
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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bel ve Mikdad b. Amr'dan hadis dinleyip 
dinlemediği tartışmalıdır. Yahya b. Main 
ve icn gibi bazı münekkitler onu sika ola
rak değerlendirmekle beraber bazıları, 
sözü edilen bu dört sahabiden hadis din
leyip dinlemediği hususundaki tartışma

lar sebebiyle kendisini "la be'se bih" ta
biriyle ta'dll veya "Ieyyinü'l-hadls" tabiriy
le cerhetmişlerdir. İbn EbG Leyla ile oğlu 
Muhammed'i birbirine karıştırarak Mu
hammed'in rivayetleri hakkındaki bazı 

tenkitleri ona nisbet edenler de olmuştur 
(Abdüssettar eş-Şeyh, lll. 510-514) Riva
yetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan İbn Ebu 
Leyla'nın hadisleri müzakere etmeye bü
yük önem verdiği bilinmektedir. 

Kıraat ilmi açısından da önemli bir ko
numa sahip olan İbn Ebu Leyla bu ilmi 
arz yoluyla Hz. Ali'den almış, sika bir ravi 
olan oğlu İsa aynı usulle kendisinden al
dığı kıraati kardeşi Muhammed'e öğret
miş, Muhammed de yine arz yoluyla ye
di kıraat imarnından biri olan Hamza b. 
Hablb'e kıraat icazeti vermiştir (DiA, XV, 
511 ). 

Biri Hz. Ali ile birlikte olmak üzere iki 
defa Medain'e giden İbn EbG Leyla Cemel, 
Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Ali'nin 
yanında yer almış. Cem el Vak'ası'nda Hz. 
Ali'nin bayrağını taşımıştır. Bununla bir
likte Hz. Osman taraftarlarıyla da iyi mü
nasebetler kurmuş ( Hatlb, X, 20 ı). Mua
viye'ye elçi olarak gönderilmiştir. Haccac 
b. Yusuf zamanında kısa bir süre Küfe ka
dılığı yapan İbn EbG Leyla, Hz. Ali ile ta
raftarlarına kötü söz söylernesi için Hac
cac'ın yaptığı baskıya ve işkencelere rağ 

men istenileni yapmamıştır. 

82 (701) yılında Abdurrahman İbnü'I
Eş'as Haccac'a savaş açtığında birçok kur

ra ve alim gibi İbn EbG Leyla da İbnü'I
Eş'as'ın yanında yer aldı ve Deyrülcema
cim'de yapılan savaş öncesinde askerleri 
teşvik için çeşitli konuşmalar yaptı (Hall
fe b. Hayyat, s. 287; Taberl. vı. 357). Thrih

çilerin çağuna göre İbn EbG Leyla bu sa
vaşta veya daha sonra yine İbnü'I-Eş'as ile 
Haccac arasında meydana gelen bir baş
ka savaşta öldürüldü. 80-81 (699-700) 
yıllarında Basra'da veya Düceyl'de yahut 

Fırat nehrinde atından düşerek öldüğü de 
zikredilmiştir. 

Tabiln nesiinin ileri gelenlerinden za
hid bir kişi olan İbn EbG Leyla'nın evinde 
birçok mushaf nüshası bulunurdu. Saha
bilerin bile kendisinden hadis dinlediği 
önemli bir şahsiyet (İbn Hacer, Teh?fbü't-
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Teh?fb, VI, 261 ) . fıkıh alanında da ihtisas 
sahibi bir alimdi. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 

İBN EBÜ LEYLA, 
Muhammed b. Abdurrahman 

( .,:r>->}1 ~ ~ ~' .s4' Id-i ~ı) 
Ebu Abdirrahman Muhammed 
b. Abdirrahman b. Ebi Leyla 

ei-Ensarl ei-Kufi 
(ö. 148/765) 

Kufe kadısı, 
mutlak müctehid, muhaddis. 

_j 

74 (693) yılında doğdu. Sahabeden olan 
dedesi EbG Leyla Yesar (DavOd) b. Bilal'e 
nisbet! e İbn Ebu Leyla diye tanınmıştır. 
Tabiinin büyüklerinden olan babası Ab
durrahman'ı küçükyaşta kaybetmesi se
bebiyle ondan istifade edemedi. Şa'bl, 
Atıyye ei-Avfı, Ata b. EbG Rebah, Amr b. 
Mürre, Nafi', DavGd b. Ali, ağabeyi İsa ve 
A'meş gibi ilim adamlarından fıkıh, ha
dis ve kıraat tahsil etti. 

