
mecmualarını rivayet izni aldığı için ken
disine gelerek bu mecmuaları alıp yaz
mış ve onları Şuayb'dan dinlemiş gibi 
rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel, Şu
ayb b. Ebu Hamza'dan olan rivayetleri 
konusunda Ebü'l-Yernan'dan bilgi iste
diği zaman bu hadislerin bir kısmını ona 
bizzat okuduğunu, bir kısmını ondan 
dinlediğini, bazılarını da icazet ve mü
ml.vele* yoluyla rivayet ettiğini, fakat 
münavele yoluyla aldığı hadisleri kimse
ye rivayet etmediğini söylemiştir. Ebü'I
Yeman'ın Şuayb b. Ebu Hamza'dan al
dığı bu rivayetlerden 257'sinin ŞaJ:ıiJ:ı-i 

Bul].ari"de, bir kısmının Salp."'h-i Müs
lim 'de yer alması, onları hacasından gü
venilir bir rivayet şekliyle aldığını göster
mektedir. Ahmed b. Hanbel, onun Hariz 
b. Osman ile Safvan b. Amr'dan olan ri
vayetlerinin sahih olduğunu belirtmek
tedir. Muhaddis İsmail b. Ayyaş'ın kati
bi olarak da tanınan Ebü' 1-Yernan'ın ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış, Bu
hari ondan bizzat rivayet ettiği halde 
diğer Kütüb-i Sitte müellifleri bir baş
ka ravi vasıtasıyla kendisinden rivayet
te bulunmuşlardır. 

Ebü'I-Yeman Zilhicce 222'de (Kasım 

837) Humus'ta vefat etti. Bıi tarih 211 
(826) ve 221 (836) olarak da zikredilir. 

Ebü'l-Yernan'ın rivayetlerini ihtiva eden 
bir hadis mecmuası günümüze kadar gel
miştir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 120/ 
5, vr. 70•-87b). 
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M AKİF KöTEN 

EBÜ'I-YÜMN ei-KİNDi' 
( ı.s~l.:_,.dly!) 

Tacüddln Ebü'I·Yümn Zeyd 
b. el-Hasen b. Zeyd 
ei-Kindl el-Bağdadl 

(ö. 613/1217) 

L Arap dili ve kıraat alimi, muhaddis. .J 

20 veya 25 Şaban 520 'de (10 veya 15 
Eylül 1126) Bağdat'ta doğdu. Babası onu 
küçük yaşta meşhur kıraat alimi Sıbtu'l
Hayyat'ın yanına verdi. Yedi yaşında iken 

Kur'an ' ı ezberledi; on yaşında da kıraat-i 
aşereyi tamamladı. Sıbtu ' I-Hayyat ona 
kıraatle ilgili olarak hocalarından öğren
diği her şeyi, bu arada Ebü'I-İz el-Kala
nisi'nin kitaplarını. Hüzeli'nin el -Kamil'i
ni. Ebu Ali el- AhvazT' nin el -İttitah, el
!taJ:ı, el- Veciz ve el-İkna' adlı ese~lerini 
okuttu. İbnü'l-Cezeri, Ebü'I-Yümn'ün ye
di yaşında hıfzını tamamlamasını önemli 
bir başarı olarak değerlendirdikten son
ra on yaşında aşereyi bitirmesini o gü
ne kadar benzerine rastlanmayan şaşı
lacak bir olay diye kaydetmiş, aşereyi bi
tirdikten sonra ise seksen üç yıl daha 
yaşayarak kıraat ve hadiste alı* isnada 
sahip tek kişi olmasının da İslam tarihin
de ilk örneği oluşturduğuna dikkat çek
miştir. Ebü'I-Yümn ei-Kindi daha sonra 
Hibetullah b. Ahmed b. Taber' den Sıb
tu'I-Hayyat'ın el-Kifaye fi'l-~ıra, ali's
sit adlı kitabını okudu. Muhammed b. 
Hayrün ve diğer bazı alimlerden aşereyi 
tekrarlayarak bu alanda uzmanlaştı. Bu 
arada Ebü'I-Hasan b. Tevbe'den de İbn 
Mücahid 'in Kitabü's- S eb 'a 'sını dinledi. 
Ebu Mansur el-Cevaliki'den dil, Ebü's
Saadat İbnü'ş-Şeceri, Sıbtu'I-Hayyat ve 
İbnü'l-Haşşab'dan nahiv, Hibetullah b. 
Ahmed, Ebü'I-Hasan b. Tevbe, Talha b. 
Abdüsselam. Ebu Mansur ei-Kazzaz gibi 
alimlerden hadis öğrendi. 543'te ( 1148) 
Hemedan'a giderek orada Sultan Tuğ
rul Medresesi'nde Sa'd er-Razi'den Ha
nefi fıkhı okudu. Babasının 544 ( 1150) 
yılında hac dönüşü yolda vefatı üzerine 
Bağdat'a döndü. 

