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Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in
(ö. 630/1233)
sahâbenin hayatýna dair eseri.
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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
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dek Gazvesi’nde Hâlid b. Velîd’in saldýrýlarýna karþý hendeði korumakla görevlendirilen 200 kiþilik grubun kumandanýydý. Câhiliye döneminden beri olgunluðuyla tanýndýðý, okuma yazma bildiði, iyi bir okçu
ve yüzücü olduðu için “Kâmil” unvanýyla
tanýnan Üseyd, Resûl-i Ekrem’in kâtiplerinden ve zaman zaman danýþtýðý kiþilerdendi, ayný zamanda muallimlik de yapýyordu. Hendek Gazvesi sýrasýnda Resûlullah’ý Uyeyne b. Hýsn ile anlaþma yapmaktan vazgeçirenlerden biridir. Tâif muhasarasýnda Resûl-i Ekrem’in çaðrýsýna uyarak müslümanlara katýlan Tâifli kölelerden Ýbrâhim b. Câbir, Kur’an’ý ve dinin hükümlerini öðretmesi için Üseyd’in gözetimine verildi. Üseyd kendi kabilesine imamlýk görevini de yerine getiriyordu.
Hz. Peygamber’in vefatý üzerine ensarýn büyük kýsmý Hazrec’in reisi Sa‘d b. Ubâde’nin çevresinde toplandýðý sýrada Üseyd,
Ebû Bekir’in tarafýný tutan grubun içinde
yer aldý ve onun halife seçilmesinde önemli rol oynadý. Hz. Ebû Bekir’in önemli konularda kendisine danýþtýðý belirtilmektedir. Hz. Ömer’in, kumandanlarý ve sahâbenin ileri gelenleriyle Câbiye’de yaptýðý
meþhur toplantýya ve Kudüs’ün fethine
de katýldý. Sa‘d b. Muâz ve Abbâd b. Biþr
ile birlikte Benî Abdüleþhel’in en faziletli
kiþilerinden sayýlan Üseyd, Þâban 20 (Temmuz-Aðustos 641) tarihinde vefat etti. Cenaze namazýný bizzat Hz. Ömer kýldýrdý ve
naaþýný Baký‘ Mezarlýðý’na kadar taþýdý.
Ölümünde 4000 dirhem borcu bulunan
Üseyd’in arazisinin borcuna karþýlýk satýldýðýný duyan Hz. Ömer, çocuklarýný muhtaç halde býrakmamak için alacaklýlarý çaðýrdý ve borç karþýlýðýnda arazinin gelirini
“kabâle” usulüyle dört yýl boyunca onlara
býraktý. Bazý kaynaklarda bu borç ödeme
iþinin Üseyd tarafýndan Hz. Ömer’e yapýlan bir vasiyete dayandýðý zikredilmektedir (Ýbn Abdülber, I, 55).
Güzel sesiyle Kur’an okuyan ve kýraatinin melekleri dahi etkilediði rivayet edilen Üseyd bir gece Kur’an okurken yakýnýnda baðlý duran atý birden ürküp þahlanmýþ, okumayý býrakýnca sakinleþmiþti.
Bu durum üç defa tekrarlanmýþ, atýn yakýnýnda bulunan oðluna zarar gelmesinden endiþe ederek onun yanýna gitmiþ, o
sýrada bulutsu bir gölgenin içinde kandile
benzeyen nesnelerin parlayarak göðe doðru yükseldiðini görmüþtü. Sabahleyin durumu anlattýðý Hz Peygamber ona gördüðü varlýklarýn Kur’an tilâvetini dinlemeye
gelen melekler olduðunu, okumaya devam
etseydi sabaha kadar kendisini dinleyeceklerini ve insanlarýn da onlarý görecekle364

rini söylemiþtir (Buhârî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”,
15, “Menâkýb”, 25). Üseyd b. Hudayr ayný
zamanda muzipliðiyle tanýnýrdý. Bir gün ashaptan bazýlarý ile sohbet ederken onlarý
güldürmüþ, Resûl-i Ekrem de bir çöple veya parmaðýyla onu böðründen dürtmüþtü. Bunun üzerine Üseyd, Resûlullah’a canýný yaktýðýný ve kýsas istediðini belirtmiþ,
Resûlullah bunu kabul edince kendisi gömlek giymemiþken onun üzerinde gömlek
bulunduðunu söyleyerek gömleðini çýkarttýrmýþ, ardýndan Resûlullah’a sarýlýp böðrünü öpmüþtür (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 149).
Bu olayýn Ukkâþe b. Mihsan ile Resûl-i Ekrem arasýnda geçtiðine dair bilgi doðru
deðildir. Üseyd’den Enes b. Mâlik, Kâ‘b b.
