iBN AKiL, Ebü'I-Vefa
lll. cildin yazma nüshası Amerika Birleşik
Devletleri Princeton Üniversitesi Firestone
Kütüphanesi'nde (nr. 1842) mevcuttur.
İbn Akil'in eserleri üzerinde çalışmalar yapan George Makdisi el- Vazıi:ı'ı yayma hazırlarken dört cilde ayırıp I. cildini neşret
miştir ( Beyrut ı 996). Bu ciltte bilgi ve kı
sımları, hükümterin dayandığı deliller ve
usul, tarifler. vücub, hakikat, mecaz. delalet. işaret, ittifak. ihtilaf, nasi h- mensuh, kıyas. fetva ve müfti gibi usOI-i fıkha
dair belli başlı konulara yer verilir. Ayrıca
Musa b. Muhammed b. Yahya el-Karni.
Camiatü ümmi'l-kura'da el- VazıJ:ı üzerinde bir doktora tezi hazırlamış (Mekke
1404/1984) ve eserin baş tarafından "Fusulü'l-lugat" bahsine kadar olan kısmı
tahkik etmiştir.
Kaynaklarda İbn Akil'e nisbet edilen
bazı eserler de şunlardır: el-İntişar li-ehli'l-J:ıadiş, er-Rivayeteyn ve'l-vecheyn,
Tafzilü '1- cibddat cala nacimi'l-cennat,
Teh?;ibü 'n-nefs, el-FuşO. l fi'l-fı]fh, elİşare fi'l-uşO.l, <umdetü'l-edille, elMüfredat, et-Te?;kire, Nefyü't-teşbih,
Zemmü't-teşbih ve işbdtü't-tenzih.
BİBLİYOGRAFYA :

Ebü'I-Vefa İbn Akil, Resa'il fi'l-f)ur'an ve iş
batü 'l·f:ıarf ve'ş-şavt redden . 'ale'l-Eş'ariyy e
(BEO, XX IV 11971] içinde, nşr. G. Ma kd isi). s. 4,
9, ı8, 24-27, 38, bk. tür.yer.; a.mlf., el-Cedel,
Kahire, ts. (Mektebetü's-Sekafeti'd-dlniyye). s. 3ı2; a.mlf., el-Vazıf:ı {f uşüli'l-{ll):h (nşr. G. Mak·
d isi). Beyrut ı 996 , 1, 32-33; ayrıca bk . neşrede
nin girişi, 1, ı-2; İbn Ebü Ya'la. Taba/!:atü'l-l:fanabile, ll, 259; İbnü'I-CevzT. el-Munta?am, IX,
2ı2-213; a.mlf .. Şaydü'l-l]atır, Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-i lmi yye ). s. 185; a.mlf.. Def'u şüb
heti't-teş bih (nşr. Ha sa n es-Sekkaf), Arnman

1412/1992, s. 115, 155, 160, 199,206,263264; a.mlf.. el-Vefa, ı, 268, 270, 351-352, 743;
a.mlf .• Telbisü iblis, s. 85, 98-99, 325, 370,
375; İbn Kudame. Tal).rimü'n-na?ar {f kütübi
ehli'l-kelam (n ş r. G. Makdisl), Norfolk 1985,
s. 1-4, 7-1 O, 18 , 25-38; İbnü'I-EsTr. el-Kamil, .
X, 561; a.mlf., el-Lübfıb, ll, 298 ; Sı bt İbnü'l·
CevzT. Mir'atü 'z.za man, VIII, 64-65; İbn Teymiyye. Der'ü te'aruzi'l-'a/!:1 ue'n-na/!:1 (nşr. M.
Re şa d Salim). Riyad 1981, ı, 270, 303, 325;
ll, 244-245; lll, 159, 246; IV, 282, 283; VII, 3435, 73, 263,444 , 452, 457; VIII, 25, 36,47-56,
61-70, 81-82, 118, 275, 296, 348; IX, 160, 394395; ZehebT. A'lamü'n-nübela', XIX, 443-449;
Sübki. es-Sey{ü'ş-Şa/!:il(nşr. M. Zahid el-Kevserl). Kahire 1356/1937, s. 130; İbn KesTr. el-Bidaye, XII, 184; İbn Receb, e;;-leyl 'ala Taba/!:ati'lfjanabile, Kahire 1372/1952,1, 144-161; İbn
Hacer. Lisanü'l-Mizan, IV, 243-244; Davüdl. Taba/!:atü '1-mü{essirin, I, 4 ı 7; Keş{ü '?-?Unün, ı,
71; ll, 1995; İbnü'J-imad. Şe;;erat, IV, 35-41;
Mahmüd Şükri et-Atüsi. Gayetü 'l-emani fi'r-red
'ale'n-Nebhani, Kahire ı327, ll , 3ı; Hediyyetü'l-'ari{in, ı , 695; Arnine M. Nasir, Ebü 'I-Ferec
ibnü '1-Cevzi, Kah i re 1407/1987, s. 49-52; Mustafa Bilgin. Tefsirde Mu 'tezile Ekolü (doktora tezi.
1991), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 248-250.
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Çok yönlü bir alim olan İbn Akile tefsir
konusunda hacimli eserler vermekle birlikte daha çok hadisçiliğiyle tanınmıştır.
Bu alandaki yerini ifade etmek için ondan Hicaz'ın muhaddisi ve hafız diye söz

