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Kahire 1304, 1309, 1345); Halid b. Abdul
lah el-Ezherl (Amsterdam 1756; Bulak 
1251-1290 arasında altı baskı; Kah i re 1262-
1319 arasında altı baskı; Fas 1315); Ha
san b. Ali el-Kefravl (Bulak 1242; Kahire 
1280 vd . ondan fazla baskısı yapılmıştır); 
Ahmed b. Zeynl Dahlan (Kah i re 1297-1344 
arasında on baskı; Mekke 1305, 1314; Me
din e 1304); Abdullah b. Fazı! el-Aşmavl 
( ŞerJ:ıu '1-'Aşmavi, Bu !ak 128 7; Kah i re 
1291 ); Haşim b. Şehhat eş-Şerkavl (Şer
J:ıu'ş-Şerl):avr, Kahire 1326); Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Ahmed es-Sudan! ( Şer/:ıu 's-Sa
dan!, Fas, ts.). Bunlardan Ezherlşerhinin 
beş, Kefravl şerhinin basılmış dört haşiye
si vardır (İbn AcurrOm, neşredenlerin gi
rişi, s. lll, VIII; Brockelmann, GAL, ll, 308-
31 O; Suppl., ll, 332-335; Abdullah KennOn, 
Mevsü'atü meşahiri rica/i '1-Magrib, ll, 21-
22; Ömer Ferruh, VI, 397-399). Eser çağdaş 
alimlerden Mustafa es-Sekka ( ŞerJ:ıu '1-
Acurrümiyye, Kahire 1979), Muhammed 
Abdülmün'im Hafacl ( Teh?ibü '1-Acurrü
miyye fi'ilmi l):ava'idi'l-'Arabiyye, Kah i re 
1371/1951) ve Muhammed Muhyiddin 
Abdülhamld (et- Tul:ıfetü 's-seniyye bi-şer
J:ıi'l-Mul):addimeti'l-Acurrümiyye, Kahire 
1353) tarafından da şerhedilmiştir. 

el-Acurrumiyye'yi nazmeden başlıca 
alimler ve eserleri de şu şekilde sıralana
bilir: Şerefeddin Yahya el-İmrltl, ed-Dür
retü'l-behiyye ii naz;mi'l-Acurrumiyye 
(Hindistan 1263/1846; Kahire 1290, 1302, 
1369; Beyrut 1416/1996); Rifaa Rafi' et
Tahtavl, Cemalü'l-Acurrumiyye (Bulak 
1280); Abdüsselam en-Neberavl, el-Ke
vakibü'l-celiyye ti-naz;mi'l-Acurrumiy
ye (Bulak 1298; Muhammed b. Ömer en
Nevev! el-Cavl"nin FetJ:ıu Gafıri'l-l].atıyye 
'ale'l-Kevakibi'l-celiyye fi-na?mi'l-Acur
rümiyye adlı şerhinin kenarında); Ali es
Seni el-Meserratl, el-Manz;umetü's-se
niyye lima- yüsemma metne'l-Acurru
miyye (Kah i re 1307); Alaeddin Ali b. Nu'
man ei-AIOsl. Naz;mü'l-Acurrumiyye 
(Beyrutl318); Abdullah b. Hac eş-Şinkitl, 
"Naz;mü metni'l-Acurrumiyye" (nşr. Hall
fe Büdeyr!, Mecelletü Külliyyeti'd-da've
ti'l-İslamiyye, Trablus 1398/1989, VI, 269-
279). 

