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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 

_j 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yahya b. Main, et-Tarif), ll , 542; Buhari. et-Ta
rif) u ' l-kebir; 1, 265; a.mlf .. et· Tarfi)u'ş-şagir, ll, 
379; ibn Ebü Hatim, el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, VIII, 
124-125; ibn Hibban. eş-Şi/i:a.t, IX, 98; ibn Men
cüye, Ricalü Şaf:ıfl)i Müslim, ll, 217; Sem'ani, 
el-Ensab, VIII, 408-409; ibnü'I-Esir. el-Lübab, 
ll, 328; Mizzi, Teh?1bü'l-Kemal, XXVI, 639-642; 
Zehebi. A'lamü'n-nübela', XII, 96-98; a.mlf., 
Tani) u 'i-islam: sene 241-250, s. 482-483; a.mlf., 
Te?kiretü'l-f:ıuffti.?, ll , 501; Fasl. el-'ikdü'ş-şe
mfn, ll , 387-388; ibn Hacer. Teh?ibü't-Teh?fb, 
IX, 518-520; Keşfü 'z-zunun, ll , 1678; Kettan i. er
Risaletü'/-müstetrafe (Özbek), s. 43, 96; Zirikli, 
el-A'lam, VIII, 3; Kehh<ile, Mu'cemü'l-mü'ellifln, 
XII, 107; Sezgin. GAS, 1, 110-111. 
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İBN EBÜ REBİA 
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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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İBN EBÜ SABİT ı 
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(bk. SABİT b. EBÜ SABIT). 

_j 

ı 
İBN EBÜ SELEME 
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EbO Hafs Ömer b. Ebi Selerne Abdiilah 
b. Abdilesed el-MahzOml 

(ö. 83/702) 

L 
Hz. Peygamber'in üvey oğlu. 

_j 

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-



ğı için annesi Ümmü Selerne'nin Hz. Pey
gamber'le nikahlanması sırasında kendi
sinin veli sıfatıyla onu görevlendirdiğine 
dair bir rivayet yanında (ibn Sa'd. VIII , 90: 

Zehebl, III, 407) bu görevi ağabeyi Sele
me'nin üstlendiği de ileri sürülmüştür 
(Zehebl, III, 408: ibn Hacer, el-İşabe, 11, 

66). ibn EbO Selerne bundan sonra ResOl-i 
Ekrem'in himayesinde büyüdü. Hendek 
Gazvesi esnasında Hz. Peygamber'in ha
nımlarıyla birlikte Hassan b. Sabit'in ko
nağında kaldığı belirtilmektedir. ResOlui
lah vefat ettiğinde dokuz yaşında bulun
duğundan küçük yaşta sahabi olma vas
fını kazananlardan biri oldu. 

Hz. Ali, Cemel Vak'ası'ndan önce Üm
mü Selerne'nin bu seferde kendisine re
fakat etmesini istemiş. Ümmü Selerne de 
kendi yerine savaşa ibn EbO Selerne'nin 
katılmasını sağlamıştı. ibn EbO Selerne 
dirayetli ve yetenekli bir kimse olduğun
dan Hz. Ali tarafından Bahreyn ve Fars 
valilikleri gibi önemli görevlere tayin edil
di. Hz. Ali'nin vefatından ( 40/66 ı) sonra 
görevinden ayrılıp Medine'ye döndü. ha
yatının geri kalan kısmını Medine'de ge
çirdi ve burada vefat etti. 