İBN AKİLE
(~..:r.l)

Cemalüddin Ebu Abdiilah
Muhammed b. Ahmed b. Said
b. Akıle ei-Mekki
(ö. 1150/1 737)

Hadis, tefsir, ketarn
ve tasavvuf alimi, tarihçi
ve Kadiri şeyhi.

L

edilmiş. kaynakların ortaklaşa belirttiği

.J

Mekke'de doğdu . Tahsil hayatından söz
el-Mevahibü'l-cezile adlı eserinden (vr. 74• vd ) 1070 ( 1660) yılından sonra dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Babası gibi o da Akile veya İbn Akile lakabıyla
anılmış, bazı kaynaklarda adı Muhammed
Akile veya Muhammed b. Akile şeklinde
zikredilmiştir. Gerek kendisi gerekse biyografisini yazan alimler. yetişme döneminin çok verimli geçtiğini ve birçok
önemli şahsiyetten ders aldığını belirtmektedir. İbn Aklle. Hicazlı alimler yanın
da hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ilim
adamlarından da istifade etme imkanı
buldu. Kendilerinden uzun süre okuduğu
hocaları arasında Salim b. Abdullah elBasri. Ahmed b. Muhammed el-Kattan,
Uceymi, Ahmed b. Muhammed ei-Benna,
Abdülcelil b. Ebü'I-Mevahib ei-Hanbeli.
Ahmed b. Muhammed en-Nahli, Abdullah b. Salim el-Basri ve İlyas b. İbrahim
ei-Kurani gibi kimseler yer almaktadır.
Hüseyin b. TtJ'me ei-Kadiri, Ali b. Ahmed
ei-Küzberi ve Abdülhalil5 b. Ebu Bekir eiMizcaci gibi alimler de kendisinden faydalanmıştır (diğer hocaları ve talebeleri
için b k. Birışık, s. 26- 37)
ettiği

İbn Akile ömrünün sonuna doğru gittiği Bağdat. Şam

ve Halep'te ders akuttu ve icazet verdi. Bağdat'ta Hintli sufi
Seyyid Ali b. Abdullah ei-Ayderus'un icazetiyle Şeyh Kasım b. Muhammed ei-Bağ
dadi'nin elinden Kadiri şeyhliği hırkası
giydi ( 114311731) Şam'da bulunduğu
uzun süre içerisinde Çakmakiye Medresesi'nde hadis ve tasawuf dersleri verdi.
Buradan ayrılırken yerine talebesi Küzberi'yi halife bıraktı. Bazı kaynaklarda yer
alan ifadelerden onun Anadolu'ya veya
İstanbul'a da gittiği anlaşılmakta. ancak
bu konuda açık bilgi bulunmamaktadır.
Mekke'de vefat eden İbn Akile Darü'IAkiliyye diye anılan zaviyesine defnedildi.
Burası daha sonra Mekke Emiri Abdullah'ın mülkiyetine geçmiştir. Onun 930
(1524) veya 1149'da (1736) öldüğüne dair
bilgiler doğru değildir.

ne göre müselsel hadis rivayetinde döneminin önde gelen muhaddislerinden biri olmuş ve İslam dünyasından pek çok
kimse ondan müselsel hadis dinleyip rivayetine dair yazılı icazet almıştır. Müselsel hadiste ilgili el-Feva'idü 'I-celile'nin
çok sayıda istinsah edilmesi ve Murtaza
ez-Zebidi gibi bir alim tarafından üzerine
ta'likat yazılmış olması İbn Akile'nin hadis ilmindeki yerini göstermektedir. Zahid Kevseri Fı]fhu ehli'l-c!ra]f ve ]J.adişühüm adlı eserinde İbn Akile'den övgüyle söz etmiş. onu Hanefi mezhebine mensup büyük muhaddisler ve hafızlar arasında saymıştır.

