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ðý göz önüne alýndýðýnda köylerde çok az
sayýda gayri müslimin ikamet ettiði orta-
ya çýkmaktadýr. Ýki salnâme arasýndaki bu
nüfus farký kazadaki idarî deðiþikliklerle
alâkalý olmalýdýr. 1287 (1870) yýlý salnâme
kayýtlarýna göre Ürgüp kazasýnda 485 dük-
kân, dokuz ekmekçi fýrýný, yirmi yaðhâne,
biri harap iki hamam, bir namazgâh, on
bir türbe, yetmiþ cami ve mescid, seksen
yedi çeþme, yirmi altý deðirmen, on bir ça-
nakçý fýrýný, 244 çanakhâne ve beþ kilise
vardý.
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Hicretten sekiz yýl önce (614) Mekke’de
doðdu. Babasý Zeyd b. Hârise, Hz. Hatice’-
nin kölesiydi. Hatice Hz. Muhammed’le ev-
lenince kölesini ona hediye etmiþ, o da âzat
ederek kendi yanýnda tutmuþtur. Annesi
Resûl-i Ekrem’in dadýsý Ümmü Eymen’dir.
Hz. Peygamber, Üsâme’yi küçüklüðünden
beri çok sever, bir dizine onu, diðer dizine

de Hasan’ý oturtur ve, “Allahým, ben bun-
larý seviyorum, sen de sev!” diye dua eder-
di (Buhârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 18). Mek-
ke müþriklerinden Hakîm b. Hizâm, Re-
sûlullah’a Yemen hükümdarlarýndan Seyf
b. Zûyezen’e ait bir elbiseyi hediye etmek
istemiþ, Resûlullah müþriklerden hediye
kabul edemeyeceðini söyleyerek elbiseyi
50 dinara satýn almýþ, sadece bir cuma gü-
nü giydikten sonra Üsâme’ye giydirmiþtir
(Ýbn Sa‘d, IV, 65). Bu olay Resûl-i Ekrem’in
onu ne kadar sevdiðini göstermektedir.
Üsâme, “hibbü Resûlillâh” (Resûlullah’ýn sev-
diði kiþi) veya babasýndan dolayý hibbü’bni’l-
hib (Resûlullah’ýn sevdiði kiþinin sevgili oðlu)
diye þöhret kazanmýþtýr. Hz. Peygamber’in
hicretten sonra Zeyd b. Hârise ile Ebû Râ-
fi‘i görevlendirip Mekke’den Medine’ye ge-
tirttiði ailesi ve yakýnlarý arasýnda Üsâme
ve annesi Ümmü Eymen de vardý.

Resûl-i Ekrem, yaþýnýn küçüklüðünden
dolayý Üsâme’nin Uhud Gazvesi’ne katýlma-
sýna izin vermeyince Üsâme çok üzülüp
aðlamýþ, Hendek Gazvesi öncesinde boyu-
nu biraz daha uzun göstermeye çalýþarak
Resûlullah’a gelmiþ, Resûlullah da ona þef-
kat gösterip savaþa katýlmasýna izin ver-
miþtir. Üsâme Mûte Savaþý’nda (8/629) ba-
basý Zeyd b. Hârise’nin sancaðý altýnda sa-
vaþtý. Bu sýrada daha on sekiz yaþýný dol-
durmamýþtý. Babasýnýn þehid olduðunu biz-
zat gördü; ardýndan Ca‘fer b. Ebû Tâlib,
Abdullah b. Revâha ve Hâlid b. Velîd ku-
mandasýnda savaþmaya devam etti. Üsâ-
me, Mekke fethinde Hz. Peygamber ile bir-
likte Beytullah’a girdi. Huneyn Gazvesi’n-
de ilk baþlarda uðranýlan yenilgi üzerine
kaçmayýp Resûl-i Ekrem’in yanýnda kalan
çok az sayýdaki sahâbî arasýnda yer aldý.
Vedâ haccý esnasýnda Bilâl-i Habeþî ile bir-
likte Resûlullah’ýn yanýnda idi. Bunlardan
biri Resûl-i Ekrem’in devesinin yularýný tu-
tuyor, diðeri elbisesiyle gölge yaparak onu
güneþten koruyordu. Mekke fethinde oldu-
ðu gibi Hz. Peygamber’in birçok seferde
onu devesinin terkisine aldýðý rivayet edil-
mektedir; bu da Resûlullah’ýn ona duydu-
ðu sevginin bir yansýmasý þeklinde yorum-
lanmýþtýr (Vehbe ez-Zühaylî, s. 34). Üsâ-
me hicretin 8. yýlý Safer ayýnda (Haziran
629) Galib b. Abdullah kumandasýnda Fe-
dek civarýnda oturan Mürre kabilesi üzeri-
ne gönderilen 200 kiþilik seriyyede yer al-
dý. Bu sýrada Benî Mürre’nin müttefiki Cü-
heyne kabilesine mensup Mirdâs b. Nehîk’ý
“lâ ilâhe illallah” dediði halde onun gerçek-
te müslüman olmadýðýný, ancak can kor-
kusuyla Müslümanlýðý kabul ettiðini dü-
þünerek öldürdü. Bunu duyan Resûl-i Ek-