ibn E bO Selerne Hz. Peygamber'den ve 
annesinden hadis rivayet etmişse de riva
yetlerinin on beşe ulaşmadığı ifade edil
mektedir. Onun çocuk eğitimi konusun
da rivayet ettiği hadisler bizzat yaşadığı 
olayları yansıtması bakımından önemli
dir. Kendisinden başta oğulları Muham
med ve Abdullah olmak üzere EbO Üma
me b. Sehl b. Huneyf. Said b. Müseyyeb. 
Ata b. EbO Rebah, Urve b. Zübeyr b. Av
vam. Vehb b. Keysan. Sabit ei-Bünanl gi
bi muhaddisler hadis öğrenmiş: namaz. 
yiyip içme. oruç. aile hayatı gibi konulara 
dair rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer al
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, ıv, 26-27; İbn İshak. es-Sire, s. 242; 
İbn Hişam, es-Sire2, ll , 345, 349, 469; İbn Sa'd, 
e ı-Tabakat, VIII, 87, 90; Belazür1. En sa b (Zek
kar), ll, 63; İbn Hibban. Tari i] u 'ş-şaf:ıabe(Büran 
ed-Dannavl). Beyrut 1408/1988, s. 173; a.mlf .. 
eş-Şikat, lll , 263; İbn Mencüye. Ricalü Şal).if:ıi 
Müslim, ll , 32; İbn Abdülber. el-istf'ab, ll, 474-
475; Hatlb, Taril]u Bagdad, 1, 194; İbnü'I-Esir. 
Üsdü 'l-gabe(Benna). IV, 183;Mizzi. Te~ibü'l
Kemal, XXI, 372-375; Zehebi, A'lamü'n-nübe
la', 1, 151; ll , 202-204; lll , 406-408; İbn Hacer. 
el-işabe, ll , 66, 519; a.mlf .. Teh?ibü't-Teh?ib, 
VII, 455-456; Muhammed b. Yüsuf es-Salih i , Ez
vacü'n-Nebi (nş[ M. Nizameddin el-Füteyyih). 
Dımaşk 1413/1992, s. 158-159; Köksal. islam 
Tarihi (Medine). IV, 145-146, 151; Wensinck. 
el-Mu'cem, VIII, 205; Emine Ömer ei-Harrat. 
Ümmü Seleme, Dımaşk 1415/1995, s. 21-22; 
Selahattin Polat. "Ebu Selerne el-Mahzı1mi", 
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İBN EBÜ ŞENEB 
(~ı.s!i .,:r.l) 

Muhammed b. ei-Arabi 
b. Muhammed b. Ebi Şeneb 

(1869-1929) 

Türk asıllı Cezayirli eğitimci 
ve Arap edebiyatçısı. 

_ı 

Cezayir şehrinin yaklaşık 90 km. güne
yinde bulunan Midye (Medea) şehri yakı
nındaki Takbu (Aynüzzeheb) beldesinde 
doğdu. Anne ve baba tarafından Sursalı 
bir Türk ailesinin çocuğudur. Mısır'daki 
Türk ordusunda görevli olan büyük de
delerinden biri XVIII. yüzyıl başlarında 
Cezayir'de yerleşmişti. Türk ordusuna 
uzun süre hizmetten sonra ayrılan de
desi Muhammed ise Abdülkadir el-Ceza
iri' nin Midye'yi kuşatması sırasında (Ma
y ı s-Haziran 1840) vefatetmiştir. Babası 

geçimini ziraatlasağlayan küçük bir çift
çi idi. 

ibn EbO Şeneb ilkokulu bitirdikten son
ra bugün kendi adını taşıyan liseye (Lycee 
Ben Cheneb) devam etti. Buradan mezun 
olduktan sonra (ı 886) Midye'den ayrıla
rak Cezayir şehri yakınında EbOzerla'da
ki öğretmen okuluna girdi. Ekim 1888'
de ilkokullarda Arapça ve Fransızca okut
makla görevlendirildi. On yıl süren bu gö
rev sırasında bir yandan da belagat. kla
sik mantık. kelam. hadis ve ensab konu
larında özel dersler aldı: ayrıca ibranlce, 
italyanca, ispanyolca. Almanca. Farsça. 
Türkçe ve Latince öğrenmeye çalıştı . Bu 
arada Medresetü'I-edebü'I-ulya'dan ica
zet aldı. 1898 yılı Mayıs ayında Kosantlne'

de Kettaniyye Medresesi Arap dili hocalı
ğına tayin edildi. Burada üç yıl çalıştıktan 
sonra Cezayir Medresesi'nde görevlendi
rildL 1903'te Ecole des Letters'de aruz. 
adli belgelerin tercümesi ve halk Arap
çası ile fasih Arapça'nın karşılaştırılma
sı konularında dersler veren ibn Ebu 
Şeneb ayrıca 1904 yılında Camiu's-sefır'
de Buhar! akutmaya başladı. 1908'de Ce
zayir Üniversitesi kurulduğunda Edebi
yat Fakültesi öğretim görevliliğine tayin 
edildi. 

