
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), 

268 

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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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. 
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İBN ABDÜLBER en-NEMERI 

ı 

( ı,S_,..,.;Jf _r.lf..w: ~') 

EbCı Ömer Cemalüddin YCısuf 
b. Abdiilah b. Muhammed 

b. Abdilberr en-Nemeri 
(ö. 463/ 1071) 

Endülüslü muhaddis, 
münekkit , edip, tarihçi 

ve Maliki fakihi. 
L _j 

S Rebiülahir368'de (1 O Kasım 978) Kur
tuba'da (Cordaba) doğdu. Dedelerinden 
N emir b. Kasıt'a nisbetle Nemeri diye anıl
mıştır. Ataları diğer Arap kabileleri ve 
Serberi müslümanlarla birlikte Endülüs'e 
gelip Reyye'ye (Raiyo) yerleşmişti (İbn 
Hazm, Cemhere, s. 302). İbn Abdülberr'in 
ilmi ve ahlaki kişiliğinin gelişmesinde bü
yük payları olan d ed esi Muhammed dev
rinin tanınmış sufilerinden , babası Ab
dullah da Kurtuba'nın önde gelen kıraat. 

tefsir, fıkıh ve hadis alimlerindendi. 

İbn Abdülber. ilk öğrenimi sırasında Ab
bas b. Asbağ el-Hemedan'i ve Abdurrah
man b. Eban gibi hocalardan faydalandı . 

Daha sonra tefsir, fıkıh . hadis. cedel ve 
slret tahsil etti. Tahsil amacıyla Endülüs 
dışına çıkmadı. 100 kadarı Endülüslü ol
mak üzere 1 OT alimden icazet aldı. Ebü'l
Kasım ibnü'd-Debbağ, İbn Battal el-Ba
talyevst. Abdülvaris b. Süfyan. Ahmed b. 
Kasım el-Bezzar. Ebu ömer Ahmed b. Ab
dullah el-Bacl. İbnü 'l-Mekvl diye bilinen 
Ebu Ömer Ahmed b. Abdülmelik el-İşblll 
ve İbnü'l-Faradl önde gelen hocalarıdır. 
Öğrencileri arasında, başta Ebu Ali el
Gassanl ile İbn Hazm olmak üzere Mu
hammed b. Fütuh el-Humeydl ve Abdur
rahman b. Attab gibi tanınmış isimler 
vardır. İbn Hazm. İbn Abdülberr'in akra
nı olmasına ve aynı hocalardan ders alma
larına rağmen hadis ilmini ondan öğren-

miş ve bazan sema. bazan icazet yoluyla 
kendisinden rivayette bulunmuştur. İbn 
Abdülber. çeşitli ülkelerden yanına gelen 
çok sayıdatalebeve alim vasıtasıyla gi
demediği merkezlerdeki ilmi birikimden 
istifade etme imkanı bulmuş ve Mısır '

dan Abdülganl el-Ezdl ile Ebu Muham
med ibnü'n-Net_ıhas. Mekke'den Ebu Zer 
el-Herevt. Kayrevan'dan Ebu Nasr ed-Da
vudl gibi hocalardan icazet almıştır. Ebu 
Davud'un es-Sünen'ine sadece iki ravi 
ile ulaşan all isnada sahip olan İbn Abdül
ber. imam Malik'in el-Muvatta'ına "es
senedü'l-Endelüs'i" adı verilen Abdülva
ris b. Süfyan- Kasım b. As bağ- Muham
med b. Vaddah- Yahya b. Yahya senediy
le ulaşmıştır. islami ilimler yanında coğ
rafya, tıp. matematik. astroloji gibi alan
larda da çalışmalar yapmış . icazet yoluy
la rivayet hakkını elde ettiği birçok eseri 
talebelerine okutmuştur. İbn Hayr el-iş
blll'nin Fehrese'si. onun rivayet ettiği 
eserlerin bir kütüphane meydana getire
cek kadar çok olduğunu göstermektedir. 

