
200.000 dinar gönderip barış teklifinde 
bulundular. İbn Kündacık önce bu teklifi 
reddetti. Ancak Isa, İshak ve Ebü'I-Mağ
ra'nın kendisiyle savaşmak üzere toplan
dıkları haberini alınca kabul etmek zorun
da kaldı. Daha sonra İbn Kündacık ile bu 
üçlü ittifakın kuwetleri arasında Nusay
bin'de yapılan savaşı İbn Kündacık kazan-

. dı. Amid'e kadar onları takip etti ve mal

. !arına el koydu (Ramazan 267 /Nisan 881 ). 
Taberi (Tari/], IX, 627) ve İbnü'I-Eslr (el
Kamil, vıı. 397) Isa b. Şeyh'in ölüm tari
hini 269 (882-83) olarak verirler. İbnü'I
Eslr onu irmlniye ve Diyarbekir valisi di
ye tanıtır (a.g .e. , VII, 397). Isa'nın ölümü 
üzerine yerine oğlu Ahmed geçti. 
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İSA b. YÜNUS 

(bk. SEBÜ, isa b. Yunus). 

ei-iSABE 
(~ ı...yı) 

İbn Hacer ei-Askalani'nin 
(ö. 852/1449) 

sahabenin hayatına dair eseri. 
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Tam adı el-İşô.be ii temyizi'ş-şaf:ıô.be 
olup müellifin FetJ:ıu'l-bô.ri'den sonra en 
önemli eseri kabul edilmektedir. Aynı ko
nuda daha önce kaleme alınan bazı kitap
larda sahabi olmayanların sahabi diye 
gösterildiğinl ve bu eserlerin muhteva ba
kımından yetersiz kaldığını söyleyen İbn . 
Hacer, el-İşô.be'yi 809'da (1406) yazma
ya başlamış. üç defa müsvedde çalışması 
yaptığı bu kitabını kırk yılda tamamlaya
bilmiştir. Eserin mukaddimesinde saha
beye dair bilgiler verilerek kime sahabi 

deneceği konusu üzerinde durulmuş. sa
habenin güvenilir şahsiyetler olduğu ko
nusundaki ayetler zikredilmiş, onları öven 
bazı hadisler nakledilmiştir. 

Her biri kendi içinde alfabetik dört bö
lümden meydana gelen eserin birinci bö
lümünde rivayetleri sebebiyle sahabi ol
dukları bilinenler, ikinci bölümde Hz. Pey
gamber zamanında doğup onu görmekle 
birlikte Resi'ılullah'ın vefatma kadar tem
yiz yaşına girmediği için ondan hadis riva
yet edemeyen çocuk sahabiler. üçüncü 
bölümde. hem Cahiliye hem islam devri
ne yetişmekle beraber ResGl-i Ekrem ile 
görüştüklerine dair bilgi bulunmadığı için 
sahabi sayılmayanlar (muhadram) ele alın
mıştır. Orüinal bir çalışma olan dördüncü 
bölümde ise tabiinden olduğu halde bazı 
kaynaklarda yanlışlıkla sahabi olarak gös
terilen! ere yer verilerek isimlerin yanlış 
okunması. bir hadisi mürsel olarak riva
yet eden ravinin sahabi zannedilmesi, bir
den fazla ismi, künyesi veya lakabı olan 
bir sahabinin muhtelif şahsiyetlermiş gibi 
gösterilmesi ve uzun ömürlü bazı yalan
cıların sahabi diye kaydedilmesi gibi se
beplerle meydana gelen hatalar üzerinde 
durulmuştur. Eserin son kısmında daha 
önce adıyla tanıtılmış da olsa künyesiyle 
şöhret bulanlarla hanım sahabilere yer 
verilmiş, sahabi olduğu ileri sürülen bazı 
cinler de zikredilmiştir. Diğer taraftan ba
zı sahabilerin birden fazla isimle bilinme
si, bazılarının künyeleriyle tanınması, bir 
kısmını Hz. Peygamber'in farklı bir isim
le anması, muhadram olan birinin ResGl-i 
Ekrem'i çocukken gördüğününileri sü
rülmesi gibi sebeplerle bazı şahıslar iki 
yerde alınmış. ancak birinden diğerine 
atıfta bulunulmuştur. Konusunda en ge
niş muhtevaya sahip olan eser, mükerrer
leriyle birlikte 12.300 kadar biyografiyi ih
tiva etmekteyse de müellifin esere de
vamlı olarak ilavelerde bulunması, muh
t elif vesilelerle bazı biyografilerin "müb
hemat" bölümünde ele alınacağı belirtil
diği halde kitabın hiçbir baskısında böyle 
bir bölümün bulunmaması el-İşô.be 'nin 
tamamlanmadığı kanaatini uyandırmak
tadır (Sehavl, s. 176). 

