
mesi üzerine 748'de (1347) Afrika'ya ge
çerek Fez'e gitti ve burada Maliki fakihi 
Şerif et-1ilimsanl'nin öğrencisi oldu. Hal
faviyyln adlı Maliki medresesinde Ebu Ab
dullah el-Abill'den Eş'arl kelamı ve Ebu 
Abdullah el-Makkarl'den hadis tahsil et
ti. Sufi ve fıkıh alimi Ebu Muhammed Ab
dünnur el-İmranl'den İmam Malik'in el

Muvatta' adlı eserini okudu. Fas Sultanı 
Ebu İnan el-Merlnl'nin ölümünden kısa 
bir süre sonra 1358'de Sela'ya giderekŞa
zell meşayihinden Ebü'l-Abbas İbn Aşir ile 
tanıştı. Bir süre Kuşeyrl'nin er-Risôle'si. 

Kütü'l-~ulCıb, İf:ıyô'ü 'ulCımi'd-din gibi 
tasawuf klasiklerini okuyup inceledikten 
sonra İbn Aşir'e intisap etmeye karar ver
di. Sıkı bir riyazet dönemi geçiren İbn Ab
bad, mürşidi vefat edince Tanca'ya gide
rek Ebu Mervan Abdülmelik adlı bir sufi
den istifade etmeye başladı. Meşhur ese
ri Gay§ü'l-mevôhib 'i 772-774 (1370-
1372) yılları arasında burada kaleme al
dı. Daha sonra Sela'ya giderek776 (1375) 
yılına kadar burada ikamet etti. Aynı yıl 
Fas sultanının tevcih ettiği, Kuzey Afrika'
nın en eski ve en meşhur dini müessese
si olan Karaviyyln Camii'nin imam-hatip
lik görevini kabul ederek Fas'a döndü ve 
bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Bazı 
kaynaklarda İbn Abbad'ın hiç evlenme
diği kaydedilir. Kabri Fas'ın meşhur ziya
ret yerlerindendir. İbn Abbad, el-lfike
mü'l-~tô'iyye adlı eseriyle Şazeliyye ta
rikatının geniş bir coğrafyada tanınma
sını sağlayan İbn Ataullah el-İskenderl'
den sonra tarikatın ikinci önemli tem
silcisidir. İbn Ataullah daha çok Mısır böl
gesini tesiri altına alırken İbn Abbad Ku
zeybatı Afrika ve Endülüs'ü etkilemiş
tir. 

Eserleri. 1. Gay§Ü '1-mevôhibi'l- 'aliy
ye ii şer]Ji'l-lfikemi'l-~ tô'iyye. İbn Ata
ullah el-İskenderl'nin eseri üzerine yapı

lan en eski şerhtir. el-lfikemü'l-~tô'iy
ye'yi otuz altı defa okuduktan sonra şer
hettiğini söyleyen Ahmed Zerruk ( ö. 899/ 
1493). sonunda İbn Abbad'ın şerhinden 
farklı bir eser ortaya koyamadığını itiraf 
etmiştir. İbn Abbad, müridieri Yahya b. 
Ahmed es-Serrac ve Süleyman b. ömer'in 
isteği üzerine kaleme aldığı eserde, hik
metlerin sıralanışına müdahale etmeden 
Ebü'l-Hasan eş-Şazell. Ebü'l-Abbas el
Mürsl ve İbn Ataullah el-İskenderl'nin 
eser ve men kı beleri başta olmak üzere çe
şitli tasawuf klasiklerinden faydalanmış. 
ayet ve hadisiere sık sık atıfta bulunduğu 
gibi Arapedebiyatından da örnekler ver-

miştir. Gay§ü'l-mevôhibi'l- 'aliyye 'nin 
ilk baskısı 1285'te ( 1868) Bulak'ta yapıl
mış. eser daha sonraki yıllarda da birçok 
defa basılmıştır (Bulak ı 287, I 299; Kah i re 
I 297, 1304, 1306, 13 I 3, 1358, 1988). et