tinde Ürgüp ve Uçhisar nahiyeleri arasýn-
da paylaþýlmýþtý ve kazanýn doðu kýsýmla-
rý Ürgüp nahiyesini, batý kýsýmlarý Uçhisar
nahiyesini oluþturmaktaydý. Ürgüp bu ta-
rihten baþlayarak Cumhuriyet dönemine
kadar Karaman / Konya eyaleti Niðde san-
caðýna baðlý bir kaza þeklinde varlýðýný de-
vam ettirdi.

1502 tarihli defter kaydýna göre Ürgüp
kazasýnýn nüfusu 1924 neferden meyda-
na geliyordu (1717 hâne, yaklaþýk 8500 ki-
þi). 1518’de Ürgüp kazasýnýn nüfusu 2273
neferdi (1521 hâne, 7500 kiþi). 924 (1518)
tahriri sonuçlarýna göre kazaya baðlý kýrk
üç köy mevcut olup yirmi yedisi Ürgüp na-
hiyesine, on altýsý Uçhisar nahiyesine bað-
lýydý. Bu köylerin yirmi dokuzu müslüman,
yedisi gayri müslim köyü idi. Yedi köyde
ise müslümanlarla gayri müslimler karýþýk
olarak ikamet etmekteydi. Niðde sancaðý
içerisinde en yüksek nisbette gayri müs-
lim nüfusu barýndýran kaza Ürgüp’tü. Bu
da bölgenin eski bir hýristiyan yerleþim
merkezi olmasýndan ileri geliyordu (1518’-
de kazanýn % 77’si müslüman, % 23’ü gayri
müslimdi). 1892 yýlý salnâmesine göre ka-
za nüfusu 23.703 kiþiydi, otuz üç köy ve
5350 hâne mevcuttu. Nüfusun 20.805 ki-
þilik büyük ekseriyeti müslümandý. Rum
nüfus 2879 kiþiydi. 1889 yýlýna ait Konya
Vilâyet Salnâmesi’ne göre kazanýn nü-
fusu 33.655’e yükseldi; bunlarýn 28.658’i
müslüman, 4997’si Rum’du. Rum nüfu-
sun 4120’sinin Ürgüp merkezinde yaþadý-
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izin verdi. Hz. Ebû Bekir, Üsâme’yi ve as-
kerlerini uðurlarken Ýslâm fetihlerinin ru-
hunu yansýtan önemli bir konuþma yaptý.
Onlara Allah yolunda kâfirlerle savaþma-
yý, hainlik etmemeyi, sözünde durmayý, ga-
nimet malýna zarar vermemeyi, korkup çe-
kinmemeyi, fesad çýkarmamayý, emirlere
karþý gelmemeyi, çocuklarý, kadýnlarý ve
yaþlý insanlarý öldürmemeyi, meyve aðaç-
larýný kesmemeyi, yemek ihtiyaçlarý dýþýn-
da koyun, sýðýr ve develeri boðazlamama-
yý, manastýrlara çekilmiþ kimselere dokun-
mamayý emretti ve kendilerine ikram edi-
len yemekleri Allah’ýn ismini anarak yeme-
lerini tavsiye etti (Taberî, III, 226-227).

