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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-



muş, Ratizller'in ve kibiriiierin şahitliğini 
kabul etmemiştir. İctihadlarında edille-i 
erbaanın yanı sıra ileri dönemde istihsan, 
istishab, sahabe kavli. örf, masiaha gibi 

terimlerle ifade edilip belli bir içerik ka
zanacak olan fıkhi istidlal metot ve delil

lerine de sıkça başvuran (Serahsl, XXX, 
146, 164) İbn Ebu Leyla, bu özelliğiyle dö

neminde ehl-i re'yin önde gelen simala
rından biri sayılmıştır. Ancak İbn Ebu Ley
la'nın kadılık görevi sebebiyle daha çok 

dava konusu olmuş günlük olaylarla ilgi
lenmesi Ebu Hanife gibi mevcut ve muh
temel fıkhi problemleri tart ı şıp bunlar 
etrafında bir hukuk doktrini oluşturma
sına imkan vermemiştir. Bununla birlik
te ll. (VI II.) yüzyılda belirginleşen ve ileri 
dönemde Hanefi mezhebinin oluşumuna 
zemin hazırlayan Irak fıkhı içinde İbn EbQ 
Leyla'nın ictihadları da yer alır. 

Hukukçu yönünün aksine hadisçiliği ge
nellikle eleştirilen İbn Ebu Leyla'nın riva
yet ettiği hadisiere itibar edilip edilme
mesi konusunda hadis tenkitçilerinin 
farklı görüşleri vardır. Ancak cerhe konu 
olan yönü genellikle adalet vasfı değil hıfz 
ve zabtıdır. Yahya b. Main, Nesai, İbn Hib

ban. Darekutni. İbn Cerir et-Ta beri. Ali b. 
Medini, Yahya b. Said el-Ensari. Şu'be b. 
Haccac. Zekeriyya b. Yahya es-Saci, İbn 
Huzeyme ve Ali b. Hucr es-Sa'di gibi ha

disçiler onun hıfz yönünden zayıf. Ebü'I
Hasan ei-İcli ve İbnü'I-Cezeri gibileri. ise 
sadOk olduğunu söylemişl~rdir. Ebu Ha
tim de sıdk vasfı taşıdığını. fakat kadılıkla 
meşguliyeti sebebiyle hıfzının zayıfladığı

nı belirtmektedir. Onun dünyanın en fa
kihi olduğunu ileri süren Zaide b. Kuda
me'nin bile kendisinden hadis rivayetini 
terkettiği, Ahmed b. Hanbel'in de hıfzının 

bozuk, hadislerinin muztarib olduğunu 
söyleyerek hadislerinden çok fıkhi görüş
lerine itibar ettiği nakledilmektedir. Bazı 
Şii kaynaklarında aleyhine değerlendir

meler bulunmasına rağmen (Hansarl, VII, 
252) bir kısım Şii alimleri de onu överek 
doğru sözlü ve güvenilir olduğunu belirt

mişlerdir (Abbas ei-Kumml, s. 203; DMBİ, 
ll, 696). 

Kaynaklarda İbn Ebu Leyla'ya el-Fe
ra,iz (İbnü'n-Nedlm, S. 285; Keş{ü '?--?- U

nün, ll , ı 245) ve el-Firdevs (Hansarl, VII, 
253) adlı iki eser nisbet edilmektedir. Ab
dullah b. Rahll b. ivaz ei-Anzi, Camiatü 
imam Muhammed b. Suud ei-İslamiyye'
de İbn Ebu Leyla'nın fıkhi görüşleri konu
sunda bir yüksek lisans çalışması yapmış
tır (ı 402/1982) 
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İBN EBÜ MERYEM 

(bk. NÜH b. EBÜ MERYEM). 

