
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
sar olup bilinen tek nüshası Merakeş'te 
İbn Yusuf Kütüphanesi'ndedir (nr. 403) . 
İbn TOmert'in bunlardan başka, toplam 

sayısı otuz üçe ulaşan ve aralarında ölü
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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İBN TÜRK 

(bk. ABDÜLHAMID b. VASİ' b. TÜRK). 
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İBN UKDE 

ı 

(ö~ 0-!f) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Sa!d ei-Hemdani ei-CarCıd! 

(ö. 332/944) 

L 
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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iBN UKDE 

sürenler de vardır. Zeydiyye'nin CarQdiy
ye koluna mensup olan İbn Ukde'yi Küfe
liler'in rivayetlerini tahrif etmek, Hz. Ebu 
Bekir ve Hz. ömer aleyhinde sözler nak
letmek, bazı KQfeliler'e hadis yazıp onlar
dan bu hadisleri rivayet etmelerini iste
rnek, daha sonra bu hadisleri onlardan 
bizzat rivayet etmekle suçlanmıştır (Ha
tlb, V, 20-22). Ayrıca garlb ve münker ha
dis rivayet ettiği, meçhul ravilerden hadis 
naklettiği, rivayet ettiği hadislerle amel 
etmediği ve rivayetlerinde bazı ölçüsüz
lükler bulunduğu belirtilmiştir. Bilhassa 
vicade yoluyla elde ettiği hadisleri rivayet 
etmesi yüzünden ten ki de uğramıştır. Bu
na rağmen İbn Adi onun hadiste otorite 
olduğunu . tenkide uğrayan herkesi eseri
ne alma prensibi sebebiyle el-Kamil'de 
onun biyografisine de yer verdiğini söy
lemektedir (I, 208). Zehebl, İbn Ukde'nin 
hadis uydurmakla itharn edilemeyeceği
ni. Ebu Ali en-Nisabürl de aleyhinde söy
lenenlere itibar edilmemesi gerektiğini, 
Darekutnl ise onun herkesin bildiği şey
leri bildiğini, ancak başkalarının ondaki 
ilme tam olarak sahip olmadığını belirt
mektedir. Sika bir muhaddis olan Da'lec b. 
Ahmed'in el-Müsned'inin kontrolünü İbn 
Ukde'ye yaptırması da onun güvenilirliği
ni ve ilmi seviyesini ortaya koymaktadır. 

İmamiyye mezhebine mensup muhad
dislerden çok sayıda hadis rivayet eden 
İbn Ukde'den Sünni ve Şii hadisçiler riva
yette bulunmuşlardır. Bunda onun aşırı
lığa kaçmaması, Hz. Ebu Bekir'le ömer'i 
öven rivayetleri nakletmesi etkili olmuş
tur. ResQJ-i Ekrem'in. Hz. Ali'ye Ebu Be
kir'le Ömer'i göstererek onların ehl-i cen
netin efendisi olduklarını bildirmesiyle il
gili hadisi ölümünden iki yıl önce talebe
lerine yazdırdığını söyleyen Zehebl, İbn 
Ukde'nin aşırı Şiiler'den olmadığını kay
detmektedir(A'Iamü'rı-nübela', XV, 343). 