Üsâme b. Zeyd ordusuyla birlikte baba-
sýnýn þehid olduðu yere, Suriye’deki Belka
bölgesine kadar gitti. Übnâ (Hânü’z-Zeyt)
köyüne bir saldýrý düzenledi. Üsâme ordu-
su kýrk veya yetmiþ gün içinde görevini ye-
rine getirip Medine’ye döndüðünde sevinç-
le karþýlandý. Bütün itirazlara raðmen o kri-
tik dönemde Üsâme ordusunun Suriye’ye
gönderilmesi çok yerinde bir karar olmuþ,
Ýslâm’a karþý cephe alan kabileler müslü-
manlarýn gücünü görerek ona göre hare-
ket etmiþlerdir. Ayrýca bu sefer müslüman
Araplar’ýn Suriye bölgesine akýn tarzýnda
yaptýklarý askerî seferlerin ilkidir. Bu sýra-
da Medine zekât vermek istemeyen bazý
kabilelerin saldýrýlarýna uðramýþ ve saldý-
rýlar püskürtülmüþtü. Ordu Medine’ye gel-
dikten sonra dinden dönenlere karþý sa-
vaþmak için Hâlid b. Velîd’in arkasýndan
Yemâme’ye gönderilen Üsâme zafer elde
edilinceye kadar onunla birlikte savaþtý
(Makdisî, V, 152).

Hz. Ömer, Üsâme’nin ordusuna katýl-
mamakla birlikte sonraki dönemlerde ona
hep “kumandaným” diye hitap etti. Divan
teþkilâtýný kurup herkesin alacaðý atýyye
miktarýný belirlerken Üsâme b. Zeyd’e 4000
dirhem, kendi oðlu Abdullah’a ise 3000
dirhem tahsis edince Abdullah itiraz edip
Üsâme’ye niçin kendisinden daha fazla
atýyye verdiðini sordu. Hz. Ömer, “Resûlul-
lah Üsâme’nin babasýný senin babandan,
Üsâme’yi de senden daha çok sevmiþti”
dedi (Ebû Yûsuf, s. 46). Üsâme, Hz. Os-
man’ýn da teveccühünü kazandý, halife ona
iktâ olarak bir parça arazi verdi; kendisi-
ni 34 (654) yýlýnda siyasî durumu hakkýnda
bir rapor hazýrlamak üzere Basra’ya gön-
derdi. Üsâme, Hz. Osman ve Ali dönemin-
de ortaya çýkan fitne ve iç savaþlar sýrasýn-
da, -Resûlullah döneminde “lâ ilâhe illal-
lah” diyen bir kiþiyi öldürmesinden dolayý
duyduðu piþmanlýðýn da etkisiyle- “Müs-
lümanlar arasýnda kan dökülmesinden çe-

kiniyorum” diyerek tarafsýz kaldý, fakat da-
ha sonra Hz. Ali’nin haklý olduðuna kana-
at getirip ona yardým etmediðine çok piþ-
man oldu.

Hz. Peygamber’in vefatýnýn ardýndan bir
süre Dýmaþk’a baðlý Mizze’de ikamet eden
Üsâme Vâdilkurâ’da ve Medine’de yaþadý.
Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn hilâfeti döne-
minde Curf’ta vefat etti (54/674). Üsâme
siyah tenli, zeki, iffetli, takvâ sahibi, mü-
tevazi, ihlâslý, insanlarý seven, kendisi de
sevilen, hak bildiði þeyi hiç çekinmeden
söyleyen biri olarak nitelenir. Altý evlilik yap-
týðý, bunlardan ikisine Resûl-i Ekrem’in ara-
cý olduðu ve evliliklerinden birçok çocuðu-
nun dünyaya geldiði belirtilmektedir (Ýbn
Sa‘d, IV, 71-72). Resûlullah’ýn Üsâme’yi çok
sevdiðini bilen bazý sahâbîler bir kýsým is-
tekleri için onu aracý olarak gönderirlerdi.
Bununla birlikte Hz. Peygamber, hýrsýzlýk
yapan bir kadýnýn cezasýnýn affedilmesi ri-
casýyla kendisine gelen Üsâme’nin bu iste-
ðini kabul etmemiþ ve kendi kýzý Fâtýma
dahi ayný suçu iþlemiþ olsa Allah’ýn koy-
duðu cezayý ona da uygulayacaðýný söyle-
miþtir (Buhârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 18; Ýbn
Sa‘d, IV, 69-70).

