
reyc'in adı zikredilmektedir. İbn Ebu Hü
reyre, Ebu İshak ei-Mervezi ile birlik
te yaptığı kısa bir Mısır seyahati dışında 
Bağdat'ta yaşadı ve burada Şafii fıkhı 
okuttu. kadılık yaptı . Talebeleri arasında 
Darekutni. el-Müstedrek sahibi Hakim 
en-Nisaburi ve Ebu Ali et-Taberi gibi meş
hur alimler bulunmaktadır. 

Yaşadığı devirde Şafii fakihlerinin ön
de gelenleri arasında yer alan İbn Ebu Hü
reyre'nin bazı meselelerde İmam Şafii'ye 
ve diğer mezhep ulemasına muhalif gö
rüşleri bulunmasından (mesela bk. Sübkl, 
lll. 256-263) müctehid bir alim olduğu an
laşılmaktadır. Çeşitli görüşleri Maverdi'
nin el-]jôvi 'l-kebir'i başta olmak üzere 
Şafii fıkıh kitaplarında yer almıştır. Hem 
halkın hem de idarecilerin büyük saygı 
duyduğu İbn Ebu Hüreyre 345 yılı Rece
binde (Ekim 956) Bağdat'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu Mul]taşari'l-Mü
zeni. Şafii fıkhına dair el-Mul]taşar adlı 
eserin şerhi olup öğrencisi Ebu Ali et-Ta
beri bu esere bir ta'lik yazmıştır. Kaynak
lar Müzenl'nin bu eserine İbn Ebu Hürey
re'nin biri muhtasar. diğeri mufassal ol
mak üzere iki ayrı şerh yazdığım kaydet
mektedir. 2. el-Mesô.'il. Şafii fıkhıyla il
gilidir. Ayrıca İbnü'n-Nedim müellife e t
Ta'lils fi'l-fı)Sh v e'l-mesô.'il adlı bir eser 
daha nisbet etmekte ise de ( el-Fihrist, s. 
302) bunların günümüze ulaşıp ulaşma
dığı tesbit edilememiştir. 
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~ SAFFET KösE 

İBN EBÜ İSHAK 
( Jı,;,..,. ! ~~ l,)!f) 

Abdullah b. Ebi İshak Zeyd 
b. Haris ez-Ziyadi ei-Hadrarni 

(ö. l17 /735) 

L Basra dil rnektebinin kuruculanndan. _j 

29 (650) yılında doğdu. Mevaliden bir 
ailenin çocuğudur. Babası Zeyd b. Haris 
Ebu İshak künyesiyle anıldığı için oğluna 
İbn Ebu İshak künyesi verilmiştir. İbn Ebu 

İshak tahsilini Basra'da yaptı . Meymun 
ei-Akran'dan nahiv, Yahya b. Ya'mer ve 
Nasr b. Asım ei-Leysl'den kıraat dersleri 
aldı. Naklettiği bir rivayet sebebiyle Ebu 
Harb b. Ebü'I-Esved'in de talebesi olduğu 
sanılmaktadır (Ebü'l-Ferec el-isfahani, XII, 
299) Meşhur alim İbn Sirin'in hadis okut
tuğu mescidde İbn Ebu İshak'ın nahiv der
si verdiği. İbn Sirin nahivcilerden hoşlan
madığı için aralarında bazı tartışmalar 
meydana geldiği kaydedilmektedir. Yu
nus b. Habib. lsa b. ömer es-Sekafi. yedi 
kıraat imarnından Ebu Amr b. Ala ve Ah
feş el-Ekber gibi tanınmış alimierin ho
cası olan İbn EbQ İshak Basra'da vefat et
ti. Kurradan Ya'küb ei-Hadrami onun ye
ğenidir. 

İbn Ebu İshak. öğrencisi Isa b. ömer es
Sekafi ile birlikte şiirlerindeki dil hataları 
yüzünden eski Arap şairlerini eleştirmiş

ler (Sirafl, s. 45; Ebu Bekir ez-Zübeydi, s. 
32). meşhur şair Ferezdak bile onların 
eleştirilerine m uhatap olmaktan kurtu
lamamıştır. Bunun üzerine Ferezdak, İbn 
Ebu İshak' ın mensup olduğu Hadrami
ler'in bir zamanlar Beni Abdüşems ' in 

mevlası olmasını kastederek bir beytinde 
onu "kölelerin kölesi" (mevla mevaliya) diye 
hicvedince İbn Ebu İshak Ferezdak'ın bu 
beyitte de hata yaptığını. kıyasa ve gra
mer kuralına göre "mevla mevalin" de
mesi gerektiğini söyleyip Ferezdak'ı sus
turmuştu. 

