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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). 
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İBN UKKAŞE 

(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 



görülmüştür. Zehebl ise bu iddianın doğ
ru olmadığını belirtmiştir (A'lamü 'n-nü
bela', IX, I 17. I 18). 

İbn Uleyye 1 3 Zilkade 193'te (28 Ağus
tos 809) Bağdat'ta vefat etti ve Abdullah 
b. Malik Kabristanı'na defnedildi. Karde
şi Rib'l ile oğulları Dımaşk Kadısı Eb Cı Be
kir Muhammed ve Hammad da muhad
dis olup üçüncü oğlu İbrahim'in ise Kur
'an'ın mahiCık olduğunu savunan. İmam 
Şafii ile münazaralar yapan. Cehmiyye 
mezhebine mensup bir kelamcı olduğu 
belirtilmektedir (Hatlb, VI, 20-23). 

İbn Sa'd, Yahya b. Main, Ali b. Medln'i. 
. Ebu DavCıd ve N esai'nin si ka olarak de
ğerlendirdiği. Ahmed b. Hanbel'in güve
nilirliğin zirvesinde gördüğü ve Şu'be b. 
Haccac' ın "seyyidü'I-muhaddisln" diye ni
telendirdiği İbn Uleyye'nin rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer almıştır. Onun son de
rece güçlü bir hafızaya sahip olduğu. bu 
sebeple hadis rivayet ederken önünde ya
zılı metin bulundurmadığı belirtilmekte
dir. Ahmed b. Hanbel'le birlikte iken yan
Iarına gelen bir kişinin. Abdullah b. Amr 
b. As'ın hadisleri yazmak için izin isteme
sine Hz. Peygamber'in olumlu cevap ver
diğini gösteren hadisi (Eb O DavOd, "<ilim", 
3) rivayet etmesi üzerine İbn Uleyye'nin 
bunun yalan olduğunu söylemesine ba
kılacak olursa (Ahmed b. Hanbel. ı . 244-
245 ; ll , 388) onun hadisleri ezberden ri
vayet etmekle kalmayıp aynı zamanda 
hadis yazmanın yasak olduğu görüşünü 
benimsediğini göstermektedir. EbCı Da
vCıd'un hata yapmayan muhaddis bulu
namayacağını söyledikten sonra İbn Uley
ye'yi bundan istisna etmesi (Zehebl, Mi
zanü'l-i'tidal, I, 2 16), Cabir b. Abdullah'ın 
rivayet ettiği müdebber* konusundaki 
hadiste (E bO DavOd, ""'t~". 9; Nesa!, "Bü
yü'", 84) köle ile efendisinin adlarını de
ğiştirerek nakletmesi dışında bir kusuru 
bulunmaması onun zabtının da son dere
ce sağlam olduğunu ortaya koymaktadır. 

İbn Uleyye'ye nisbet edilen Kitôbü't
Tahfıre, Kitfıbü 'ş-Şalr'it, Kitfıbü 't-Telsir 
ve Kitfıbü'l-Menfısik adlı eserlerin (İb
nü'n-Nedlm, s. 227) günümüze gelip gel
mediği bilinmemekte. EbCı Bekir ei-Eb
herl'nin oğlu EbCı Ca'fer'in er-Red 'ala 
İbn 'Uleyye adıyla bir kitap yazdığı kay
dedilmektedir (a.g.e., s. 20 ı ). 
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İBN UNEYN 
(~..:_r.l) 

Ebü'l-Mehasin Şerefüddin Muhammed 
b. Nasrillah b. el-Hüseyn 

b. Uneyn ei-Ensari 
(ö. 630/1233) 

Hicivleriyle tanınan şair ve vezir. 
L ~ 

9 Şaban 549'da (19 Ekim 1154) Dımaşk'
ta doğdu. Soyu ensara dayandığından En
sari nisbesiyle anılır. Dımaşk'ta Ebü'I-Ka
sım İbn Asakir, Ebü's-Sena Muhammed b. 
Arslan eş-Şeyzer'i. Kutbüddin en-NişabCı
rl ve Kemaleddin eş-ŞehrezCır'i'nin , Bağ