Eserleri. Çeşitli ilimiere dair yaklaşık
doksan kitap ve risale kaleme alan (Abdullah Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 463) İbn Akile'nin bu eserlerinden otuz kadarının günümüze ulaştığı bilinmektedir. A) Tefsir. 1. ez-Ziyade ve'l-i]J.san fi 'ulrJ.mi'l-

ibn Akile'nin ·ez-Ziyade v e'l·i!ı sa n {i 'ulami'l-Kur'an
eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hekimoğlu Ali

adlı

Paşa ,

nr. 105)
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Kur'an. Süyütl'nin el-İtl:cön fi 'ulumi'lKur'an ' ını tamamlamak için yazılmıştır.
Eserde el-İtl:cön esas alınmakla birlikte
ona pek çok yeni bilgi eklenmiş . u!Omü'IKur'an konuları yeniden düzenlenmiş , elİtl:cön' da bulunan bazı yerler çıkarılmış ve
hatalı görülen noktalar tenkit edilip doğ
rusu ortaya konulmuştur. Bu düzeltmeIerden sonra eser, Süyütl'nin el-İtl:cön fi
'uWmi'l-Kur'an ' ı üzerine yetmiş dört
yeni bölüm (nevi) ilavesiyle 154 bölüme
ulaşmıştır. Eserin bilinen üç yazmasından
Süleymaniye Kütüphanesi'ndekinin (H ekim oğ lu Ali Paşa, nr. 5, 6 19 54.95 51. 295 +
26 ı varak) müellif nüshası olduğu anlaşıl
maktadır. Diğer iki nüsha Süleymaniye
( H e kim oğ lu Ali P aşa . nr. I 05. 294 va rak)
ve N evşehir Damad İbrahim Paşa (nr. 48 )
kütüphanelerinde bulunmaktadır. Abdülhamit Birışık , Muhamm ed b . Akile
v e ez -Zi y ad e ve 'l-İhsan t i Ulumi ' lKur'an 'ı adlı yüksek lisans tezinde İbn
Akile'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini
incelemiş. ayrıca bu eserin ilkyirmi iki bölümünün edisyon kritiğini yapmıştır (bk.
bibl.) . Eser üzerinde Muhammed Safa
Şeyh İbrahim Hakkı (nev': 1-45 ), Fehd b.
Aliei-Andes (nev': 46-90) . İbrahim b . Muhammed el-Mahmud (n ev· : 9 ı- ı ı 9 ) ve
Muslih b. Abdülkerlm es-Sami di de (nev':
ı 20- ı 43) Camiatü'I-imam Muhammed b .
Suud ei-İslamiyye'de birer yüksek lisans
tezi hazırlayarak büyük bölümünü tahkik
etmişlerdir (Delilü 'r-resa'ili'l-cami'iyye, s.
272 ). 2. el -Cevherü 'l-manz; um fi't-tefsir
bi'l-merfu' min k elami Seyyidi 'l-mürselin ve'l-ma./:ıkum . İbn Akile, beş büyük cilrten oluşan bu tefsirini ez-Ziyad e
v e 'l-iJ:ısan ' dan sonra 11 40 (1728) yılın
da tamamlamıştır (ez-Ziy ade, v r. 23 9 b).
Eserde sadece merfQ hadisler kullanılmış ,
kıraat farkları da ayrı bir başlık altında
gösterilmiştir. el-Cevh erü 'l-manz;um'un
istanbul (Sül eymani ye Ktp ., H ekim oğ lu
Ali P aşa, nr. 58 , 59, 60 ,6 1, 62; H ekim oğ lu
Ali Paşa ve Cam ii, nr. I 9 J96 7J ) ve Milana
Biblioteca Ambrosiana'da (nr. I 39) nüshaları vardır. 3. es-Sırrü 'I-esra ii ma' na
sübi).dnelle?,i esra . isra süresinin ilkayetinin tefsiri olup bir nüshası Darü'I-kütübi'I-Mısriyye'dedir (Fihristü '1-kütübi '1-'Arabiyye, VII , 591 ). 4.ljiz bü 's-sırri'l-maşun
el-müstenbat mine '1-kitabi'l-mekn un.
Havassü'l-Kur'an'a dair olan risalenin bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
olup (Ba ğ d a tlı Vehbi Efendi, nr. 20 67/ 8)
Mecmu'atü'l-a./:ı?,ab içerisinde basılmış
tır (i stanbul I 298, I 3 I I , s. 3 I 5- 320) .
B) Hadis. 1. el-Feva'idü'l-celile fi müsel seldti MuJ:ıamme d b. A J:ımed 'AI:cile.