el-Acurrumiyye'yi Thomas Erpenius 
( Grammatica Arabica dicta Gjarumia, Le
idae 1617; Palermo 1796; Paris 1844), R. 
P. Thomas Obicini ( Grammatica Arabica, 
Roma 1631), P. Kirsten ( Grammatices Ara
bicae, Breslau 161 O) ve Chr. Schnabel · 
( Particula prima Agrumiae, Amstelaeda
mi 1755) Latince'ye; L. Vaucelle (L'Adjrou
mieh, Paris 1833), E. Combarel (la Djaro
umiya, Paris 1844), L. J. Bresnier(Djaro
umiya: Grammair arabe elementaire, Ce-
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zair 1846, 1866) ve M. Brein (Al-Adjrou
miieh, Cezayir 1866) Fransızca'ya; J. J. S. 
Perowne (Al-Adjrumiieh, Cambridge 1832, 
1852) İngilizce'ye; E. Trummpp (Ajrumi
yah des Muhammed b. Daud, Munih 
1876) veR. E. Brünnow (Kitabu'l-aguru
mfjja, Chrestomathie aus arabischen Pro
soschriftstellern içinde, Berlin 1895, s. 138-
151) Almanca'ya; Adolf Grohmann (Kittib 
al-Adschurrumıyyah, Roma 191 I) İtal
yanca'ya tercüme etmişlerdir (el-Acür
rümiyye'nin şerh , haşiye, ta'lik, nazım ve 
tercümeleri için bk. ibn AcurrOm, neşre
denlerin girişi, s. III-VIII; Sarton, lll/I, s. 
I O I O; Brockelmann, GAL, ll, 308-31 O; 
Suppl., ll, 332-335; Ömer Ferruh, VI, 396-
399; Abdülhad!el-Fazll, s. 19-20, 115-116; 
Demir, s. 49-61; DMİ, I, 85-87). 

İbn Acurrum'un ayrıca, Kasım b. Flrruh 
eş-Şatıbl'nin ( ö. 590/1194) eş-Şatıbiyye 
adıyla bilinen Kur'an kıraatine dair didak
tik manzumesine Fera'idü'l-me'ani ii 
şer]Ji Ifırzi'l-emani adıyla yazdığı bir 
şerhi (Rabat Mill! Ktp., Evkaf, nr. 146) ve 
İmam Nafi' kıraatiyle ilgili "el-Bari'" adlı 
bir manzumesi (urcOze) vardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbn Acurn1m, el-Mulj:addimetü'l-Acurriımiy

ye fi lj:ava'idi 'ilmi'l-'Arabiyye(nşr. M. Sad i Çö
ğenli- Kenan Demirayak). Erzurum 1997, neşre
denlerin girişi, s. I-VIII; Sehavi. eçi-l)av'ü'l-lami', 
IX, 82; Süyüti, Bugyetü'l-vu'at, ı, 238-239; İb
nü'I-Kadi, Ce?vetü'l-ilj:tibas, Rabat 1972, I, 221-
222; Makkari, Nefl:ıu'(-(fb, VII, 128; Keş{ü'?·?U
niın, ll , 1296; İbnü'l-İmad, Şe?erat, VI, 62; Han
sari, Ravzatü'l-cennat, IV, 135-136; Hediyye
tü '1-'arifin, ll, 145; Muhammed b. Ca'fer el-Ket
tani, Selvetü'l-en{as, Fas 1316, ll, 112; Serkis. 
Mu'cem, I, 25-26; Brockelmann. GAL, ll, 308-
310; Suppl., ll, 332-335; C. Zeydan. Adab(Dayf). 
lll, 156-157;Sarton. Introduction, 111/1, s. 1009-
1010; G. Troupau, "Trois traductions latines de 
la Muqaddima d'Ibn Ağurrtım", Etudes d'orien
talisme dediees ala memoire de Levi-Proven
çal, Paris 1962, I, 359-365; a.mlf., "Ibn AQjur
rum". E/2 (ing.), lll, 697; Abdullah Kennün, en
f'lübiıgu'l-Magribf, Beyrut 1395/1975, 1, 220; 
a.mlf. , Mevsiı'atü meşahfri ricali'l-Magrib: ibn 
Acurriım, Beyrut, ts., ll, tür.yer.; E. Fendik, ikti
fa'ü'l-lj:aniı', Kum 1409, s. 304-305; Ömer Fer
ruh, Tar1/].u'l-edeb, VI, 393-399; Abdü lhadi el
Fazli, Fihristü '1-kütübi'n-na/:ıviyyeti'l-ma(biı'a, 
Zerka 1407/1986, s. 19-20, 115-116; ayrıca bk. 
tür.yer.; Abdullah el-İ mrani, "İbn Acurrfım", Ma'
lemetü'l-Magrib, Rabat 1410/1989, l, 145; Sa
lihiyye, el-Mu 'cemü 'ş-şamil, ı, 4-5; Ekrem De
mir, ibn Acurriım ve el-Mukaddimetü '1-Acur
riımiyyesi (yüksek lisans tezi . 1 997), UÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, tür. yer; Halife Büdeyri, "Na:(:
mü metni'l-AcurrOmiyye", Mecelletü Külliye
ti'd-da'veti'l-islfımiyye, VI, Trablus 1398/1989, 
s. 262-279; Recep Dikici, "İbn AcurrOm ve el
AcurrOmiyyesi", TDA, sy. 98 (ı 995), s. 93-95; 
Moh. Ben Cheneb. "İbn AcurrOm" , iA, V/2, s. 
696-697;a.mlf .. "İbn AcurrOm", DMi,ı, 84-87; 
Azertaş Azeryüm, "İbn AcurrOm", DM Bi, ı, 118; 
ll, 413. ~Al 
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(bk. YAHYA b. ADEM). 

