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Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdillah 
b. Tumert el-Berberl es-Susi 

(ö. 524/ 1 130) 

Muvahhidler Devleti'nin kurucusu, 

L 
dini ve siyasi lider. 

.J 

471 (1078) veya 474 (1081) yılında 
Fas' ın Anti Atlas dağlarındaki Sus'ta doğ
du. Hem anne hem baba tarafından Mas
mü de Berberlleri'ne mensuptur. Buna 
rağmen sonraları onu halkın gözünde yü
celtmek ve devlet kurma çabalarını des
teklemek amacıyla öğrenci leri tarafından 

nesebinin Hz. Peygamber'e ulaştığı iddia 
ediidiyse de ortaya kesin kanıtlar konula
mamıştır (Abdülmecld en-Neccar, s. 24-
30). Hayatının yaklaşık ilk otuz yılı hakkın
da bilgi bulunmamaktadır. İbn HaldGn'a 
göre öğrenme konusunda son derece 
hırslı idi; devam ettiği camilerde çok mik
tarda mum yakıp okuduğu için Serberi
ce "EsafG" (ı ş ık) lakabıyla anılmış ve em
sali arasında temayüz etmiştir (el-' i b er, 

VI, 465) . Mağrib'de Murabıtlar Devleti dö
neminde kötüye giden durum, ahlaki ve 
içtimal çöküş . Kur'an ve hadisten uzak
laşma , Al l ah 'ı insan şeklinde tasawur 
eden Mücessime akldesinin hakimiyeti 
İbn Tümert'in ilk gençlik yıllarında dikka
tini çekmiş ve toplumun mutlaka ıslah 
edilmesi gerektiği hususunda kesin bir 
karara varmasına yol açmıştı. Düşünce
lerini gerçekleştirmek için bilgisini geliş
tirmek ve İslam dünyasının durumunu 
yakından görmekamacıyla499 (1106) yı
lında Kurtuba'ya (Cordoba) gitti. Burada 
kaldığı bir yıl içinde Kurtuba Kadısı Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ali b. Hamdin'in 
derslerine devam etti. Daha sonra Doğu 
İslam dünyasına gitmek için Tunus'un 
Mehdiye şehrine ulaştı ve bir süre Ebu 
Abdullah el-Mazer'i'nin ilim meclislerine 

devam etti. Mehdiye'den İskenderiye'ye 
geçen İbn TGmert. İbn Ebu Rendeka et
TurtGşl ile buluştu ve ondan bilhassa Ma
lik'ifıkhına dair bilgiler aldı . Ardından Bağ

dat'a gitti ; Kiya el-Herras'i'den usul, ha
dis, fıkıh , kelam ve hilaf ilmi. Şafii alimi 
Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed eş-Şa
şl'den fıkıh ve fıkıh usulü, Mübarek b. Ab
dülcebbar'dan hadis tahsil etti; Ebu Ab
dullah Muhammed b. Mansur el-Hadra
m'i'den imam Malik' in el-Muvatta ' adlı 
eserini okudu. Onun Bağdat'ta Gazzall ile 
buluşup öğrencisi olduğu, Kurtuba Kadı

sı İbn Hamdin'in tahrikiyle İJ:ıya'ü 'ulU
mi'd-din'in Murabıtlar' ın hakim olduğu 
beldelerde resmen yakıldığını kendisine 
haber verdiği ve Murabıtlar' ı ortadan kal
dırmak için ondan manevi destek istedi
ği hemen hemen bütün kaynaklarda zik
redilmekteyse de bu rivayetler güvenilir 
görülmemektedir. Zira Gazzal'i'nin 499 
(1105-1106) yılında Nlşabur Nizarniye 
Medresesi'ndeki derslerine başladığı ve 
bir daha Bağdat'a dönmediği belirtilmek
tedir (Abdülmedd en-Neccar, s. 73-83). 

Nitekim İbnü ' I-Eslr ile İbn Haldün da söz 
konusu görüşmenin gerçekleşmediğini 
kaydetmektedir (el-Kamil, X, 569; el-' iber, 

VI, 226). 