Hicaz, Yemen ve Suriye bölgelerinde yayolan kırk beş müselsel hadisi ihtiva
eden eseri Abdülhay ei-Kettanl, 1905'te Abdülcelll b. Abdüsselam Berrade'den
Mekke'de tek mecliste sema yoluyla rivayet ettiğini söylemektedir (Fihrisü '1-feharis, II. 92 I -922) . Eserin Süleymaniye Kütüphanesi (H ac ı Ma hmud Efendi , nr. 638,
682 ; Aş ir Efendi , nr. 6 8), istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı (Belediye, nr 437).
Beyazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi , nr. 738)
ve Tire İlçe Halk (Necip Paşa Va kfı. nr. ı ı 9)
kütüphaneleriyle el-Hizanetü't-Teymüriyye (H ad is, nr. 99 ). İskenderiye el-Mektebetü'I-belediyye (Hadi s, nr. 3 J39J). Mektebetü'I-Ezher (M ustal ah, nr. 364). Darü'Ikütübi'I-M ı sriyye (Ta l 'at , nr. I 55 , 197; Halim , nr. 5.; Meca mi ', nr. 69 0). Mektebetü
Mekketi'I-Mükerreme (nr. 82 ). Berlin Königlichen Bibliothek (nr. 16 14, 16 15 ), Riyad Üniversitesi (nr. 707/ 1) ve Princeton
Üniversitesi (Ga rrett . nr. 774 ) kütüphanelerinde, ayrıca Zirikil'nin özel kitaplığın
da ( ei-A'Iam, VI, ı 3) nüshaları bulunmaktadır. Murtaza ez-Zebldi'nin el-Feva'id
üzerine et-Ta'lil:cötü'l-celile 'ala Müselselati İbn 'AI:cile adlı bir müstahreci vardır (Princeton Unive rsity Library, Garrett ,
nr. 775). Muhammed Abid es-Sindi'nin
müselselatla ilgili eseri Ha şrü 'ş - ş arid
min (ff) esanidi MuJ:ıammed 'A bid'de
el-Feva'id'in tesiri görülmektedir (Ab d ülhay ei -KettanT, I, 5 ı 3; ll , 662 ) . 2. elMevôhibü'l-c ezile fi m erviyyati MuJ:ıamm e d b . AJ:ım e d 'AI:cile. Müellif bu
eserinde hocalarından, onlardan okuduğu
eserlerden ve tahsil hayatından bahsetmektedir. 1135 ( 1723) yılında tamamlanan eserin Süleymaniye Kütüphanesi (Aş ir
Efendi, nr. 65/2 ). Darü ' l-kütübi'I-Mısriyye
ile (Hidlviyye, Meca mi' M ustalah, nr. 6, 7;
Mecami', nr. 104, Mecami'Tal "at. nr. 93 3).
Rabarta (M. HabTb el-Hi le, et-Tarli:J ue'lmü'errii]ün bi-Mekke, s. 39 5) ve Princet on Üniversit esi Kütüphanesi'nde (Garrett. nr. 77) nüshaları vardır (tanıtımı için
bk. Abdülhay el-Kettanl, ll, 607- 60 8 ). 3.
Ş e b e tün şagir. İbn Akile'nin hangi hocalardan hangi senedlerle hadis aldığını
gösteren bu kitabın Princeton Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur (Ga rrett, nr. 78). Eserin Ali b. Ahmed
es-Saldi tarafından Mul]taşaru Ş e b e ti
İbn 'AI:cile adıyla yapılan ihtisarının ise
Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 9027) ve
Abdülhay el-Kettani'nin özel kütüphanesinde ( Fihrisü '1-feharis, ll , 584) birer nüshası bulunmaktadır. 4. Sened. Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye'de bir nüshası vardır (Fihgın

ristü 'l-kütübi 'I-'Arabiyye, VII , 590) . S. İca
ze. İbn Aklle'nin Şeyh İsmail el-Aclünl ve
Ömer b. Muhammed ei-Antabl'ye verdiği icazetlerin Darü ' I-kütübi'I-Mısriyye ile
(Meca mi ', nr. 104; TeymOr, nr. 9 7) Darü'Ikütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 36 72 ) nüshaları mevcuttur (M . Hablb el-Hil e, s. 39 4) . 6.
Mul]taşar fi 'l-J:ıadi§ . Yedi varaklık bir risale olup Tire İlçe Halk Kütüphanesi 'nde
bir nüshası bulunma ktadır (Necip P aş a
Va k fı. nr. I 19 ).