Üsâme b. Zeyd’den 128 hadis rivayet
edilmiþtir. Sahâbeden Ebû Hüreyre, Ab-
dullah b. Abbas, Câbir b. Abdullah; tâbiîn-
den Ebû Osman en-Nehdî, Ebû Vâil Þakýk
b. Seleme, Küreyb, Amr b. Osman b. Af-
fân, Âmir b. Sa‘d, Urve b. Zübeyr, Atâ b.
Yesâr, Þa‘bî ondan hadis rivayetinde bu-
lunmuþtur. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de ve
diðer hadis kitaplarýnda yer almaktadýr.
Ahmed b. Hanbel onun rivayet ettiði dok-
san üç hadisi el-Müsned’inde zikretmiþtir
(V, 199-210). Üsâme’nin Hz. Peygamber’-
den naklettiði elli dört hadisi Ebü’l-Kasým
el-Begavî, Müsnedü’l-¥ib b. el-¥ib Üsâ-
me b. Zeyd adlý eserinde bir araya getir-
miþtir (nþr. Ebü’l-Eþbâl Hasan b. Emîn b.
Mendüve ez-Züheyrî, Riyad 1979).
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rem Üsâme’yi çaðýrýp, “Kalbini yarýp da mý
baktýn?” diyerek yanlýþ yaptýðýný belirtti.
Üsâme böyle bir hata yaptýðý ve Resûlul-
lah’ý üzdüðü için kendini affedememiþ ve
“Keþke daha önce deðil de bugün müslü-
man olsaydým” demiþtir (Buhârî, “Mega-
zî”, 45; Müslim, “Îmân”, 158; Ýbn Sa‘d, II,
119).

Hz. Peygamber, 11. yýlýn Safer ayýnda
(Mayýs 632) Suriye bölgesine göndermek
üzere Üsâme b. Zeyd kumandasýnda bir
ordu hazýrladý. Hz. Ebû Bekir ile Ömer gi-
bi önde gelen sahâbîleri de onun emrine
verdi. Üsâme, Medine’nin dýþýnda Curf de-
nilen yerde karargâhýný kurdu. Bu arada
Resûl-i Ekrem’in hastalýðý þiddetlendi.
Bazýlarý Resûlullah’ýn, Hz. Ebû Bekir ile
Ömer gibi sahâbîlerin bulunduðu bir or-
duya âzatlý bir kölenin genç ve tecrübesiz
oðlunu kumandan tayin etmesini eleþtir-
meye baþlamýþtý. Bunu duyan Hz. Peygam-
ber mescide gitti; Zeyd b. Hârise’yi Mûte
Savaþý için kumandan tayin ettiði günleri
hatýrlatarak, “Daha önce onun babasýný ku-
mandan tayin etmeme de karþý çýkmýþtý-
nýz. Babasý kumandanlýða nasýl lâyýksa oð-
lu da lâyýktýr” diyerek itirazlarýn yersizliði-
ni belirtti (Ýbn Sa‘d, II, 190). Resûl-i Ek-
rem’in Mûte Savaþý’nda þehid olanlarýn
intikamýnýn alýnmasý için hazýrladýðý bu
ordu onun rahatsýzlýðý ve vefatý dolayýsýy-
la yola çýkamadý. Resûlullah vefat ettiðin-
de Üsâme, Hz. Ali ile birlikte onun yýkanýp
kefenlenmesiyle ilgilendi.