Emir bi'l-ma'rGf nehiy ani'l-münker ko
nusu üzerinde ısrarla duran ve karşılaştı
ğı kişilerle bu hususu tartışan İbn TGmert, 
hac görevini de ifa ettiği on yıllık bir seya
hatten sonra 51 O ( 1116) veya 511 yılında 
İskenderiye'den Mağrib 'e döndü. Yolcu
luk esnasında çevresindeki insanların di
ni emir ve yasaklara uymasını sağlamak 
amacıyla gösterdiği çabalar zaman zaman 
huzursuzluğa sebep olmuşsa da ilim ve 
takvası birçok kimse üzerinde müsbet te
sirler meydana getirmiştir. Ancak Trab
lusgarp'ta Mağrib fukahasını eleştirme

si , ayrıca düşüncelerini yaymaya çalışma
sı onun sürgün edilmesine yol açtı. Bu 
arada bazı kimselerin İ b n TGmert'i be
nimsedikleri ve onun davasına katıldık
ları da görülmektedir. Muhtemelen Tu
nus yolculuğu esnasında kendisiyle tanı

şıp ona bağlanan, Beyzak lakabıyla anılan 
Ebu Bekir b. Ali es-Sanhaci bunlardan bi
ridir. Aziz b. Mansur zamanında Bicaye'ye 
(Bougie) giden İbn TGmert, burada görü
len bazı adetlerin İslam'a uymadığını ve 
değiştirilmesi gerektiğini ısrarla savun
du. Bir komplo ile kendisinin öldürülmek 
istendiğini öğrenince Bicaye'den ayrılarak 
M eliale'ye gitti. Bu şehirde ilk öğrencisi ve 
daha sonra halefi durumuna gelecek 
olan Abdülmü'min el-Küml ile tanıştı . İbn 
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Tümert ' in saygın kişiliğiyle Abdülmü'
min 'in idari ve askeri zekasının birleşme
si Muvahhidln hareketine temel teşkil et
miştir. 

İbn Tümert' in mücadeleleri devamlı 
sürgünle neticeleniyordu. Öğrencileri ve 
mensupları ile birlikte Mağrib'e doğru yola 
çıkınca Venşerls'te kendilerine Beşir laka
bıyla anılan Abdullah b. Muhsin el-Ven
şerlsl katıldı ; Tilimsan ve Em lll'den sonra 
Fas'a ulaştılar. İbn Tümert. Fas şehrinde 
usülü'd-dln üzerine Eş' ari mezhebine gö
re ders vermeye başladı. Burada öğren
cileri kendisine "Sus fakihi" lakabını ver
diler. Fakat aynı günlerde fakihlerle mü
nazarada bulunan İbn Tümert akli ilim
ler alanında onlara üstünlük sağlayınca 
fakihler valiye başvurdular ve kendisini 
şehirden uzaklaştırdılar. İbn TGmert. Mu
rabıtlar'ın merkezi Merakeş'e gitti ; bura
da da Eş' ari düşüncesini yaymaya ve kö
tü gördüğü husustarla mücadele etmeye 
başladı . Ancak sert hareketleri Emir Ali 
b. Yusuf b. Taşfın ile arasının açılmasına 
sebep oldu ve Ağmat'a sürüldü. Ağmat'
tan kendi kabilesinin yaşadığı bölgeye 
ulaşıp bir süre kaldıktan sonra 11nmellel 
şehrin e gitti. O zamana kadar bir lider ya
hut siyasi otoriteye karşı bir isyancı gibi 
görülmeyip sadece dini görevlerini yerine 
getiren bir insan olarak kabul edilen İbn 
Tümert'in hayatında yeni bir devre baş
lamış oldu. Tinmellel'de emir bi 'l-ma'rGf 
nehiy ani'l -münker faaliyetlerine devam 
etti ; Ali b. Yusuf b. Taşfin'in Merakeş'e 

dönme davetini reddederek Murabıtlar'a 
karşı açık bir isyan hareketi başlattı. Bu
rada fikirlerini benimseyen Hezerce ka
bilesinin reisi İsmail ide'in şahsında kuv
vetli bir destek buldu. Giderek düşünce
leri benimsendi ve civardaki kabileter in 
Murabıtlar'a karşı duyduğu hoşnutsuzluk 