Ebü'I-Yümn, 563'te (1168) Bağdat'tan 
tekrar ayrılarak birkaç yıl Halep'te ya
şadı. Buradan Bizans şehirlerine (Anado
lu) yaptığı seyahatlerde eski elbise alım 
satımıyla uğraştı. Ardından Dımaşk'a 

gitti ve Emir İzzeddin Ferruhşah'la mü
nasebet kurdu. Onunla birlikte gerçek
leştirdiği Mısır seyahati sırasında, o ta
rihlerde satışa çıkarılan Fatımiler'e ait 
kütüphanelerden nadide kitaplar satın 
aldı. Ebu Same'nin verdiği bilgiye göre 
ise Mısır'a Ferruhşah'la gitmemiş, onun
la Kahire'de Kadi ei-F'azıl diye bilinen Ab
dürrahim b. Ali ei-Beysani'nin evinde ta
nışmıştır. Bizzat Ebü'I-Yümn ei-Kindi'
den nakledilen bir habere göre, kendisi 
Kadi ei-F'azıl'ın evinde bulunduğu bir sı
rada Perruhşah da oraya gelmiş ve soh
bete katılmıştır. Ebü't-Tayyib ei-Müte
nebbi'ye ait bir beytin müzakeresi sıra
sında Ebü'I-Yümn'ün yaptığı açıklama
lar F'erruhşah'ın dikkatini çekmiş ve Ka
di ei-F'azıl'dan onun kim olduğunu öğ
renince kendi ikametgahına götürmüş-
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tür. Kahire 'de başlayan bu dostluk Dı
maşk 'ta da devam etmiştir. Başta Per
ruhşah olmak üzere Eyyübl melikleri Dı
maşk'ta Ebü'l-Yümn'den ders okudular. 
ei-Melikü'I-Muazzam fsa b. Melikü'I-Adil 
ondan Sibeveyhi'nin el-Kitab'ını, Ebu Ali 
el-Farisi'nin el-!iaJ:ı 'ını, Zemahşeri'nin 
el-Mufaşşal'ını ve diğer bazı eserleri 
okudu. Böylece bir taraftan meliklere 
yakınlığı sebebiyle makam ve servet sa
hibi olan Ebü'I-Yümn, diğer taraftan il
ml kişiliğiyle kısa zamanda tanınarak 

çevresinde pek çok talebenin toplanma
sını sağladı. Ali b. Muhammed es-Seha
vl, İbrahim b. Ahmed b. Faris, Abdülazlz 
ei-Hamevl gibi alimler kendisinden kı

raat tahsil ettiler. İbn Nukta, Abdüllatlf 
b. Yusuf el-Muvaffak, Zekiyyüddin ei
Birzali, Münzirl gibi tanınmış kişiler de 
ondan rivayette bulundular. 

Ebü'I-Yümn ei -Kindl6 Şewal 613'te 
(16 Ocak 1217) Dımaşk'ta vefat etti ve 
Cebelikasiyün'a defnedildi. Ölümüyle il
gili olarak Yaküt'un zikrettiği 597 ( 1201) 
yılı müstensih veya baskı hatası olarak 
değerlendirilmelidir. 