~ o A ~ 
IBN EBU MERYEM, Nasr b. Ali 

( ..Jı: ı.:Y. rU ' r>!J" 1,5!1 ı.:Y. f) 
Ebu Abdiilah Fahrüddin Nasr b. Ali 
b. Muhammed eş-Şirazi el-Fesevi 

(ö . 565/11 70 'ten sonra) 

L 
Nahiv ve kıraat alimi. 

___j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Sadrülislam lakabıyla da anılmıştır. Diğer 
kaynakların aksine İnbôhü 'r-ruvôt'ta (lll, 
344) İbn Meryem. Bugyetü'l-vu'at'ta (ll , 
3 ı 4) Ebu Meryem olarak zikredilmesi is
tinsah veya baskı hatasından kaynaklan
mış olmalıdır. 

İbn Ebu Meryem'in hocaları arasında 
kaynaklarda sadece Tacülkurra el-Kirma
ni'nin adı zikredilmiş ve bu zattan kıraat 
tahsil ettiği belirtilmiştir. Yine kaynaklar-

iBN EBÜ MERYEM, Nasr b. Ali 

da sadece Mükrem (Mükerrem) b. Ala b. 
Nasr'ın ondan kıraat rivayet ettiği bildi
rilirse de el-Mılçlaf:ı adlı eserinin incelen
mesinden Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed 
b. Ebu Ali, Ebü'l-Hasan Ali b. Hibetullah 
b. Muhammed. Ebü'l-Ala Hamza b. Mu
hammed b. Abdülaziz b. Muhammed gibi 
kişilerin de ona talebe olduğu anlaşılmak
tadır (el-Müçlaf:ı, neşredenin g iri şi, I, 36) 

Şiraz hatibi olarak tanınan İbn Ebu Mer
yem için İbnü'l-Kıfti, "Her cuma hutbe 
okur ve hiçbir hutbeyi tekrarlamazdı" di
yerek onun hitabetteki başarısına ve ge
niş kültürüne işaret etmiş. nahiv ilminde 
eşi bulunmadığını kaydetmiştir. Yaküt 
da İbn Ebu Meryem'i Şlraz'ın hatibi. ali
mi ve edi bi diye tanıtmış. şer'i meselele
rin ve edebi müşkillerin hallinde başvu
rulan merci olduğunu söylemiştir. İbnü 'l
Cezeri ise el-Milçlaf:ı adlı eserini incele
diğini, bu eserin kıraat alanında onun li
yakatini gösterdiğini belirtmiştir. 

İbn EbQ Meryem'in vefat tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Yaküt 565 (1170) 
yılından sonra öldüğünü söylemiş. 587 
( 1191) yılında hayatta olduğu, hatta 600'
den ( 1204) sonra vefat ettiği de ileri sü
rülmüştür (Cü neyd-i Şlrazl, s. 407). 

Eserleri. İbn EbQ Meryem'in günümü
ze ulaştığı bilinen eseri el-Milçlaf:ı fi vü
cilhi'l-~ırfı'at ve 'ileliha adını taşımak
tadır. el-Milçiaf:ı fi'J-~ırô,ôti'ş-şemôn 

adıyla da bilinen eserde kıraat-i seb'aya 
ilave olarak Ya'küb el-Hadrami'nin kıraa
tine de yer verilmiştir. Eser ömer Hamdan 
el-Kübeysi'nin tahkikiyle üç cilthalinde 
neşredilmiştir (Cidde 1414/ 1993). Müelli
fin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri 
de şunlardır: el-Keşf ve'l-beyan fi tefsi
ri'l-Kur'an ( Tefslru İbn Ebi Meryem adıy
la da zikredilen eserin sekiz cilt olduğu be
lirtilmekted ir) ; el-İfşaf:ı fi şerf:ıi'J-izal)
(Ebü Ali el-Farisl'nin el-lzaJ:ı fi'n-naf:ıu ad
lı eserinin şerhidir); el-Münte~a fi 'ile
li'l-~ıra,at (eserde şaz kıraatler ve illet
leri ele alınmıştır); 'Uyilnü't-taşrif. 
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