onun çok sayıda gücün lideri olmasını 
sa ğladı. Bu s ıra da kendini mehdi ilan 
etmeyi planlayan İbn TGmert. 5 15'te 
(1121 ) İcilliz 'deki Garülmukaddes adlı bir 
mağaraya çekildi ve Mağrib'de mehdinin 
ortaya çıkmasının çokyakın olduğunu yay
maya başladı. Aynı yıl mehdlliğini ilan et
ti; öğrencisi Abdülmü'min ve yanındaki 
dokuz kişi onun mehdi olduğunu. hayat
ları boyunca kendisine sadık kalacakları
nı bildirdi. "el-Mehdiyyü'l-ma'lGm. el-ima
mü'l-ma'sGm. kaimü'z-zaman , el-kaim 
bi'l-hak, el-kaim biemrillah. ed-dal ila se
blli'l-hak" gibi unvanıarta anılmaya başla
yan İbn Tümert mensuplarından bir ağa
cın altında biat aldı. Allah ' ı cisim olarak 
kabul edip yaratılmışlara benzettikleri , 
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zulüm yaptıkları . fesat çıkardıkları , insan
ların caniarına ve maliarına kastettikleri , 
dolayısıyla dinden çıktıkları gerekçesiyle 
Murabıtlar'a karşı Abdülmü'min el-Kumi 
ve Ebu Muhammed el-Beşir kumandasın
da şiddetli bir mücadele başlattı. Bütün 
Masmüde kabilelerinin kendisini destek
lemeye hazır olduğu iki yı l boyunca Anti 
Atlas bölgesi ve Sus'ta çoksayıda çarpış

ma meydana geldi. Murabıtlar'ın güçle
rin i arttırma çabalarına karşı İbn Tüm ert. 
daha iyi bir savunma ortamına kavuşmak 
için 517 (1123) yılında Tinmellel'e intikal 
etti ve şehir halkını çıkarıp buraya yerleş
ti. Artık İ bn Tümert, Hz. Peygamber' e ve 
taraftarları da aşere-i mübeşşereye ben
zetiliyor, seferlerine "megazl" , s 1 S'te 
(1121) yapılan biata " Rıdvan biatı", Tin
mellel'e intikaline de "hicret" deniliyor
du . 

Tinmellel'de manevi temeller i atılan 
devlet. bünyesindeki kabHelerin farklı sta
tülere ayrıldığı federal bir birlik niteliğin 

dedir. İbn Tümert'in ölümüne kadar de
vam eden bu derecelenmede zi rvede 
mehdinin kabilesi olan Herga ve sırasıyla 
Tinmellel kabileleri, Hintate. Masmüdeve 
diğerleri gelmekteydi. Bu arada İbn Tü
mert. toplumun işlerin i yürütmek üzere 
her birinin başında kendisinin bulunduğu 
üç meclis kurdu. 1. Onlar meclisi. Mehdi
ye en yakın on kişiden teşekkül eden bu 
meclis hükümet gibi faaliyet göstererek 
kararlar verir. bunları yürütür, siyaset ve 
akldeyle ilgili planları düzenlerdi. z. Elli
ler meclisi. Kabile reisierinden oluşan bu 
meclis danışma kurulu niteliğindeydi. 3. 
Yetmişler meclisi. Daha geniş anlamda 
bir danışma organıydı. Bunların dışında 
İbn Tümert taraftarlarını idari, askeri ve 
mesleki bakımdan birtakım teşkilat l a

ra ayı rmıştır (Abdülmedd en-Neccar, s. 
ı 16- 1 ı 7) . 

İbn Tümert'in bundan sonraki birkaç 
yılı ordu içinde dayanışmanın arttırılma
sı ve yayılması çabalarıyla geçti. Murabıt
lar 'ın Endülüs'te ortaya çıkan bazı prob
lemlerle meşgul olmaları Muvahhidler'in 
işin i kolaylaştırırken kendi aralarında baş 
gösteren ihtilafları da güçlendirdi. Büyük 
ihtimalle hareketin çok süratli gelişme
siyle birlikte beliren sabırsızlık, İbn TG
mert'in yolundan uzaklaşan ayrılıkçı ya
hut şüpheli kişileri ortadan kaldırma 
prensibinin ana sebebini teşkil etmiştir. 
Onun Beşir el-Venşerlsl'ye , ihlas ve sami
miyetinden şüphelendiği kişilerin ayıkla
narak öldürülmesini emretmesinin Mu-
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vahhidler arasındaki huzursuzluğu art
tırdığı sanılmaktadır. 