Kıyası nahivde ilk uygulayanlardan olan 
İbn EbQ İshak' ın nahiv ilmi tarihinde 
önemli bir yeri vardır. Yunus b. Habib 
onun nahivde bir zirve olduğunu söyler 
(Ebu Bekirez-Zübeydl, s. 31 -32) Ebu 
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'ya göre ise 
Ebü'I-Esved ed-Düell ve Meymun ei-Ak
ran'la birlikte nahiv ilmini kuran üç kişi
den biridir (Ebü't-Tayy ib ei-Lugavl, s. I 3; 
Slrafl, s. 43). Öğrencisi Yunus b. Habib'e 
nahvi sistemli. düzenli ve kullanılabilir 
kurallar halinde toplamasını tavsiye eden 
İbn Ebu İshak (Ebu Bekir ez-Zübeydl, s. 
32). nahvin diğer lisani ilimlerden ayrıla
rak müstakil bir ilim haline gelmesinde de 
büyük pay sahibidir. Kaynaklarda hem
zeyle ilgili olarak tutturduğu notların bir 
kitap haline getirildiği kaydedilmektedir 
(Ebü't-Tayyib ei-Lugavl, s. 12) . Kendisin
den meşhur kurranın kıraatierine muha
lif kıraat rivayetleri de nakledilmiştir. 

Süreyya Abdullah İdris , 'Abdullah b. 
Ebi İsJ:ıQJs el-]jaQ.rami J:ıayatühu ve 
ô.rô'ühı.l adıyla bir yüksek lisans çalışma

sı yapmıştır ( 1401/1 98 1, Üm mülkura Üni
versitesi IMekkeJ) . 

İBN EBÜ LEYLA, Abdurrahman 
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IBN EBU LEYLA, Abdurrahman 
(~~~ lo)! .;,rı->}f ~ ) 

Ebu lsa Abdurrahman b. Ebi Leyla 
Yesar b. Bilal ei-Ensari 

(ö . 83/702) 

Hadis, fıkıh 
ve kıraat alimi, tabii. 

_j 

17 (638) veya 18 (639) yılında Medine'
de doğdu (Tirmizi, "Tefsirü'l-1\ur'an", 12). 
Hz. Ebu Bekirdevrinde doğduğuna dair 

rivayet zayıftır. Resul-i Ekrem'le birçok 
savaşa katıldığı bilinen babası EbQ Leyla 

Evs kabilesine mensup olup adının Yesar. 
Bilal veya Davud olduğu, Sıffin 'de öldüğü 

söylenmiş. rivayetleri hadis kitaplarında 

yer almıştır (Müsned, IV, 347-348; Wen
sinck, ei-Mu'cem, VIII , 236) . Tanınmış bir 

fakih ve kadı olan oğlu Muhammed de 
İbn EbQ Leyla diye anıldığı için sonraki 
kaynaklarda kendisi İbn Ebu Leyla el-Ek

ber şeklinde kaydedilmiştir. 

İbn Ebu Leyla, daha sonra babasıyla bir
likte Medine'den göç ederek Kufe'ye yer

leşti. Ensardan 120 sahabi ile görüşüp 
(Fesevl, ll, 817) onların çoğundan hadis öğ
rendi. Hocaları arasında Hz. Ali. Abdullah 

b. Mes'ud, Sehl b. Huneyf, Enes b. Malik, 
Sera b. Azib. Ebu Said ei-Hudri. Sa'd b. 

Ebu Vakkas. Bilal-i Ha beşi. Ebu Zer el-Gı
tari. İbn Abbas, İbn Ömer. Ebu Eyyub el
Ensari ve Ebü'd-Derda gibi sahabiler var

dır. Kendisinden oğlu lsa ile tarunu Ab
dullah b. Isa. Alkame b. Mersed, Ata b. 

Saib, Mücahid b. Cebr. A'meş. Şa'bi, Mu
hammed b. Sirin. Sabit ei-Bünani gibi 
alimler hadis rivayet ettiler. İbn Ebu Ley
la 'nın Hz. Ömer, Hz. Osman. Muaz b. Ce-
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