ten sonra bulundukları şehir olan Bicâye’ye gemiler gelince, çocuğun dediklerinin doğru ol-
duğu görülürdü. Çocuğa: ‚Neyle görüyorsun?‛ diye sorulunca, o da ‚Gözlerimle!‛ cevabını 
verir ve sonra; ‚Hayır (gözlerimle değil) kalbimle; hayır hayır (kalbimle) de değil babamla 
görüyorum! Babam benim yanımda bulunurken, ben ona bakarsam, size haber verdiğim şeyi 
görürüm; benden uzakta (ayrı) olursa, o zaman hiçbir şey göremem!‛ derdi. Keklik, age, s. 93. 

9  Claude Addas, Ibn Arabi Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atila Ataman, 2. Baskı, Gelenek Yay., 
İstanbul 2003, s. 72. 

10  Yazıcı, agm, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10, s. 187. 

11  Vincent J. Cornell, The Way of Abu Madyan: Doctirinal and Poetic Works of Abu Madyan Shuayb 
Ibn Al-Husayn Al-Ansari, The Islamic Texts Society, Cambridge 1996, s. 16.  
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hâlâ taşıyan bu şehirde, kendini yıldızlar ve alfabe harfleriyle birleşmiş olarak 

gördüğü vakıayı yaşar. 12  

1. Hayatı  

Ebû Medyen Şuayb İbnü’l-Hüseyin el-Ensârî, yaklaşık 509/1115-16 yılında En-

dülüs’ün İşbiliyye (Sevilla) bölgesindeki Katniyâne (Cantillana) kasabasının 

kenar bir mahallesinde dünyaya geldi.13 Küçük yaşta babasını kaybetti. Çocuk-

luğunu çobanlık yaparak geçirdi. Ağabeylerinin baskı ve zorbalıkları ile büyük 

sıkıntılar çekti.14 Küçük yaşta dinî duyarlılık ve ilmî iştiyakla yola koyulan Ebû 

Medyen, İşbiliyye’den ayrılıp deniz yoluyla Tanca’ya, oradan da Sebte’ye gitti. 

Tanca ve Sebte’de bir süre balıkçıların yanında çalıştı. Hedeflediği ilim tahsili 

için para biriktirdi.15 

 Bilgiye susayan Ebû Medyen, kazandığı bir miktar parayla Merakeş’e gitti. 

Merakeş’e vardığında apar topar askerî kıtalara alındı. Zorunlu askerlik hizme-

tini deruhte etmek amacıyla Endülüs’e götürüldü. Murabıtların hâkimiyetlerini 

perçinlemek amacıyla Endülüs’te gerçekleştirilen fetih hareketlerine katıldı. 

Katıldığı askerî birlikler içerisinde tutku hâline dönüşen ilim öğrenme arzusu, 

komutanının dikkatini çekti ve ‚Eğer kendini dine ve ilme adamak istiyorsan 

Fes kentine gitmelisin.‛16 diyerek ona muafiyet tanıdı ve tekrar Mağrib’e dön-

mesine fırsat verdi. 

 Zorlu yolculuklar sonunda Fes’e gelen Ebû Medyen, Karaviyyîn Medrese-

sine vardı ve buradaki ders halkalarına katılmaya başladı. İlk etapta ilmihal 

bilgilerini öğrendi ve ibadetlerini düzenli olarak yapar oldu. Temel eğitimini 

kısa zamanda tamamladıktan sonra ileri düzeydeki ders programlarına tabi 

tutuldu.17 İlme doymayan, öğrendikleri ile yetinmeyen ve kısır tartışmalardan 

hoşlanmayan Ebû Medyen, tanıştığı ve kendilerinden ders aldığı hocalarından 

bir türlü tatmin olmamaktaydı. Genç öğrencinin ilgisini çeken, görür görmez 

kendisini sarsan, ders ve sohbetlerine ileri düzeyde hayran olduğu isim 

                                                           

12  Addas, Ibn Arabi, s. 189. 

13  Yusuf b. Yahya b. İsa İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvuf ilâ ricâli’-tasavvuf ve ehbâri Ebi’l-Abbas es-Sebtî, 
tah.: Ahmed et-Tevfik, Kulliyetu’l-Âdâb ve’l-Ulumi’l-İnsaniyye, Rabat 1984, s. 319; Cornell, 
The Way of Abu Madyan, s. 2. 

14  İbnü’z-Ziyât, age, s. 320.  

15  İbnü’z-Ziyât, age, s. 320-322; Cornell, age, s. 3. 

16  Cornell, age, s. 4; Realm of the Saint: Power and Authority in Moroccan Sufism, Austin: The 
University of Texas Pres,1998, s. 132. 

17  Jamil M. Abu’n-Nasr, Son Dönem Tasavvuf Akımlarından Tîcâniyye ve Tekrûr Hareketi, çev.: 
Kadir Özköse, Ankara 2000, s. 1. 
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Karaviyyin Medresesinde tanıştığı Ebü’l-Hasan İbn Hırzihim (ö.559/1164) oldu. 

Ebû Medyen ders aldığı önceki hocalarını sözde âlimler olarak tanımlarken, bu 

ilk hocası İbn Hirzihim’i Allah adamı, gönül ustası, kalblerin derinliklerine tesir 

eden üsluba sahip kişi olarak niteledi.18 Ebû Medyen, hocası İbn Hırzihim’in 

yanında Muhasibî (ö.243/857)’nin er-Riâye’sini,19 Gazâlî (ö.505/1111)’nin 

İhyâ’sını ve Kuşeyrî (ö.465/1073)’nin er-Risâle’sini okuyup müzakere etti.20 

 İbn Hirzihim’in zaviyesinde tasavvufî eğitimini devam ettiren Ebû 

Medyen, bir yandan da Endülüslü sûfî Ebü’l-Abbâs Ahmed İbnü’l-Arîf 

(ö.536/1141)’in en gözde müritlerinden, melâmî kişiliği ile tanınan Ebu’l-Hasan 

Ali İbn Halef İbn Gâlib el-Kuraşî21 (ö.568/1172-73)’nin yanında Tirmizî’nin Sü-

nen’ini okuyordu.22 Zira o, öğrenim hayatı boyunca Gazâlî’nin öğretilerine 

önem verdiği kadar, Tirmîzî’nin Sünen’ine de ilgi duymaktaydı.23 

 Ebû Medyen’in İbn Hirzihim ve İbn Galib el-Kuraşî’den başka kendilerin-

den sülûk eğitimi aldığı diğer iki şeyhi; Ebû Abdillâh ed-Dekkâk ile Ebü’l-

Hasan es-Selâvî’dir.24 ed-Dekkâk siyasî aktiviteleri ile dikkat çeken melâmetî 

şeyhlerdendir. Müritlerinin eğitimi maksadıyla Fes ile Sicilmâse arasında dü-

zenli seyahatlerde bulunmuştur. Murabıtlar devletine karşı sert muhalefet ser-

gilemiş ve kerametleri ile meşhur olmuştur. Murabıt otoriteleri tarafından Fes 

şehrinde sıkı takibe tabi tutulan ed-Dekkâk, Ebû Medyen’in tasavvufî kişiliğin-

de önemli tesirler bırakmıştır. ed-Dekkâk, Ebû Medyen’e Sülemî’nn Tabakâtü’s-

sûfiyye’si ile Kuşeyrî’nin er-Risâle’sini okutmuştur.25  

 Tasavvufî intisap ve icazetini İbn Hırzihim’in elinde gerçekleştirmesine 

rağmen, Ebû Medyen’in rûhî donanımında en büyük nüfûza sahip isim, Fes 

Ribatı şeyhi olan Berberi pîr Ebû Ya’za Yelnûr İbn Meymûn ed-Dükkâlî 

(ö.572/1177)’dir.26 

 et-Tâdilî, Kuzey Afrika’nın bu iki büyük maneviyat üstadı arasındaki ilk 

                                                           

18  İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvuf, s. 320. 

19  İbnü’z-Ziyât, age, s. 322. 

20  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 4. 

