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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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Abdünnlır. Raş{ü'l-mebani fi şerf:ıi f:ıurü
fi'l-me'ani(nşr. Ahmed M. ei-Ha rrat), Dımaşk 
1405/1985; a y rı ca bk . neş r edenin giri ş i , s. 
5-91; ibnü·ı - Hatib , e l - İf:ıtita , ı , 79 , 196-204; 
Firuzabadi. el-Bülga {i terticimi e'immeti 'n · 
naf:ıv ve'l-luga (nş r. Muhammed e i- Mısr\), Kü
veyt 1407/1987, s. 25; İbnü ' ı -Cezeri. Gayelü 'n
nihaye, ı , 77 -78; İbn Hacer. ed-Dürerü '1-kami
ne, ı , 207; Süylıti, Bugyelü'l-vu 'at, ı , 331; Keş
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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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İbn Abdürabbih, aralarında Müteneb
bl'nin de bulunduğu birçok ünlü şair tara
fından takdir edilmiştir. Mütenebbl'nin 
savaşla ilgili şiirleriyle bazı kasidelerinin 
neslblerinde İbn Abdürabbih 'ten etkilen
diği bilinmektedir. Aynı zamanda edip 
olan Büveyhl Veziri Ebü'I-Velld İsmail b. 
Abbad, hac dönüşü Mağrib'e gitmek üze
re uğradığı Fustat'ta Mütenebbl ile görü
şürken Mütenebbl ondan İbn Abdürab
bih'i kastederek Endülüs melikinin şiirle
rini okumasını istemiş , aynı şiirleri tekrar 
tekrar okuttuktan sonra, "Ey İbn Abdü
rabbih, i şte Irak, sana koşarak geliyor!" 
demişti. 

Musammat adı verilen Arap şiir türün
den veya İspanyol halk şiirinden esinleni
lerek doğmuş olan müveşşah tarzında şiir 
yazan ilk Endülüslü şairin Mukaddem b. 
Muafir olduğu ve onu İbn Abdürabbih 'in 
takip ettiği, ancak müveşşahlarının kay
bolduğu sanılmaktadır (iA, VIII , 867) . İbn 
Abdürabbih yaşlanınca gençliğinde yaz
dığı eğlence türü (lehviyyat ) şi i rlerinden 

dolayı pişmanlık d uyarak aynı vezin ve ka
fi yede " mümahhısat" ( günahları silenler) 
adını verdiğ i zühd. takva ve öğüt kabilin
den şiirler kaleme alm ı ştır (Humeydl, ı. 

165). 

İbn Abdürabbih 'in hayatı, sanatı ve el
'İ]fdü 'l-ferid adlı eseri hakkında birçok 
çalışma yapılmış olup bunların bazıları 
şunlardır : Cebrail Süleyman Cebbur, İbn 
'Abdirabbih ve 'İ]fdüh (Beyrut I 979, 2. 
bas kı ); Ali İbrahim Ebu Zeyd, el-MümaJ:ı
J:ıışa t ii şi'ri İbn 'A bdirabbih el-Ende
lüsi (Kahire I 986 ); A. Wormhoudt - W. 
Penn - College, al-' I kd al-farid : Sel ecti
ons, En glish & A ra b i c (I 98 I, I 989); W. 
Werkmeister, Quellenuntersuchungen 
zum Kitab al-'Iqd al-farid des Anda
lusiers Ibn 'Abdrabbih (Berlin I 983) . 

Eserleri. İbn Abdürabbih'in en meşhur 
eseri el-'İ]fdü 'l-ferid 'dir. Siyaset. edebi
yat, tar ih, nevadir. ahlak, mizah, nükte, 
fıkra , mOsiki ve eğlence gibi çok değişik 
konular hakkında bilgi veren eser bir ge
nel kültür ansiklopedisi ve bir antoloji ma
hiyetindedir. Müellif, eserin yazılış ama
cını ve kendinden önceki eserlerden far
kını anlattığı uzun mukaddimede kitaba 
" eşsiz gerdanlık" anlamında el- 'İ]fdü '1-
f erid adını verdiğini söylediği halde bazı 
yeni araştırmalarda eserin asıl adının el
'İ]fd olduğu , "el-ferld" sıfatının müsten
sihler tarafından ilave edildiği ileri sürül
mektedir. İbn Abdürabbih, uzun yıllar uğ
raşarak kaleme aldığı yirmi beş bölüm-
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den (kitab) meydana gelen eserini yirmi 
beş mücevherden oluşan gerdanlığa ben
zetmiş. kitabın ortasını teşkil eden on 
üçüncü bölüme gerdanlığın en kıymetli 
ta şı olan " el-vasıta " , her bölüme de bir 
mücevher adı vermiştir. Bölümlerin ad
ları ve temsil ettikleri konuların sıralanı
şı şöyledir : "ei-Lü'lüe" (hükümdarlık) , "ei
Ferlde" (savaş la r). "ez-Zebercede" (cömert
lik) , "ei-Cümane" (elçiler), "ei-Mercane" 
(hükümdarlarla sohbet), "ei-Yaküte" (ilim ve 