Hanbeli mezhebine mensup iken Ha
nefi mezhebine geçen Ebü'l- Yümn ei
Kindi'nin bu değişikliği ne zaman ve han
gi gerekçe ile yaptığı kesin olarak bilin
memektedir. Gençlik yıllarında Heme
dan'da Hanefi fıkhı tahsil etmiş olması
nın onun bu kararında payı olmalıdır. 

Ayrıca Halep'te bulunduğu yıllarda gi
dip geldiği Anadolu şehirlerinde bazı Ha
nefi fakihleriyle tanışmış ve bu temas
ların da üzerinde etki yapmış olabilece
ği hatıra gelmektedir (bk. Muhammed 
Ahmed Dehman, s. 248). 

Ebü'I-Yümn ei-Kindi'nin ilmi şahsiye
ti ve karakteri hakkında çağdaşları ve 
talebeleri tarafından ileri sürülen, kıs

men mezhep taassubunun etkili olduğu 
değişik görüşler vardır. İbnü'I-Kıftl onun 
kendini beğenen bir alim olduğunu, kar
ŞI görüşlere yakışıksızca mukabele et
tiğini, yazdıklarında gerek dil gerekse 
muhteva bakımından başarılı sayılma

dığını söylemiş, doğru bir akldeye sahip 
bulunmadığını iddia etmiştir. Hanbeli 
fakihlerinden Muvaffakuddin İbn Kuda
me de Kindi'nin sünnete bağlı, Arap di
linde ve kıraat ilminde üstat olduğunu 
belirtmekle birlikte mezhebini dünya 
menfaati için değiştirdiğini ileri sürmüş
tür. Bu değerlendirmelere karşılık İbn 
Nukta onun kimsesizleri gözeten. güzel 
ahlak sahibi, hadiste ve kıraatte sika * 
bir alim olduğunu söylemiş, İbnü'n-Nec
car ei-Bağdadl kendisinden çok fayda-

351 



EBÜ'I-YÜMN ei-KiND1' 

landığını, her bakımdan daha üstün bi
rini tanımadığını ifade etmiştir. Ebü Şa
me de gerek rivayet gerekse dirayet açı
sından asrının tek adamı olduğunu be
lirtmiştir. Bazı talebelerinin verdiği bil
giler Ebü'I-Yümn'ün akidesi sağlam, mü
tevazi, güzel ahlak sahibi bir alim oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Zehebi, hak
kındaki farklı görüşlerden bazılarını zik
rettikten sonra onun Allah ve Resülü'nü 
seven bir alim olduğunu söylemiş, Ebü'I 
Hasan ei-Eş'arfnin görüşlerini ve yolu
nu benimsememiş olmasının akidesiyle 
ilgili iddialara yol açmış olabileceğine 

dikkat çekmiştir (A' lamü'n- nübela', XXII, 
38- 39). 

Ebü'I-Yümn ei-Kindi Kur'an ilimleri. 
hadis. dil, şiir. tıp vb. konularda çeşitli 

eserlerden meydana gelen ve 761 cilt 
kitabı ihtiva eden kütüphanesini azatil
sı Ebü' d- Dür Necib Yaküt' a bırakmış, 
onun ölümünden sonra oğluna , ondan 
da alimiere intikal etmesini vasiyet et
miştir. Ebü Same'nin verdiği bilgiye gö
re Ebü'd-Dür bu kitapları Dımaşk Ca
mii'nde (Emeviyye Camii) hazırladığı bir 
kütüphanede toplamışsa da korunma
larını sağlayamamış ve kitaplar zaman
la dağılmıştır. 

Eserleri. 1. İnşadü'n-Nabiga emame'n
nebi Nabiga ei-Ca'di'nin Hz. Peygam
ber'e hitaben söylediği şiirlerini sened
leriyle birlikte derlediği bir risale olup 
Muhammed Muhaymir Salih tarafından 
neşredilmiştir (bk. bibl) . z. Mesa'il. Arap 
grameriyle ilgili bazı meselelerin ele alın
dığı eserin yazma bir nüshası Köprülü 
Kütüphanesi'ndedir (Mehmed Paşa, nr. 
1368, vr. 95 b- ı 02b) 3. Netfü'l -liJ:ıye min 
İbni DiJ:ıye. İbn Dihye ei-Kelbi'nin (ö. 