İBN ADi 
( 1..5~~1) 

Ebu Ahmed Abdullah 
b. Adi b. Abdiilah el-Cürcani 

(ö. 365/976) 

el-Kamil adlı 
eseriyle tanınan hadis hafızı 

ve münekkit. 

_j 

ı 
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277 yılı Zilkadesinde (Şubat 891) Cür
can'da doğdu. Kendi bölgesinde İbnü'l
Kattan. hadis alimleri arasında İbn Adi 
diye tanındı. Arapça'yı iyi bilmediğine dair 
rivayetlerden onun Arap asıllı olmayıp 
Türk soyundan geldiği tahmin edilmek
tedir. İli m geleneğine sahip bir ailede ye
tişti. Babası, Ebu Zür'a er-Razl'nin talebe
leri arasında yer aldığı gibi anne tarafın
dan dedesi Ham b. Ahmed el-Hemedanl 
ve kardeşi Ebu Abdullah Muhammed b. 
Adi meşhur birer alim di. İbn Ad!' nin oğul
ları Adi. Mansur ve Ebu Zür'a da başka
larından hadis okumuşlardı. On üç yaşın

da kendi memleketinde başladığı hadis 
öğrenimini tamamladıktan sonra ilim 
tahsiliiçin ilk seyahatini 297 (910) yılın
da Mısır'a yapan İbn Adi, 30S'te (917) İs
kenderiye'den Semerkant'a kadar pek çok 
yeri. özellikle Suriye, Irak, Horasan, Cibal, 
Mekke ve Medine'yi dolaştı. Bu amaçla 
gittiği şehirler arasında Adana, Antakya, 
Harran ve Nusaybin de bulunmaktadır. 
Taceddin es-Sübkl ondan tahsil için diyar 
diyar dolaşan seçkin bir alim diye SÖZ eder. 
Seyahat ettiği yerlerde Malik, Evzai, Süf
yan es-Sevrl. Şu'be b. Haccac. İsmail b. 
Ebu Halid ve daha birçok kişinin hadisle
rini topladı. EbO Ya'la el-Mevsıll. Nesal. 
Hasan b. Süfyan en-Nesevl, Abctan el-Ah
vaz!. Ca'fer b. Muhammed el-Firyab!, İbn 
Huzeyme, Zekeriyya b. Yahya es-Sad ve 
Ebü'l-Kasım el-Begavl İbn Sa'ld el-Haşi
m! Muhammed b. Osman b. Ebu Şeybe, 
Ebu ArQbe Hüseyin b. Muhammed el
Cezer! gibi birçok ünlü kişi onun hoca
ları arasında yer alır. Yine hocalarından 
İbn Ukde başta olmaküzere Hakim en
Nisaburl. Ebu Sa'd el-Ma11n1, Hamza es
Sehml. Ebu Abdullah eş-Şirazi. Ebu Ha
mid el - İsferayln! Ebü'I-Hüseyin Ahmed 
b. Muhammed el-Horasanl, kendisinden 

. faydalanmış meşhur isimlerden bazıları

dır. İbn Adl'nin, el-Kamil'de bazı kimse
lerin bid'at ehli fırkalara mensubiyeti se-



bebiyle zayıf sayıldıklarını söylemesinden 
(Züheyr Osman Ali N Or, 1, 87-90) E hi-i sün
net' e bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Arnel
de ise Şafii mezhebindendir. 