Tenbih adıyla da tanınan eserin ilmi n eş
ri Abdülhallm Mahmud ve Mahmud b. 
Şerif tarafından gerçekleştirilmiştir (Ka
hire ı 390/1970). Kaynaklarda İbn Abbad'ın 
el-lfikemü'l-~tô'iyye'yi manzum ola
rak da şerhettiği kaydedilmektedir (Mak
karl, lll , 177). Z. er-Resô'ilü'l-kübrô. İbn 
Abbad'ın müridi şeyh Yahya es-Serrac'a 
gönderdiği, tasawufi actab ve erkan ko
nularını işleyen otuz sekiz mektuptan 
meydana gelmektedir (Fas 1320) 3. er
Resô'ilü'ş-şugrô . Yahya es-Serrac ile Mu
hammed Edlbe'ye yazılan ve tasawufi na
si hatleri ihtiva eden on altı mektuptan 
meydana gelir. Paul Nwyia tarafından 
Lettres de directian spirituelle. The 
Rasöil as Sughrö of Ibn Abböd (Bey
rut 1958, 1974 1 ilavelerlel) adıyla yayım
lanan eser A. Schimmel'in önsözü. John 
Renard'ın İbn Abbad hakkında geniş bir 
inceleme yazısı ve ingilizce tercümesiyle 
birlikte Ibn Abböd of Randa . Letters 

on the Şüfi Path adıyla da neşredilmiş
tir (New York 1986). 

İbn Abbad'ın diğer eserleri de şunlar
dır : Ed'iye mürettebe 'ala esmô'illôhi 'l
f:ıüsna, Taf:ı~i~u'l-'alôme ii af:ıkômi'l
imôme, Mecmu'atü'l-i;)utab, Resô'il 

'ala Küti'l-~uWb, Fetf:ıu't-tuf:ıie ve 
içlô'etü 'ş-şürie, E evi be ii mesô'ili'l
'u1Um, Kifôyetü'J-muf:ıtôc(Brockelmann, 
GAL Suppl., II, 358; Ebü 'l-Vefa et-Tefta
zanl, VI 119581. s. 254-256). 
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İBN ABBAD es-SAHİB 
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İBN ABDÜN ei-FİHRl 

ı 

Ls ..)€Alı ..:ı,~ 0-1' l 
Ebu Muhammed Abdülmecid 

b. Abdiilah b. AbdGn 
el-Yabürl el-Kureşl el-Fihri 

(ö. 529/1134) 

L 
Endülüslü vezir, katip ve şair. 

_j 

440 (1 048) yılı civarında Yabüre'de (Eva
ra ) doğdu. On üç yaşlarında iken Ebü'l
Velld b. Zabit en-Nahvl el-Maleki'den dil 
ve edebiyat dersleri aldı; ayrıca Ebü Be
kir Asım b. Eyyub. Ebu Mervan İbn Sirac 
ve A'lem eş-Şentemerl'den rivayette bu
lundu. Genç yaşta Yabüre Emi ri Ömer b. 
Muzaffer b. Eftas'ın ilgisini çekti. Ömer, 
Eftasller'in son hükümdan olarak Müte
vekkil lakabıyla Batalyevs'te (Badajoz) ik
tidara gelince ibn Abdun da onun katibi 
oldu. Batalyevsli bir Berberl hanedam olan 
Eftasller. 488 ( 1 095) yılında Murabıt or
dusu kumandanı Sir b. Ebu Bekir tara
fından ortadan kaldırılınca Murabıtlar'ın 
hizmetine girdi. Daha sonra Fas'a gitti ve 
Murabıt Hükümdan Yusuf b. Taşfin ile oğ
lu Ali'nin katibi olarak görev yaptı. Bazı 

kaynaklarda vezirlikyaptığının belirtilme
si ve "zü'l-vizareteyn" Iakabıyla anılması, 
katip unvanının bazı devletlerdevezir kar
şılığında kullanılması sebebiyle olmalıdır. 
İbn Abdun ailesini ziyarete gittiği Yabü
re'de 529 (1134) yılında vefat etti. Onun 
520 ( 1126) veya 527'de ( 1133) öldüğü 
yolunda rivayetler de vardır (Kütübl, ll, 
388; Zehebl. XIX, 598) . 

Yüksek edebi kültüre ve güçlü bir ha
fızaya sahip olan İbn Abdün'un Ebü'l-Fe
rec el-İsfahanl'nin Kitabü'l-Egani'sinin 

tamamını ezberlediği rivayet edilir. Nesir 
ve nazımdaki üstün yeteneğine rağmen 
resmi ve özel yazılarından birkaç örnek
le, kendisini üne kavuşturan el-Kaşide
tü'l-~bduniyye'si dışında pek az şiiri gü
nümüze kadar gelebilmiştir. Öğrencileri 
arasında Kadi iyaz b. Musa, Kadi Ebü Ab
dullah İbn Zerkün ve Feth b. Hakan gibi 
tanınmış şahsiyetler vardır. 

