İBN EBO YA'LA

3 Şaban 819'da (26 Eylül 1416) Kudüs'te doğdu. Ebu Uzeybe künyesiyle tanınan
üvey babası ve hacası Muhammed b. Ahmed b. Hacci'ye (Sehavl, VI, 30 ı ı nisbet! e
İbn Ebu Uzeybediye anılır. Ebü'l-Yümn
ei-Uleyml ise onun İbn Zevceti Ebi Uzeybe olarak tanındığını söyler (el-Ünsü '1-celfl, ll, 524ı . İbn Şeref el-Makdisl, Abdüsselam b. Davud el-Kudsi ve Ebü'l-Abbas
el-Kudsl'den dini ilimleri tahsil etti. Ebu
Zekeriyya Yahya b. Yahya ei-Kıbabl, Aişe
el-Hanbeliyye, İbnü'l-Cezerl ve Ebu Bekir el-Halebl de hocaları arasında yer alır.
834'te (1431) hacca gitti. Mekke ve Medine'deki bazı alimlerle görüştükten sonra Kahire'ye geçti. Burada İbn Hacer elAskalanl'den bir kısım eserleri okudu: Şe
refeddin es-Sübkl. Zeynüddin ez-Zerkeşl. İbn Nasrullah ve Nasırüddin Muhammed b. Hasan el-Faküsl gibi hocalardan
da istifade etti. Dımaşk'ta Takıyyüddin
İbn Kadi Şühbe ile tanıştı. Ondan başta
tarih olmak üzere çeşitli alanlarda eser
yazma izni aldı. Salahiyye Medresesi'nde
bir süre fıkıh dersleri verdi. 1S Reblülahir
856'da (5 Mayıs 1452) vefat etti ve Babürrahme'deki Ali el-Erdeblll Camii'nin haziresine gömüldü. Sehavl, İbn Ebu Uzeybe'nin tarihe düşkün olduğunu, fakat titizlik göstermediğini söyler. Bununla birlikte ondan faydalanmış ve nakillerde bu-

sonra o devirde ölen alim ve edipler hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan
tashih görmüş nüshası (Esad Efendi, nr.
2306ı I. Velid devrine (705-715ı kadar
gelmektedir. Beş ciltlik tam bir nüshası Bağdat ' ta el-Müessesetü'l-amme li'lasar'da Abbas el-Azzavl bölümündedir
(Şakir Mustafa, IV, ı I5ı Eserin "İnsanü'l
'uyun fi meşahlri sadisi'l-~5urun" adını taşıyan ilk bölümü Bağdat Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 248ı. Birçok
kaynaktan faydalanan İbn Ebu Uzeybe
genellikle bunların müelliflerini de zikreder. Abbas el-Azzavl, Tô.ri]].u'l- 'Irô.~ beyne i]]tilô.leyn adlı eserinde İbn Ebu Uzeybe'nin bu kitabını kaynak olarak kullanmıştır. 2. et-Tô.ri]].u'l-kebir. Yıllara göre
düzenlenen eserin günümüze ulaşan kıs
mı hicretin 1. yılından (622ı başlayıp 132
(749-50) yılı olayiarına kadar gelmekte
olup müellif hattı nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi'ndedir (Esad Efendi , nr. 259ı .
İbn Adese'ye nisbet edilen ve Abbas! Halifesi Mütevekkil- Aleilah devrinden (84 7861) Selçuklular'a kadar gelen eser (Darü'l -kütübi 'z-Zahiriyye, nr. 5326ı bu kitabın bir bölümü olmalıdır (a.g.e., IV, 114;
Şeşen, s. 2 I 9ı 3. Kışaşü '1-enbiyô.'. Müellif hattı nüshası Kudüs'te Halidiyye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 23ı 4. Mu'cemü İbn Ebi 'U~eybe. Sehavl bu eseri gördüğünü kaydeder (eçi-I)au' ü '1-lami',
ll, 163ı S. el-Mültecô. bi-a]].bô.ri Ebi'l):lJô.'. İbn Ebu Uzeybe bu eserinde Ebü'lAla el-Maarrl'nin şiirlerini ve sözlerini
zikretmektedir ( TarTI]. u düueli 'l-a'yan, IV.
I 2ı. Müellifin Tô.ri]].u düveli'l-a'yô.n'da
kaydettiğine göre Siretü'r-Resul ve elMilel ve'n-niJ:ıal adlı iki eseri daha bu-

lunmuştur.

lunmaktadır.
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Eserleri. 1. Tô.ri]].u düveli'l-a'yô.n şer
J:ıu Kaşideti naz;mi'l-cümô.n ti ~ikri men
selefe min ehli'z-zamô.n. Müellif bu eseri muhtemelen. Abdullah eş-Şafii el- Katib'in "Nazmü'l-cüman fi zikri men selefe
mine'z-zaman" adlı kasidesini şerhetmek
için yazmıştır (Abbas el-Azzavl, MMİADm.,
XXI/7 1ı 9461, s. 3 ı ı ı. İbn Ebu Uzeybe "Nasihat" olarak adlandırdığı manzumenin
ardından tufan hadisesini anlatmış. daha sonra Hz. Peygamber' e kadar bütün
peygamberlerin tarihini sırayla ele almıştır. Bu arada eski kavim ve ümmetlerden. Araplar'dan da bahsetmiştir. Hz.
Peygamber'den. Hulefa-yi Raşidln'den.
Emevl ve Abbasller'den söz ederek Timur devrinin sonuna (807/1405ı kadar
gelen eserde siyasi olaylar aniatıldıktan
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1s Şaban 451 'de (26 Eylül 1059) Bağ
dat'ta doğdu. Birçok ilim adamının yetiş
tiği bir aileden gelmiş olup Hanbeli mezhebinde ictihad mertebesine ulaşan Kadi Ebu Ya'Ia el-Ferra'nın oğludur. Yine İbn
Ebu Ya'la diye anılmakla birlikte kendisinden Ebu Hazim künyesiyle ayrılan küçük
kardeşinin adı da Muhammed olduğun
dan (ö. 527/ 1133ı bazı müellifler iki kardeşi birbirine karıştırmışlardır.
İbn Ebu Ya'la ilk öğrenimini, döneminde Hanbelller'in lideri sayılan babasından
ve anne tarafından dedesi Cabir b. Yasln'den görmüşse de küçük yaşta babasının vefatı sebebiyle ondan fıkıh okuma
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