Hz. Ebû Bekir hilâfete geldikten sonra
ilk icraatý Resûl-i Ekrem’in hazýrladýðý or-
duyu sefere yollamak oldu (1 Rebîülâhir
11 / 26 Haziran 632). Hz. Peygamber’in ve-
fatýndan sonra ortaya çýkan dinden dön-
me hareketleri yüzünden birçok sahâbî,
halifeye Medine’nin güvenliði açýsýndan
Üsâme ordusunu göndermekten vazgeç-
mesini söyledi. Ebû Bekir ise Resûlullah’ýn
hazýrladýðý orduyu geri çeviremeyeceðini ve
onun verdiði kararý kesinlikle yerine geti-
receðini söyledi. Ordu tekrar Curf denilen
yerde toplanýnca Üsâme, Hz. Ömer’i Ebû
Bekir’e gönderip ordu içinde kendisinin
kumandanlýðýndan rahatsýzlýk duyanlarýn
olduðunu, bu sebeple orduyla birlikte Me-
dine’ye geri dönmek istediðini haber ver-
di. Hz. Ebû Bekir ise Ömer’e Resûlullah’ýn
kumandan tayin ettiði bir kiþiyi görevden
almayacaðýný söyledi ve ardýndan Curf mev-
kiindeki karargâha gitti. Üsâme at üstün-
de, Hz. Ebû Bekir onun yanýnda yaya ola-
rak bir müddet birlikte yürüdüler. Bu sý-
rada halife Üsâme’den Hz. Ömer’in Medi-
ne’de kalmasý için izin istedi; Üsâme de
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hâbînin zikredilmediði anlamýna gelmek-
tedir. Ýbnü’l-Esîr, Ýbn Mende ve Ebû Nu-
aym’ýn hal tercümesini verdikleri sahâbî-
nin rivayet ettiði hadisleri ve bunlarýn il-
letlerini belirtmelerini tasvip etmeyip Ýbn
Abdülberr’in yöntemini benimsemiþ, riva-
yetlerden çok sahâbîyi tanýtacak nesep,
hayat hikâyesi, menkýbe vb. bilgileri aktar-
mayý tercih etmiþtir. Kaynaklarýndaki bil-
gileri hatalarýyla beraber aktarmakla bir-
likte bunlarýn çoðunu tenkit ve tashih et-
miþ, ancak Ýbn Hacer el-Askalânî’nin de
kaydettiði gibi (el-Ý½âbe, I, 3) tâbiînden ol-
duðu halde bazý kiþileri sahâbî diye zikret-
miþ, bir kýsým hatalarý da düzeltmemiþtir.

Eserde bazý sahâbîler hem isimleri hem
de künyelerinin bulunduðu yerde tanýtýl-
mýþtýr. Bu durumda bazan yeni bilgiler ve-
rilmekle birlikte genelde muhtasar olan
kýsýmdan sahâbînin daha geniþ tanýtýldýðý
kýsma atýf yapýlmýþtýr. Bir sahâbî hakkýn-
da yakýnlarýndan birinin biyografisinde ilâ-
ve bilgi verilmiþse buna da iþaret edilmiþ-
tir. Müellif lakap, künye ve neseplerin zik-
redilip zikredilmemesi veya isimlerin yan-
lýþ okunmasý gibi sebeplerle ortaya çýkan
karýþýklýklar üzerinde durmuþ ve kendi ter-
cihini belirtmiþtir. Ýbnü’l-Esîr biyografi sa-
hibinden hadis nakletmesi halinde o riva-
yeti isnadýyla zikretmiþ, eðer rivayet zayýf-
sa bunu da söylemiþtir. Hadislerde geçen
garîb kelimelerin mânalarýný biyografinin
sonuna eklemiþtir. Eserin sonunda nisbe-
lerle künyelere, meçhul / müphem isim-
lerle kadýn sahâbîlere özel bölümler ayýrýl-
mýþtýr.