Eserleri. 1. el-Kaşidetü'l-~bdılniyye . 

İbn Abdün'un şöhretini borçlu olduğu bu 
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iBN ABDÜN ei-FiHRT 

kaside, el-Bessame (el-Beşşame) bi-at
va]fı'l-}Jamame ve Ra'iyyetü İbn 'Ab
di'ın adlarıyla da anılır. Yetmiş beş beyit
ten oluşan kaside "basit" bahrinde yazıl
mıştır. ömer b. Muzaffer b. Eftas Mura
bıtlar' a yenilince kendisi ve oğulları (Fa d! 
ve Abbas) önce esir düşmüş, daha sonra 
da öldürülmüştür. Bunun üzerine İbn Ab
dün onları ve Eftasller'in yıkılışını konu 
alan tarihi kasidesini yazmıştır. Büyük İs
kender tarafından mağlüp edilen Pers 
Kralı lll. Daryüs'ten itibaren gelip geçen 
diğer hanedanların uğradığı benzer akı
betiere telmihlerde bulunan mersiye Arap 
edebiyatında onlara hak etmedikleri bir 
şöhret sağlamıştır (Brockelmann, İslam 
Milletleri ve Devletleri Tarihi, s. 185) . İbn 
Abdün kasidede kader hakkındaki görü
şünü açıkladıktan sonra bazı önemli tari
hi şahsiyetleri sayar ve yok olan kavimler
den, yıkılan devletlerden bahseder. Şair. 
eski çağlardan başlayarak hayatları kötü 
bir şekilde sona eren hükümdarları kıra
nolajik sırayla zikreder ve mü!Okü't-ta
vaif dönemine iki beyitle temas ettikten 
sonra son yirmi yedi beyitte Eftasller'i an
latır. Metni, İbn Dihye el-Kelbl'nin el-Mut
rib (s. 27-33) ve Abdülvahid el-Merrakü
şl'nin Kitabü'l-Mu'cib (s. 53-59) adlı 

eserlerinde yer alan kaside, şairin çağ
daşı İbn Bedrün (Abdülmelik b. Abdullah ei
HadramT) tarafından Kimametü 'z-zehr 
ve feridetü'd-dehr (Kimametü'z-zehrve 
şadefetü 'd-dür, ŞerJ:ıu '1-Bessame bi-atva
kı'l-f:ıamame) adıyla şerhedilmiştir (nşr. 

R. Dozy, Le iden I 849; nşr. Muhyiddin Sab
ri, Kah i re 1340) . Bu şerhi Ahmed b. Mu
hammed es-Safedl el-Halid! Tav]fu '1-}Ja
mame fi't-ti'ıril]. ve'n-neseb li-mülı1-
ki'l-'Acem ve'l-'Arab adıyla ihtisar et
miştir (yazmaları içi n bk. Brockelmann, 
GAL,I, 320). imadüddin İsmail b. Ahmed 
b. Esir de kasideye 'İ bre tü üli'l-ebşar ii 
mülı1ki'l-emşar adıyla hem şerh (a.g.e., 

a.y.; Suppl., 1, 480) hem de zeyil yazmıştır 
(Keşfü '?·?unun, ll, ı 329) Ayrıca Ebü'l-Fe
rec İbnü'l-Cevzl'nin de şerhettiği kasideyi 
M. Hoogvleit Prolegomena ad edition
em celebratissimi Aben Abduni poe

matis in luctuosum Aphtasidarum in
teritum adıyla ( Leyde ı 939), Hallandalı 

şarkiyatçı Reinhart Dozy de İbn Bedrün'un 
şerhiyle birlikte Commantaire histori
que sur le poeme d'Ibn Abdoun par 
Ibn Badroun başlığıyla yayımiarnıştır 
(Leyde 1846-1848 ). Edmond Fagnan'ın 
Fransızca çevirisi. Merraküşl'nin Kiti'ıbü'J
Mu'cib'inin tercümesi olan Histoire des 
Almohades'de (Aiger 1893, s. 65-74), 
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Francisco Pons Boigues'in ispanyolca ter
cümesi de Ensayo bio - bibliografico 
sobre los historiadores y ge6grafos 

arô.bigo- espafi.oles adlı eserinde ( Mad
rid ı 898, s. ı 90- ı 98) yer almaktadır. 2. 
Divanü İbn 'Abdi'ın . İbn Abdün'un ha
berleri, eser ve şiirleri Ebü İshak İbrahim 
tarafından derlendiği gibi (İbn Beşküval, 
Il , 567) Abdülkerlm Hamlde tarafından 
da İbn 'Abd un al].bi'ıruhı1 ve aşaruhı1 
adıyla doktora tezi olarak hazırlanıp ya
yımlanmış (Tunus ı 987). Sel1m Tinnlr de 
muhtelif eserlerde dağınık halde bulunan 
şiirlerini derleyerekDivanü İbn 'Abdi'ın 
adıyla neşretmiştir (Dımaşk 1998). 