İbn Tfımert, Merakeş'i ele geçirmek 
için 524 (1130) yılında Ebfı Muhammed 
el-Beşlr'in kumandasında büyük bir se
fer başlattı. Fakat şehri altı hafta sürey
le kuşatan Muvahhidler başarılı olama
dılar ve Onlar meclisinin beşinin öldüğü 
Buhayre yakınındaki savaşta yenildiler. 
Bu yenilgi, Muvahhidler üzerinde büyük 
bir psikolojik tesir bırakmasına rağmen 
hareketi durduracak bir sonuç doğurma

mıştır. İbn Tümert bu mağlfıbiyetten bir
kaç ay sonra 14 Ramazan 524 (21 Ağus
tos 1130) tarihinde öldü. Yakın arkadaş
ları ölümünü halefi Abdülmü'min'in ilan 
etmesine kadar üç yı l süreyle gizlediler. 
Cenazesi daha sonra Tinmellel'de defne
dildi. 

Görüşleri. Kendisini dini manada bir 
ıslahatçı. Kitap ve Sünnet'e bağlı bir li
der olarak gören İbn Tü mert. akldesinde 
tevhid ve imarnet doktrinine özel bir yer 
vermiştir. iman için yegane asıl olarak 
gördüğü bilgiyi "sayesinde gerçeklerin 
ve özelliklerin birbirinden ayırt edildiği 
kalpteki nur" şeklinde tanımlamış . böy
lece nesne ve olayların mahiyetlerinin de
ğil ancak özelliklerinin bilinebileceğine 
işaret etmiştir. öte yandan onun "kalp
teki nur" ifadesinden hareketle vehbi bil
ginin yanı sıra akıl. nakil ve duyular yo
luyla elde edilen iktisabl bilgiyi de kabul 
ettiği anlaşılmaktadır. 

İbn Tümert' in tevh id doktrinine çok 
önem vermesi taraftarlarının Muvahhid
ler olarak anıimalarına sebep teşkil et
miştir. Ona göre Allah'ın varlığı akılla za
ruri olarak bilinir. O'nun varlığını bilmek 
ve O'na iman etmek her mükellefin ilk 
dini görevidir. Ancak isbat- ı vacib bilgisi , 
insanda doğuştan mevcut olan zaruri bil
gilerden olmayıp "her fiil bir faili gerekti
rir" şeklinde ifade edilebilecek illiyyet 
gibi basit bir ilkeye dayandırılan istidlal 
neticesinde oluşmaktadır. İbn Tümert'in 
Allah ' ın varlığını mutlak bir vücüd şeklin
de izah edip zat-sıfat ilişkisi hakkında açık 
bir görüş belirtmemesi, İbn Teymiyye ve 
Sübkl gibi alimler tarafından sıfatları ta'
tll ederek Mu'tezile'ye tabi olduğu şeklin
de değerlendirilmişse de (Mecmü'u {eta

va, XI, 484-485; Tabalf:at, VI, ı ı 7) kendisi 
Allah'a çeşitli selbl ve sübütl sıfatlar nis
bet etmiştir. Fakat ona göre zat ve sıfat
Iarın keyfiyetin i ve birbirleriyle ilişkisini 
kavramakta aklın bir rolü yoktur. Dolayı

sıyla İbn Tümert, sıfatlar konusunda ta'-

til değil teşbih ve tecslmden kaçınan ten
zihçi bir yaklaşım sergilemiştir. Buna bağ
lı olarak Allah'a naslarda bulunanların dı
şında herhangi bir isim nisbet etmenin 
doğru olmayacağı görüşünü de savun
muştur. Ona göre naslarda geçen "yed, 
istiva, nüzfıl" gibi haberi sıfatiara ben
zetme ve keyfiyet belirlemeye çalışma
dan inanmak gerekir. İbn Tümert Allah 'ın 
ahirette bütün mürninler tarafından gö
rüleceği, keyfiyeti hakkında konuşmadan 
ve teşbihe gidilmeden söz konusu rü'ye
te inanılması gerektiği görüşündedir. 

imarnet doktrinine önem veren İbn TO
m ert'te Şii tesirler müşahede edilmekte
dir. Ona göre imarnet dinin rükünlerin
den biridir ve imam masumdur. Ancak 
Hulefa-yi Raşidln'in imameti meşrfıdur. 
İbn Tümert'in masum imam görüşü . ken
disini Berberller'e kabul ettirme çabası
nın sonucu olarak görülmektedir. Meh
dlliğini ilan eden İbn Tümert'in bu konu
daki görüşü de Şla'nın anlayışına benzer. 
Mehdi'ye iman etmek gerekli olup bu hu
susta şüpheye düşen kafirdir. Mehdi ola
rak imametini kabul eden öğrencileri va
sıtasıyla halktan biat alan İbn Tümert. 
sadece kendisine itaat edip yolundan gi
denleri Muvahhidler olarak adlandırmış. 
diğerlerini ki!ıfir saymıştır. İyi ve kötü fiil
Ieri yapabilme gücünün insanlara Allah 
tarafından önceden verilmiş olduğu yo
lunda Mu'tezill görüşü benimsemiş , kes
bi, kuldaki kudretin mahallinde fiilin bu
lunması şeklinde düşünmüştür. Yaratıcı 

