
ndsik, Mes'e1etü'n-nikdf:ı bi-gayri bey
yine, Risd1etü 'n-nehy 'ani'1-cede1, ffi
mayetü 'ır:i:i'1-mü'min, Kitdbü'ş-Şi~a 
billô.h ve 't-tevekkü1 'a1ellô.h, Kitdbü'1-
Ma'rife ve '1-ya~in, Kitô.bü '1-Vesô.vis, 
Kitô.bü'd-Du'ô.', Risô.1etü'n-naşi]Ja ve'1-
mev'i?:a, e1-Beyô.n 'an i'cô.zi'1-Kur'ô.n, 
Risô.1e ii men te']Ju~ühu 'inde ~ırô.'a
ti'1-Kur'ô.n ve'~-~ikr ]Jareke, Risô.1e ila 
eh1i Sicilmase ii tilaveti'1-Kur'an, Ri
sa1e ti'r-red 'a1e'1-Kaderiyye ve müna
~azatü Risô.1eti '1-Bagdddi e1-Mu'te
zili. 
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İBN EBÜ Zİ'B 
(._,..J.:ı .s.i -:,!1) 

Ebü'l-Haris Muhammed 
b. Abdirrahman 

b. el-Mugire el-Kureşi el-Amiri 
(ö . 159/776) 

Tebeu't-tabiinden 
Medineli fakih, muhaddis. 

_j 

80 (699) yılının sonlarında doğdu . Üçün
cü göbekten dedesi olan Ebu Zi'b Hişam 
b. Şu'be'ye nisbetle İbn Ebu Zi'b diye meş
hur oldu. Ebu Zi'b Bizans topraklarına gi
rince yakalanarak hapse atıldı ve orada 
vefat etti. İli m geleneğine sahip bir aileye 
mensup olan İbn Ebu Zi'b'in dayısı Haris 
b. Abdurrahman ve kardeşi Mugire b. Ab
durrahman da güvenilir birer muhaddis 
olarak bilinmektedir. 

İbn Ebu Zi'b tabiinden İkrime ei-Berbe
ri. Nafi', Said el-Makbüri gibi kimselerle 
karşılaşmış ve onlardan hadis öğrenmiş
tir. Bunların dışında münavele usulü ile 
hadis aldığı İbn Şihab ez-Zühri. Abdurrah
man b. Mihran. Şürahbil b. Sa'd, Muham
med b. Kays. Ebü'z-Zinad gibi muhaddis
lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda 
kimseden hadis rivayet etmiş; Ma'mer b. 
Raşid, Süfyan es-Sevrl. Abdullah b. Müba
rek, Veki' b. Cerrah, Hişam b. Ubeydullah. 
Yahya el-Kattan gibi muhaddisler de ken
disinden rivayette bulunmuşlardır. Adem 
b. Ebu İyas. Ebu Nuaym Fazı b. Dükeyn. 
Yezid b. HarCın , İbn Ebu Füdeyk. Ali b. 
Ca' d, Velid b. Müslim de ondan hadis alan
lar arasındadır. 

İbn Ebu Zi'b'in Zühri'den olan rivayet
leri muzdarib sayılarak eleştirilmiştir. An
cak onun sadece hadis meclisinde Zühri'
ye arzedildiği sırada duyduğu hadisleri 
Zühri'ye nisbetle tahdis sigası ile rivayet 
etmesi sebebiyle eleştirildiği. halbuki bü
tün muhaddislerin bu şekildeki rivayeti 
makbul saydıkları da ifade edilmiştir (i b n 
Ebu Hatim, Vll, 314; Mizz\', XXV, 635). İbn 
Main'in onun hakkında kullandığı "İbn 
Ebu Zi'b Zühri'den hiçbir şey duymamış
tır" SÖZÜ de kendisinin Zühri'den sema 
yoluyla rivayeti bulunmadığı. rivayetleri
nin arz yoluyla olduğu anlamına gelmek
tedir. 

Güvenilirliğiyle tanınan İbn Ebu Zi'b'i 
Ahmed b. Hanbel ve Ya'küb b. Şeybe "si
ka sadOk", İbn Ebu Hatim. "sikayefkahu", 
Yahya b. Main. Ebu Zür'a er-Razi ve Ha
tib ei-Bağdadi "sika". Ali b. Medini "sebt" 
olarak değerlendirmiştir. Ahmed b. Han
bel onun Said b. Müseyyeb' e benzetildiği-