Eserleri. 1. Kittıbü Zikri'n-nebi ve'ş

şa]]ratü ve 'r-rah ib ve turu./iu ?;alik. 
Nabia Abbott tarafından İngilizce tercü
mesiyle birlikte Studies in Arabic Lit
erary Papyri adlı eser içinde neşredil
miştir (Chicago 1957, I, I 00- I 08). Z. C üz' 
min ]J.adi§ih (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Umumi, nr. 458 I, vr. 9- I 5). 3. Kittıbü'r-Ri
ctıl. Ca'fer es-Sadık'tan rivayette bulu
nanlar hakkında olup yaklaşık 4000 raviyi 
ve her birinin rivayet ettiği hadisleri ih
tiva etmektedir. 4. Tefsirü'l-Kur'an. Şii 
alimi Ahmed b. Ali en-Necaşl(ö. 450/1058) 
bu tefsiri gördüğünü bildirmiş. VIII. (XIV.) 
yüzyılda da eserden faydalanıldığı belir
tilmiştir (DMT, IV, 498). 5. Kitabü's-Sü
nen. Çok hacimli bir eser olduğu kayde
dilmiştir. 
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İbn Ukde'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Kittıbü't-Tari]] 
ve ~ikru men reva'l-]J.adi§ (tamamlan
mamıştır). Kitabü Şul]J.i'l-Hasan ve Mu
'aviye, Kittıbü'l-Hasaneyn, Kittıbü'r
Raye, Kittıbü men reva 'an emiri'l
mü'minin 'Ali ve Müsnedüh, Kitabü 
men reva 'ani'l-Hasan ve'l-Hüseyin, 
Kitabü men reva 'an 'Ali b. el-Hüseyin 
ve a]]btıruh, Kitabü men reva 'an Ebi 
Ca'fer Mu]J.ammed b. 'Ali ve a]]btıruh, 
Kitabü men reva 'an Zeyd b . 'Ali ve 
Müsnedüh, Kittıbü men reva 'an Fatı
ma min evltıdiha, Kittıbü men reva 'an 
'Ali ennehu ./iasimü'l-cenneti ve'n-nar, 
Kitô.bü 'ş-Şi'a min aş]J.tıbi'l-]J.adi§, Kitô.
bü Tesmiyeti men şehide ma'a emiri'l
mü'minin ]J.urubehu mine'ş-şa]J.abe 
ve't-tabi'in, Kitabü'l-Cehr bi'l-besme
le, Kitô.bü A]]btıri Ebi Hanife ve Müs
nedüh, Kitabü'l- Vilaye ve men reva 
yevme Ciadir Ijum, Kitabü Fazli'l-Ku
fe, Kitô.bü't-Tesmiye fi fı./ihi Ehli beyt 
bi'l-al]btır, Kitô.bü'ş-ŞCırd, Kitdbü Tu
ru./iı ]J.adi§i'n-nebi li- 'Ali "En te minni 
bi-menzileti Hdrune min Musa", Ki
tdbü Ya]J.yd b. el-Hüseyin b. Zeyd ve 
a]]bdruh, Kitdbü'l-Adab, Kitdbü Turu
./iı ]J.adi§i "men küntü mevldhü fe-'Aliy
yün mevldhü ", Kitdbü't-Td'ir, Müsne
dü 'Abdilldh b. Bükeyr b. A'yün, Tari
./iu tefsiri ./iavlihi te'dld "innemd ente 
mün~ir", Kitdbü'l-Me]J.tısin, Kitdbü'l
Müvdldt (İbn Hacer el-İşabe'de bu eser
den faydalan·mıştır, Sezgin, I, I82). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Adi. el-Kamil, 1, 208-209; Ahmed b. Ali 
en-Necaşi, Ricalü 'n-Necaşf(nşr. M. Cevad en
Nainl). Beyrut 1408/1988, ı, 240-242; Ebu ca·
fer et-TCısi, el-Fihrist, Beyrut 1403/1983, s. 56-
57; a.mlf .. Ricalü't-TCısf (nşr. M. SadıkAl-i Bah
rülu!Om). Necef 1381/1961, s. 441-442; Hatib, 
Tarf/]u Bagdad, V, 14-23; Sem'ani. el-Ensab 
(BarOdi).IV, 214-215; İbn ŞehraşCıb. Me'alimü'l
'ulema' (nşr. Muhammed SadıkAl-i Bahrülu!Cım). 
Beyrut, ts., s. 16-17; İbnü'I-Cevzi, el-Munta;;:am, 
VI, 336-337; İbnü'I-Esir. el-LCıbab, ll, 348; İbn 
Abdülhadi, 'Ulema'ü'l-/:ıadfş, lll, 28-32; Zehe
bi, Te;;kiretü'l-J:ıuf(i'ı?, lll, 839-842; a.mlf., A'la
mü'n-nübela', XV, 340-355; a.mlf .. Mfzanü'l
i'tidal, 1, 136-138; Safedi, el-Vafi, VII, 395-396; 
İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, 209; İbn Hacer. Usa
nü '1-Mfzan, ı, 263-266; Hansari. Rauzatü '1-cen
nat, ı. 208-209; izaJ:ıu'l-meknun, ı , 303; 11,260, 
287, 290, 297, 306, 311 , 350; Hediyyetü 'l-'ari
fin, 1, 60; Kettani. er-Risaletü'l-müstetra(e, s. 
112; Sezgin, GAS, ı, 182; Elbani, Mal] tu tat, s. 
87; Abbas ei-Kummi, el-Küna ue'l-el~ab, Bey
rut 1983, 1, 358-359; Nüveyhiz. Mu'cemü'l-mü
fessirfn, ı , 59-60; C. Awad, fjaza'inü '1-kütübi'l
~adfme fi'l-'lra~, Beyrut 1406/1986, s. 216-
218; W. Madelung, "I b n 'U]5da", EJ2 Suppl. 
(İng.). s. 400-401; DMT, IV, 498; Ahmed Paket
çi, "İbn 'U]5de" , DMBİ, IV, 318-319. 