21  Ebu’l-Hasan Ali İbn Gâlib, Fas’ın kuzeybatısında yer alan el-Kasru’l-Kebîr kentinde metfun-
dur.  O, bu kentin manevî sahibi olarak kabul edilir. Günümüzde o, Sidi Ali Bû Gâlib adıyla 
bilinmektedir. İbnü’l-Arîf’e ise günümüzde Sidi Bel Arîf denilmektedir. Ve kendisi 
Merâkeş’te metfundur. Bk. Ebu’l-Abbâs Ahmed el-Hatîb İbn Kunfûz el-Kusantînî, Ünsü’l-fakîr 
ve ‘izzü’l-hakîr, el-Merkezü’l-Câmi’ü li’l-Bahsi’l-İlmî, Rabat 1965, s. 14. 

22  İbnü’z-Ziyât, age, s. 322; Cornell, age, s. 5-6; Realm of the Saint, s. 132. 

23  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 6. 

24  İbnü’z-Ziyât, age, s. 322. 

25  Cornell, age, s. 7. 

26  Cornell, age, s. 9; Realm of the Saint, s. 133. 
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görüşmenin nasıl gerçekleştiğine dair iki ayrı bilgi vermektedir.27 Kimi kaynak-

lar Ebû Medyen’in sahip olduğu ileri düzeydeki öğrenimi ve derinlikli bilgeliği 

nedeniyle ümmî ve zâhid şahsiyet Ebû Ya’za’dan etkilenmiş olamayacağından 

bahsetmektedir. Fakat bizzat Ebû Medyen mürşidi Ebû Ya’za ile yaşadığı özel 

hâlleri, şeyhinin keşf ve kerametlerini sürekli dile getirmektedir. Şeyhinin üm-

mî olmasına rağmen imamete hep Kur’ân’ı en iyi okuyanları geçirdiğini, ilmin 

nûrâniyetine sahip olduğunu,28 intisabı öncesinde kendisine sıkı bir riyâzet 

uyguladığını,29 görme işlevini yitiren gözlerinin onun meshi ile iyileştiğini, 

kendisini ziyarete gelenlerin varmadan önce yolda canları neyi çekmişse şeyhin 

hazırladığı sofrada onu bulduklarını,30 çıkacağı bir yolculukta başına gelecek üç 

durumu önceden kendisine keşfen bildirdiğini, onun himmet ve tasarrufuna 

erdiğini31 söylemektedir. Ebu Medyen, şeyhine olan saygısını bizzat kendi ifa-

desi ile şu şekilde dile getirmektedir: ‚Veysel Karânî’den zamanımıza kadar 

gelmiş geçmiş sâlihlere ait haberler okudum. Ebû Ya’za’nın menkabelerinden 

daha ilgincini görmedim. Onları altın harflerle kaydetmen gerek.‛ 32 

 Sonunda Ebû Medyen, Ebû Ya’za’nın yâveri, hayranı, takipçisi ve vekili 

konumuna geldi. Fes zaviyesinin mukaddemliğini deruhte etti. Burada zâhirî 

ulemanın eleştirilerine cevaplar vermeye çalıştı. Şeyhinin şatahata varan sözleri 

ve çizgi dışı gibi görünen tutumlarının hakikatini izah etmeye, şer’î tasavvuf 

öğretisinin kuramları çerçevesinde cevaplar vermeye ve tasavvufî konuları 

İslâm fıkhı çerçevesinde takdim etmeye çalıştı.33  

 Dînî eğitimini ve rûhânî terbiyesini tamamladıktan sonra Ebû Medyen, 

Bicâye’ye taşındı. Günümüz Cezâyir ve Annaba kentlerinin ortasında yer alan 

ve Cezayir sahil kentlerinden biri olan Bicâye kenti, o zamanlar 100.000’den 

fazla nüfusa sahipti. 6/12. yüzyılda uzun süre, Sanhâce Berberilerinin site dev-

leti sayılan Benî Hammâd’ın en önemli liman kenti olarak hizmet veren Bicâye 

şehri, Mağrib’in iç bölgelerindeki bir numaralı kentlerinden kabul edilirdi.34 

Coğrafya bilginleriden el-İdrîsî, bu dönemde kaleme aldığı eserinde, Bicâye’nin 

hem Sahra kervan ticareti hem de deniz yolu ticareti için kavşak noktası oldu-

                                                           

27  İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvuf, s.  320-21.  

28  İbnü’z-Ziyât, age,  s. 323.  

29  Aynı eser, s. 320. 

30  Aynı eser, s. 321. 

31  Aynı eser, s. 321; Allâl el-Fâsî, et-Tasavvufu’l-İslami fi’l-Mağrib, haz.: Abdurrahman b. Arabi el-
Cerîşî, Matbaatu’r-Risale, Rabat 1998, s. 79. 

32  İbnü’z-Ziyât, age, s. 323. 

33  Aynı eser, s. 323; Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 9. 

34  Cornell, age, s. 11. 
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ğundan, Mağrib ve Endülüs’ten Mısır ve Ortadoğu’ya giden gemiler için mola 

ve ikmal mahalli konumunda bulunduğundan bahsetmektedir.35 Ebû Medyen 

şehre ilk geldiğinde, şehir nüfusunun yaklaşık beşte biri Kal’a göçmeni Berberi 

mültecilerden oluşmaktaydı. Mesmûde Berberilerinin başlattığı ıslahat hareketi 

sonucu oluşturulan ve Murâbıtların yerine kurulan Muvahhidiler devleti, önce 

Kal’a’yı, 544/1151 tarihinde de Bicâye’yi ele geçirdi.36  

 Stratejik öneminin yanında, Muvahhid güçleri nazarında Bicâye, geniş 

orman alanlarına ve demir yataklarına sahip dağlık kabile bölgesi niteliğinde 

idi. Bu özelliğinden dolayı deniz kuvvetlerine ait cephanelik ve mühimmat 

deposu işlevi görüyordu.37 Cephanelik hâline gelen yapısı, Bicâye’yi 

Muvahhidler tarafından Majorca’dan kovulduktan sonra Ifrikıyye’ye kaçan 

eski Murabıt Hanedanlığına mensup kişilerin kalıntıları olan Benî Ğaniyye’nin 

hedefi haline getirmişti. Ebû Medyen burada ikamet etmeye başladığında 

Bicâye, Benî Ğaniyye’nin kontrolü altında, Mağrib’in doğu ve merkezi bölgele-

rinde Muvahhid devletine karşı çıkan Sanhâce Berberileri ile göçebe Araplara 

hizmet etmekteydi.38  

 Jeopolitik konumunun ötesinde Bicâye’nin Ebû Medyen için cazibe merke-

zi hâline gelmesinin büyük bir sebebi de şehrin Doğu Akdeniz üzerindeki İber 

yarımadasından gelen Endülüslü âlim ve tüccarlarla dolu olmasıydı. Burası, 

Kuzey Afrika’dan çok Müslüman İspanyasına benzer bir entelektüel ve kültürel 

yaşam merkezi hâline geldi. Şehrin entelektüel dokusuna özellikle önem katan 

unsur, Hıristiyan güçler tarafından işgal edilen Endülüs’ün güneyindeki şehir-

lerden Meriyye kentinin Meriyye Hadis Araştırmaları Enstitüsüydü. Meşhur 

muhaddis Abdülhak İbn Abdirrahman el-Ezdî tarafından temsil edilen bu ekol, 

Ebû Medyen’in de yöneldiği ve ilgi duyduğu bir okuldu. Çünkü el-Ezdî’nin 

hadis hocası Ebü’l-Hasan Ali İbn Gâlb, Meriyyeli sûfî ve hadis nakilcisi Ebü’l-

Abbâs İbnü’l-Arîf’in öğrencisiydi. Mevcut tabakat kitapları, Ebû Medyen’in 

Muvahhidler ve Mehdi gözüyle bakılan İbn Tumart hakkında neler düşündü-

                                                           

35  Ebû Abdillah Muhammed eş-Şerîd el-İdrîsî, Nüzhetü’l-müştâk fî ihtirâki’l-âfâk, haz. ve ter.: R. 
Dozy ve M. J. De Goeje, Leiden 1968, s. 90.  

36  Muvahhidler, Murabıtlardan sonra Mağrib ve Endülüs topraklarının hâkimi olmuşlardır. 
Selefleri tarafından benimsenen ideolojilere başkaldırı hareketi niteliğinde dînî bir ıslahat gi-
rişimi başlatmışlardır. Çünkü Muvahhid hareketinin çoğu üyesi, köken olarak Mesmûde Ber-
berilerindendi. Sanhâce Berberilerinden olan Murâbıtlara rakip bir Berberi kabiledendiler. 
Kabile savaşları açısından değerlendirilecek olursa her iki kabile arasında süregelen bir ça-
tışma seyri bulunuyordu. (Bk. Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 12.) 

