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İBN EBÜ UZEYBE 
(~~ I.,S!i .:.ı;l) 

EbCı Abdiilah Şihabüdd!n Ahmed 
b. Muhammed b. Ömer 

el-Makdisl eş-Şafii 
(ö. 856/1452) 

Kudüslü tarihçi. 
_j 

3 Şaban 819'da (26 Eylül 1416) Kudüs'
te doğdu. Ebu Uzeybe künyesiyle tanınan 
üvey babası ve hacası Muhammed b. Ah
med b. Hacci'ye (Sehavl, VI, 30 ı ı nisbet! e 
İbn Ebu Uzeybediye anılır. Ebü'l-Yümn 
ei-Uleyml ise onun İbn Zevceti Ebi Uzey
be olarak tanındığını söyler ( el-Ünsü '1-ce
lfl, ll, 524ı . İbn Şeref el-Makdisl, Abdüs
selam 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 Be
kir el-Halebl de hocaları arasında yer alır. 

834'te (1431) hacca gitti. Mekke ve Me
dine'deki bazı alimlerle görüştükten son
ra Kahire'ye geçti. Burada İbn Hacer el
Askalanl'den bir kısım eserleri okudu: Şe
refeddin es-Sübkl. Zeynüddin ez-Zerke
şl. İbn Nasrullah ve Nasırüddin Muham
med 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. 1 S Reblülahir 
856'da (5 Mayıs 1452) vefat etti ve Babür
rahme'deki Ali el-Erdeblll Camii'nin hazi
resine gömüldü. Sehavl, İbn Ebu Uzey
be'nin tarihe düşkün olduğunu, fakat ti
tizlik göstermediğini söyler. Bununla bir
likte ondan faydalanmış ve nakillerde bu
lunmuştur. 

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 ese
ri muhtemelen. Abdullah eş-Şafii el-Ka
tib'in "Nazmü'l-cüman fi zikri men selefe 
mine'z-zaman" adlı kasidesini şerhetmek 
için yazmıştır (Abbas el-Azzavl, MMİADm., 
XXI/7 1 ı 9461, s. 3 ı ı ı. İbn Ebu Uzey be "Na
sihat" olarak adlandırdığı manzumenin 
ardından tufan hadisesini anlatmış. da
ha sonra Hz. Peygamber' e kadar bütün 
peygamberlerin tarihini sırayla ele al
mıştır. Bu arada eski kavim ve ümmet
lerden. Araplar'dan da bahsetmiştir. Hz. 
Peygamber'den. Hulefa-yi Raşidln'den. 
Emevl ve Abbasller'den söz ederek Ti
mur devrinin sonuna (807/1405ı kadar 
gelen eserde siyasi olaylar aniatıldıktan 

sonra o devirde ölen alim ve edipler hak
kında bilgi verilmektedir. Kitabın Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan 
tashih görmüş nüshası (Esad Efendi, nr. 
2306ı I. Velid devrine (705-715ı kadar 
gelmektedir. Beş ciltlik tam bir nüsha

sı Bağdat'ta el-Müessesetü'l-amme li'l
asar'da Abbas el-Azzavl bölümündedir 
(Şakir Mustafa, IV, ı I5ı Eserin "İnsanü'l
'uyun fi meşahlri sadisi'l-~5urun" adını ta
şıyan ilk bölümü Bağdat Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 248ı. Birçok 
kaynaktan faydalanan İbn Ebu Uzeybe 
genellikle bunların müelliflerini de zikre
der. Abbas el-Azzavl, Tô.ri]].u'l- 'Irô.~ bey
ne i]]tilô.leyn adlı eserinde İbn Ebu Uzey
be'nin bu kitabını kaynak olarak kullan
mıştır. 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! Ha
lifesi Mütevekkil- Aleilah devrinden ( 84 7-
861) Selçuklular'a kadar gelen eser (Da
rü'l -kütübi 'z-Zahiriyye, nr. 5326ı bu kita
bın bir bölümü olmalıdır (a.g.e., IV, 114; 
Şeşen, s. 2 I 9ı 3. Kışaşü '1-enbiyô.'. Mü
ellif hattı nüshası Kudüs'te Halidiyye Kü
tüphanesi 'nde kayıtlıdır (nr. 23ı 4. Mu'
cemü İbn Ebi 'U~eybe. Sehavl bu ese
ri 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'l
Ala 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 el
Milel ve'n-niJ:ıal adlı iki eseri daha bu
lunmaktadır. 

ibn Ebü 
Uzeybe'nin 

Taritıu 

düveli'l

a'yan adlı 
eserinin 

ilk iki sa yfası 
(Süleymaniye K tp., 

Esad Efendi, 
nr. 2306) 
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İBN EBÜ YA'LA 
(~I.,S!i .:.ı;l) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Bağdadl 

(ö. 526/1131ı 

Hanbeli fakihi ve biyografi yazarı. 
L _j 

1 s Şaban 451 'de (26 Eylül 1 059) Bağ
dat'ta doğdu. Birçok ilim adamının yetiş
tiği bir aileden gelmiş olup Hanbeli mez
hebinde ictihad mertebesine ulaşan Ka
di Ebu Ya'Ia el-Ferra'nın oğludur. Yine İbn 
Ebu Ya'la diye anılmakla birlikte kendisin
den Ebu Hazim künyesiyle ayrılan küçük 
kardeşinin adı da Muhammed olduğun
dan (ö. 527/ 1 133ı bazı müellifler iki kar
deşi birbirine karıştırmışlardır. 