Birçok defa neþredilen eser (nþr. Ýbrâ-
him el-Müveylihî, I-V, Kahire 1868-1870;
nþr. Þehâbeddin Necefî, I-V, Tahran 1377/
1958; nþr. Muhammed Ýbrâhim el-Bennâ
v.dðr., Kahire 1964, I-VII, Kahire 1970-1973;
nþr. Halîl Me’mûn Þîhâ, Beyrut 1418/1997)
çeþitli sayýmlara göre 7500’den fazla (Ýbn
Hacer’e göre 7554, Kahire 1970 baskýsýn-
da 7703, Beyrut 1997 baskýsýnda 7712) bi-
yografi içermektedir. Üsdü’l-³åbe Nevevî
(DÝA, XXXIII, 49), Muhammed b. Muham-
med el-Kâþgarî (Keþfü’¾-¾unûn, I, 82; Ches-
ter Beatty Ktp., nr. 3213), Ali b. Muham-
med b. Tâhir (Chester Beatty Ktp., nr. 5319-
5322), Bedreddin Muhammed b. Ebû Ze-
keriyyâ el-Makdisî (Dürerü’l-â¦âr ve ³ure-
rü’l-aÅbâr, Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Pa-
þa, nr. 284), Zehebî (Üsdü’l-³åbe’deki riva-
yetleri çýkarýp yeni ilâveler yaptýðý Tecrîdü
esmâßi’½-½a¼âbe, Haydarâbâd 1315; I-II,
Beyrut, ts.) gibi âlimler tarafýndan ihtisar
edilmiþtir. Moðultay b. Kýlýç Üsdü’l-³å-
be’deki hatalarý tashih etmek amacýyla
bir çalýþma yapmýþ (DÝA, XXX, 231), Mu-

hammed b. Saîd b. Abdullah el-Halebî de
ez-Ziyâde £alâ Üsdi’l-³åbe adýyla bir eser
yazmýþtýr (Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 151).
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Ebû Yahyâ Üseyd b. Hudayr
b. Simâk el-Eþhelî

(ö. 20/641)

Medineli ilk müslümanlardan,
sahâbî.

˜ ™

Evs kabilesinin Benî Abdüleþhel kolun-
dandýr. Kavminin eþrafýndan olup okuma
yazma bilen babasý Hudayr el-Ketâib, Evs
ile Hazrec arasýnda hicretten altý yýl önce
gerçekleþen Buâs savaþýnda Evsliler’e ku-
mandanlýk yapmýþ ve bu savaþta öldürül-
müþtür. Annesi Ümmü Üseyd bint Seken’-
dir. Hz. Peygamber’in Üseyd’e Ebû Îsâ di-
ye hitap ettiði zikredilmekte (Ýbn Abdül-
ber, I, 54), künyesiyle ilgili dört farklý riva-
yet bulunmaktadýr. Birinci Akabe Biatý’n-
dan sonra Medine’ye gönderilen Mus‘ab b.
Umeyr sayesinde Ýslâm’ý kabul eden Üseyd
b. Hudayr ayný gün amcasýnýn oðlu ve Evs’in
lideri Sa‘d b. Muâz’ýn hidayete ermesine
vesile oldu. Yetmiþ kiþinin katýldýðý Ýkinci
Akabe Biatý’nda Resûl-i Ekrem tarafýndan
seçilen on iki nakib arasýnda Evsliler’i tem-
sil eden üç kiþiden biriydi. Hicretin ardýn-
dan Zeyd b. Hârise ile kardeþ ilân edildi.