C) Tarih ve S iyer. 1. Nüsl]atü'l-vücud
fi'l-al]bdri 'an i).dli'l-mevcud. Peygamberler. halifeler, krallar ve padişahlarla
meşhur alimlerden ve kıyamet alametlerinden bahseden eserin Mektebetü Mekketi 'I-Mükerreme (Tarih , nr. 82) ve Darü'Iküt ü bi'I-M ı sriyye ' de(HidTvi yye , nr. 16 7/ 5)
birer nüshası kayıtlıdır. Bazı kaynaklarda
Lisanü'z -zaman fi a}]bari Seyyidi'l'urb an ve a}]bari ümmetihi mine 'l-ins
ve '1-cdn adıyla İbn Aklle'ye nisbet edilen
eserin Nüsl]atü'l-vücud ile aynı kitap olduğu anlaşılmaktadır. 2. 'Un v anü's-sa'ade fima l]dşşa (I:Juşşa) bihi'n-nebiyyü
mine 'l-keramat v e'l-feza'ill:cable'l-vilad e. Eserde Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatı anlatılmaktadır (Sül eymaniye Ktp., Aş ir Efendi, nr. 66; Şe h id Ali
Pa ş a , nr. 5 ı 2) . 3. Risale fi m evlidi'n-n ebi (Meulid) . Süleymaniye (Sa liha Hatun,
nr. ı ı ı) ve Princeton Üniversitesi (Garrett,
nr. 4 55 9) kütüphanelerinde birer nüshası vardır.

D) Tasavvuf ve Ahlak. 1. 'İl:cdü'l-ceva
hir ii selasili'l-ekabir. On sekiz tarikatla bunların kollarının tanıtıldığı , silsilelerinin ortaya konulduğu eserin istanbul
Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda (Osman
Ergin, nr. I I 29). Tire İlçe Halk (Necip Pa şa
Va kfı. nr. 1 I 9 ). Brill (GAL Suppl. , ll , 522)
ve Princeton Üniversitesi (Garrett, nr. 76 )
kütüphanelerinde, Darü ' I-kütübi ' I-Mısriy
ye'de (TeymOr, nr. 53). Biblioteca Vaticana'da ( nr ı 4 54/4 ). ayrı ca Abdülhay el-Kettani'nin özel kütüphanesinde ( Fihrisü '1-feharis, II , 865) nüshaları bulunmaktadır.
'İl:cdü'l-cevahir sonraki müellifler tarafından tarikat silsilelerinde kaynak olarak
kullanılmıştır (Ahlwa rdt , lll. 22 I; VI, ı 52).
2. H ediyyetü'l-l]allal:c ile'ş-şufiyye ti fi
sa'iri 'l-dtal:c. Altı bölüm halinde tasawufun ana ilkelerinin ele alındığı risalenin bir
nüshası Princeton Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (Garrett, nr. 2867) . 3 . el-Esrarü '1-matviyye fi'l-esma'i's-Sühreverdiyye (Mektebetü 'l-Ezher, nr. 335/ 6; ayrı ca
bk . DMBİ, IV. 32 3) 4. Ke§ibü 'l-en v ar ii
?,ikrillahi'l- 'a zi zi 'l-ce bbdr. 1136 (1 724)
yılında telif edilen bir dua kitabı olup Nu-
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ruosmaniye (nr. 1864) ve Topkapı Sarayı
Müzesi (III. Ahmed, nr. 200) kütüphanelerinde birer niishası mevcuttur. s. Fı]fhü'1]fu](ib ve mi'rô.cü '1-guyub. Cambridge
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir nüshası
vardır (Brockelmann, GAL Suppl., II, 522;
DMBi, IV, 323). 6. Kurretü'1-'ayn ii beyani virdi'1-}].amisi ve '1-işneyn (Princeton
University Library, Garrett, nr. 2867) . 7.
Risô.1e ii ed'iyeti'1-J:ıac (Darü'l-kütübi'lMısriyye, Mecami' , nr. 10: Fihristü'l-kütü. bi'l-'Arabiyye, VII, 591 ). 8. NefeJ:ıô.tü'z

zekiyye fi'ş-şa1ô.ti 'a1ô. }].ayri'1-beriyye
(Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1323).
E) KeHim ve Akaid. 1.