Güçlü bir hafızaya sahip olan İbn Adi ri
vayetlerdeki gizli kusurlar (illetler) ve ha
dis ricali konularında otorite idi. Birçok 
hadisi tek başına rivayet etmiş (b k. FERD), 
oğulları Adi. EbO Zür'a ve MansOr da bu 
hadisleri ondan nakletmişlerdir. Cerh ve 
ta' dil sahasındaki maharetiyle dikkat çek
miş. bu konuda 224 civarında farkl ı terim 
kullanmıştır (a.g.e., ll, ı 58). Çok defa cum
hurla aynı cerh ve ta'dil lafızlarına yer 
vermekle birlikte ilk defa kendisinin kul
landığı bazı terimler yanında aynı terim
leri farklı anlamda kullandığı da o lmuş

tur. Hemen bütün cerh ve ta'dil alimleri 
onun hadis ravileri hakkındaki görüşleri
ni delil kabul etmiş. Zehebi kendisini Ah
med b. Hanbel, Buhar! ve Darekutni gibi 
mutedil ve insaflı hadis münekkitleri ara
sında saymıştır. Talebesi Hamza es-Seh
mi ile EbO Ya'la ei-Halili, İbn Adi'nin son 
derece sağlam ve güçlü bir hafızaya sa
hip o lduğunu söylemiş. hadis hafızı Ah
med b. EbO Müslim ei-Farisi de onun gi
bi hafızası güçlü birini görmediğini belirt
miştir. 

İbn Nasırüddin. İbn Adi'yi büyük bir ha
fız. güvenilir bir imam olarak kabul et
mişse de Ebü'I-Velid el-Bad onu, "Hadi
sinde bir sakınca yok" diye nitelen direrek 
ikinci derecede güvenilir bir alim saymış. 
bu arada kendisini tenkit edenler de ol
muştur. Ancak bu tenkitler daha çok onun 
ravi kusurlarını tesbitteki aşırılığına yö
neliktir. Sadece zayıf ravileri ele aldığı el
Kamil'de bazı sahabilere ve tanınmış 
mezhep imamlarına da yer vermesi ona 
yöneltilen tenkitlerio asıl sebebini oluş
turmaktadır ( Leknevl, s. 340-34 ı, 3 5 ı). İbn 
Adi'ye yöneltilen diğer tenkitler arasında, 
yine bu eserinde bir ravinin biyografisini 
kaydederken o ravi vasıtasıyla nakledilen 
zayıf bir hadisi zikretmesi ve bu zayıflığın 
başka bir raviden kaynaklansa bile biyog
rafisini yazdığı kimseden kaynaklandığı 
intibaını vermesi zikredilebilir. Ayrıca mez
hep taassubuyla hareket edip mesela gü
venilir birçok Hanefi alimini itharn eder
ken zayıflığı sabit olan bazı şam alimleri
ni temize çıkarmaya gayret göstermiştir 
(Zeylal, Naşbü'r-raye, M. Zahid Kevserl'
nin girişi, s. 57) . 

İbn Adi 365 Cemaziyelahirinde (Şubat 
976) Cürcan'da vefat etti ve Kürz b. Veb
re Mescidi yakınına gömüldü. Abdülkerim 

es-Sem'ani (ö. 562/ 1167) onun kabrini zi
yaret ettiğini söylemektedir. 