1920 yılında Şam'da bulunan ei-Mec
mau'l-ilmiyyi'I-Arabi üyeliğine seçilen ibn 
Ebu Şeneb. 1922'de Abbasller'in saray 

iBN EBÜ SENEB 

şairi EbO Dülame'nin hayatı ve şiirleriyle 
Cezayir Arapçası'ndaki Türkçe ve Farsça 
kelimeler konusunda sunduğu iki araştır
ma ile Cezayir Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'nde doktor unvanını aldı. 1924 yı
lında Rene Basset'den boşalan Arap dili 
ve edebiyatı profesörlüğüne tayin edildi. 
Aynı yıl Paris'teki Academie Sciences Co
Ioniales'e üye seçildi. 1928 yılında Oxford'
da yapılan XVII. Şarkiyatçılar Kongresi'n
de Cezayir'i temsil etti. 8 Şubat 1929'da 
vefat etti. 

Eserleri. ibn EbQ Şeneb'in başta dil, 
edebiyat, eğitim , tarih ve biyografi olmak 
üzere geniş bir alanı kapsayan telif, şerh 
ve tercüme türü çalışmalarının sayısı elli 
yediyi bulmaktadır. Başlıca eserleri şun
lardır: 1. Proverbes arabes de l'Algerie 
et du Maghreb . Cezayir ve Mağrib'de 
halkın kullandığı atasözlerini konu alan 
üç ciltlik bir çalışmadır (Paris ı 904. ı 905-

1 907) z. TuJ:ıietü'l-edeb iJ mizani eş'a
ri'l-'Arab (Cezayir 1906, 1928: Paris 1954) 

Aruz bahirlerini örnekleriyle ele alıp iş
lemektedir. 3. el-Müşelleşat (Cezayir 
ı 907) Kutrub lakabıyla tanınan Muham
med b. Müstenlr'in değişen üç harekesi
ne göre farklı anlamlara gelen kelimeleri 
topladığı el-Müşelleş adlı urcOzesinin 
şerhidir. 4. Etude sur les personnages 
mentionnes dans l'idjaza du Cheikh 
'Abd al-Qadir al-Fasi (Paris 1907) 5. 

Fehresetü kütübi'l-Cami'i'l-A'?am bi'l
Ceza'ir: Catalogue des manuscrits ara
bes de la Grande Mosquee (Cezayir 
I 909). 6. Abü Duldma, Poete bouffon 
de la cour des premiers califes abba
sides (Cezayir I 922). Meşhur Arap şairi 
E bO Dülame'nin hayatı ve şiirini konu alan 
bir çalışmadır. 7. Mots turks et persans 
conserves dans le pari e d 'Alger (Ce
zayi r 1922). 8. Risô.le fi'l-mantı~. Klasik 
mantıkla ilgili olup henüz neşredilmemiş
tir. 

ibn EbQ Şeneb'in neşrini gerçekleştir
diği eserlerden bir kısmı da şunlardır: ibn 
Meryem, el-Bustan ii ~ikri'l-evliya' ve 'l
'ulema' bi-Tilimsan(Cezayir 1908); EbQ 
Said es-SQsl, Na?mü'l-Mümti' ii Şer

J:ıi'l-Mu~ni' (Cezayir 1908): Hüseyin b. 
Muhammed ei-Versllanl, RiJ:ıle (Cezayir 
1908); FirQzabfıdl. TaJ:ıbirü '1-müveşşin 

(Cezayir 1909): Gubrlni (Ebü'I-Abbas), 'Un
vô.nü 'd-diraye ii 'ulema'i Bicaye (Ce
zayir 19 I O); Ca'berl, Tedmi§ü't-te~kir fi't
te'niş ve't-te~kir (Strazburg 191 O) ; Ebü'I
Arab ve Muhammed b. Haris ei-Huşenl. 
Taba~atü 'ulema'i İfri~ıyye ( Frans ızca 
tercümesiyle birlikte, 1-11 , Paris 1915- I 920); 
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