İbn Hacer, el-İşô.be'yi kaleme alırken 
altmıştan fazlası sahabe hakkında olmak 
üzere çoğunun rivayet hakkını elde ettiği 
940'ı aşkın eserden faydalanmış (Şakir 
Mahmud Abdülmün'im, İbn tfacerel-'As
kalani, ıı. 5). naklettiği görüşlerin kayna
ğını ve bu kaynaklardaki bazı hataları zik
retmiş, sahabi olduğu halde ilgili eserler
de zikredilmeyenlerle sahabi zannedilen
leri belirtmiş, buna rağmen 1 OO.OOO'den 

el-iSABE 

fazla olduğu kaydedilen sahabenin ancak 
onda birinin tesbit edilebildiğini; İbn Ab
dülber en-Nemeri'nin de bütün sahabeyi 
bir araya getirmek arzusuyla eserine el
İst~'ô.b adını verdiği halde bunu yapama
dığını söylemiştir (el-İşabe, ı. 3-4). Kitapta 
sahabilere şöhretleri ölçüsünde yer veri
lerek genellikle bir zatın tam adı, soyu, 
kabilesi, aşireti , doğum ve ölüm tarihi be
lirtilmiş, sahabi olduğunu gösteren özel
likleri ve bazı menkıbeleriyle bulunduğu 
gazveler zikredilmiş, İslam tarihinde ve 
hadis rivayetindeki yeri ele alınarak riva
yet ettiği bazı hadisiere ve bunları nakle
den kaynaklara işaret edilmiştir. 

Sahabe konusunda daha önce kaleme 
· alınan eserler üzerinde ikımal çalışmaları 
yapıldığı halde el-İşô.be 'ye bir zeyil yazıl
maması eserin mükemmelliğini ortaya 
koymaktadır. SüyGtl. el-İşô.be'yi 'Aynü'l
İşabe ii ma'rifeti'ş-şaJ:ıô.be adıyla ihtisar 
etmiş (Ahmed eş-Şerkavl ikbal, s. 257-
258), Şakir Mahmud Abdülmün'im, İbn 
Hacer el-'As~ alani ve dirô.setü muşan
nefatihi ve menhecihi ve mevô.ridihi 
ii kitô.bihi'l-İşô.be adlı doktora çalışma
sında eserin metodunu, kaynaklarını ve 
önemini ortaya koymuştur (1-, Bağdat 
139811978; 1-11. Beyrut 141 7/1997). el-İşô.
be, Mevlevl Muhammed Vecih, Abdülhak, 
Gulam Kadlr ve Aloys Sprenger (1-IV. Kal
küta 1270-1291/1853-1874), Hasan ei-Fey
yGml İbrahim (I-IV, Kahire 1328). Taha Mu
hammed ez-Zeynl (1-IV, Kah i re 1969) ve 
Ali Muhammed ei-Bicavl (1-VIIl. Kahire 
1390-1392/1970-1972, 1413/ 1992) tarafın
dan yayımlanmış. ayrıca muhtelif neşir

leri yapılmıştır (1-VIIl, Kah i re 1323, 1325; 
1-IV, Bağdat 1327/1909 [kenarındaei-İs
tf'ab'la birlikte!; 1-IV. Kahire 1328/1358). 
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