37  el-İdrîsî, Nüzhetü’l-müştâk, s. 91. 

38  Muhammed er-Reşîd Mulîn, ‘Asrü’l-Mansûri’l-Muvahhidî, Matbaatü’ş-Şimâli’l-‘Ifrikıyye, Ra-
bat, ts., s. 93; Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 12. 
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ğünden açıklıkla bahsetmemektedirler.39  

 el-Ezdî’nin İbn Tumart taraftarlarını Mağrib’in orta kesimlerinin dışına ve 

Ifrikıyye’ye sürmek için Benî Ğaniyye isyancıları ve Benî Hammâd hanedanlığı 

ile işbirliği yaptığı bilinmektedir. Muvahhidler devletinin Halifesi Yakup el-

Mansûr, sonunda, Benî Ğaniyyeyi 581/1185 yılında mağlup etti. Abdülhak el-

Ezdî ihanetinin faturası olarak hapsedildi. Ertesi yıl işkence sonucu öldü. Benî 

Ğaniyye hanedanlığının kalıntıları Sale’ye gönderildi. Burası Muvahhid devle-

tinin, düşmanlarına sürgün yeri olarak belirledikleri topraklardı.40 Muvahhid 

halifesi, Bicâye kenti ve ulemasına güvenmemekteydi. Bicâye uleması, İbn 

Tumart ideolojisini benimseyen taraftarları tarafından savunulan dinî ve huku-

kî yeniliklere sürekli karşı çıkıyorlardı. Ebû Medyen Muvahhid sultanı tarafın-

dan Sale’ye gönderilmek isteniyordu.41 

 Ebû Medyen’in Bicâye’deki aktiviteleri ile ilgili bilgiler ilk dönem kaynak-

larında oldukça nadir olarak verilmektedir. Ama yerli halk tarafından ona, 

‚şeyhu’ş-şüyûh‛ ünvanı verilmiştir.42 Bicâye’de onun yetiştirdiği müridlerinin 

binden fazla olduğu söylenmektedir.43 Şeyhin şöhreti o kadar yayılmıştır ki 

daha hayattayken o, Ifrikıyye’den Fas’ın Atlas sahillerine ve memleketi 

İşbiliyye’ye kadar tüm Mağrib yörelerinde meşhur şahsiyet hâline gelmiştir.44 

8/14. yüzyıl seyahatnamesi olan Ünsü’l-fakîr ve ‘izzü’l-hakîr müellifi Ahmed İbn 

Kunfûz el-Kusantînî, şeyhin müritlerinin Mağrib dünyasının her bölgesinden 

gelen kişiler olduklarından bahsetmektedir. Bu kişilerin çoğu onun zaviyesinde 

verdiği sohbet meclislerine düzenli olarak katılmış ve sonra da Ebû Medyen’in 

tarikatında hırka giyinmiş şahsiyetlerdir. Zaviyesi, Râbitatü’z-Zeyyât adıyla bi-

linmektedir.45 Her seviyeden halk kitlelerinin katıldığı bu meclislerde şeyh, 

kişilere özgü nasihatler, fıkhî konular, siyasî mevzular üzerinde duruyordu. 

Kalabalık derviş zümreleri, tasavvuf düşüncesine dair sorularını sunmak üzere 

huzurunda hazır bulunurdu.46 Şeyh bunlara sık sık Gazâlî’nin İhyâ’sı ile 

                                                           

39  Cornell, age, s. 12. 

40   Mulîn, ‘Asrü’l-Mansûri’l-Muvahhidî, s. 9-96. 

41  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 13. 

42  Aynı eser, s. 13. 

43  Ebû Abdillah Muhammed İbn Muhammed İbn Ahmed İbn Meryem, el-Büstân fî zikri’l-evliyâi 
ve’l-ulemâ bi-Tilimsen, et-Matbaatu’t-Ta’lâbiyye, Cezayir 1326/1908, s. 108. 

44  Cornell, age, s. 13. 

45  İbn Meryem, el-Büstân fî zikri’l-evliyâi ve’l-ulemâ bi-Tilimsen, s. 108; İbn Kunfuz, Ünsü’l-
fakîr, s. 37. 

46  Cornell, age, s. 13. 
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Kuşeyrî’nin er-Risâle’sinden alıntılar yaparak cevap verirdi.47 İbn Kunfûz’a göre 

şeyhi Ebû Ya’za’nın yolunu takip eden Ebû Medyen, aslî görevinin terbiye şey-

hi olduğunu söylerdi.48 Bunun anlamı, şeyhin bütün dikkatini müritlerinin ter-

biyesine, her birinin kemâle ermesine, dînî eğitim almalarına, takva yolunu şiar 

edinmelerine, hem zâhirî hem de bâtınî yönde ilâhî hukukuna riayet etmelerine 

önem vermesidir.49 

 Şeyh, ders ve sohbetlerini meclisine katılan her bir şahsın seviye ve ihtiya-

cına uygun olarak gerçekleştirirdi.50 Meşhur Şâziliyye şeyhi İbn Atâillah el-

İskenderî’nin (ö.709/1309) hikemlerinden çok daha önce ortaya koyduğu hik-

metlerin, onları ezberleyen ve üzerinde tefekkür eden kişilerin uyanık kalması-

nı, rikkate ermesini ve mânevî donanım kazanmasını sağlamaya yönelik kısa, 

özlü ve tesirli ibareler olduğu not edilmelidir.51 

 Ebû Medyen’in haksızlığa tahammül edemeyişi, yapılan yanlışlıkları eleş-

tirmesi, hak ve hukuk ihlallerine sessiz kalmayışı, açık sözlülüğü ve temas kur-

duğu halk kitlelerini tesir altına alması tepkilerin artmasına neden oldu. Ebû 

Medyen’in eleştirileri ilim ve irfandan yoksun ve ikiyüzlü olarak nitelediği 

Bicâye entelektüel ve bürokrat kesimleri tarafından tepki ile karşılandı.52 İbü’l-

Arabî, şeyhi Ebû Medyen’e tavır koyan isimlerden birine karşı sergilediği me-

safeli tutumu, buğz ve nefreti 590/1193-94 senesinde Tilemsen’de gerçekleşen 

bir rüyasında Hz. Peygambere şu şekilde arzetmektedir:  

 Bu rüyada Hz. Peygamber İbnü’l-Arabî’ye; ‚Filanca şahıstan niçin nefret 

ediyorsun?‛ diye sorunca, o da; ‚Ebu Medyen’e  ‘buğz’ ettiği için‛, cevabını 

verir. Bunun üzerine Hz. Peygamberle aralarında şöyle bir konuşma gerçekle-

şir: 

 — O şahıs, Allah’ı ve beni seviyor mu? 

 — Evet yâ Resulallah, o şahıs Allah’ı da seviyor seni de! 

 — Şu hâlde Ebu Medeyn’e buğz ediyor diye niçin bu şahıstan nefret edi-

yorsun?‛ 

 Bu sözler üzerine İbnü’l-Arabî, böyle bir kötü hareketinden dolayı tövbe 

eder ve Hz. Peygambere; ‚Ebu Medyen, benim için insanların en sevgilisidir. 

                                                           

47  İbn Kunfuz, Ünsü’l-fakîr, s. 16-17. 

48  Cornell, age, s. 13. 

49  İbn Kunfuz, age, s. 17. 

50  Cornell, age, s. 14. 

51  İbn Kunfuz, age, s. 17-19. Ünsü’l-vahîd ve nüzhetü’l-mürîd adıyla derlenen bu hikmetlerin nüs-
haları çoğaltılmış ve tercümeleri yapılmıştır. 