İbn Ebu Ya'la ilk öğrenimini, dönemin
de Hanbelller'in lideri sayılan babasından 
ve anne tarafından dedesi Cabir b. Ya
sln'den görmüşse de küçük yaşta baba
sının vefatı sebebiyle ondan fıkıh okuma 
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İBN EBÜ YA'LA 

fırsatı bulamadı. Ebü Bekir el-Hayyat'tan 
kıraat dersi aldı; onun huzurunda 464 
( 1 072) ve 465 yıllarında Nfıfi' kıraatiyle 
Kur'an'ı iki defa hatmetti. 465-470 (1 073-
1 078) yılları arasında Şerif Ebü Ca'fer Ab
dülhalil5. b. lsa el-Haşimi'den fıkıh ve fıkıh 
usulü okudu. Hatib el-Bağdadi. Muham
med b. Veşşah ez-Zeynebi. Ebü Ali İbnü'l
Benna el-Bağdadi. Ebü Muhammed Rız
kullah .b. Abdülvehhab et-Temimi, Ebu 
Ca'fer İbn Müslime, Ebü Bekir el-Hayyat. 
Ebü'l-Muzaffer Hennad en-Nesefi ve baş
kalarından hadis dinledi. Özellikle fıkıh 
alanında bilgi sahibi oldu. Hadis konusun
da güvenilir kabul edilen İbn Ebu Va'la 
mezhebine taassup derecesinde bağlı idi 
ve sünnet muhaliflerine karşı taviz ver
miyordu. Bu tavrının sonucu olarak Eş'a
riler'le tartışmalarda bulundu, onlara 
karşı sert bir mücadele yürüttü. Kaynak
larda "kadı" unvanıyla anıldığı halde ne
rede kadılık yaptığı belirtilmemekte, an
cak kardeşi Ebu Hazim ile birlikte Kadıl
kudat Ebü'l-Hasan İbnü'd-Damegani'nin 
huzurunda şahitlik (noterlik) yaptığı bilin
mektedir (Safedl, ı. 160) . 

İbn Ebu Ya'la'nın fıkıh alanında yetiştir
diği öğrenciler arasında Ebü'l-İz Abdülmu
gis b. Züheyr el-Harbi, Abdülkadir-i Gey
lani, Vezir Ebü'l-Muzaffer İbn Hübeyre ve 
yeğeni V asıt Kadısı Ebu Va'la es-Sagir gibi 
alimler vardır. Kendisinden hadis rivayet 
edenler içinde de İbnü'l-Haşşab el-Bağda
di, Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed ez-Zey
tuni, Cüneyd b. Ya'küb eı-cm. Ebü'I-Ala el
Hemedani. Bataihi, Ebu Muhammed el
Mübarek b. Ali et-Tabbah. İbnü'l-Harif. 
Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani, 
Ebü Tahires-Silefi ve Hfıfız Ebü'I-Kasım 
İbn Asakir'in isimleri zikredilebilir. Ayrıca 
Ebü Musael-Medini ve İbn Küleyb icazet 
yoluyla kendisinden rivayette bulunmuş
lardır. Bağdat'ta Babülmeratib semtin
de bulunan evinde geceleri tek başına kal
dığı odasına hırsızlık için giren hizmetçi
leri tarafından 1 O Muharrem 526 (2 Ara
lık 1131) gecesi öldürülen İbn Ebü Va'la 
Babü Harb Mezarlığı'nda babasının yanı
na defnedildi. 

Eserleri. 1. Taba]fiitü'l-ljanfıbile (Ta
ba~atü '1-aş/:ıtib, Taba~atü '1-fjanbeliyye). 
Klasik anlamda Hanbeli tabakatma dair 
ilk kitap sayılan eser. Ahmed b. Hanbel'
den başlayarak 512 ( 1118) yılına kadar 
altı tabaka halinde 706 Hanbeli aliminin 
biyografisini içerir (l-ll, nşr. Muhammed 
Hami d ei-Fıki , Kah i re 137 1/1 952; Beyrut, 
ts.) . İlk iki tabaka alfabetik, diğerleri ise 
kronolojik olarak sıralanmıştır. Kitapta 
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gerek İbn Hanbel'in gerekse mezhebin 
ileri gelen alimlerinin kelam ve fıkha da
ir görüşlerine geniş yer verilir. Bilhassa 
Ebü'l-Kasım el-Hıraki ile Gulamü'l-Hallal 
arasındaki doksan sekiz ihtilafl ı mesele
nin sıratanıp tarafların görüşlerinin, dört 
mezhep imamı ile diğer bazı müctehid
lerden hangisinin görüşüne uygun düş
tüğünün belirtildiği bölüm (ll, 76-1 18) 

