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İBN ABDÜNNÜR 
()_,;;ı~ 1.)11 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Abclinnur 
b. Ahmed b. Raşid ei-Malekl 

(ö. 702/ 1302) 

Arap dili ve kıraat alimi . 
_j 

630'da (1233) Endülüs'ün Cebelitarık 
yakınındaki liman şehri Maleka'da (Mala
ga) doğdu. Beni Raşid diye tanınan ünlü 
bir aileye mensuptur. Endülüs tarihinde
ki siyasi çalkantıların en şiddetli olduğu 
M erinller döneminde yaşayan İbn Abdün
n ür. Maleka'da Ebü Abdullah Muham
med b. Yahya b. Ali b. Müferric ei-Malekl 
ve Ebü'I-Haccac Yüsuf b. İbrahim ei-Mer
belll'den dil ve kıraat dersleri aldı. Arap 
dili, aruz. kır aat. fıkıh. usul ve mantık 
alanlarında kendini yetiştirdi. İbnü 'I-Ha
tlb onun lugaz ve muamma konusunda 
da uzman olduğunu kaydeder ( el-İ!"ıata, 1, 
79). Daha sonra Sebte'ye (Ceuta) giderek 
kıraat ve aruz alimi Ebü'I-Hasan İbnü ' I
Ahdar'dan istifade etti. Seyahat etmeyi 
seven İbn Abdünnür Maleka. Meriye (AI
meria). Berce, Gırnata (Granada) ve Vadi
aş'ta (Guadix) kıraat dersleri verdi. Bir 
süre de kadı naibliği yaptı. 27 Reblülahir 
702 (19 Aralık 1302) tarihinde Meriye'de 
vefat etti. Şehrin Bicaye (Baugie) kapısı 
dışında bulunan kabristana defnedildi 
(a .g.e., 1, 202) . 

İbn Abdünnür dünya işlerine karşı son 
derece ilgisiz. saf ve temiz kalp li bir alim
di. İbnü'I-Hatlb onun bu özelliğinin birçok 
fıkıra ve hikayeye konu olduğunu söyler 
(a.g.e., 1, 199-20 1 ). Orta seviyede bir şair 
olan İbn Abdünnür'un şiirlerinden bazı 
parçalar el-İJ:ıdta ile (1, 199) ed-Dürerü'l
kdmine'de (1 , 207) nakledilmiştir. Büyük 
dil alimi ve müfessir Ebü Hayyan ei-Ende
lüsl onun öğrencisidir. 

Eserleri. İbn Abdünnür'un günümüze 
gelen en önemli eseri Raşfü'l-mebani ii 
şerf:ıi J:ıurUfi'l-me'ani'dir. Eserde edat
ların anlamı, çeşitleri ve fonksiyonları ele 
alınmıştır. Doksan beş edat yapı bakımın
dan on üç yalın (müfred) ve seksen iki bir
leşik (mürekkeb), fonksiyon itibariyle de 
amel eden (amil) ve etmeyen (gayri amil) 
olmak üzere iki kısma ayrılarak incelen
miştir. Giriş bölümünde eserin alfabetik 
olduğu belirtilmesine rağmen buna tam 
uyulmamıştır. Müellifin Basra dil rnekte
bine temayülü olduğu görülmekle birlik
te Küfe mektebinin görüşlerinden de fay
dalan mıştır. Slbeveyhi'ye ve görüşlerine 
aşırı derecede bağlı olan İbn Abdünnür 
Ahfeş ei-Evsat, Müberred, Ebü Ömer el-

Cerml, Ebü Osman ei-Mazinl. Yahya b. 
Ziyadei-Ferra gibi Basra ve Küfe mektep
lerinin ileri gelen dilcileriyle İbn Usfür el-

. İşblll , Abdurrahman b. Abdullah es-Sü
heyll, Abdülvahid b. Hüseyin es-Saymerl 
ve İbnü'I-Arlf gibi Endülüs nahivcilerinin 
görüşlerini eleştirmiş. mantık alimi olma
sının da etkisiyle birçok meselede geniş 
ölçüde kıyasa başvurmuş ve ele aldığı me
selelerde sebeplere ilişkin açıklamaları da 
(ta'ITI) ihmal etmemiştir. Öğrencisi Ebü 
Hayyan hocasının bu eserinden çok istifa
de ettiğini söyler. Eser Ahmed M. el-Har
rat tarafından bir incelemeyle birlikte neş
redilmiştir ( Dımaşk 1405/1985) 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: Şerf:ıu'l-Kamil (lsa 
b. Abdülazlz el-Cezull'nin d ile dair el-Ka
mil ad lı eserinin şerhidir): Şerf:ıu'l-Mug

rib (Ebu Abd ullah ibn Hi şam ei-Fihrl'nin 
Jİbnü 'ş - Şevvaş J e/-Mugrib adlı eserinin 
şerh idir) : Ta]fyid 'a1e'l-Cüme1 (li'z-Zec
ciki), C üz' fi '1-'ar uz (bu üç eser için b k. 
ibnü'I-Hatlb, 1, 198): e t-Taf:ı1iye (el-fji/ye) 
ii (?ikri) '1-besmele ve't-taşliye (Raş
fü'l-mebanf, s. ı 59); Şerf:ıu'l-Cezu1iyye 