Mâlik, Ebû Saîd el-Hudrî, Hz. Âiþe, Ebû
Leylâ el-Ensârî, Abdurrahman b. Ebû Leylâ, Ýbn Þefî‘ et-Tabîb gibi isimler hadis rivayet etmiþtir. Kütüb-i Tis£a’da onun naklettiði hadisler mükerrerleriyle birlikte elli
civarýndadýr. Bazý rivayetlerde sahâbeden
Üseyd b. Züheyr yerine yanlýþlýkla onun
adý zikredilmiþtir (Müsned, IV, 226; Nesâî,
“Büyû.”, 96).
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Ýstanbul’un Anadolu yakasýnda
tarihî bir semt.
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Bülbül, Çavuþ ve Balaban derelerinin eski limanýn bulunduðu yere getirdiði alüvyonlarla meydana gelen düzlükten baþlayarak kuzeydoðuda Sultantepe, güneyde
Ayazma mahallesi ve Doðancýlar, güneydoðuda Toptaþý yamaçlarýna kadar uzanýr.
Bu dar anlamdaki Üsküdar semtine karþýlýk geniþ anlamdaki Üsküdar (Üsküdar ilçesi) 33 km²’lik bir alan kaplayarak kuzeyde
Beykoz, doðuda Ümraniye, güneydoðuda
Ataþehir, güneyde Kadýköy ilçesi sýnýrlarýna kadar yayýlýr. Eski bir yerleþme yeri olduðu tahmin edilen Üsküdar’ýn ne zaman
ve kimler tarafýndan kurulduðu bilinmemektedir. Üsküdar adýnýn anlamý hakkýnda
çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. Bunun

“altýn þehir” anlamýnda khrysopolisten veya Roma hâkimiyeti döneminde scutari denilen, deri kalkan kullanan imparatorluk
muhafýzlarýnýn yerleþtiði yeri ifade eden
scutariondan geldiði belirtilir. Ayrýca “menzilhâne, menzil atý, ulak, ulaklarýn mektup
koyduklarý kese” anlamlarýna gelen Farsça esküdar kelimesiyle iliþkilendirildiði de
görülür. Halk rivayetlerinde ses benzeþmesinden hareketle “eski” ve “dâr” (ev) kelimelerinden meydana geldiði yolundaki
bilgiler bir önceki görüþ gibi anlamsýzdýr.
Tarih öncesi çaðda Üsküdar’daki yerleþime dair kesin bilgi mevcut deðildir. Milâttan önce 675’te Traklar’ýn bir kolu olan
Bthynialýlar tarafýndan iskân edildiði söylenir. Ardýndan Makedonyalýlar, Persler, Romalýlar ve Bizanslýlar’ýn hâkimiyetine girdi. Milâttan önce 410’da Atinalý Alkibyades’in buradaki iskele etrafýnda teþekkül
eden kasabayý surla çevirdiði kaydedilir. Milâttan önce 404’te Ksenofon, Onbinler’in
Asya’dan dönüþte ganimetlerini burada
pazarladýklarýný yazar. Bizans döneminde
Üsküdar, Kadýköy’ün gölgesinde önemsiz
bir kasaba görünümündeydi. Bizans Ýmparatorluðu’nun kurucusu kabul edilen
Büyük Konstantinos ile muhalifi Licinius
arasýndaki meþhur Üsküdar savaþý 324
yýlýnda burada cereyan etti ve savaþ Licinius’un öldürülmesiyle sonuçlandý. 626’da Avarlar Ýstanbul’u kuþattýklarýnda Sâsânî ordularý doðu tarafýndan gelerek Üsküdar’a kadar ilerledi. Avarlar’ýn baþarýsýz
olup geri çekilmeleri üzerine Sâsânîler kuþatmadan vazgeçmek zorunda kaldý. Ýmparator II. Anastasios’u (713-715) tahttan
indirmek isteyen Opsikion themasý askerleri karadan ve denizden Üsküdar’a geldi ve
burada imparatorluk kuvvetlerini maðlûp
etti. II. Anastasios’un yerine III. Theodosios tahta çýkarýldý (715).
Üsküdar, Ýstanbul’u kuþatmak için gelen Ýslâm ordularýna önemli bir üs vazifesi
gördü. Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh’ýn 165
(781-82) yýlýnda dönemin ünlü kumandanlarýyla birlikte oðlu Hârûn komutasýnda Ýstanbul’a sevkettiði ve 100.000 civarýnda
askerden oluþtuðu kaydedilen Ýslâm ordusu Anadolu üzerinden geçerek Üsküdar’a
kadar geldi ve burada konakladý. O sýrada
çocuk yaþtaki VI. Konstantinos adýna imparatorluðu yöneten annesi Irene’nin teklifiyle barýþ antlaþmasý imzalandý ve Ýslâm ordusu geri çekildi. Üsküdar 988 yýlýnda II. Basileios’a isyan eden Bardas Phokas’ýn askerleriyle imparatorluk kuvvetleri
arasýndaki savaþa sahne oldu ve Phokas’ýn
askerleri maðlûp edildi. Malazgirt zaferinin ardýndan Selçuklular, Kutalmýþoðlu Sü-

