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Ebu Bekr Abdullah b. Ubeydillah b. Ebi 
Müleyke Züheyr et-Teymi el-Mekki 

(ö. ll 7 /735) 
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Muhaddis, tabii. 
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Hz. Ali'nin hilafeti döneminde veya da
ha önce Mekke'de doğdu (Zehebl, V, 89). 

Ebu Muhammed künyesiyle de anılır. Sa
habi olan dedesi EbQ Müleyke Züheyr b. 
Abdullah b. Cüd'an'a nisbette ibn Ebu 
Müleyke diye şöhret bulmuştur. Dedesi
nin babası Abdullah, Hz. Ebu Bekir'in ba
basının amcaıadesi olup Cahiliye devrin
de mazlumları koruyan. zenginliği ve cö
mertliğiyle tanınan bir Kureyşli idi (DiA, 
ı. 93-94) İbn Ebu Müleyke kendi ifadesi
ne göre otuz. İbn Hibban'a göre ise sek
sen (Meşahlr, s. 83) sahabi ile görüştü ve 
onlardan çok sayıda hadis rivayet etti. Hz. 
Aişe. ümmü Seleme. Esma bint Ebu Be
kir. Abadile. Abdullah b. Ca'fer b. Ebu Ta
lib, Misver b. Mahreme onun hadis riva
yet ettiği sahabilerden bazılarıdır. İbn Ebu 
Hatim. onun Hz. Ömer ile Hz. Osman'dan 
rivayet ettiği hadislerin mürsel olduğunu 
kaydetmektedir ( el-Merasrl, s. 99) . Ken
disinden hadis rivayet edenler arasında 
oğlu Yahya, kız kardeşinin oğlu Abdurrah
man b. Ebu Bekir, Amr b. Dinar. Ata b. 
Ebu Rebah. Humeyd et-Tavli. Eyyüb es-

. Sahtiyanl. Hammad b. Seleme. İbn Cü
reyc ve Leys b. Sa' d zikredilebilir. Sika bir 
muhaddis olarak nitelendirilen ibn Ebu 
Müleyke'nin rivayet ettiği hadisler Kü
tüb-i Sitte'de ve diğer hadis kitaplarında 
yer almaktadır. 

Hadis. fıkıh ve kıraat ilimierindeki şöh
reti yanında dirayetli bir idareci ve güçlü 
bir hatip olarak da bilinen İbn Ebu Müley
ke, Abdullah b. Zübeyr'in hilafeti döne
minde Harem-i şerif'te müezzinlik ve 
imam lık. Taif ve Mekke'de kadılık yap
mış, Mekke'de vefat etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd, et-Taba/i:at, V, 472-473; Buhar!, et
Tarfi)u'l-kebir; V, 137; Vek!'. Ai)bfirü'l-i!:udat, 
1, 261-262; Düıabi. el-Küna ve'l-esma', Beyrut 
1403/1983, ll, 98; ibn Ebü Hatim. el-Cerf:ı ue't
ta'dfl, V, 99-100; a.mlf., el-Merasfl, Beyrut 1403/ 
1983, s. 99; ibn Hibban. Meşahfr; s. 82-83; ibn 
Mencüye, Ricalü Şaf:ıf/:ti Müslim, ı, 375-376; 
Hatib eı-Bağdadi. es-Sabı/i: ve'l-la/:tii!: (nş [ Mu
hammed b. Matar ez-Zehrani). Riyad 1402/1982, 
s. 281; Mizzl. Tefı?fbü ' /-Kemal, )0.1, 256-259; Ze
hebl, A'lamü'n-nübela', V, 88-90; ibnü'ı-ceze
rl, Gayetü'n-nihfiye, ı, 430; ibn Hacer. Teh?i
bü't-Teh?fb, V, 306-307; a.mlf., el-işabe (Bica
vi), ll, 575; Mustafa Fayda. "Abdullah b. Cüd
'fm", DiA, ı , 93-94. 

~!il ALi YARDIM 

438 

r 

L 

r 

L 

İBN EBÜ MÜSLİM 
(bk. YEZID b. EBÜ MÜSLİM) . . 

İBN EBÜ ÖMER 
(~ ..s!i 1,)!1) 

Ebo Abdiilah Muhammed b. Yahya 
b. Ebi Ömer el-Adeni ed-Deraverdi 

(ö. 243/ 858) 

Hadis hafızı. 