52  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 15. 
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Fakat sen bana nasihat ettin ve beni uyandırdın!‛ der. Daha sonra bu rüyadan 

uyandığını ifade eden İbnü’l-Arabî, af dilemek üzere, yanına elbise ve kıymeti-

ni hatırlamadığı birçok değerli şeyler alarak, bir binekle o şahsın evine gider ve 

kendisine rüyasını anlatır. Bu zât, rüyayı dinledikten sonra, gözleri yaşarır, 

hediyeleri kabul eder ve rüyayı da, ‚Allah tarafından bir tenbih‛ olarak telakki 

eder. Bundan sonra da, Ebu Medyen’e karşı duyduğu nefret, kalbinden zail 

olur ve şeyhi sevmeğe başlar. İbnü’l-Arabî, bu zatın Ebu Medyen’den neden 

nefret ettiğini öğrenmek istediğinde, o şahıs;  ‚Ebu Medyen’e Bicâye’de kurban 

bayramında kesilmiş bir kurbanın etini getirdiler; kurbanı kendi arkadaşlarına 

taksim etti fakat bana hiç bir şey vermedi. İşte kendisinden nefret ettiğimin 

sebebi budur.!‛53  

 Bu hikâyeden de anlaşılacağı üzere, Ebu Medyen’e gösterilen çeşitli düş-

manlıkların kısmen sübjektif ve şahsî sebeplerden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

İbnü’l-Arabî de bunları bu noktayı belirtmek için bize nakletmiş olmalıdır.  

 Ebu Medyen’in yaygın şöhreti ve toplum içindeki üst düzey saygınlığı, 

onun faaliyetlerinden kuşkulanan Bicâye’deki Muvahhid idarecileri tarafından 

çok da iyi gözle bakılmıyordu. Daha önce yaşanan el-Ezdî ve Benî Ğaniyye 

olayı hâlen tazeliğini koruyordu. İktidar Bicâye halkının bir türlü güvenini ka-

zanamıyor ve onları kontrol altında tutamıyorlardı. Muvahhidlerin istihbarat 

güçleri hilafet merkezine Endülüslü bu büyük şeyhin faaliyetleri hakkında 

provakatif raporlar veriyorlardı.54 Muhalif çevrelerin şeyhi fitne çıkarıcılıkla 

suçlaması ve iktidarın şeyhi yakından tanıyamaması nedeniyle Muvahhid hali-

fesi Yakup el-Mansûr, popülaritesi her geçen gün artan Ebû Medyen’i sorgula-

mak üzere başkente çağırdı. Tabakât kitaplarına göre bu suçlamalar, daha çok 

şeyhin müritlerini ve cemaatini Allah’ın askerleri olarak nitelemesinden, Hora-

san tasavvuf düşüncesinin melâmet ve fütüvvet geleneğini takip ettirmesinden 

ve sık sık müritlerini sultanlar adıyla zikretmesinden kaynaklanıyordu. Sonun-

da kaçınılmaz hâle gelen Muvahhid Halifesinin kendisini daveti 594/1198 yılın-

da gerçekleşmiştir.55 594/1198 yılında gerçekleşen bu zorunlu davete icabet et-

mek üzere Merakeş’e doğru yola koyuldu.56 O sırada Ebû Medyen yaklaşık 

seksen beş yaşında idi.57 Yolculuğu esnasında kendisine bir gurup gözde müri-

                                                           

53  Keklik, Muhyiddin İbn’ül-Arabi, s. 92-93.  

54  Jamil M. Abu’n-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, Cambridge: Cambridge 
University Pres, 1987, s. 22; Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 15. 

55  Keklik, Muhyiddin İbn’ül-Arabi, s. 91; Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 15. 

56  Abunnasr, A History of the Maghrib, s. 22. 

57  Muhammed İbn Cafer İbn İdris el-Kettânî, Salvetu’l-enfâs Ve muhâdesetu’l-ekyâs bi-men ukbira 
mine’l-ulema ve’s-suleha bi Fes, Fez: Lithograph, 1318/1800, c. 1, s. 366. 
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di eşlik etmesine ve onlar tarafından iyi bakılmasına rağmen, Şeyh, yaşlılığı ve 

hastalığı nedeniyle Tilemsen’den öteye gidemez hâle geldi. Orada vefat edip 

Ubbâd denilen mevkie defnedildi.58  

 Ubbâd mezarlığı şehrin yukarısındaki tepelik alanda bulunmaktadır. Bu 

kabristanlık, şehir halkının dindar kabul ettiği ve evliya nazarıyla baktıkları 

şahsiyetlerin medfun bulunduğu bir yerdi. Bu yolculukta kendisine refakat 

eden arkadaşlarına göre Ebû Medyen’in söylediği son sözleri, açık ve net bir 

şekilde hayatını ve yaşam tarzını özetleyecek şekilde Hak ile meşgul olunması-

nı telkindi.59 Hafifçe gözlerini onların üzerine kaldırır ve tatlı bir ses tonuyla 

onlara, ‚Allah Haktır‛ ifadesini fısıldar. Bir süre sonra da huzur içinde gözleri-

ni kapar.60  

 Sonraki nesillerce, onun türbesi Mağrib’den yola çıkan hacı adaylarının 

uğrak yeri haline geldi. Merînî ve Zeyyenî devletleri arasındaki rekabette sem-

bolik bir tartışma konusu oldu. Ebu Medyen’in müritleri tarafından sık sık zi-

yaret edilen Tilimsen şehrinin güneydoğusundaki Ubbâd Köyü zamanla gelişe-

rek bir kasaba halini aldı. Şeyhin vefatından kısa bir süre sonra Muvahhid Sul-

tanı Muhammed Nâsır Lidinillah b. Yakub el-Mansur’un yaptırdığı türbe, 

Merînî Sultanı Ebü’l-Hasan tarafından yeniden onarıldı. Kare bir plan üzerine 

yeşil kiremitli, dört köşeli bir çatı ile örtülü türbe içten kubbelidir. Kapı kemer-

leri çevresi Osmanlı hâkimiyeti döneminde tezyin edilmiş olup önünde bir avlu 

ve şadırvan bulunmaktadır. Daha sonra yapılan ve bugüne kadar oldukça iyi 

korunan cami, medrese, kasır ve hamamla türbe ve çevresi bir külliye halini 

almış, birçok ziyaretçinin uğradığı, pek çok öğrenci ve dervişin eğitim ve öğre-

nim gördüğü bir müessese durumuna gelmiştir. Bir ara inzivaya çekilen İbn 

Haldun da bir süre burada kalmıştır.61 Merînî sultanı Ebü’l-Hasan tarafından 

739/1339 yılında türbenin yanına inşa edilen ihtişamlı Sidi Bu Medyen Cami, 

bugün hâlen Kuzey Afrika’da Endülüs-Mağrib mimarisinin en meşhur örnekle-

                                                           

58  Keklik, Muhyiddin İbn’ül-Arabi, s. 91. 

59  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 15. 

60  el-Kettânî, Salvetu’l-enfâs, c. 1, s. 366. Kaydedilmesi gereken ilginç bir nokta daha vardır. Ebû 
Medyen’in hâmisi kabul edilen Tilemsen şehri, şeyhin hayatında herhangi bir temas içerisin-
de olmadığı bir kenttir. Sadece onun terekelerine ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Tilemsen 
sakinleri için değil aynı zamanda Libya’dan Atlas Okyanusu’na kadarki tüm topraklarda ya-
şayan Mağrib halkları için de Ebû Medyen saygın bir isimdir. Mağribli sultanlar, prensler, 
âlimler, devişler ve tüm halk kesimleri asırlardır onun türbesini ziyaret eder olmuşlardır. 
Özellikle Fas ve Endülüs sakinleri için Ebû Medyen’in türbesini ziyaret, Mekke’ye haccını 
yapmak maksadıyla yola çıkarken gerçekleştirilmesi gereken bir sorumluluktu.  

61  Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10, s. 186; Said Aykut, ‚Ebu Medyen 
el-Endülüsi‛, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yay., İstanbul 1998, c. 7, s. 80. 
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rinden birisidir.62  

2. Kişiliği 

Ebû Medyen sade ve zâhidâne bir yaşam sürdü.63 Nazik, kibar ve zarif bir zattı. 