(Ebü ' I-Kas ım ez-Zeccacl'nin gramere dair 
el-Cümel' i üzerine Ebu Musa el-Cezu ll'nin 
yazd ı ğ ı h aş iyenin şe rhidir) : İmla' 'ale'l
Mu~arreb (İbn Usfur el-i şb1'11''nin el-Mu
J:carreb ad lı na h ve dair eserine yazd ığ ı ha
ş iyedir 1 FlruzabadT, s. 25 1 ): Şerf:ıu '1-Cezu-
1i'l-kebir li'z-Zeccaci (iza ("ıu 'l-meknün, 
1, 368) . 
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İBN ABDÜRABBİH 
( 4i)..w: 0-' 1) 

Ebu Ömer Şihabüddln Ahmed 
b. Muhammed b. Abdirabbih 

b. Hablb ei-Kurtubl ei-Endelüsl 
(ö . 328/940) 

el-<iljdü '1-ferid adlı eseriyle tanınan 
Endülüslü alim ve şair. 

ı 

_j 

1 O Ramazan 246'da (28 Kasım 860) Kur
tuba'da (Cordoba) doğdu. Atalarından Sa
lim, Endülüs Emevl emirlerinden Hişam 
b. Abdurrahman'ın azatlısı idi. İlk öğreni-

İBN ABDÜRABBİH 

mine muhtemelen, Endülüs'ün ileri ge- . 

len fakih ve muhaddislerinden olan bü
yük kardeşi Ebü Bekir Yahya'nın yanında 

başladı. Kahire, Bağdat . Dımaşk, Kudüs, 
Halep gibi Doğu İslam merkezlerine gidil
meden ilim öğrenilemeyeceği görüşünün 

yaygın olduğu bu dönemde Endülüs'te 
kalarak Baki' b. Mahled, Muhammed b. 
Abdüsselam ei-Huşenl ve Muhammed b. 
Vaddah gibi alimierin öğrencisi oldu. Kı 

sa zamanda fıkıh ve hadis öğrenimini ta

mamlayıp ders vermeye başladı. Bir yan
dan da şiir, edebiyat ve mOsikiyle ilgilen
di. Geniş fıkıh bilgisi yanında irticai en şiir 
söyleyecek kadar güçlü bir şair olan İbn 
Abdürabbih devlet büyükleri ve önde ge

len kimseler için birçok şiir yazdı ve bu 
sayede refah içinde yaşadı. Endülüs emir
leri ve Kurtuba eşrafının köşk ve saray
larında seçkin bir yer edindi. Hayatının 
sonlarına doğru felç oldu: 18 Cemazi
yelewel 328'de (1 Mart 940) Kurtuba'da 
vefat etti. 

Şöhretini el-'İ~dü '1-ferid adlı eserine 
borçlu olan İbn Abdürabbih hayatta iken 
daha çok şairliğiyle tanınmıştır. İbn Said 
ei-Mağribl'ye göre Endülüs şair ve edip
lerinin önde gelenlerindendir (Rayatü 'l
müberrizfn, s. 77) . Günümüze intikal eden 
bazı şiirleri Endülüs şiirinin en iyi örnek
lerinden sayılan İ bn Abdürabbih'in Halife 
ll. Hakem'in emriyle derlenmiş olan di
vanının kaybolması onun sanat yönünün 
meçhul kalmasına sebep olmuştur. Hu
meydl. bir kısmı kendi el yazısıyla olan di
vanının yirmi cüzden fazlasını gördüğünü 
söyler ( Ce?vetü ' l-mu~tebis, 1. 1 64) . Şiirle
rinde methiye, mersiye, hiciv ve gazel gi
bi klasik temaların yanında pastoral. duy
gusal, dini ve ahlaki konulara da yer ver
miştir. Hazırcevaplığıyla tanınan İbn Ab
dürabbih'in birçok şiiri adeta darbımesel 

haline gelmişti. 

Endülüs Emevl Hafifesi lll. Abdurrah
man'ın 300-322 yılları arasında yaptığı sa
vaşları anlatan 445 beyitlik urcüzesi (el

'İ~dü '1-ferfd, IV, 50 1-527) kahramanlık şi

irlerinin en uzun örneklerinden biri olarak 

kabul edilir. Şairin, beyit ve kafiye bağım

sızlığı sebebiyle uzun ve kolay şiir yazı

mına , ezber ve rivayete elverişli bulduğu 
(a.g.e., IV, 500) recez vezninde kaleme al
dığı bu şiir Margoliouth gibi bazı şarkiyat
çılara göre Arap edebiyatında destan tü
rünün en eski örneklerindendiL Bu urcG
ze James T. Monroe tarafından İngilizce ' 
ye tercüme edilmiştir (bk. bibl). 
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