Eserleri. 1. el-Kamil fi çlu'afa'i'r-rical 

(el-Kamil fi'l-cerf:ı ue't-ta'dil, el-Kamil {I 
ma'rifeti 'çl-çiu'afa' ue 'l-metrükfn mine'r

ruuat, el-Kamil fi ma' rifeti çiu'afa'i '1-mu
f:ıaddişfn). 2200'den fazla zayıf ravinin 
biyografisini ihtiva etmektedir. Bazı kay
naklarda (Zirikll, IV, ı 03) ona ait eserler 
arasında sayılan 'İlelü'l-]J.adiş'in de el
Kamil olduğu belirtilmiştir (Züheyr Os
man Ali NGr. 1, 105). İbnAdieserin başın
da, yalancılık ve hadis uydurma aleyhin
deki hadis ve haberleri geniş bir şekilde 
naklettikten sonra haklarında az da olsa 
tenkit ifadeleri bulunan hemen bütün ra
vileri adiarına göre yarı alfabetik biçimde 
sıralamış. her ravi hakkında hadis imam
larının görüşlerini ve kendilerinin cerhe
dilme sebebini zikrederek o ravi vasıta
sıyla nakledilen hadislerden bazı örnekler 
vermiştir. Sadece sahih hadisleri topla
yan müelliflerin ravileri bile olsa herhan
gi bir şekilde tenkit edilen muhaddisleri 
eserine aldığı için kitabında sika raviler 
de yer almıştır. İbn Adi'nin cerh ve ta'dil
le ilgili olarak görüşlerine sıkça başvurdu
ğu alimler arasında İbn Main, Buhar!, Ah
med b. Hanbel. Nesa!, İbrahim b. Ya'küb 
ei-COzekani. Yahya b. Said el-Kattan ve 
Amr b. Ali ei-Fellas; zaman zaman baş
vurduğu kimseler arasında ise Şu'be b. 
Haccac. İbn Uyeyne, İbnü'l-Medini, İbnü' I
Mübarek, EbO ArObe. Abdurrahman b. 
Mehdi gibi meşhur münekkitler; Şafii. 
Vekl' b. Cerrah. Osman b. Said ed-Darimi 
ve E bO Davud es-Sicistani gibi muhaddis
ler bulunmaktadır. İbn Adi'den önce de 
zayıf ravileri ele alan eserler yazılmakla 
beraber bunlar el-Kamil kadar geniş 
muhtevalı olmadıkları için Taceddin es
Sübkl, el-Kamil gibi bir eserin daha ön
ce yazılmadığını söylerken adına uygun 
mükemmellikte bir kitap olduğunu da be
lirtmiştir. İbn Adi'den sonraki cerh ve ta'
dil imamları bu eserden nakillerde bulun
muşlardır. Hamza es-Sehmi. Darekutni'
den zayıf muhaddislere dair bir kitap yaz
masını istediği zaman Darekutni bu ko
nuda İbn Adi'nin el-Kamil'inin yeterli ol
duğunu. ondan daha mükemmelinin ya
zılamayacağını söylemiştir. Alimierin öv
güsüne mazhar olan el-Kamil'in ismine 
uygun bir şekilde mükemmel olduğu ifa
de edilmekle birlikte Sehavi gibi bazı kim
seler, zayıf ravileri ele alan bir eserin el
Kamil şeklinde adlandırılmasının doğru 
olmadığını ileri sürmüşlerdir. İbn Adi el-
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Kamil' e Hz. Peygamber' e yalan isnadı. 
ilk üç neslin hadis rivayetine verdiği önem, 
kitabetü'l-hadis. kendi dönemine kadar 
yaşayan cerh ve ta'dil imamları, hadisi 
red veya kabul edilecek ravilerin nitelik
leri gibi pek çok konuya temas eden ay
rıntılı bir mukaddime yazmıştır. Subhi 
Bedri es-Samerrai tarafından önce ese
rin mukaddimesi yayımianmış (Bağdat 
ı 397/ 1977). daha sonra tamamı bir ko
misyon tarafından yedi cilt halinde neşre
dilmiştir (Beyrut 1404/ 1984, 1405/ 1985). 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (III. 
Ahmed, nr. 2943). Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye (Hadis, nr 364) ve Millet Kütüphane
si'nde (Feyzullah Efendi, nr. 1505) bulunan 
nüshalar esas alınarak yapılan bu neşir
de yazmalarda yer alan dokuz ravi zikre
dilmediği gibi çok sayıda okuma hatası 
da yapılmıştır (Züheyr Osman Ali N Or, Il , 
207-223). Ayrıca eserde geçen 8231 ha
disin ilk harflerine göre yarı alfabetik, ra
vi adlarının da tam alfabetik fihristi yapı 