Tanınmış bir aileden gelmesi ve değerli 
eserler yazması sebebiyle İbn Abdülber 
Endülüs'te büyük şöhrete ulaşmış, onun 
bu şöhretinden faydalanmak isteyen dev
ri n yöneticileri kendisini sarayiarına da
vet etmişlerdir. Amirller'den Mücahid el
Amiri ile Eftasl Emlri Muhammed el-Mu
zaffer, İbn Abdülberr'in ilim meclislerine 
katılan idareci alimler arasında yer almış
tır. İbn Abdülber. bu ilgi sebebiyle önce 
Mücahid el-Amirl'nin idaresinde bulunan 
Daniye'ye (Denia) giderek kıraat ilmine 
dair eserlerini burada yazdı. Amiri'nin 
vefatından sonra Muhammed el-Muzaf
fer'in idaresinde bulunan Batalyevs'e (Ba
dajoz) gitti ve emir tarafından ÜşbOne 
(Lizbon) ve Şenterin (Santarem) kadılıkla
rına getirildi. el-Kafiadlı eseriyle Behce
tü'l-mecalis'i burada kaleme aldı . Endü
Iüs'te idareciler arasındaki çatışmaların 
şiddetlen ip Muhammed el-Muzaffer'in 
tasarrufları tasvip ederneyeceği boyut
lara ulaşınca İbn Abdülber Belensiye'ye 
(Valencia) dönerek Amirller'den Abdülazlz 
b. Abdurrahman el-MansOr'un himaye
sinde öğretim faaliyetlerine devam etti. 
Abdülazlz'in ölümü üzerine Şatıbe'ye (Ja
tiva) gidip ömrünün son on yılını "bustanü 
İbn Abdilber" diye anılan bahçe içindeki 
evinde yine öğretim ve telif faaliyetleriy
le geçirdi. 463 yılı Rebiülahir ayının son
larına doğru (1 071 Şubat başları ) Şatıbe'

de vefat etti. 

İbn Abdülberr'in daha çok edebiyat ve 
belagat alanında tanınan oğlu Abdullah. 

İBN ABDÜLBER en-NEMERI 

Abbadl Hükümdan Mu'tazıd-Billah dö
neminde vezirliğe kadar yükseldi. Bir ara 
hapse atıldıysa da babasının aracılığı ile 
hapisten çıktı. Kızı Zeyneb ise babasının 
yanında yetişerek onunla birlikte seyahat 
etti ve rivayetlerinin icazetini aldı. İbn Ab
dülber, vefatından bir yıl önce doğan ilk 
tarunu Abdullah 'abütün rivayetlerinin 
ve eserlerinin rivayet icazetini verdi. İbn 
Beşküval'in hocalarından olan Abdullah 
Endülüs ve Mağrib'in önde gelen alimle
rinden biridir. 

Tanınmış alimiere ve özellikle akranla
rına karşı aşırı tenkitleriyle tanınan İbn 
Hazm ' ın İbn Abdülberr'i hadis ilminin 
imamı diye övmesi bu alim hakkında 
önemli bir değerlendirmediL İbn Ayyad'ın 

Taba~atü'l-fu~ahô' ii 'aşri İbn 'Abdil
ber adlı eserinde V. (Xl.) yüzyılı " İbn Ab
dülber asrı" olarakanması da dikkat çe
kicidir. Zehebl onun bir ilim denizi, Süyu
tl de hıfz ve itkan açısından zamanının 
önde gelen muhaddisi olduğunu söyle
mektedir. Hadis ve sünnete bağlılığı se
bebiyle "eseri" diye nitelendirilen İbn Ab
dülberr'in, Hz. Ali'nin diğer sahabilerden 
daha üstün olduğunu savunduğu iddia
sıyla İbn Teymiyye tarafından Şla yanlısı 
olarak gösterilmesi kabul görmemiştir. 
el-İsti'ab'ın mukaddimesinde. sahabiler
den herhangi birinin diğerterine üstün
lüğüne dair Hz. Peygamber'den bir riva
yet gelmediğini belirtmesi (! , 18). onun 
Hz. Ali 'yi diğer üç halifeye ve sahabeye 
tercih etmediğini göstermektedir. Öte 
yandan bazı konularda imam Malik'in gö
rüşünü bırakıp Şafii'nin görüşünü benim
semesi, bazı eserlerinde. "Bana göre doğ
ru olan budur"; "Bu, rivayetlerin en doğ
rusudur"; "Bu doğruya daha yakındır" ; 

"Bu bana daha uygun gelmektedir" gibi 
ifadeleri sıkça kullanmas ı onun fıkıhta 
müctehid mertebesine ulaştığını ortaya 
koymaktadır. 

Eserleri. A) Hadis ve Fıkıh . 1. et-Tem
hid lima fi'l-Muvatta' mine'l-me'ani 
ve 'l -esanid . Müellifin, el-Muvatta'ın 

Yahya b. Yahya el-Leysl rivayetinde doğ
rudan Hz. Peygamber' e nisbet edilen ha
disleri esas alarak esere yazmış olduğu 
şerhtir. Ancak Yahya b. Yahya nüshasın

da bulunmadığı halde diğer hadis mec
mualarında geçen mütabi' ve şahid ola
bilecek rivayetleri de başka senedlerle 
eserine almıştır. Hadisleri sırasıyla mut
tasıl , münkatı' ve mürsel diye düzenle
miş. başka tarikierden muttasıl senedie 
gelen maktu' ve mürsel rivayetleri de zik
retmiştir. Hadisleri şerhederken sened-
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