_j 
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Aslen Yemenli olup dedesine nisbette 
İbn Ebu ömer diye tanınmıştır. Ebu ömer 
künyesinin babasına ait olduğu da söylen
mektedir. Başta babası olmak üzere Süf
yan b. Uyeyne. Abdülazlz b. Muhammed 
ed-Deraverdl. Abdürrezzak es-San'anl, 
Fudayl b. İyaz, Vekı~ b. Cerrah, Yezld b. Ha
rün gibi hocalardan hadis dinlemiştir. 
Müslim, Tirmizi. İbn Mace. Baki' b. Mah
led, Ebu Hatim er-Razi. Ebu Zür'a er-Ra
zi. Ebu Zür'a ed-Dımaşkl ve oğlu Abdul
lah ondan hadis öğrenen pek çok kimse 
arasında yer alır. 

Bir müddet Aden'de kadılık yapan İbn 
Ebu Ömer daha sonra Mekke'ye yerleşmiş 
ve Harem-i şerif şeyhliğine getirilmiştir. 
Ahmed b. Hanbel onu Mekke'de hadisi 
yazılabilecek önemli bir alim diye nitelen
dirirken Ebu Hatim. dindar kişiliğine rağ
men hocası Süfyan b. Uyeyne'ye isnat 
ederek uydurma bir hadis nakledecek ka
dar dalgın biri olarak değerlendirmiş, ar
dından da sadOk bir ravi olduğunu kay
detmiştir (ibn Ebu Hatim. VII I, ı 24- ı 25) . 

Müslim gibi bazı münekkitler ise onu ha
disi delil olabilecek, doğru sözlü bir ravi 
diye nitelemiş, Yahya b. Main de sika de
ğerlendirmesinde bulunmuştur (et-TMiiJ, 
ll, 542) . Bir asra yakın yaşadığı ve birçok 
defa haccettiği söylenen İbn Ebu ömer 
19 Zilhicce 243'te (8 Nisan 858) Mekke'de 
vefat etmiştir. 

Rivayetleri Müslim ve Tirmizi'nin el-Cfı
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'leri ile Nesa! ve İbn Mace'
nin es-Sünen'lerinde yer alan İbn Ebu 
ömer'in Kitfıbü'I-iman adlı eseri (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 104, vr. 
223•-250h) Hamed b. Harndi el-Cabirl el
Harbl'nin tahkikiyle ve el-iman adıylaya
yımlanmıştır ( Küveyt ı 40711986). Kaynak
larda, talebelerinden Ebu Muhammed İs
hak b. Ahmed el-Huzal tarafından riva
yet edilen el-Müsned adlı bir eserinden 
söz edilmekteyse de bu eserin günümü
ze ulaştığına dair bilgi bulunmamaktadır. 
el-Müsned, Ahmed b. Ebu Bekir el-Büsl
rl'nin zamanımıza intikal etmeyen ve İt
J:ıfıiü'l-{ııyere adıyla da anılan Etrfıiü'l
mesfınidi'l-'aşere'sinin ihtiva ettiği on 
müsnedden biridir. 
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(bk. ÖMER b. EBÜ REBIA). 
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İBN EBÜ RENDEKA 
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(bk. TURTÜŞI, İbn Ebu Rendeka). 
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(bk. SABİT b. EBÜ SABIT). 
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EbO Hafs Ömer b. Ebi Selerne Abdiilah 
b. Abdilesed el-MahzOml 

(ö. 83/702) 
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Hz. Peygamber'in üvey oğlu. 
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Muhtemelen hicretten iki yıl önce (620) 

dünyaya geldi; hicretin 2. yılında (623-

24) Habeşistan'da doğduğuna dair bilgi
lerin doğru olmadığı anlaşılmaktadır (Ze
hebl, 1, ı 51; lll, 407) . Birinci Akabe Biatı'n
dan bir yıl önce Medine'ye hicret ettiği 
bilinen (DiA, X, 229) babası Ebu Seleme. 
Hz. Peygamber'in süt kardeşi ve halası 
Berre bint Abdülmuttalib'in oğludur. An
ne ve babası ilk müslümanlardan ve Ha
beşistan hicretine katılanlardandır. Kay
naklardaki bilgiler ihtilaflı olmakla birlik
te Kureyşliler'in müslüman olduğu haberi 
Habeşistan'a ulaşınca ikisi de Mekke'ye 
dönmüş. fakat haberin yalan olduğunun 
anlaşılması üzerine bir süre sonra Resul-i 
Ekrem'in izniyle Medine'ye gitmek için 
yola çıkmışlardı. Ancak müşrikler, ümmü 
Selerne ile oğlu Selerne'nin hicretine en
gel olunca babası yola yalnız çıkmak zo
runda kalmış. anne ve oğulun hicreti ise 
yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiştir. İbn 
Ebu Selerne hicretin 3. yılında babasının 
vefatı üzerine üç kardeşi ile birlikte yetim 
kaldı. Medine'de başka yakınları olmadı-