~ KEMAL SANDIKÇI 

L 

L 
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(bk. HAKEM b. UKKAŞE). 

İBN ULEYYE 
( ~~1) 

Ebu Bişr İsma:il b. İbrahim 
b. Mi15sem el-Esedi el-Basri 

(ö. ı 93/809) 

Hadis hafızı, fakih 
ve müfessir. 

_j 

_j 

11 o (728) yılında Basra'da doğdu. As! en 
Horasanlı olan ailesinin Küfe'ye yerleştiği, 
ticaretle uğraşan babasının Beni Esed'in 
mevlası olan Uleyye bint Hassan ile evie
nerek Basra'ya göç ettiği bilinmektedir. 
Uleyye'nin İsmail'in anneannesi olduğu 
görüşü (Hat!b, VI, 23 I) isabetli değildir. 
İsmail, annesine nisbetle İbn Uleyye diye 
meşhur olmuşsa da kendisinin bundan 
pek hoşlanmadığı ve "Beni İbn Uleyye di
ye çağıran gıybetimi yapmış olur" dediği 
nakledilmektedir (Ahmed b. Hanbel, II, 
372). Ancak Zehebl, Hz. Peygamber'in de 
bazı sahabileri zaman zaman anneleri
ne nisbetle çağırdığına dikkat çekerek İs
mail' i bu davranışından dolayı eleştirmiş
tir (A'lamü'n-nübela', IX. 108). 

İlk dini bilgileri Abdülvaris b. Said et
Teyml'den öğrenen İbn Uleyye daha sonra 
Eyyüb es-Sahtiyanl. Ata b. Saib, Humeyd 
et-Tavli, Abdullah b. Avn ve İbn Ebu ArQ
be gibi hocalardan istifade etti. Aynı za
manda hocaları olan İbn Cüreyc ve Şu'be 
b. Haccac ile Abdurrahman b. Mehdi. Ali 
b. Medlnl, Yahya b. Main, Ebu Hayseme 
Züheyr b. Har b, İshak b. Rahuye, Ahmed 
b. Hanbel, Halife b. Hayyat ve Fellas gibi . 
alimler de onun talebeleri arasında yer 
aldı. 

İbn Uleyye, Harünürreşşld'in hilafetinin 
(786-809) son yıllarında Basra'da kadılık 
görevine getirildi. Ancak Abdullah b. Mü
barek'in kendisini, alimierin devlet yöne
ticilerinden uzakdurması gerektiği husu
sunda uyarması üzerine yaşiandığın ı ileri 
sürerek halifeden affını istedi, halife de 
bu isteğini kabul etti (Hatlb, VI, 235-236). 
Dlvanü's-sadaka ve Divan-ı Mezalim'de de 
görev yapan İbn Uleyye, halku'l-Kur'an 
görüşünü benimsemekle suçlanmışsa da 
hilafet makamına yeni geçen Emin'in bu 
konuyu kendisine sorması üzerine bunun 
bir yanlış anlamadan kaynaklandığını be
lirterek tövbe etmiştir (Ahmed b. Hanbel, 
I, 377). İbn Uleyye'nin nebiz içmesiyüzün
den eleştirilmesi denebizin fıkhl hükmün
deki ihtilaf dolayısıyla kendisinin güveni
lirliğine zarar vermeyecek bir fiil olarak 


