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Eserin adýný, muhtemelen Medine ormaný (gabe) kastedilerek “ormanýn aslanlarý” anlamýna gelen Üsüdü’l-³åbe þeklinde okuyanlar da vardýr. Giriþte yöntemini açýklayan Ýbnü’l-Esîr sahâbîlerin isimlerini oldukça titiz þekilde alfabetik sýrayla vermiþ, sýralamada ismin türediði kökü
deðil ilk harfleri esas almýþtýr. Hadis naklettiði kaynaklarýn kendisine ulaþan isnadlarýný zikrettikten sonra sahâbî tanýmýna
dair açtýðý bir fasýlda bu husustaki farklý
görüþleri belirtmiþ, hadisçilerin sahâbî tanýmýný benimsemiþtir. Ardýndan Hz. Peygamber’in þemâili, ahlâký, mûcizeleri, elbiseleri, silâhlarý, binekleri, akrabalarý, eþleri, câriyeleri, vefatýna kadar bütün hayatý anlatýlmýþ, daha sonra sahâbîlere geçilmiþtir.
Ýbnü’l-Esîr, daha önce yazýlan sahâbe biyografilerindeki karýþýklýktan yakýnan çaðdaþlarýnýn teþvikiyle Üsdü’l-³åbe’yi yazmaya baþladýðýný söylemektedir. Çalýþmasýnda özellikle Ebû Abdullah Ýbn Mende
ve Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin Ma£rifetü’½½a¼âbe, 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 e¹ªabašåt’ý, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i, Ýbn Asâkir’in TârîÅu Medîneti Dýmaþš’ý gibi eserlerde geçen sahâbîleri kaydetmiþ, her biyografinin baþýnda Ýbn Mende için “  ”, Ebû Nuaym için “  ”, Ýbn Abdülber için “  ” ve Ebû Mûsâ için “  ” rumuzlarýný kullanmýþ, sonunda bu dördünden söz konusu sahâbîyi zikreden müelliflerin isimlerini vermiþtir. Ebû Mûsâ dýþýndaki üç kaynakta yer alan biyografilerin sonunda “ahracehü’s-selâse” kaydýný koymuþtur. Biyografilerde hiçbir rumuzun bulunmamasý bu dört kaynakta o sa-

hâbînin zikredilmediði anlamýna gelmektedir. Ýbnü’l-Esîr, Ýbn Mende ve Ebû Nuaym’ýn hal tercümesini verdikleri sahâbînin rivayet ettiði hadisleri ve bunlarýn illetlerini belirtmelerini tasvip etmeyip Ýbn
Abdülberr’in yöntemini benimsemiþ, rivayetlerden çok sahâbîyi tanýtacak nesep,
hayat hikâyesi, menkýbe vb. bilgileri aktarmayý tercih etmiþtir. Kaynaklarýndaki bilgileri hatalarýyla beraber aktarmakla birlikte bunlarýn çoðunu tenkit ve tashih etmiþ, ancak Ýbn Hacer el-Askalânî’nin de
kaydettiði gibi (el-Ý½âbe, I, 3) tâbiînden olduðu halde bazý kiþileri sahâbî diye zikretmiþ, bir kýsým hatalarý da düzeltmemiþtir.
Eserde bazý sahâbîler hem isimleri hem
de künyelerinin bulunduðu yerde tanýtýlmýþtýr. Bu durumda bazan yeni bilgiler verilmekle birlikte genelde muhtasar olan
kýsýmdan sahâbînin daha geniþ tanýtýldýðý
kýsma atýf yapýlmýþtýr. Bir sahâbî hakkýnda yakýnlarýndan birinin biyografisinde ilâve bilgi verilmiþse buna da iþaret edilmiþtir. Müellif lakap, künye ve neseplerin zikredilip zikredilmemesi veya isimlerin yanlýþ okunmasý gibi sebeplerle ortaya çýkan
karýþýklýklar üzerinde durmuþ ve kendi tercihini belirtmiþtir. Ýbnü’l-Esîr biyografi sahibinden hadis nakletmesi halinde o rivayeti isnadýyla zikretmiþ, eðer rivayet zayýfsa bunu da söylemiþtir. Hadislerde geçen
garîb kelimelerin mânalarýný biyografinin
sonuna eklemiþtir. Eserin sonunda nisbelerle künyelere, meçhul / müphem isimlerle kadýn sahâbîlere özel bölümler ayýrýlmýþtýr.
Birçok defa neþredilen eser (nþr. Ýbrâhim 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 baskýsýnda 7703, Beyrut 1997 baskýsýnda 7712) biyografi içermektedir. Üsdü’l-³åbe Nevevî
(DÝA, XXXIII, 49), Muhammed b. Muhammed el-Kâþgarî (Keþfü’¾-¾unûn, I, 82; Chester Beatty Ktp., nr. 3213), Ali b. Muhammed b. Tâhir (Chester Beatty Ktp., nr. 53195322), Bedreddin Muhammed b. Ebû Zekeriyyâ el-Makdisî (Dürerü’l-â¦âr ve ³urerü’l-aÅbâr, Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 284), Zehebî (Üsdü’l-³åbe’deki rivayetleri çýkarýp yeni ilâveler yaptýðý Tecrîdü
esmâßi’½-½a¼âbe, Haydarâbâd 1315; I-II,
Beyrut, ts.) gibi âlimler tarafýndan ihtisar
edilmiþtir. Moðultay b. Kýlýç Üsdü’l-³åbe’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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Medineli ilk müslümanlardan,
sahâbî.
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Evs kabilesinin Benî Abdüleþhel kolundandýr. Kavminin eþrafýndan olup okuma
yazma bilen babasý Hudayr el-Ketâib, Evs
ile Hazrec arasýnda hicretten altý yýl önce
gerçekleþen Buâs savaþýnda Evsliler’e kumandanlýk yapmýþ ve bu savaþta öldürülmüþtür. Annesi Ümmü Üseyd bint Seken’dir. Hz. Peygamber’in Üseyd’e Ebû Îsâ diye hitap ettiði zikredilmekte (Ýbn Abdülber, I, 54), künyesiyle ilgili dört farklý rivayet bulunmaktadýr. Birinci Akabe Biatý’ndan 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 temsil eden üç kiþiden biriydi. Hicretin ardýndan Zeyd b. Hârise ile kardeþ ilân edildi.
Bedir’e savaþ amacýyla gidildiðini bilmediði için bu gazveye katýlmadý. Savaþýn ardýndan Resûlullah’a durumunu açýklayarak mazeretinin kabulünü diledi ve diðer
bütün gazvelere katýldý. Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in yanýndan ayrýlmayan
az sayýdaki sahâbeden biriydi. O gün aldýðý yedi yaradan biri ensardan Ebû Bürde
b. Niyâr’ýn yanlýþlýkla kendisine vurmasýyla meydana gelmiþti. Savaþ dönüþü yaralarýný tedavi etme fýrsatý bulamadan Hamrâülesed Gazvesi’ne iþtirak etmek üzere
yeniden silâhlandý. Uhud ve Tebük gazvelerinde Evs kabilesinin sancaktarý, Hen363