iBN EBÜ Zi'B 

ni, Malik b. Enes'ten daha üstün nitelik
leri bulunduğunu, ancak rica! ten ki dinde 
Malik'in daha müsamahasız olduğunu 
belirtmiştir. İbn Ebu Zi'b'in Kaderiyyeci 
görüşleri benimsediği ve bu sebeple Mil
lik'in kendisini terkettiği ileri sürülürse de 
(ibn Hacer. IX. 306) bu konuda kaynaklar
da başka bilgiye yer verilmediği gibi bazı 
kaynaklarda imam Malik'le arkadaş oldu
ğu ve aralarında samimi bir dostluğun 
bulunduğu bildirilmiş (ibn Hallikan. IV, 
183). ayrıca bu ithamın asıl sebebinin Ha
life Mehdi-Billah zamanında Medine'de
ki Kaderiyyeciler'in dövülmesi ve oradan 
sürülmesi hadisesi olduğu belirtilmiştir. 
Bazı Kaderiyyeciler'in İbn Ebu Zi'b'e sığın
maları sayesinde dövülmekten kurtulma
ları dikkate alınarak onun da aynı görüş
leresahip olduğu ileri sürülmüşse de İbn 
Ebu Zi'b Kaderiyyeci görüşleri hatalı bul
duğunu açıklamış, bu görüşlerin kendi
sine nisbet edilmesini gerektirecek hiçbir 
sözüne de rastlanmamıştır (Hatib, ll, 301; 
Zeheb\', Taril].u'l-İslam, s. 601). İbn Ebu 
Zi'b hadis rivayet etmesi için halife tara
fından Bağdat'a davet edilmiş, bir süre 
orada kaldıktan sonra Medine'ye gitmek 
istemiş ve geri dönerken Küfe'de vefat 
etmiştir. 

Buhari ve Müslim'in e1-Cami'u'ş-şa
J:ıiJ:ı'1eri başta olmak üzere Kütüb-i Sit
te'de rivayetleri bulunan İbn Ebu Zi'b as
habü'l-hadisin fakihlerinden sayılmış. Da
rekutni onun e1-Muvaıta' adıyla bir eser 
kaleme aldığını söylemiş (Zehebl, A' la
mü 'n-nübela', IX. 14 7). ayrıca taharet. na
maz. oruç, zekat gibi konuları ihtiva eden 
Kitô.bü 's-Sünen'inin varlığından söz edil
miştir (ibnü'n-Nedlm, s. 28 1 ). 

İbn Ebu Zi'b'in emir bi'l-ma'rüf ve ne
hiy ani'l-münkeri ifa konusunda titiz ol
duğu rivayet edilmiştir. Karşılaştığı idare
cilerle münasebetlerine dair ilginç olaylar, 
halifelerin yaptıkları zulüm ve haksızlık
ları hiç çekinmeden yüzlerine karşı söyle
diğine dair haberler tabakat kitapların
da önemli bir yer tutmaktadır. Diğer in
sanlarla münasebetlerinde olduğu ka
dar şahsi hayatında da takva ölçüsünü 
benimseyen İbn Ebu Zi'b'in gün aşırı oruç 
tuttuğu, gecelerinin önemli kısmını iba
detle geçirdiği. yaz kış aynı elbiseyi giy
diği ve ekmekle zeytin yağı yiyerek ha
yatını sürdürdüğü kaydedilmiştir. Onun 
hayatına dair Rabai (ö. 379/989) tarafın
dan kaleme alınanA{ıbdru İbn Ebi Zi'b 
adlı eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 
92, vr. 313-316). 
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MliJ İBRAHiM HATİBOOLU 
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İBN EBÜ'I-AFİYE 

--, 

(bk. İBNÜ'I-KADI; MÜSAb. EBÜ'I-AFİYE). 
L 

r İBN EBÜ'l-AS 

L 
(bk. OSMAN b. EBÜ'I-AS). 

r İBN EBÜ'l-AVCA 

L 
(bk. ABDÜLKERIM b. EBÜ'I-AVCA). 

r 
İBN EBÜ'l-AVCA 
(;.~,.ıı ı.s.l ,:,ıf) 

Hz. Peygamber'in 
hicretin 7 . yılında (629) 

Süleym kabilesi üzerine gönderdiği 

L 

r 

L 
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seriyyenin kumandanı 
(bk. SÜLEYM). 

İBN EBÜ'l-AZAFİR 
(jf.:Wf ı..s! ı ı.)! f ) 

(ö. 323/935) 

Tenasüh ve hulfılü benimseyip 
ilahi ruhun önce Adem'e, 

ondan peygamberlere 
ve imarnlara hulfıl ettiğini, 

on ikinci imamdan da kendisine 
geçtiğini ileri süren 

ve sefir olduğunu söyleyen 
aşın Şii lider 

(bk. MÜŞEBBİHE). 