633 / 1235) es-Sarimü'l-Hindi fi'r-red
di 'ale'l-Ki~df adlı eserine yazdığı red
diyedir. 4. l:faşiye 'ala ŞerJ:ıi Divani'l
Mütenebbi. Abdülkahir b. Abdullah ei
Halebi'nin (ö. 551 / 1156) Divanü'l -Mü
tenebbi'ye yazdığı şerhin haşiyesi olup 
bazı kaynaklarda Ta'li~iit 'ala Dfvani'l 
Mütenebbi adıyla zikredilmektedir. s. 
Kitôb fi'l-fark beyne ~avli'l-~ii'il : Tal
la~tüki in del]alti'd - dare ve beyne in 
del]alti 'd- dare talla~tüki. Bir soru üze
rine kaleme aldığı bu esere, Muhammed 
b. Ali b. Galib ei-Cezeri (ö 689/ 1290) ta
rafından el-rtiraiü'l -mübdi li- veh
mi't - Taeel-Kindi adıyla bir reddiye ya
zılmıştır. Son üç eserin günümüze kadar 
gelip gelmediği bilinmemektedir. 

Kaynaklarda adları zikredilen diğer 

eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu Ijutabi İbn 
Nübôte, İtJ:ıôtü'z-za'ir ve etrôtü'l -mu-
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ip mi '1-müsafir, Meşyel]atü '1- Kin di. So
nuncu kitabın, İbnü'I-Kıftfye ait eserler 
arasında zikredilen (Yaküt, XV, ı 87) Kitô
bü Meşyel]ati Zeyd b. el-lfasan el
Kindi adlı kitapla aynı eser olması muh
temeldir. 
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EBÜ'I -YÜMN ei - ULEYMİ 

( ~\ .ı-JI Y.l ) 

Ebü'l-Yümn Mücirüdd\'n 
Abdurrahman b. Muhammed 

b. Abdirrahman el-Uieym\' 
el-Makdis\' el-Hanbel\' 

(ö. 928/1522) 

Tarihçi, müfessir ve kadı. 
_j 

13 Zilkade 860 'ta (13 Ekim 1456) Ku
düs'te doğdu. Hz. Ömer'in soyundan olup 
dedelerinden Ali b. Uleym'e nisbetle Uley
mi diye meşhurdur. Başta babası Kadıl
kudat Şemseddin Ebü Abdullah Muham
med (ö . 873 / 1469) olmak üzere Takıy
yüddin Abdullah ei-Kalkaşendi, Şeha

beddin Ahmed ei-Umeyri, Alaeddin ei
Gazzi. Kadılkudat Nüreddin ei-Mısri, Bur
Mneddin İbrahim ei-Ensari gibi devrin 
meşhur alimlerinden fıkıh. hadis ve kı

raat dersleri aldı. 880'de (1475) Mısır'a 

giderek Kadılkudat Bedreddin Muham
med es-Sa'di, Mısır Abbasi Halifesi Mü
tevekkil-Aleilah Ebü '1- İz, Sehavi, Celal 
ei-Bekri ve diğer alimlerden dini ilimler 
tahsil etti. 889'da (1484) Filistin'e dön
dü, Remle'de kadı olarak göreve başla
dı. iki yıl sonra Kudüs, Nablus ve el-Ha
lil kadılıkları da onun uhdesine verildi. 
922 (1516) yılına kadar Kudüs kadılığı 

yaptı ve daha sonra emekliye ayrılıp Mes
cid-i Aksa'da kitap yazmak, ders ve fet
va vermekle meşgul oldu. Kudüs'te ve
fat etti ve orada defnedildi. Kabri Babü'l
esbat'ın doğusunda Cismaniye yakınla
rındadır. 