dat'ta MinCıçihr b. Türkanşah'ın dersleri
ne devam etti. İbn Düreyd'in meşhur söz
lüğü el-Cemhere'yi adeta ezberledi. On 
altı yaşında iken şiir yazmaya başladı. Ye
tiştiği dönemde Suriye bölgesini NCıreddin 
Mahmud Zengl yönetiyordu . İbn Uneyn 
daha sonra burada EyyCıbl Devleti'nin ku
ruluşuna şahit oldu. Zeng'iler ve EyyCıbl
ler devrinde devlet yöneticileri. vezirler. 
kumandanlar ve alimler için hicviyeler ya
zan İbn Uneyn. Selahaddin-i EyyCıbi'ye şi
kayet edildi (570/ 1 ı 75). Bu olay üzerine 
Dımaşk'tan sürüldü ve yaklaşık yirmi yıl 
boyunca Suriye, Azerbaycan. Horasan. 
Gazne, Harizm ve Maveraünnehir'de do
laştı. Rey'de bulunduğu sırada Fahreddin 
er-Razi'den yakın ilgi gören İbn Uneyn ona 
birçok defa methiye yazdı. Rey'den Hin
distan'a, oradan da Yemen'e geçti. Ye
men'de hüküm süren Selahaddin-i EyyCı
bi'nin kardeşi Seyfülislam Tuğtegin'e yaz
dığı şiirler sebebiyle onun iltifatlarına 
mazhar oldu. Bir müddet Yemen'de kal
dıktan sonra Mısır'a gidip gelerek ticaret
le uğraştı. Mısır'da bulunduğu süre içinde 
edebiyat ve şiir meclislerine devam ede
rek "Dımaşk şairi" unvanı ile tanındı. 

İbn Uneyn. Selahaddin-i EyyCıbi'nin ölü
münden ( 589/ ı ı 93) sonra Dımaşk'a dön
mek için EyyCıbl Sultanı I. ei-Melikü'I-Adil'e 
bir methiye yazdı ve hükümdarın izniyle 
593'te (1197) Dımaşk'a geri döndü. ei
Melikü'I-Adil'in oğlu ei-Melikü'I-Muazzam 

İBN UNEYN 

ona büyük saygı gösterdi. 623'te ( 1226) 
kendisini elçi olarak tayin ettiğinde İbn 
Uneyn Erbil'de İbn Hallikan'la görüştü. 
Hükümdar daha sonra onu vezir tayin 
etti. ei-Melikü 'I-Muazzam'ın ölümünün 
ardından oğlu ei-Melikü'I-Eşref Musa za
manında göreviriden ayrılıp evine çekilen 
İbn Uneyn 20 Reb'iülewel 630'da (4 Ocak 
1233) Dımaşk'ta vefat etti. Kaynaklarda 
iyi bir şair olmasının yanında hadis. fıkıh, 
tefsir. lugat. mantık. tarih. astronomi ve 
matematik gibi ilimlerle de ilgilendiği 
kaydedilmektedir. 

Büyük Arap şairlerinin eserlerini ince
lediği anlaşılan İbn Uneyn'in şiirleri. fasih 
lafızlarla sağlam terkiplerden oluşan mü
kemmel bir örgüye sahiptir. Bu ise onun. 
el-Cemhere'den ezbere nakiller yapabi
Iecek derecede güçlü Iugat bilgisinden 
ileri gelmektedir. Hicivlerinde halk diline 
ait kelimeler kullanması uzun zaman de
ğişik bölgelerde bulunmasından kaynak
lanmış olmalıdır. Hemen herkesi hicvet
meyi adet haline getiren İbn Uneyn. in
sanların sadece yanlışlarını değil bazı vü
cut sakatlıklarını da hiciv konusu yapmış
tır. Mi]frdzü'J-a'rdz adlı SOO beyitlik bir 
şiirinde Dımaşk büyüklerini bu açıdan 
eleştirmiş. bu yergileri sebebiyle zındık
lıkla itharn edilmiştir. 

İbn Uneyn'in şiirleri daha sonra derle
nerek divan haline getirilmiş. çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları bulunan 
divan Hal'il M erdem Bek tarafından yayım
Ianmıştır ( Dımaşk ı 946; Beyrut. ts.). Kay
naklarda onun İbn Düreyd'in el-Cemhe
re'sini ihtisar ettiği , el-Melikü'I-Azlz Iaka
bıyla bilinen Yemen Sultanı Seyfülislam 
Tuğtegin'in hayatına dair et-Tarihu'l
~zizi adlı bir kitap yazdığı kaydedil~ek
tedir. 
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