_j 

--, 

_j 

--, 

_j 

--, 

_j 

--, 
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İBN EBÜ'l-CARÜD 
( .)~)~f ı.s.l ,:,ıf) 

Ebü'l-Vel!d Musa 
b. Ebi'l-CarGd İmran el-Mekkl 

İmam Şafii'nin talebelerinden. 
_j 

Mekkeli olup kaynaklarda hayatına dair 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. imam Şa
fii' den el-Emdliile diğer bazı kitapları ri
vayet etmiş. Mekke'de Şafii mezhebine 
göre fetva vermiştir. Döneminde, bir ko
nuda İmam Şafii'nin görüşünün ne.oldu
ğu hususunda bir ihtilaf meydana geldi
ği zaman kendisine başvurulan bir otori
te idi (Bey haki. II, 327; AbbadT, s. 25 ). Ay
rıca Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Main ve 
Şafii'nin talebesi Büveyt'i gibi muhaddis 
ve fakihlerden de rivayette bulunan İbn 
Ebü'l-CarQd, İbn Hibban ve İbn Hacer el
Askalan'i tarafından güvenilir ravilerden 
sayılmıştır. 

İbn Ebü'I-CarGd'dan Tirmizi, Ebü'l-Ab
bas Ahmed b. Muhammed el-Ezherl, Za'
feranl, Rebl' b. Süleyman, EbQ Hatim er
Razi, isam b. Muhammed el-Cürcanl, İbn 
V are ve Ya'küb b. Süfyan el-Farisi gibi fa
kih ve muhaddisler rivayette bulunmuş
tur. Şafii literatüründe adı sık sık geçen 
İbn Ebü'l-CarQd'un Tirmizi'nin es-Sü
nen'inde İmam Şafii'den rivayet ettiği ba
zı görüşleri yer almaktadır (Tirmizi, "Ta
haret" , 6, "Şalat", 13). İbn Ebü'l-CarQd'un 
aslen Mekkeli olması ve burada iken Şa
fıl'den ders almasından hareketle onun 
rivayetlerinin çoğunluğunu , Şafii' nin hu
kuki görüşlerinde bir dönüm noktası teş
kil eden Mısır'a seyahatinden önce sahip 
olduğu "kadim" görüşlerinin teşkil ettiği 
söylenebilir. 

İbn Ebü'I-CarQd'un Şafii'nin ders halka
sında kendisine vekil bıraktığı Büveytl'
den rivayette bulunmasından hareketle 
onun Mısır'a giderek Şafii'yi burada ziya
ret etmiş olabileceğini söyleyen Mustafa 
eş-Şek'a İbn Ebü'l-CarQd'un, "EbQ Ya'küb 
el-Büveytl komşumdu; geceleri her uyan
dığımda onun Kur'an okuduğu nu ve na
maz kıldığını görürdüm" (Hatlb, XIV, 300; 

Sem'anT, II. 339) şeklinde sözlerine daya
narak kendisinin, Büveytl gibi Kur'an'ın 
mah!Qk olmadığı yönündeki görüşlerin
den dolayı Bağdat'a getirilerek onunla 
birlikte hapsedildiği sonucuna varmıştır 
(el-İmam Mul)ammed b. İdrls eş-Şafi'l, 
s. ı 83). Ancak kaynaklarda İbn Ebü'l-Ca
rQd'un halku'l-Kur'an meselesinden do
layı hapsedildiğine dair bir bilgi bulunma
dığı gibi onun Büveyt'i ile olan komşuluğu
nun Mısır'da olması da muhtemeldir. 

Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe'nin Taba
~ö.tü 'ş-Şati'iyye'sinin bazı nüshalarında 

İbn Ebü'l-CarQd'un adının Abdullah b. Zü
beyr olduğu ve 219 (834) yılında vefat et
tiğine dair bir not bulunmaktadır (I, 70). 

Ancak bu isim ve ölüm tarihi ona değil 
İmam Şafii'nin bir diğer öğrencisi olan 
EbQ Bekir Abdullah b. Zübeyr el-Humey
d'i'ye aittir. Zeheb'i'nin uzun bir ömür sür
düğünü belirttiği İbn Ebü'l-CarQd'un (Ta

rTl]. u 'i-İslam, s. 37 ı) İmam Şafii'nin öğren
cisi olması ve kendisinden rivayette bulu
nan kişilerin yaşadığı tarihler dikkate alın
dığı zaman ll. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısı ile 
1 I I. (IX.) yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadı
ğı söylenebilir. 

Beyhakl, İbn Ebü'I-CarQd'un el-Mu]J.ta
şar adında bir eseri olduğunu ve bu ese
rin Büveyt'i'nin el-Mu]J.taşar'ındakinden 
daha fazla rivayet ihtiva ettiğini söyle
mekteyse de (Menfil!:ıbü'ş-Şafi'l, I, 257) 

eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
memektedir. Diğer taraftan İbn Abdül
ber en-Nemer'i, İbn Ebü'l-CarQd'un Zahi
ri mezhebinin kurucusu DavQd ez-Zahiri 
ile kıyasın anlamı üzerinde mektuplaştı
ğını ve DavQd'un ona karşı kıyasın iptali 
konusunda bir risale yazdığı nı söylemek
tedir ( el-İntiki'i.', s. 105) . 
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