ise gerçekte Allah'tır ve bu konuda orta
ğı yoktur. İbn Tümert'in bu hususta da 
karşıt görüşleri bir araya getirdiği söyle
nebilir. 

Zühd ve takvası ile salihlere benzerne
ye çalışan İbn TOmert'in bu konudaki as
ll prensibi kötülüğü yok etmekti. Bu dü
şünceyi öğrencilik yıllarında benimsemiş 

ve yaşadığı sürece devam ettirmiştir. İç
ki içenleri şiddetle cezalandırması, mOsi
ki aletlerini kırdırması . lüks elbise giyen
Iere engel olması bunun bir sonucudur. 
İ bn Tümert, Serberi İslam telakkisinden 
putperestlik kalıntılarını ve dinin tasvip 
etmediği birçok adeti bu prensibe göre 
ortadan kaldırmak istemiştir. 

İbn Tümert'e göre şer 'l hükümlerin 
kaynağı Kitap ve Sünnet'tir. Kıyasa daya
nan ictihad asıl olmayıp fer'ldir. Belirli bir 
devirde fakihlerin icmaı ise asıldan çok 
fer'a yakındır. Şeriarta asıl olan icma Me
dine fakihlerinin sahih olarak nakledilen 



icmaıdır. Bu bakımdan Medine ehlinin 
devamlı olarak yaptıkları şeyler sahihtir. 
Aklın kanun koymadayeri yoktur. Bazı 
konularda farklı mezheplerin görüşleri 

ni benimsemekle beraber itikadda daha 
çok Eş'arl, fıkıhta Maliki mezhebine bağ
lı olduğu belirtilen İbn TOmert'in görüş
leri incelendiğinde asıl amacının Mura
bıtlar Devleti'ni ortadan kaldırmak oldu
ğu görülür. 

Eserleri. 1. Kitabü E'azzi ma yutlab. 
Adını ilk cümlesinden alan eser delil. 
um um- husus, ilim. aklde, imamet, iba
detler. cihad, mehdinin alametleri gibi 
konuları ihtiva eden çeşitli risalelerden 
oluşur. Yazma nüshası Paris Bibliotheque 
Nationale'de kayıtlı olan eser (nr. 1451 ). 
lgnaz Goldziher (Cezayir 1903) ve Am
mar Tali bl (Cezayir 1985) tarafından ya
yımlanmıştır. 2. el-Mürşide. Kitabü 
E'azzi ma yutlab içinde et-Tenzihan 
ve 't-tesbil).ô.n adıyla yer alan tevhid ri 
salesidir. İbn TOmert'in etrafındakilere 
Berber'i diliyle okuttuğu bilinen eseri İbn 
Ab bad et-TIIimsan'i ed-Dürretü'l-muşi
de ff şerl).i'l-Mürşide adıyla şerhetmiş
tir. Risaleyi eleştiren İbn Teymiyye, İbn 
TOmert'in sıfatlar konusunda filozoflar
dan etkilendiğini, Cehmiyye'ye yakın bir 
yol tuttuğunu, günah işleyenleri öldür
mek suretiyle Haridier gibi hareket et
tiğini belirtmektedir [fl1ecmQ'u {ettwa, 
XXXV, 142-143) el-Mürşide , Goldziher 
tarafından Fransızca tercümesiyle bir
likte neşredilmiştir (ZDMG, XLI, 72-73; 
XLIV. 168- 170) 3. el-'A~ide. Aynı kitap 
içinde yer alan bu ri sal e de Serberi diline 
çevrilmiş olup Mısır baskısından başka 

(Kah i re 1328) Hen ri Masse tarafından 
Fransızca'ya çevrilerek yayımlanmıştır 
(Paris 1928) 4. Mul).a?,?,i'l-Muvatta'. 
imam Malik'in. Yahya b. Abdullah b. Bü
keyr ei-MahzOml rivayetiyi e gelen el-Mu

vatta' adlı eserinin muhtasarıdır. İbn TO
mert. öğrencisi Abdülmü'min b. Ali'ye 
imla ederek meydana getirdiği bu ese
rinde hadislerin son ravi dışındaki ravi
lerini çıkarmıştır. Bilinen dört nüshasın

dan Cezayir'de olanı Goldziher tarafın
dan Muvatta'ü'l-İmam el-Mehdi adıy
la yayımlanmıştır (Cezayir ı 905; diğer 
nüshaları için bk. Hizanetü'I -Karaviyyln. 
nr. 40/181; Ra bat ei-Hizanetü'l-amme, nr. 