larak ek cilt şeklinde yayımlanmıştır. İh
tiva ettiği çok sayıdaki hadis sebebiyle 
eser mevzuat kitapları ve meşhur sözle
re dair kitaplar için de önemli bir kaynak 
teşkil etmiştir. el-Kamil'in Şebib b. Se
lim'e kadar olan kısmı, Camiatü'I-İmam 
Muhammed b. Suud ei-İslamiyye'de tah
kik edilmek üzere on öğrenciye yüksek 
lisans tezi olarak verilmiş. 1406-1408 
(1986-1988) yılları arasında Hüseyin b. Ali 
ei-Esved'e kadar olan ilk altı kısım tamam
lanmıştır. Zayıf ravileri incelediği Miza
nü'l-i'tidal adlı eserinde el-Kamil'i esas 
alan ve bir kısım güvenilir ravileri basit bir 
cerh yüzünden zayıf gösterdiği için İbn 
Adi'yi yer yer tenkit eden Zehebi. el-Ka
mil' de bulunup da hafızalarının zayıf ol
duğu ileri sürülen bazı sahabi ve mezhep 
imam! arına eserinde yer vermemiştir. İb
nü'I-Kayserani, el-Kamil'de yer alan zayıf 
ve uydurma hadisleri eçl-I)e]]ira fi'l-e]J.ô
dişi'l-mevz u'a (Köprülü Ktp., Fazı! Ah
med Paşa, nr. 290) adlıeserinde toplayıp 
alfabetik sıraya koyduğu gibi (e l-Kamil, 
neşredenin girişi, s. 1;) bu esere Tek
miletü'l-Kamil adıyla bir de zeyil yaz
mıştır. Eserde mevcut zayıf ve uydurma 
hadisleri çağdaş müelliflerden Yusuf ei
Bikai de derleyerek alfabetik bir eser ha
zırlamıştır. İbnü'r-Rumiyye el-Kamil'i 
hem ihtisar etmiş hem de esere el-Ija
fil fi tekmileti'l-Kamil adıyla büyük bir 
zeyil yazmıştır. Ziyaeddin ei-Makdisi ei
Cemmam de ravilere ait bazı hadisleri ter
kederek el-Münte]]ab min kitôbi'l-Ka-
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mil adını verdiği bir çalışmada eseri özet
Iemiştir. Bu eserin bazı kısımları Darü'I
kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 364) bulunmak
tadır. el-Kamil' i Ahmed b. Aybek ed-Dim
yatl 'Umdetü'l-tazıl fi'l].tişari'l-Kamil 
adıyla ihtisar etmiş olup müellif hattı 
nüshası Berlin Königlichen Bibliothek'te 
(nr. 9944) mevcuttur. Makrizitarafından 
yapılan muhtasar ise Eymen b. Arif ed
Dımaşki tarafından Millet Kütüphanesi'n
deki (Murad Molla, nr. 575) müellif hattıy
la yazılmış yegane nüshasına dayanılarak 
yayımlanmıştır (Kahire 141511994). EbO 
Gudde, M. Zahid Kevserl'nin el-Kamil'i 
tenkit için İbdô.'ü vücuhi't-te'addi fi 
Kô.mili İbn 'Adi adıyla bir eser yazdığım 
belirtmektedir ( LeknevT, s. 34 1) . Züheyr 
Osman Ali N Or, İbn Adi ve bu eseri üzeri
ne Mekke ümmülkura Üniversitesi'nde 
bir doktora tezi hazırlamış ve bu çalış
ma neşredilmiştir (İbn 'Adi ve menhecü
hü fi kitabi'I-Kamil fi çl.u'afa'i'r-rical adlı 
iki ci lt hacminde, 1-11, Riyad 141 8/1997) 
2. Esô.mi men reva 'anhüm MuJ:ıam
med b. İsma'il el-Bul].ô.ri min meşayi
l].ihi elle?,ine ?,ekerahüm ii Cô.mi'ihi'ş
şaJ:ıiJ:ı. Bazı kaynaklarda Esmô.'ü (Tesmi
yetü) şüyul].i'l-Bul].aridiye zikredilmek
tedir. Müellifin, Buharl'nin el-Cami'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'te kendilerinden rivayette bulun
duğu 296 hocasının adlarını alfabetik ola
rak sı ralayıp bazıları hakkında kısaca bilgi 
verdiği, bazılarının ise adını zikretmekle 
yetindiği bu küçük hacim li eseri Amir Ha
san Sabrıtarafından yayımlanmıştır (Bey
rut 1414/1994).Amir Hasan, eserin BuM
ri'nin el-Cami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'teki hocaların
dan otuz beşini kapsamadığını tesbit et
miştir (bk s. 22-26). 3. Müsnedü Ebi 
Ijanife. Ebü'I-Müeyyed Muhammed b. 
Mahmud ei-Harizml, EbO Hanife'ye ait 
on beş müsnedden altıncısını İbn Adi'nin 
derlediği ni söylemektedir (Cami' u '1-me
sanid, ı . 5, 72-73). 4. Esma'ü'ş-şaJ:ıabe. 
Bir nüshası günümüze ulaşan eser İbn 
Hacer tarafından el-İşô.be'nin muhte
lif yerlerinde nakledilmiştir (Sezgin, ı. 