Eserleri. 1. el- Ünsü '1- celil bi- tôril]i '1-
~udüs ve'l -Ijalil. Müellifin Vakıdi, Ya'kü-

bi, Muhammed b. Cerir et-Ta beri, Ali b. 
Hüseyin ei-Mes'üdi, Ebü'I-Kasım ibn Asa
kir. üsame b. Münkız, İmadüddin ei-İs
fahani, Yaküt el-Hamevi, izzeddin ibnü'I
Esir, İbn Fazlullah ei-Ömeri ve özellikle 
ibn Sürür ei-Makdisi ve Süyüti gibi ta
rihçi ve coğrafyaetiarın kitaplarına ve 
kendi müşahedelerine dayanarak yaz
dığı bu eser, yaratılıştan 900 (1494-95) 
yılına kadar Kudüs ve civarında meyda
na gelen olayları ve bu şehirlerle ilgili 
diğer bilgileri ihtiva eder. Uleymi 18 Zil
hicce 900'de (9 Eylül 1495) yazmaya baş
ladığı eserini kısa sürede tamamlamış
tır. İki cilt olan eserin ı. cildinde peygam
berler tarihi, Kudüs'ün kuruluşu ve ta
rih boyunca aldığı isimler, Hz. Peygam
ber ve mi'rac, Hz. Ömer ve Kudüs'ün fet
hi, Abdülmelik b. Mervan'ın yaptırdığı 
Kubbetü's-sahre, Kudüs'ü ziyaret eden 
sahabi ve tabiiler, Kudüslü meşhur bil
ginler, Fatımiler, Haçlılar döneminde ve 
Selahaddin-i Eyyübi'nin vefatma kadar 
EyyübTier devrinde Kudüs ve çevresinde 
cereyan eden olaylar anlatılmaktadır. ll. 
ciltte Mescid-i Aksa, Kudüs'teki diğer 
mescid ve medreseler, zaviyeler, mahal
leler ve Memlük Sultanı Kayıtbay devri
ne (1468-1496) kadar el-Halil şehrinin ta
rihi. Kudüslü alimler ve burada kadılık 
yapanlar hakkında bilgi verildikten son
ra Kayıtbay devri sonuna kadar meyda
na gelen olaylar anlatılmaktadır. Çeşitli 

kütüphanelerde (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp ., Yenicam i, nr. 82 1, Esad Efendi, nr. 
2076, 2375, Hamidiye, nr. 888, Laleli, nr. 
1998, 1999 ; TSMK, nr. 6128-6132) yazma 
nüshaları bulunan eser ilk defa 1283'te 
(1866) Mısır'da Matbaatü'I-Vehbiyye'de 
basılmıştır. Kitap müsteşrik H. Sauvaire 
tarafından da Fransızca tercümesiyle 
(Histoire de Jerusalem et d 'Hebron depuis 

Adamjusqu'a la {in du XV'eme siecle, Frag

ments de La chronique de Moudjiraddyn) 
birlikte yayımianmış (Paris 1876) ve da
ha sonra çeşitli baskıları yapılmıştır (Ne
cef 1968; Arnman 1973; Kum 1410). el
Ünsü 'l- celil'in bizzat müellifi tarafından 
yazılan ve 901-914 (1495-1508) yılları 

arasında meydana gelen bazı olayla rı ih
tiva eden bir zeyli de mevcuttur. Bu zey
lin Leiden Kütüphanesi'nde (nr. 953) bu
lunan nüshası Kamil Cemi! ei-Aseli ta
rafından yayımlanmıştır (Dirasat, XII / 8, 
Arnman 1985, s. 127- 135). Z. el-Menhe
cü'l-aJ:ımed fi tenkimi aşJ:ıabi'l -İmam 
AJ:ımed. ibn Receb ei-Hanbeli'nin (ö. 

795 1 ı 393) Taba~atü'l - lfanabile'sine 
zeyil olarak kaleme aldığı bu eser, Ah
med b. Hanbel'den başlayarak kendi za-