840c. 1222c). S. Mu]]taşaru Şal).il).i Müs
lim. Yine isnadları çıkarılmış bir muhta
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münden kısa bir süre önceiradettiği 
"veda hutbesi" de yer alan bazı risalele
ri daha bulunmaktadır (Abdülmedd en
Neccar.s. 145-158) 
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Şii hadis hafızı. 

~ 

15 Muharrem 249'da (1 O Mart 863) KO
fe'de doğdu. Dördüncü ve beşinci nesil
den dedeleri Ben! Haşim'in mevlasıdır. 
Babası kitap istinsah etmek, edebiyat ve 
sarf- n ah iv öğretmekle hayatını kazanan 
ve Şla'nın CarOdiyye koluna mensup olan 
Zeyd! bir alimdi. Sarf ve nahivde derin 
bilgisinden dolayı Ukde lakabıyla anıldığı 
için oğlu da İbn Ukde diye tanındı (Sem'a
nl, IV, 214; ibnü'I-Eslr, ll , 348). İbn Ukde260 
(874) yılı civarında hadis tahsiline başla
dı. öğrenimini tamamlamak için Hicaz 
ve Bağdat'a gitti. İbn Ebü'd-Dünya, EbO 
Müslim ei-Kecd, Hasan b. Ali b. Affan. Ali 
b. DavOd ei-Kantarl, İbn EbO Hayseme 
gibi muhaddislerden ders aldı. Kendisin
den İbnü'I-Ciabl. İbn Adi. İbn Şahin. Tabe
r anı. Darekutnl. Hakim ei-Keb'ir. İbnü'I
Mukr'i ei-İsfahanl. İbn Cümey' el-Gassanl. 
İbn Ziyad en-N'isabQr'i gibi Sünni muhad
dislerle Harun b. MO sa et-Telukberl, Ah
med b. Muhammed b. Salt gibi Şil alim
ler rivayette bulundu. İbn Ukde 272'de 
(886) hadis öğrenmek için Bağdat'a git
ti. Otuz yıl sonra yaptığı ikinci seyahatin
de Bağdatlı muhaddis Yahya b. Said'in bir 
rivayetine karşı çıkması üzerine Yahya b. 
Said ve arkadaşları tarafından dönemin 
vezirine şikayet edildi. İbn Ukde'yi hap
settiren vezir kimin haklı olduğunu öğ
renmek üzere İbn E bO Hatim'e mektup 
yazdı; İbn EbQ Hatim'in İbn Ukde'yi haklı 
bulması üzerine de onu serbest bıraktı. 
Bu olay İbn Ukde'nin daha çok tanınması
na vesile oldu. Bağdat'a üçüncü defa Sa
fer 330 'da (Kasım 941) gitti; Rusare ve Şi
ller'e ait Serasa camilerinde hadis meclis
leri akdetti. 

Yaşadığı dönemde Küfe'nin en büyük 
muhaddis ve hafızı. tefsir ve ri cal alimi 
olan İbn Ukde al! ve nazil rivayetler top
lamış. talebelerinden de hadis yazmıştır. 
Küfe'de İbn Mes'Qd'dan sonra ondan da
ha güçlü bir hadis hafızının görülmediği, 
özellikle KOfeliler arasında Ehl-i beyt'in 
rivayet ettiği hadisleri ondan iyi bilen bir 
kimsenin bulunmadığı belirtilmiş. çok sa
yıda hadisi toplayıp ezberlediği, kütüpha
nesinde de pek çok kitabın yer aldığı riva
yet edilmiştir. İbn Ukde 7 Zilkade 332'de 
(1 Temmuz 944) Küfe'de vefat etti. 

İbn Ukde sika bir muhaddis olmakla 
birlikte onun güvenilir sayılmadığını ileri 
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