Vera sahibi, hakikat ehli ve güzel huylu idi.64 Hayatının büyük kısmını bekâr 

olarak geçirdi. et-Tâdilî’nin et-Teşevvüf isimli eserinde onun bilinen tek eşi, Ebû 

Ya’za’nın isteği üzerine evlendiği siyâhî bir cariyedir.65 Ebû Medyen’in oğulla-

rından Medyen, Mısır’da Deştûtî camii haziresindeki türbede medfundur.66 

İbnü’l-Arabî’ye atfedilen bir tespite göre, Ebû Medyen’in âmâ fakat kalb gözü 

açık bir oğlu daha bulunmaktadır.67 

 Ebû Medyen ‚Mağrib’in Cüneydi‛ ünvanı ile anılmaktadır.68 Şer’î hüküm-

lere ve ibadetlerine özen gösteren Ebû Medyen, ‚Şeytanın bile baştan çıkara-

madığı‛ kâmil bir veli, kutub ve gavs kabul edimektedir. ‚Bunca insan sana 

saygı gösterip elini öpüyor, bu seni hiç değiştirmiyor mu?‛ dyenlere, nebi ve 

veliler öptüğü hâlde kendisinde bir değişiklik meydana gelmeyen Hacerü’l-

Esved gibi olduğunu söylemesi, onun tevazu ve manevî mertebesini ifade et-

mesi bakımından önemlidir.69 Ebü’s-Sabr b. Abdillah el-Fihrî’nin beyanına gö-

re, o zâhid, fâzıl ve arif-i billah bir şahsiyetti. Ahvâl konularında bir derya, ma-

rifet yolunda bir rehber, özellikle tevekkül duygusu ve ilmî melekelerin yaygın-

laşmasında öcü bir şahsiyettir.70 

 Önde gelen ârifler güneş ve ayla simgelenirler. Ebû Medyen ise takipçileri 

tarafından ‚konuştuğunda güneş gibi, sustuğunda ay gibi idi‛ diye tanıtılmış-

tır.71 Meşâyih ona karşı tazimde ortak bir tavır sergilemiştir. Onun üstün şeref 

                                                           

62  Anthony Hutt, Islamic Architecture: North Africa, London 1977, s. 43-45, 122-125; Cornell, Realm 
of the Saint, s. 134. 

63  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 14. 

64  İmam Şa’rânî, et-Tabakatu’l-kübra, c. 2, s. 554. 

65  İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvüf, s. 328. İlk dönem İslâm tarihinden 6/12. yüzyıl sonuna kadar çoğu 
Kuzey Afrika Berberileri arasında, Sahra Afrikalılarına karşı önyargı belirgin bir hâlde idi. 
Gerçekleştirilen ayrımcılığa en fazla maruz kalanlar, Sanhâce halklarına ait bahçelerde çalıştı-
rılan siyâhî işçilerdi. Ne Mesmûde ne de Zenâte halkları bu pasajda belirtilen yaralayıcı nite-
likteki önyargılı tutumlardan uzak kalırlardı. İlginçtir ki, Mağrib’teki tabakat kitaplarında ve-
rilen renk ayrımcılığına dair örneklerin, bölgede Araplaşma oranının artmasına paralel olarak 
azaldığı görülmektedir.  

66  İmam Şa’rânî, et-Tabakatu’l-Kübra, c. II, s. 552. 

67  Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, s. 186. 

68  Cornell, age, s. 16. 

69  Câmî, Nefahâtü’l-üns, s. 737; Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, s. 186-187. 

70  İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvuf, s. 319. 

71  Annemarie Schimmel, Halifenin Rüyaları İslâm’da Rüya ve Rüya Tabiri, çev.: Tûba Erkmen,  
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ve mertebesini dile getirmişlerdir. Döneminin seçkinleri onun yanına vardığın-

da edeple oturur ve konuşmalarını candan dinlerlerdi.72 

 Küçüklüğünden beri, öğrendiği âyet ve hadisleri günlük hayatında uygu-

lamaya özen gösteriyordu. İçinde tatmin olmayan bir şeyler vardı. Öğrendiği 

bilgiler susuzluğuna çare olamıyordu. Derinlikli ve sükûnet veren bilgi sevda-

sında kalb huzurunu arıyordu.73 Bu durumu bizzat kendisi şu şekilde ifade 

etmektedir: ‚Fes’e geldiğimde Kur’an ve hadis öğrenimine koyuldum. Bir âyet 

tefsirini veya bir hadisin manasını işittiğimde önce onu iyice anlamaya çalışır-

dım. Dersten çıktıktan sonra biraz serbest kalınca Fes kentinin dışarılarına çı-

kar, Rabbimin onunla bana bahşettiği rahmet kapıları ışığında onunla amel 

etmeye çalışırdım. Yalnız kaldığımda öğrendiklerimi değerlendirmeye tabi 

tutar, iç dünyamda aydınlanma gerçekleşir ve onunla teskin olmaya, huzur 

duymaya başlardım. Sonra tekrar Fes’e döner başka bir âyet ve hadis öğrenir, 

yine bu şekilde onların füyuzatına mazhar olmaya çalışırdım.‛74 

 Muhammed b. İbrahim el-Ensârî’nin tespitine göre, ‚Ebu Medyen bin öğ-

renci yetiştirmiştir. Bunların herbirinin elinde keramet zuhur etmiştir.‛75 Ebu 

Medyen’in öğrencilerinden bir kısmı tarikat kolu kurucularından kabul edil-

miştir. Endülüs’ten Mısır’a kadar olan coğrafyada şeyhlerinin adıyla özdeşleşen 

tasavvuf anlayışını yaymaya çalışmışlardır.76 

 Şeyh, bireysel olgunlaşma için sadece ihlâs ve içtenliğin yetmeyeceğini, 

aynı zamanda iyi düzeyde sosyalleşmek gerektiğini ifade ederdi. Beyan buyur-

duğu hikmetlerinden birinde şöyle demektedir: ‚Toplumda rüşvetin yaygın-

laşmasıyla adaletsiz bir düzen vücûda gelir. Ulemanın ve seçkinlerin bozulması 

sonucu dinin tersyüz edilmesi ortaya çıkar.‛77 Aktif şeyh tipini sadece rûhânî 

önder olarak değil aynı zamanda içerisinde yaşadığı toplumla her yönüyle ilgi-

lenen, sosyal aktivitesi olan şahsiyet olarak da değerlendiren Ebû Medyen, mü-

ritlerine yanlış iddialardan uzaklaşmalarını tavsiye ederdi.78 Yanlış din anlayı-

şını telkin eden, müslüman toplumları fesada, yanlışa, taassuba ve mezhebî 

darboğaza sürükleyen kişilere karşı tepkisini Ebû Medyen şu sözleri ile ortaya 

                                                                                                                                        

Kabalcı Yay., İstanbul 2005, s. 85.  

72  İmam Şa’rânî, et-Tabakatu’l-Kübra, c. 2, s. 554. 

73  Aykut, ‚Ebu Medyen el-Endülüsi‛, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, c. 7, s. 80. 

74  İbnü’z-Ziyât, age, s. 322; el-Fâsî, et-Tasavvufu’l-İslami fi’l-Mağrib, s. 78. 

75  İbnü’z-Ziyât, age, s. 324. 

76  Cornell, Realm of the Saint, s. 138. 

77  Ebû Medyen Şuayb İbn Hüseyin el-Ensârî, Ünsü’l-vahîd ve nüzhetü’l-mürîd, haz. ve ter.: 
Vincent J. Cornell, The Islamic Society, Cambridge 1996, Hikmet no: 83. 

78  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 28. 
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koymaktadır: ‚Allah’ın helâl kılmadığı bir hususun helâl olduğunu iddia eden 

birini gördüğünüzde ondan sakınınız. En zararlı şey, gafil âlimlerin, cahil 

sûfîlerin ve samimiyetsiz vaizlerin sohbetidir.‛79 

 Ebû Medyen, gerçek sûfîyi inzivâda köşesine çekilen, burada sırf Allah’ı 

zikirle meşgul olan ve çevresinde cereyan eden olaylardan habersiz bir zâhid 

olarak değil aynı zamanda içerisinde yaşadığı toplumla kaynaşan, çevresi ile 

uyum sağlayan ve halkının sorunları ile ilgilenen kişi olarak tarif etmektedir. 