edebiyat). "ei-Cevhere" (atasözleri). "ez-Zü
mürrüde" (mev' iza ve zühd), "ed-Dürre" (ta

ziye ve mersiyeler). "ei-Yetlme" (Ara pl ar' ın 

soy kütü ğ ü ), "ei-Ascede" (bedevl Arapla r'ı n 

sözleri), "el-Mücennebe" (güzel cevaplar) . 
"ei-Vasıta " (hutbeler), "el-Mücennebetü's
saniye" (yazışmalar ve yazı malzemesi), "ei
Ascedetü 's-san iye" (halifeler). "el-Yetlme
tü's-saniye" (Ziyad b. Ebfh, Haccac. Tal ibller 
ve Sermeki ler'le ilgili bilgiler). "ed-Dürretü's
saniye" (eyyamü'I-Arab). "ez-Zümürrüde
tü's-saniye" (ş iir) , "el-Cevheretü's-saniye" 
(aruz ve kafiye), "el-Yakütetü's-saniye" (mü
zik). "ei-Mercanetü's-saniye" (ka dınl ar ve 
özellikleri ). "ei-Cümanetü's-saniye" (yalan
c ı peygamberler. tufeylller), "ez-Zebercede
tü's-saniye" (insan ve hayvan karakterleri ), 
"ei-Ferfdetü's-saniye" (yiyecek ve içecekler) , 
"el-Lü'lüetü's-saniye" (hediyeler, şakal ar ve 
nükteler) . Eserin birçok bölümünde esas 
unsuru şiir teşkil etmektedir. On sekiz ve 
on dokuzuncu bölümler aruz, kafiye ve 
şiir türlerine ayrılmıştır. İbn Abdürabbih, 
çeşitli konularda 200'den fazla şaire ait 
yaklaşık 1 0.000 örnek beyit yanında ken
di şiirlerinden de birçok örnek vermiştir. 
On üçüncü bölüm meşhur hatiplerin hut
belerine ayrılmıştır. Diğer bölümlerde de 
hitabet örneklerine rastlanmaktadır. Ya
zışmalar. yazı malzemesi, katipler ve ka
tiplerde bulunması gereken özelliklerden 
önemle söz edilmiş, bazı meşhur tevki' ör
nekleri zikredilmiştir. Eserde İslam tari
hiyle ilgili olarak değişik yerlerde verilen 
bilgiler büyük bir yekün tutar. el-'İ]fdü '1-

f er id, daha çok Doğu İslam dünyasına ait 
bilgileri Endülüslüler'e aktarmak amacıy
la yazılmakla birlikte 1. Abdurrahman'
dan (750-788) lll. Abdurrahman'a (912-
96 1) kadar Endülüs Emevlleri 'nin tarihini 

de kapsamaktadır. Yedinci bölümde Arap 
atasözlerini. sekizinci bölümde mev'iza ve 
zühd konusunu ele alan yazar ahlak ve 
dindarlık konularını gerçekçi bir yaklaşım

la incelemiş, dünya ve ahiret işlerinin bir 
denge içinde sürdürülmesini tavsiye et
miştir. İbn Abdürabbih , okuyucuyu din-

lendirmek ve yorulmadan okumasını te
min etmek düşüncesiyle kitabın birçok 
yerinde zarif nükte ve fıkralara yer ver
miştir. MOsikiye tahsis ettiği yirminci bö
lümde mOsiki ve güzel sesin insan ruhu 
üzerindeki etkisini anlattıktan sonra ko
nuyla ilgili hadisleri naklederek bu sanat
la meşgul olmanın dinen bir sakıncası bu
lunmadığını. mOsiki rnekruh ise ondan en 
çok Kur'an ve ezanın korunması gerek
tiğini. rnekruh değilse ona en çok şiirin 
muhtaç olduğunu . Allah ' ın insan ruhu 
için bir güzelden çıkan güzel sesten daha 
etkili bir şey yaratmadığın ı söyleyerek 
mOsiki hakkındaki kanaatini belirtir. Eser
de döneminin sosyal hayatı. gelenek ve 
görenekleri, yiyecek ve içecekleri, sağlık 
ve tıp konuları. sihir. üfürükçülük, mus
ka, göz değmesi, insan ve hayvan karak
terleri , bölge ve şehirlerin özellikleri. ka
dın ve hususiyetleri gibi çok değişik ko
nularda bilgiler bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacılara göre el~'İ]fdü '1-fe