Bedir’e savaþ amacýyla gidildiðini bilme-
diði için bu gazveye katýlmadý. Savaþýn ar-
dýndan Resûlullah’a durumunu açýklaya-
rak mazeretinin kabulünü diledi ve diðer
bütün gazvelere katýldý. Uhud Gazvesi’n-
de Hz. Peygamber’in yanýndan ayrýlmayan
az sayýdaki sahâbeden biriydi. O gün aldý-
ðý yedi yaradan biri ensardan Ebû Bürde
b. Niyâr’ýn yanlýþlýkla kendisine vurmasýy-
la meydana gelmiþti. Savaþ dönüþü yara-
larýný tedavi etme fýrsatý bulamadan Ham-
râülesed Gazvesi’ne iþtirak etmek üzere
yeniden silâhlandý. Uhud ve Tebük gazve-
lerinde Evs kabilesinin sancaktarý, Hen-

haz. Eþref Edip), Ýstanbul 1985, II, 337-350; Veh-
be ez-Zühaylî, Üsâme b. Zeyd, Dýmaþk 1410/
1990; Mehmet Salih Arý, Hz. Ebû Bekir ve Ridde
Savaþlarý, Ýstanbul 1996, s. 61-64; Muhammed
b. Sa‘d eþ-Þüvey‘ir, “Hibbu Resûlillâh sallallahu
.aleyhi ve sellem Üsâme b. Zeyd”, Mecelletü’l-
Bu¼û¦i’l-Ýslâmiyye, sy. 35, Riyad 1412/1992, s.
157-184; V. Vacca, “Usama b. Zayd”, EI 2 (Ýng.),
X, 913; Mustafa Fayda, “Ebû Bekir”, DÝA, X, 103-
104.
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Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in
(ö. 630/1233)

sahâbenin hayatýna dair eseri.
˜ ™

Eserin adýný, muhtemelen Medine or-
maný (gabe) kastedilerek “ormanýn aslan-
larý” anlamýna gelen Üsüdü’l-³åbe þek-
linde okuyanlar da vardýr. Giriþte yönte-
mini açýklayan Ýbnü’l-Esîr sahâbîlerin isim-
lerini oldukça titiz þekilde alfabetik sýray-
la vermiþ, sýralamada ismin türediði kökü
deðil ilk harfleri esas almýþtýr. Hadis nak-
lettiði kaynaklarýn kendisine ulaþan isnad-
larýný zikrettikten sonra sahâbî tanýmýna
dair açtýðý bir fasýlda bu husustaki farklý
görüþleri belirtmiþ, hadisçilerin sahâbî ta-
nýmýný benimsemiþtir. Ardýndan Hz. Pey-
gamber’in þemâili, ahlâký, mûcizeleri, elbi-
seleri, silâhlarý, binekleri, akrabalarý, eþle-
ri, câriyeleri, vefatýna kadar bütün haya-
tý anlatýlmýþ, daha sonra sahâbîlere geçil-
miþtir.

Ýbnü’l-Esîr, daha önce yazýlan sahâbe bi-
yografilerindeki karýþýklýktan yakýnan çað-
daþlarýnýn teþvikiyle Üsdü’l-³åbe’yi yaz-
maya baþladýðýný söylemektedir. Çalýþma-
sýnda özellikle Ebû Abdullah Ýbn Mende
ve Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin Ma£rifetü’½-
½a¼âbe, Ýbn Abdülberr’in el-Ýstî£âb ve Ebû
Mûsâ el-Medînî’nin Ýbn Mende’ye yazdýðý
zeyil olan Tetimmetü Ma£rifeti’½-½a¼âbe
adlý eserlerini temel kaynak edinmiþ ve
bunlarda geçen bütün sahâbîleri kitabýna
almýþtýr. Bunlarýn dýþýnda Ýbn Sa‘d’ýn e¹-
ªabašåt’ý, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’i, Ýbn Asâkir’in TârîÅu Medîneti Dý-
maþš’ý gibi eserlerde geçen sahâbîleri kay-
detmiþ, her biyografinin baþýnda Ýbn Men-
de için “�”, Ebû Nuaym için “�”, Ýbn Ab-
dülber için “�” ve Ebû Mûsâ için “�” ru-
muzlarýný kullanmýþ, sonunda bu dördün-
den söz konusu sahâbîyi zikreden müel-
liflerin isimlerini vermiþtir. Ebû Mûsâ dý-
þýndaki üç kaynakta yer alan biyografi-
lerin sonunda “ahracehü’s-selâse” kaydý-
ný koymuþtur. Biyografilerde hiçbir rumu-
zun bulunmamasý bu dört kaynakta o sa-
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