muhtasar bir hilaf eseri olarak kabul edi
lebilir. Taba]fiitü'l-ljanfıbile'ye İbn Re
ceb tarafından ( ö. 795/ ı 393 ) bir zeyil ya
zılmış ve bunu başka zeyiller takip etmiş
tir (DİA, XV, 544). Şemseddin Muhammed 
b. Abdülkadir el-Ca'feri en-Nablusi eseri 
ihtisar etmiş (nşr. Ahmed Ubeyd, Dımaşk 
1350). Ebu Akkaşe Salih b. Osman b. Ab
dülhamid Taba]fiitü'l-ljanabile ve bu 
muhtasarı için şahıs ve kitap adları ile ha
dis ve konu indeksi hazırlamıştır ( el-Fehti
risü 'ş-Şamil e Li-Taba~ati'L-fjanabile, Ri
yad 1413/1993). Eser Hediyyetü'l-'ari
iin'de yanlışlıkla müellifin kardeşi Ebu 
Hazim'e nisbet edilmiştir (II, 86). Abdur
rahman b. Salih b. Muhammed el-Gufey
li. eserdeki nakillere dayanarak Mesa'i
lü'l-İmfım A]J.med el-fı]fhiyyetü'l-men
]füle 'anhü ii Taba]fiiti'l-ljanabile li'bn 
Ebi Ya'la ii gayri'l- 'ibô.dat adıyla Riyad 
Camiatü'l-İmam Muhammed b. Suüd 
el-İslamiyye külliyyetü'ş-şeria'da bir yük
sek lisans tezi (ı 4 ı 2/199 ı). yine aynı üni
versiteden A.id b. Fedgüş el-Haris Me
sa'ilü'l-İmam A]J.med el-fı]fhiyyetü'l
manşuşa 'anhü ii Taba]fiiti'l-ljana
bile li'bn Ebi Ya'lfı fi'l- 'ibô.dô.t adıyla 
bir öğretim üyeliği tezi ( 141 3) hazırlamış
tır. z. Kitô.bü't-Tamfım lima şa]J.]J.a fi'r
rivfıyeteyn ve'ş-şelfış ve'l-erba' 'ani'l
İmam ve'l-mu]]tar mine'l-vecheyn 'an 
aş]J.abihi'l- 'aranini'l-kiram (nşr. Abdul
lah b. Muhammed b. Ahmed et-Tayyar
Abdülazlz b. Muhammed b. Abdullah ei
Meddallah, I-ll , Riyad 14!4) Babasının er
Rivayeteyn ve'l-vecheyn adlı kitabını 
ikmal için yazdığı bu eserde yer alan ko
nular çoğunlukla fıkha dair olmakla bir
likte son kısımda usQI-i fıkıh ve diğer bazı 
konularla ilgili meselelere de temas edil
miştir. 3. el-Mesa'ilü'lleti ]J.alete 'aley
hfı A]J.med (nşr. Mahmud b. Muhammed 
el-Haddad, Riyad 1407/1987)_ 4. el-İ'ti
]fiid. Zirikil'nin belirttiğine göre Şam Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bir nüshası mev
cuttur (el-A'Lam, VII, 23). 

İbn Ebü Ya'la'nın kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: fza]J.u'l
edille fi'r-red 'ale'l-fıra]fı'(l -(lalleti'l
mu(lılle, er-Red 'alfı za'igi'l-i'ti]fiidfıt ii 

men'ihim min semfı'i'l-fıyfıt, Şerefü'l
ittiba' ve seretü (şerrü) '1-ibtida', el
Müiredat ii uşuli'l-tı]fh (İbn Receb bu ki
taptan iktihasta bulunmuştur. bk. e?-leyl 
'a la Taba~ati'L-fjanabile, ı , ı 78). el-Mu]f
ni' fi'n-niyyfıt, el-Miftô.]J. fi'l-fı]fh, el
Mecmu' ti'l-füru ', Ru'usü'l-mesa'il ve 
el-Müfredat fi'l-fı]fh. Brockelmann'ın 
İbn Ebü Ya'la'ya nisbet ettiği el-A]J.kô.
mü 's-sultfıniyye ( GAL Suppl. , ı, 557) ba
bası Kadi Ebu Ya'la'ya aittir. 

İbn Ebu Ya'la ayrıca babasının Tenzihü 
Mu'aviye (Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali 
Paşa, nr. 2763/1 3) adlı eserini rivayet et
miştir. Yazma nüshada bu adla geçen 
eser İbn Ebü Ya'Ia tarafından Tebri'etü 
Mu'aviye şeklinde kaydedilmiştir ( Taba
~atü '1-f:lanabile, ll, 205). Hisalenin girişin
de belirtildiği üzere bu eseri babasından 
Receb 458'de (Haziran 1 066), yani vefatın
dan iki ay önce dinlemiştir (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 2763, vr. 178b). 
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