rid İbn Kuteybe'nin ' Uyunü'l-a{J.barad
lı eserinin bir tekran mahiyetindedir. el
'İ]fdü '1-fer id 'e ' Uyunü '1-a{J.bô.r'dan çok 
şey alındığı doğru olmakla beraber gerek 
yazılı Doğu İslam kaynaklarından gerek
se Endülüs'teki şifahl kaynaklardan bir 
hayli ilave bilgiler de yer almaktadır. Ay
rıca İbn Abdürabbih'in her bölümün baş 
tarafına "ferş" adıyla yaptığı giriş mahi
yetindeki değerlendirmeler. İ bn Kutey
be'ye Şuubiyye konusunda yönelttiği ten
kitler, 'Uy unü'l-a{J.bar 'daki malzemeyi 
değişik yerlerde değişik maksatlar için 
kullanmış olması gibi sebeplerden dolayı 

onun eserine bir tekrar denemez. Eserin 
yazıldığı dönemde Endülüs'te sadece o 
bölgenin kültür ve tarihiyle ilgilenenlerle, 
Endülüs'le ilgilenmekle birlikte Doğu İs
lam dünyasının ilim ve kültür değerlerini 
de aktarmak isteyenler şeklinde iki akım 
vardı. İbn Abdürabbih'in bu iki akımı bir
leştirdiği görülmektedir. el- 'İ]fdü '1-ferid, 
naklettiği bilgilerin ravi zincirini kısalt
masına rağmen 'Uyunü'l-a{J.bar'dan da
ha hacimlidir. İbn Abdürabbih, ana kayna
ğı 'Uyunü'l-a{J.bô.r olmakla birlikte Ham 
b. Ahmed'in Kitabü 'l-'Aruz'u, Ebu Ubey
de Ma'mer b. Müsenna'nın en-Ne]fii,iz 
ve el-Eyyam' ı, Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam'ın Kitô.bü '1-Em§dl'i. Cahiz'in el-Be
yan ve 't-tebyin'i. Müberred'in el-Kd
mil'i. İbnü'I-Mukaffa'ın K elile ve Dirn
ne'si ile el -Edebü 'l -kebir ve el-Edebü'ş
şagir' i , Taberi'nin Tdr i{J.u'l-ümem ve'l
mülUk'ü, İbn Sellam ei-Cumahl'nin Taba-



~atü'ş-şu'arô'ı gibi eserlerden de fayda
lanmıştı r. Kitapta Tevrat ve incil'den. Do
ğu kaynaklarında sık rastlanan iran ve 
Hint sözlerinden ve Aristo'dan nakiller de 
yer almaktadır. Müellifin kendinden ön
cekilerden yaptığı nakiller sayesinde el
'İ~dü '1-ferid ilk dönem islam tarihinin 
siyasi. içtimal iktisadi ve kültürel kaynak
larından biri olma özelliğine sahip bulun
duğu gibi söz konusu nakilleri doğru. tam 
ve sağlıklı biçimde aktarması dolayısıyla 
kendisinin faydalandığı bu eserlerin neşri 
sırasında başvurulacak güvenilir bir kay
naktı r. Nitekim 'UyD.nü '1-a]]bôr yayımla
nırken el-'İ~dü'l-ferid 'den istifade edil
miştir. 