Velid b. Yezld'in hilafeti döneminde Ira
keyn ve Horasan bölgeleri valisi Yusuf b. 
Ömer es-Sekafi tarafından Küfe kadılığı

na tayin edildi ve Abbasller devrinde de 
bu görevini sürdürdü. Kaynaklarda, vefat 
tarihi olan 148 Ramazanma (Kasım 765) 

kadar otuz üç yıl müddet! e kadılık yaptığı 
belirtilmektedir. Buna göre 115'te (733) 
başlamış olması gereken bu görevin baş
langıç tarihi olarak İbnü'I-Eslr 122 (740) 
yılını vermektedir (el-Kamil, V, 249). Öğre
timi e de meşgul olan İbn EbG Leyla ara
larında oğlu İmran, İbn Cüreyc, Şu'be b. 
Haccac, Zaide b. Kudame, Süfyan es-Sev
ri, Ebu Yusuf. İbn Ebu Zaide, Ysa b. Yu
nus es-SebTI, Ali b. Hamza ei-Kisal, Ali 
b. Müshir. Vekı~ b. Cerrah, Süfyan b. Uyey
ne ve EbG Nuaym Fazi b. Dükeyn'in de 
bulunduğu birçok alim e hocalık yapmış
tır. 

Fıkıh sahasındaki dirayeti başta olmak 
üzere İbn Ebu Leyla'nın çeşitli meziyetleri 
Ata b. EbG Rebah, İbnü'I-Mu'temir, Süf
yan es-Sevr!, EbG Yusuf ve Zaide b. Ku
dame gibi birçok alim tarafından dile ge
tirilmiştir. İbn EbG Leyla davalara Küfe 
Mescidi'nde bakar ve hadleri de orada 
tatbik ettirirdi. Ebu Yusuf'un ve onun 
ardından Hanefi kaynaklarının bildirdiği
ne göre EbG Hanife, İbn EbG Leyla'nın KG
fe ka d ısı olarak verdiği hükümleri öğren
cileriyle birlikte ders halkasında tartışır. 
gerektiğinde tenkit ederdi. Bir defasında 
Ebu Hanlfe'nin, İbn Ebu Leyla'nın zina if
tirasıyla ilgili bir ceza uygulamasında ye
di yanlışını bulduğundan söz edilirse de 
bu tür ifadeleri müctehid imamlar etra
fında oluşan menakıb kültürüyle veya fa
kihler arasındaki ictihad farklılığıyla açık

lamak daha doğru olur. EbG Hanife'nin 
bu eleştirilerinden rahatsız olan İbn EbG 
Leyla'nın halifeye şikayette bulunduğu ve 
bunun üzerine halifenin EbG Hanife'nin 
fetva vermesini bir süre yasakladığı riva
yet edilir. İbn Ebu Leyla'nın Ebu Hanife ile 
çeşitli topluluklar önünde münazaraları 
da olmuştur (Serahsl. XXX. 133). İbn EbG 
Leyla'dan dokuz yıl ders aldıktan sonra 
onunla sık sık ihtilafa düştüğü için ders
Ierini terkederek Ebu Hanife'nin meclisi
ne katılan Ebu Yusuf. bu iki hacası arasın
daki görüş ayrılıkiarına dair İ]].tilô.fü Ebi 
Hanife ve İbn Ebi Leyla adlı bir eser ka
leme almıştır (nşr. Ebü'I-Vefa ei-Efganl, 

Kah i re 1 357). 

İ bn Ebu Leyla ile Sewar b. Abdullah ei

Anberl'nin. bir dava ile ilgili olarak kadıla
rın birbirlerine gönderdikleri mektupların 
doğruluğu konusunda mühür ve imza ile 
yetinmeyerek şahit ve belge isteyen ilk 
kadılar olduğu kaydedilmektedir (Buha

rl , "Al:ıkam", 15). İbn EbG Leylayabancı
Iarla ilgili davalarda tercüman kullanmış, 
şahitlerin tezkiyesi üzerinde özenle dur-