Kaynaklarda İbn Abdün'un Nuşratü Ebi 
'Ubeyd 'ala İbn Kuteybe (el-İntişar Li
Ebi 'U bey d 'ala İbn Kuteybe) adlı bir ese
rinden de söz edilmektedir (a.g.e., a.y.; 
Zehebl, XIX, 598). Ayrıca Bağdadl, el-Müs
ta'reb fi ta'limi remyi'l-bündu]f adlı 
bir eseri de İbn Abdün'a nisbet etmekte
dir (Hediyyetü'l-'arifin, I. 61 9). 
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li! İNCi KOÇAK 

İBN ABDÜS el-CEHŞİY ARi 
(bk. CEHŞİYARi). 

-, 
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İBN ABDÜS el-KAYREVANi 

( ~'.9.r-A'' '-"'.9~ ..:,!1) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. İbrahim b. Abdüs 

el-Kayrevani el-Mağribi 
(ö. 260/874) 

Maliki fakihi. 
_j 

202 (817-18) yılında Kayrevan'da doğ
du. Aslen Arap olmayıp Kureyş'in meva
llsindendir. İbn Sahnün, E bO Abdullah İbn 
Abdülhakem ve İbnü'l-Mewaz ile birlikte 
aynı dönemde yaşayan Muhammed adlı 
meşhur dört Maliki aliminden biridir. 
Başta Sahnün olmak üzere çeşitli alimler
den fıkıh öğrendi. İl ml ehliyeti ve yaşayı
ŞI bakımından çok benzediği hacası Sah
nün'un kadılığı sırasında bir müddet za
bıt katipliği de yaptı. E hi-i Medine'nin fık
hını çok iyi bilen ve sika bir ravi olarak ka
bul edilen İbn Abd Os ile, birlikte yetiştiği 
İbn Sahnün'a Muhammediyye ve Abdü
siyye adlarında birer ekol izate edilmek
tedir. Bu iki ekolün mensupları arasında 
özellikle itikadl yönden ciddi ihtilaflar bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Mürnin olup ol
madığı yolundaki bir soruya, "inşallah 
müminim, halihazırda müminim, ancak 
Allah ruhumu hangi hal üzere kabzeder 
bilemem" şeklinde cevap veren İbri Ab
dOs. İbn SahnGn'un taraftarlarınca ken
di imanından şüphe etmekle suçlanmış 
ve onun bu görüşünü paylaşanlar Şükü
kiyye diye adlandırılmıştır. 

Zühd ve takva sahibi bir alim olan İbn 
Abdüs'un evindeki ders halkasında yedi 
yıl talebe okuttuğu ve bu süre zarfında 
sadece cuma namazları için dışarı çıktığı 
rivayet edilmektedir. Talebeleri arasında 
Kadı Hammas b. Mervan el-Hemedanl el
Kayrevanl, Ebu Ca'fer Ahmed b. Nasr el
Hewarl. Ebu Muhammed Said b. Hake
rnOn gibi alimler vardır. 260 (874) yılında 
vefat eden İbn Abdüs'un ölüm tarihi ola
rak Şlrazl 261 . Safedi 280 (893) yılını ve
rirse de doğru değildir. 

Kaynaklarda İbn Abdüs'a el-Mecmi'ı'a 
( Maliki fıkhına dair muteber bir eser olup 
tamamlanmamıştır), Şer}Ju'l-Müdevve

ne ( el-Müdevvenetü 'l-kübra'nın belli bö
lümlerinin şe rhedildiği dört cüzlük bir 
eser). Kitabü't-Tefasir(çeşitli fıkıh konu
larının ilmi temellerinin açıkland ı ğı bir 
eser). Mecalisü Malik (son üç eserin el
Mecmü'a'n ın birer bölümü olduğu da söy
lenmektedir). Kiti'ıbü'l-Vera' ve Feza'i
lü aş]Jabi Mô.lik adlı eserler nisbet edil
mektedir. 