Eserde müstensihlerin ilaveleri sebe
biyle bir kısım hatalar ve dönemin anla
yışı gereği bazı hurafeler de mevcuttur. 
Mesela bir yerde Muaviye vefat ederken 
oğlu Yezld'in yanında olduğu (el-'İ~dü'l

ferfd, IV. 272). bir başka yerde ise aksi söy
lenmekte (a.g.e., IV, 387). müellifin ölü
münden sonra yaşamış Abbas! halifeleri 
RM-Billah. Müttaki-Lillah. Müstekfi-Bil
lah ve Mu tl'- Lillah'ın biyografileri veril
mekte (a.g.e., V, 129- 13 1). Gatafan kabile
sinden bir kişinin 190 yaşında saçının ve 
diş l erinin yenioen çıktığı ve gençleştiği 
nakledilmektedir. Sahib b. Abbad'ın el
'İ~dü'l-ferid'de yeni bir şey bulamadığım 
söylemesi, "Bu bizim malımızdı. iade edil
di" anlamındaki ayeti (Yusuf 12/65) tem
sil getirerek onun Doğu alimlerinin eser
lerinden al ıntılar olduğunu telmih etmesi 
abartılı ve haksız bir eleştiridir. Zira eser, 
Endülüs tarihi ve sosyal hayatıyla ilgili ola
rak ihtiva ettiği bilgilerin yanı sıra başta 
ibn Abdürabbih'in kendisi olmak üzere 
Endülüslü şairlere ait şiirler dolayısıyla bir 
orUinailik taşımaktadır. 

el-'İkdü'l-ferid ibşlhl'nin el-Müstet
raf'ı. ibn HaldOn'un Mu~addime'si. Kal
kaşendl'nin Şubf:ıu'l-a'şô'sı ve Abdülka
dir ei-Bağdadl'nin ljizônetü'l-edeb'i gi
bi birçok kitaba kaynak olmuştur. Eser. 
Ebu ishak ibrahim b. Abdurrahman ei
Vadlaşl el-Kaysi ile ibn ManzOr tarafın
dan ihtisar edilmiş. Mısır Milli Eğitim ile 
Mısır Kültür ve irşad bakanlıkları tarafın
dan birer muhtasarı yayımlanm ı ştır. ilki 
Bulak'ta 1263'te (1847) olmak üzere bir
çok defa basılan eserin (Kah i re 1302, 1305, 

1316, 1353) ilmi neşirleri Muhammed Said 
Aryan (!-VIII. Kah i re 1940). Ahmed Emin, 
Ahmed ez-Zeyn ve ibrahim ei-Ebyarl (I
VII , K ahi re 1940-195 3). Müfid Muham
med Kumeyha ile Abdülmecid et-Terhlnl 
(I-IX. Beyrut 1404/ 1983) tarafından yapıl

mıştır. Eserdeki kadınlarla ilgili bilgiler 
Abdümühenna ve Semlr Cabir tarafından 
bir araya getirilerek A}]bôrü 'n-nisô' 
fi'l- 'İ~di'l-ferid adıyla yayımlanmıştır 
(Beyrut ı 41 0/1990). Muhammed ibrahim 
Salim Te'dibü'n-nôşi'in bi-edebi' d-dün
ya ve'd-din adıyla eserden bir seçme ha
zırlayıp yayımiarnıştır (Kah i re 1406/ 1985). 

Humeydl. bir kısmı ibn Abdürabbih'in 
kendi el yazısı ile olan divanında n yirmi 
cüzün üzerinde bir kısmını gördüğünü 
söylemekteyse de ( Ce;?vetü ' 1-mu~tebis, 1, 

164) bu divan günümüze ulaşmamıştır. 
Şairin çeşitli kaynaklardan derlenen şiir
leri Divônü İbn 'Abdirabbih adıyla ya
yımlanmıştır (nşr. Muhammed Al tu nd, Dı
maşk 1397/ 1977; nşr. Muhammed Rıdvan 
ed-Daye, Dımaşk 13991!979. 14071!987) . 

Keşfü';v~unD.n'da ibn Abdürabbih'e nis
bet edilen (ll , 1543) el-Lübôb ii ma'rife
ti'l-~Im ve '1-ôdôb adlı bir eserin el-'İ~
dü'I-ferid'in altıncı bölümünün bir par
çası olduğu tahmin edilmektedir. 

ibn Abdürabbih'in 
el-'i/ı:.dü 'l·ferfd adlı 

eserinin ı. cildinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 4139) 
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~ MUSTAFA MUHAMMED EŞ-ŞEK'A 

İBN ABDÜRREzzAK 
(..,91_)}1~ .yi) 

Abdurrahman b. ibrahim b. Ahmed 
ed-Dımaşki ei-Hanefl 

(ö . 1138/ 1 726) 

Hanefi fakihi ve edip. 
_j 

1075 (1664) yılında Dımaşk'ta doğdu. 
Dönemin meşhur alimlerinden Abdül
ganl b. ismail en-Nablusl'nin talebesi 
olup hacası eserinde seyahatleri sırasın-
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