399). 

İbn Adi'nin ayrıca el-İntişar 'ala mul].
taşari'l-Müzeni fi furu'i 'l-fı]fhi'ş-Şô.fi'i 

(İzaf:ı.u'l-meknün, Il, 274), kendilerinden 
faydalandığı çok · sayıdaki alim hakkın
da bilgi verdiği ·Mu'cem ({i esma'i şü
yutıihi) , Cem'u eJ:ıadişi'l-Evza'i ve 
Süfyani'ş-Şevri ve Şu' be ve İsma'il 
b. Ebi Ijô.lid ve cema'at mine'l-mu]fıl
lin ve Müsnedü hadisi Malik b. Enes 
adlı eserleri bulunduğu belirtilmekte
dir. 
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~ SELMAN BAŞARAN 

L 

İBN AHMER 
Cr>->1 ~ı ı 

Ebü'I-Hattab Amr b. Ahmer 
b. Amerred b. Ferras el-Sahil! 

(ö. 75/694 civarı) 

Muhadramfın şairlerinden. 
_ı 

Necid bölgesinde Yezbül dağı ve Kaakı' 
yöresinde yerleşmiş olan Sahile kabilesi
nin Ferras koluna mensuptur. İbn Ahmer 
ve kabilesinin ne zaman müslüman oldu
ğu konusunda kesin bilgi yoktur. 634 yılın
da Hz. E bO Bekir tarafından Halid b. Ve
lid kumandasında Bizans'a karşı gönde
rilen ve Suriye'nin fethini gerçekleştiren 
orduda bulunduğu bilinmektedir (Ebü'I
Ferec el-isfahanT, V III , 233) Bir düşman 
askerinin attığı akla bir gözünü kaybetti
ği için "A'ver" Iakabıyla da anılır (ibn Ku
teybe, ı. 356) İbn Ahmer bir şiiripde bu 
olayı anlatmış ve düşmanına Ianetler yağ
dırırken kumandanı Halid b. Velid 'den 
övgüyle söz etmiştir. İbn Ahmer. kabile
sinden bazı grupların Suriye, Horasan ve 
Basra taraflarına göç ettiği sırada veya 
Suriye'nin fethinden sonra Cezlre'ye yer
Ieşmişti. 