Ona göre müşid-i kâmil, mânevî gelişimini ve kişisel olgunlaşmasını sağlaya-

bilmek amacıyla belli zamanlarda kendini toplumdan tecrit etse de İslâm top-

lumu yararına hareket etmeye, attığı adımların ve gerçekleştirdiği eylemlerin 

bilincinde olmasına özen gösterir.80 Bu gerçeği şu ifadeleri ile dile getirmekte-

dir: ‚Gerçek derviş ilmine mağrur, bencil ve haset sahibi kişi değildir. Malında 

cimrilik yapmaz. Bilakis o merhametli bir kalbe, güleryüzlü ve nezaketli bir 

yüze sahip, Allah’ın kullarına karşı oldukça kibardır. Zem ve medh onun in-

dinde birdir. Almak ve vermek, kabul edilmek ve reddedilmek, fakir ve zengin 

olmak birdir, eline geçenle şımarmaz, elinden çıkanla üzülmez.‛81 

3. Eserleri 

Ebû Medyen’e ait eserlerin mevcut yazma nüshaları, parça parça da olsa hem 

doğu hem de batı ülkelerinde çok sayıdaki koleksiyonda bulunmaktadır. Bu 

nüshalar sadece dağınık değil aynı zamanda sözlü geleneğe dayanan kanaatler-

le de farklılık arzetmektedir. Dolayısıyla bu yazma nüshalar birbiri ile çok az 

benzerlik göstermektedir. Kendisine atfedilen metinlerin ne kadarının Ebû 

Medyen’e ait olduğunda da bir takım kuşkular yaşanmaktadır. Bir diğer önem-

li problem, Ebû Medyen’e ait oluğu bilinen eserlerin vefatından en az iki asır 

sonra yazılmış olmasıdır.82 

 Ebu Medyen’in el-Vasiyye ve el-‘Akide adlı iki risalesi bulunmaktadır. Ken-

disine nispet edilen bazı kasideler ve şiir metinleri Dîvânu Ebî Medyen adıyla 

yayımlanmıştır. (Dımaşk 1938). İbn Kunfüz’un Ünsü’l-fakîr ve ‘izzü’l-hakîr adlı 

eseri Ebu Medyen’in menâkıbnâmesi sayılmaktadır.83 

 Vincent J. Cornell, yoğun bir gayretin sonucu olarak Ebû Medyen’e ait 

eserlerin elde mevcut nüshalarını karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş ve Arap-

                                                           

79  Ebû Medyen, Ünsü’l-vahîd, Cambridge 1996, Hikmet no: 11, 12. 

80  Cornell, age, s. 33. 

81  Ebû Medyen, Bidâyetü’l-mürîd, s. 96. 

82  Cornell, age, s. 36. 

83  Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, s. 187. 
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ça orijinal metinleri ile birlikte İngilizce tercümesini yaparak yayınlamıştır. 

Londra’daki British Library, Paris’teki Bibliotheque, Madrid’deki the Biblioteca 

National, Rabat’taki el-Hizânetü’l-Âmme kütüphaneleri, Cezayir ve Türkiye 

kütüphaneleri ve özel koleksiyonlardaki nüshaları inceleyen Cornell, eserinin 

başında Ebû Medyen’le ilgili uzun ve yerinde bir tanıtım yazısı hazırlamıştır. 

Benim de tercümesini yaptığım ve henüz yayınlama fırsatı bulamadığım 

Cornell’in ‚The Way of Abu Madyan: Doctirinal and Poetic Works of Abu Madyan 

Shuayb Ibn Al-Husayn Al-Ansari, (c.509/1115-16-594/1198)” isimli eserinde Ebû 

Medyen’in şu risale ve şiirlerine yer verilmektedir: 

1. el-Akîdetü’l-Mübâreke  

2. Bidâyetü’l-mürîd  

3. Ünsü’l-vahîd ve nüzhetü’l-mürîd  

4. el-Kasîdetü’n-Nûniyye 

5. el-Kasîdetü’r-Râiyye 

6. el-Kasîdetü’l-Mîmiyye 

7. el-Kasîdetü’l-Bâbiyye 

8. el-Kasîdetü’l-Lâmiyye 

 Abdülhalim Mahmûd tarafından da Ebû Medyen’in hayatına ve eserlerine 

dair küçük hacimde de olsa önemli bir eser hazırlamıştır.84 Abdülhalîm 

Mahmûd, Ebû Medyen’in âlim, muhaddis, fâkih ve sûfî olduğu kadar aynı za-

manda iyi bir şâir olduğuna dikkat çekmektedir. Şiirlerinin lâfız ve terkip ba-

kımından çok güzel olduğunu, şiirlerinde kelimeleri birçok anlamda kullandı-

ğını, şiirlerini sekr ve vecd halinde söylediğini dile getirmektedir.85 

4. Tesirleri 

Ebû Medyen, tasavvufî öğretisi ile hem zaman hem de zemin bakımından çağı-

nı aşan eşsiz kişiliğe sahiptir. Çağının kutbu kabul edilmektedir.  Doktrin, me-

todoloji ve ahlâki esaslara dair öğretileri ile ölümünden sonra asırlarca, genelde 

Mağrib İslâm tasavvufunda, özelde ise Ebü’l-Hasan eş-Şâzilî (ö.657/1258) ve 

Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (ö.869/1465) üzerinde nüfûz etmiştir.86 

 Ebu Medyen bugün de Tilimsen ve çevresinin manevi sahibi ve koruyucu-

su olarak kabul edilmekte, bütün Kuzey Afrika’da büyük bir saygı görmekte-

                                                           

84  Abdulhalîm Mahmûd, Ebû Medyen el-Ğavs hayatuhû ve miracuhu ilallah, 2. Baskı, Dâru’l-
Maarif, Kahire 1993. 

85  Mahmûd, age, s. 106. 

86  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 16. 
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dir. Mağrib halkı çok defa çocuklarına onun künyesini (Ebû Medyen) ve unva-

nını (Gavs) ad olarak verirler.87 

 Şeyhü’ş-şüyûh, üstâdü’l-evliyâ, sultânü’l-vârisîn, Ebü’n-Necât ve Sidi gibi 

unvanlarla anılan Ebu Medyen’in özellikle Kuzey Afrika ve Endülüs mutasav-

vıfları üzerinde güçlü ve kalıcı etkileri olmuş, tesiri Yemen’e kadar yayılmıştır. 

Kendisine nispet edilen ve Şuaybiyye adıyla da anılan Medyeniyye tarikatının 

yirmiden fazla şubesi vardır. Onun Mağrib İslam dünyasındaki yeri genellikle 

Abdülkâdir-i Geylânî’nin şark İslâm dünyasındaki yerine benzetilir. Bununla 

beraber Abdülkadir-i Geylânî’nin üstünlüğünü Ebû Medyen de kabul etmiş-

tir.88 

 Ebu Medyen’e ait kaside ve şiirler zikir meclislerinde terennüm edilen ila-

hiler olmuştur.89 Onun el-Kasidetü’n-Nûniyye gibi oldukça meşhur kasidelerinin 

bir kısmı, edebî başyapıtlardan sayılmakta ve bugün hâlen Mağrib’de dillerden 

düşmemektedir. 1984 gibi yakın bir tarihte el-Kasidetü’n-Nûniyye Merakeş’teki 

Kadiriye zaviyesinde düzenli olarak okunuyordu. Ebû Medyen’in şiir ve ilahi-

leri Cezayir’in Mustaganem kentindeki Aleviyye-i Şaziliyyenin müritleri ara-

sında da çok iyi biliniyordu.90  

5. Tasavvuf Anlayışı 

Ebû Medyen, tarikatını Cezayir’in Bicâye kentindeki Rabâtü’z-Zeyyât’ta91 ku-

rumsallaştırmış, Mağrib tasavvuf akımlarını kendi şahsında bütünleştirmiştir. 

Şeyhi Ali İbn Hırzihim’in yanında Gazalî, Kuşeyrî ve Muhâsibî’nin eserlerini 

tetkik etmek suretiyle sünnî tasavvuf anlayışını benimsemiştir. Endülüs’ün 

fıkhî temellere dayalı kelâmî ve felsefî düşüncenin şekillendirdiği usûl tasavvu-

funu ise silsilesi İbnü’l-Arif’e uzanan İbn Galib’den almıştır. Kırsal kesim ta-

savvuf anlayışını temsil eden Dükkâle ribatlarındaki Nûriyye ekolü ve fütüvvet 

geleneğini Berberi şeyhi Ebû Ya’za’dan öğrenmiştir. Mağrib melâmetiyye anla-

yışını İbn Hırzihim’le Ebû Abdillâh ed-Dekkâk’tan almıştır. Tabakat kaynakla-

rının belirttiğine göre bu dönemdeki hiçbir şeyh, onun kadar entelektüel biri-

kime ve eklektik rûhâniyete sahip olamamıştır. Zamanındaki hiçbir sûfî onun 

kadar erken dönem Mağrib tasavvufunu temsil edememiştir. Biyografi eserle-

                                                           

87  Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10, s. 186. 