Bir kasidesinde doksan yaşına bastığı
nı. yakalandığı hastalığa doktorların çare 
bulamadığım, şifayı yalnız Allah'tan bek
lediğini anlatan İbn Ahmer'in (a.g.e., I, 
356-357) bu ifadelerinden İslam'ın zuhu
rundan on beş yıl önce doğduğu ve Erne
vi Halifesi Abdülmelik b. Mervan ile (685-
705) onun Medine valisi Yahya b. Hakem'e 
methiyeleri bulunduğuna göre (Ebü'I-Fe
rec el-isfahanl. V lll, 233) onların zamanın
da ve 75 (694) yılı civarında vefat ettiği 
anlaşılmaktadır. Merzübanl'nin, Hz. Os
man döneminde öldüğüne dair rivayeti (el
Mu'cemü'ş-şu'ara', s. 214) doğru değildir. 

E bO Amr b. Ala, Arap dilini düzgün ko
nuşan Sahile kabilesinde doğup yetişen 
İbn Ahmer'in üsiOp bakımından başarılı 
bir şair olduğunu söyler (ibn Kuteybe, s. 
357-358). Muhammed b. Hablb onu za
manının en önde gelen şairlerinden kabul 
eder (Am idi. s. 37) . İbn Sellam ei-Cumahi 
ise İbn Ahmer' e İslam şairlerinin üçüncü 
tabakasında yer verir ( Fuf:ıülü 'ş-şu 'ara', s. 
580-58 ı). Hz. Ömer, Osman, Ali, Abdül
melik b. Mervan. Nu'man b. Beşir. Yahya 
b. Hakem, Halid b. Velid gibi halife. vali 
ve kumandanlarla Emevller'in ileri ge
Ienlerine kasideler yazan şair. Yezld için 
nazmettiği yergi şiirinden dolayı onun ta
kibine uğramış, ancak kaçarak hayatını 
kurtarabilmiştir. Hz. Ali'nin halife olma
sından sonra ona hitaben yazdığı, kendi
sinden özür dileyen kasidesi onun Emev'i 
taraftarı olduğunu göstermektedir. 

Bazı beyit ve mısraları vecize, hikmet 
ve özlü söz niteliğinde olan İbn Ahmer'in 
şiirleri son derece fasih bulunduğu için 
başta Cahiz'in el-Beyan'ı ile el-l:faye
van'ı. Slbeveyhi'nin el-Kitô.b'ı. İbn Kutey
be'nin 'Uyunü'l-al].bô.r' ı ile Edebü '1-ka
tib'i, Müberred'in el-Mu]fteQ.ab'ı ile el
Kamil'i olmak üzere Iugat. gramer ve 
edebiyat kitaplarında SOO'den fazla bey
ti örnek (şahid) olarak zikredilmiştir. İbn 
ManzOr Lisanü'l-'Arab'da onun 200 ka
dar beytiyle istişhad etmiştir. el-l:fama
se'sinde en güzel şiir parçalarına yer ve
ren E bO Temmam. İbn Ahmer'in şiirlerin
den de seçmeler yapmıştır (A'Iem eş-Şen
temerl, ll, 998-999). İbn Ahmer şiirlerinde 
Arap dilinde hiç rastlanmayan. Ararnice 
veya Farsça kökenli olması muhtemel ba
zı garlb ve nadir kelimeler kullandığı için 
edebiyat eleştirmenlerince tenkit edil
miştir. Bu sebeple İbn Cinnl el-Ijaşô.'iş'in
de (ll, 2!-23). "Sadece bir tek fasih Arap'
tan rivayet edilen garlb ifadeler" başlığı al
tında onun bu nevi kelimelerini açıklamış
tır. İbnü'ş-Şecerl ise el-Emali'sinde (!, 

207-227), iki bölümü (XXI. ve XXII. mec
lisler) İbn Ahmer'in bir kasidesinin şerhi
ne ayırmıştır. 