88  Yazıcı, ‚Ebu Medyen Şuayb‛, s. 186. 

89  Cornell, age, s. 150-175. Ebu Medyen’in sema meclisinin düzenlenmesi ile ilgili prensipleri için 
bk. Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 80-95.  

90  Cornell, age, s. 156-159, Realm of the Saint, s. 134. 

91  İbn Kunfûz, Ünsü’l-fakîr, s. 37. 
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rine göre, geniş çaplı mürit kitlesi ile tasavvufî düşüncesinin nüfuzu bugün bile 

hissedilebilmektedir.92 

 Ebû Medyen, Gazâlî’ye ait fikirlerin çoğunu şeyhi Ali İbn Hirzihim’den 

almıştır. Ali İbn Hirzihim’in Gazâlî çizgisini temsil eden iki önemli hocası Ebû 

Bekr İbnü’l-Arabî ve amcası Ebû Muhammed Sâlih İbn Hirzihim’dir.93 Fes’te 

Ali İbn Hirzihim’in yanında sülûkunu ve Ebu’l-Hasan İbn Gâlib’in yanında 

öğrenimini sürdürürken Ebû Medyen, kendisini şer’î tasavvuf anlayışına verir. 

Bu hususun en önemli işareti, Gazâlî’nin İhyâ’sı üzerinde yaptığı geniş çaplı 

araştırmada kendini hissettirmektedir.94 

 Şarkta ortaya çıkan tarikatlardan Mağrib’in batı istikametine uzanan ilk 

tarikat, Rifâiyye idi. Tarikat, kurucusu Ahmed er-Rifâî (ö.57/1182-83)’nin vefa-

tından kısa bir süre sonra, yani 7/13. yüzyılın ilk yarısı gibi erken tarihlerde, 

Fas’ın kuzeydoğusunda yer alan Rîf dağlarında taraftarlar edinmiştir. Tabakat 

eserlerinden el-Maksadü’ş-şerîf’in müellifi Abdülhak el-Bâdisî, 711/1311 yılında 

kaleme aldığı bu eserinde, Ebû Medyen ile Ahmed er-Rifâî’nin görüştüğünü 

öngören bir belgeden bahsetmektedir. Bu tespitin daha sonra Ebû Medyen’le 

Abdülkâdir Geylânî’nin görüşmesini öngören öykülere zemin hazırladığı dü-

şünülmektedir. 95 

 Ebû Ya’za ile Ebû Medyen’in ilk karşılaşmasını anlatan hikâyelere çok 

benzeyen öykülerden biri de değişik tarzlarda anlatılan hac anılarında görül-

mektedir. Ebû Medyen’in hac farizasını gerçekleştirmesine şeyhi tarafından 

izin verilir. Orada Kâdiriye tarikatının pîri Abdülkâdir Geylânî ile görüştüğü 

ve onun yanında seyr u sülûk çıkardığı anlatılmaktadır.96 Ebû Medyen hacdan 

dönüşü esnasında Tunus’a da uğramış ve orada Abdülaziz e1-Mehdevî, Ebû 

Saîd el-Bâcî, Muhammed ed-Debbâğ, Ebû Ali en-Nefdî, Ebû Yusuf ed-Demhânî 

ve et-Tâhir e1-Mezûğî es-Sâfî ondan tarikat almışlar, sonra da bu şahıslar uğra-

dıkları her yerde müntesip edinmişlerdir.97 Kâdiriyyenin Mağrib’teki temsilci-

leri, Ebû Medyen’i ölümünden sonra, tarikatlarının belli başlı şeyhlerinden biri 

                                                           

92  Cornell, Realm of the Saint, s. 133; The Way of Abu Madyan, s. 28. 

93  İbnü’z-Ziyât, et-Teşevvüf, s. 94; Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 19. 

94  Cornell, age, s. 6. 

95  Bk. Abdülhak b. İsmail el-Kırnâtî el-Bâdisî, el-Maksadü’ş-şerîf ve’l-menziu’l-latîf fi’t-ta’rîfi bi-
sulehâi’r-Rîf, tah.: Saîd Ahmed A’râb, et-Matbaatü’l-Hasaniyye, Rabat 1982, s. 63-64. 

96  Keklik, Muhyiddin İbn’ül-Arabi, s. 91; Abdullah Abdurrezzak İbrahim, Advau ala’t-Turuki’s-
Sufiyye fi’l-Garrati’l-‘Ifrikıyye, Matbaatü’l-Fenniyye,  Kahire 1989, s. 36; el-Fâsî, et-
Tasavvufu’l-İslami fi’l-Mağrib, s. 14.  

97  Dilâver Gürer, Abdülkâdir Geylânî –Hayatı, Eserleri, Görüşleri-, İnsan yay., İstanbul 1999, s. 338. 
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kabul etmişlerdir.98 Bu hikâyenin ortak kabul gören versiyonu, İbn Meryem’in 

el-Bostân fî zikri’l-evliyâ ve’l-ulemâ bi-Tilimsen isimli eserinde şu şekilde geçmek-

tedir: 

 Üzerine ilâhî ışıkların parıldadığı açıkça belli olan Şeyh, şark istikametine 

yöneldi. Orada en tanınmış ulemadan dersler aldı. Dönemin seçkin zâhidleri ve 

evliyası yanında öğrenim gördü. Arafat’ta Şeyh Abdülkâdir Geylânî’yi tanıma-

ya çalıştı. el-Haremü’ş-Şerîf’te ondan pek çok hadis-i şerîf öğrendi. Onun elin-

den tasavvuf hırkası giydi. Kendisinden esrâr-ı ilâhiyyeyi öğrendi. Onun sahip 

olduğu takva elbisesinin tezyinatı ile süslendi. Ebû Medyen, Abdülkâdir 

Geylânî ile beraberlikten onur duymaya başladı. Onu en seçkin ve en büyük 

şeyhi olarak kabul etti.99 

 Bu iki büyük şeyh arasındaki iddia edilen buluşmanın öyküsü en azından 

10/16. asırdan beri bir vâkıa olarak telâkki edilmesine rağmen, ne Ebû 

Medyen’in kendi eserlerinde ne de erken dönem iki büyük tabakat yazarının 

kayıtlarında bunu beyan eden ifadelere rastlanmamaktadır. Şeyhin vefatından 

sadece otuz yıl sonra, yani 617/1220 yılında kaleme aldığı eserinde et-Tâdilî, 

onun Mekke’ye gerçekleşen herhangi bir hac ziyaretine yer vermemektedir. 

Fakat onun Ebû Ya’za’nın zaviyesinden ayrıldıktan sonra doğruca Bicâye’ye 

gittiğinden bahsetmektedir.100 Ebû Medyen’in vefatından bir buçuk asır sonra 

787/1385 yılında yazdığı eserinde İbn Kunfûz da şeyhin şark istikametinde se-

yahate kalkıştığını fakat günümüz Tunus sınırlarından öteye, Afrika sınırları-

nın dışına çıkamadığından ve sonunda oraya yerleştiğinden bahsetmektedir.101  

 Ebû Medyen ile Abdülkâdir Geylânî’nin buluşmasını öngören daha sonra-

ki dönemlere ait kayıtların gerçeği pek yansıtmadığı, daha sonraki nesillerce 

Kâdiriyye müritlerinin sayıca çokluğunu gözler önüne sermek üzere kendileri-

ni Ebû Medyen’in mânevî kişiliği ile ilintilendirdikleri görülmektedir.102  

Sonuç  

Ebû Medyen, eserlerinde sürekli olarak gerçek sûfî kişiliği üzerine yaptığı vur-

gularla tanınmaktadır. Ona göre gerçek sûfî toplum hayatının bizzat içerisin-

                                                           

98  Cornell, age, s. 10. 

99  Ebû Abdillah Muhammed İbn Muhammed İbn Ahmed İbn Meryem, el-Büstân,  fî zikri’l-evliyâi 
ve’l-ulemâi bi-Tilimsân, neş.: Abdurrahman Tâlib, Dîvânu’l-Matbûâti’l-Câmiati, Cezayir 1986, s. 
110.  

100  İbnü’z-Ziyât, et-teşevvüf, s. 321. 

101  İbn Kunfûz, Ünsü’l-fakîr, s. 16. Ebû Medyen’in ribâtını kurduğu yer Ifrikıyye topraklarında 
değil el-Mağribü’l-Ednâ’da bulunurdu. Bk. Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 10. 

102  Cornell, age, s. 11. 
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dedir. Kendinin ve komşularının hukukuna riayet ederek dünya hayatında 

ihtiyat ve ciddiyeti terk edemez. Bu gerçeği ifade sadedinde, ‚Gerçek sûfî ha-

setçi, bencil, bilgisine mağrur ve para hususunda cimri olamaz. Bunun yerine 

örnek bir şahsiyet olarak tüm yaratıklara karşı şefkatli ve merhametli davran-

malıdır. O herkesin imdadına yetişebilmelidir. O zahiddir, her şey onun naza-

rında birdir. Övgü de yergi de, kabul olunmak da reddedilmek de, almak da 

vermek de, zenginlik de fakirlik de onun katında aynıdır. Eline geçene sevin-

mez, elinden çıkana üzülmez.‛103 değerlendirmesinde bulunmaktadır. Sohbet-

lerinde sık sık tasavvufun yozlaşmaya başlamasından ve sûfî olmadıkları hâlde 

sûfî geçinenlerin artmasından yakınmaktadır. Bu durumu bir sohbetlerinde şu 

şekilde dile getirmektedir: Zamanımızda bize kendilerine sûfiyye denen bir 

gurup geldi. Zâhirlerini tezyin ediyorlar, bâtınlarını eğlence ve oyunla kirleti-

yorlardı. Sünnete aykırı bir yola saparak semâ’ın âdetleri olduğunu söylediler. 

İnandıklarını söyledikleri hâlde sünneti fantezi olarak görüyorlar. Kendilerini 

içtihat ehli zannedip evrâda riayetten kaçınıyorlar. Haram yerler, sabaha kadar 

uyurlar. Mücahede nedir bilmezler, aralarında birbirlerinden naklettikleri ilim-

le amel etmezler. Hayâdan yoksundurlar. Şevk giysilerini yırtıp parçalamışlar. 

Bir yandan ittisal iddiasında bulunurken diğer yandan da  mükâşefe ve 

firâsetten dem vuruyorlar. ‚Allah’tan bize güzellikler tecelli etti ve bizlere özgü 

irademiz vardır.‛ diyorlar.  Aralarında bâtın ilmini bildiklerini iddia edenler 

var. Ve diyorlar ki:  

‚Günahlardan sıyrılınca, gayb âleminin pencereleri açılınca, ağyâr kaybolun-

ca, sırlar ve nurlar belirmeye başlayınca, zulmet kalkınca, hisler giderilince o 

zaman apaçık alâmetler belirmeye başlar. Bizler artık keşf gözü ile görüyor 

ve vasf hâlleri bizlere tecelli ediyor. Evrensel gıdalardan yiyor, müşahede 

şerbetinden içiyoruz. Gayb âleminin işleri herkese gizlenmişken bizler gayba 

muttali oluyoruz.‛104 

 Ona göre, ‚En zararlı şey, gafil bir âlimin, câhil bir sûfînin ve samimiyetsiz 

bir vâizn sohbetine katılmaktır.‛105 İçi dışına uymadığı hâlde Allah adına konu-

şan kişiye uymayınız. Bir kimseyi suyun üzerinde yürüyor, havada uçuyor 

görseniz, emir ve yasaklardan birini terk ettiğini anlarsanız onlara uymayı-

nız,106 tavsiyesinde bulunmaktadır. Davetin temelini Ebû Medyen şu sözleri ile 

açıklamaktadır: Mesele/davet nefsin ayıplarından kurtulmak ve doğruluktur. 

                                                           

103  Cornell, The Way of Abu Madyan, s. 96; Realm of the Saint, s. 138. 

104  Ebû Medyen, Bidâyetü’l-mürîd, s. 83 

105  Ebû Medyen, Ünsü’l-vahîd ve nüzhetü’l-mürîd, s. 119, Hikmet no: 11. 

106  Ebû Medyen, Ünsü’l-vahîd ve nüzhetü’l-mürîd, s. 119, Hikmet no: 12. 



114 |  Doç Dr. Kadir ÖZKÖSE 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü‟l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

Böyle olmayan kimselerin davetlerinde gerçek işleri göremeyiz; davetçi olan 

kimse emirlere karşı gelirse birçok şeyler ortaya çıkar: Örneğin bu kimseler 

bidat ehli olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar; böyle insanlar kadın fitnesi 

karşısında hemen çözülüverirler. O nedenle bidat ehli ile sohbet etmekten sakın 

ki dinin sağlam kalsın! Kadınlarla sohbet etmekten sakın ki, imanını kalbinde 

koruyabilesin! 107 

 Ebû Medyen gerçek dervişin dört özelliğe sahip olduğundan bahsetmek-

tedir. Bunlar: Kaygılardan arınma, fikren dolu olma, yerinde soru sorma ve 

nazarında altınla kâğıdın bir olması.108 Bir başka sohbetinde ise dervişin şu beş 

hasletinden bahsetmektedir: Sırları muhafaza etmek, seçkin olan fukaraya mu-

habbet beslemek, sefih ve şirret ehli kişilerden kaçınmak, Allah’ın emirlerine 

uymak ve Peygamberin sünnetine riayet etmek.109 Fakr ehlinin özelliklerini ise 

şu şekilde sıralamaktadır: Şehvetlerin dizginlenmesi, namazlarda Allah’ın 

tesbih edilmesi, elden çıkan fırsatlara üzülmesi, gafletten sakınması ve âhiret 

gününe hazırlıklı olması.110 

 Özetle, Ebû Medyen aldığı güçlü zâhirî ilim yanında bâtın ilminde de seç-

kin bir şahsiyettir. Riyâzet, mücâhede ve istikamet üzerine yaptığı vurgular, 

takva ve zühdî yaşamı, müritlerini sohbet yolu ile terbiye etmesi, ömrü boyun-

ca ders halkalarını, ilmî meclisleri devam ettirmesi Mağrib’de seçkin bir şahsi-

yet hâline gelmesini sağlamıştır. Gazâlî yolunu benimsemesi, hadis araştırma-

larına önem vermesi, selef-i salihinin usulünü benimsemesi, melâmî kişiliği ile 

sade br yaşam sürmesi, fütüvvet geleneği sadedinde hizmeti şiar edinmesi, ehl-

i sünnet çizgisinde sahih bir tasavvuf çizgisini sürdürmesi onun başlıca hususi-

yetlerindendir. Zahir ile batını birleştirmesi, şer’î tasavvuf anlayışını öngörme-

si, bid’at ve hurafelerle mücadele etmesi, hem ilmiye hem de sufiye erbabının 

saygınlığını kazanması onun Mağrib’de şeyhler şeyhi diye yâd edilmesine yol 

açmıştır. Medyeniyye tasavvuf okulu pek çok tarikatın doğuşuna zemin hazır-

lamış, farklı tarikat mensupları da kendilerini Ebû Medyen’le ilintilemek zaru-

retini hissetmiştir. Kaleme aldığı mensur ve manzum eserleri Mağrib İslam 

dünyasında şöhret bulmuş, kasideleri dergâhlarda okunur olmuş, hikmetleri ile 

hikmet geleneğinin neşv ü nema bulması sağlanmıştır. Dolayısıyla tesir halkası 

hem silsile hem de eserleri yolu ile günümüze kadar devam etmiştir. İbnü’l-

Arabî’nin fikir dünyasında onun çok özel bir yeri ve güçlü tesiri bulunmakta-

                                                           

107  Mahmûd, Ebû Meyden el-Ğavs, s. 78-80. 

108  Ebû Medyen, Bidâyetü’l-mürîd, s. 95. 

109  Aynı yer. 

110  Aynı eser, s. 97. 
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dır. 
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