e1-Mantı]fu'1-

fehvô.ni ve'1-meşhedü'r-rı1J:ıô.ni fi'1me'ô.di'1-İnsô.ni. Hayat, ölüm , r uh, alecennet, cehennem ve
nefhanın keyfiyeti gibi konuların ele alın
dığı eser Cemaleddin el-Kasım! tarafın
dan yirrni iki risale ile birlikte yayımlan
mıştır (Kahire 1328) . z. Jja]fi]fatü'1-bemin son

bulması,

yô.n ii cevô.bi's-sô.'il 'ani'd-delili ve'ddô.l. Bir nü shası Bağdat'taki Darü'l-evkafi'l-amme'dedir (nr. 3371/4; bk. Muhammed Es'ad Tates. s. 289). 3. Keşfü'1-işkô.1
ii mes'e1eti'1-ef' ô.l. Eserde Mu'tezile'nin
insan fiilierinin yaratılması konusundaki
görüşlerine cevap verilmiştir (Abdullah
Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 463) . 4. Feyzü'1-

mennô.n ii ma'nô. leyse fi'l-imkô.n ebde'u mimmô. kô.n. Allah'ın yarattıkların
dan daha güzelini yaratmasının mümkün
olmadığına dair bir risaledir. Muhammed
Habib el-Hile. İbn Akile'nin Mektebetü
Mekketi'I-Mükerreme'de (Tevhld , nr. 53)
kader hakkında bir risalesi olduğunu söylüyorsa da (et-Tari/] ve'l-mü'erril]ün biMekke, s. 394) bununla son iki eserden
birini mi yoksa başka bir eseri mi kastettiği anlaşılmamaktadır.

İbn Akile'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır : ~rusü '1-efrô.h

ii şerJ:ıi ma'nô. J:ıadişi 'l-ervô.J:ı, Ref'ü'~
~ikr ii fazli'g,-g,ikr; Keşfü'l-hube ii me'ô.ni'n-nevbe; el-Kavlü 'n-nefis fi'l-cevô.b 'an es'ileti İblis; Risô.le tete'alla]fu
bi-bey'i'l-'id de ve'l-emô.ne ve'l-i]fiile
(bk. Abdülhay el-Kettanl. Il, 607; Abdullah
Mirdad Ebü'I-Hayr, s. 463) Ayrıca müellifin Şam, Anadolu ve lrak'a yaptığı yolculukları anlatan bir seyahatnamesi bulunduğu kaydedilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

ibn Akile, el-Feva'idü'l·cel1le fi müselselati
Muhammed b. Ahmed 'Aklle, Süleymaniye
Ktp:, Aşir Efendi, ~r. 68, vr. ·so•; a.mlf., el-Mevahibü ' l-cezile fi merviyyiW MuJ:ıammed b.
AJ:ımed 'A~lle, Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi,
nr. 65/2, vr. 8' -9', 74' vd.; a.mlf.. ez-Ziyade
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ve'l-i/:ısan

fi 'ulümi'l-Kur' an, Süleymaniye Ktp.,
Ali Paşa, nr. 6, vr. 239•; Tacü '1'arüs, "'al5!" md.; Muracti, Silkü'd-dürer, ll, 2630,52-55,219, 304; lll, 85, 88,205, 206,219,

İBN ALKAME
( 4AW: \,)!' )

Hekimoğlu

Temmam b. Amir b. Ahmed b. Galib
b. Temmam b. Alkame es-Sekafi
(ö. 283/896)

30-31, 50; Ceberti, 'Aca'ibü'1-aşar(Bu
ı, 261-288; ll, 35, 94; IV, 260 ; Ahlwardt,
Verzeichnis, ll, 27i; lll, 221 ; VI, 152; Fihristü'l-

233;
Iak).

ıv,

kütübi 'l-'Arabiyyeti'l-maJ:ıf~a bi'l·Kütübl]aneti'l-/jidiviyye, Kahire 1308/1891, VII, 590-591;
Hediyyetü'l-'arifin, ll, 323; lzaJ:ıu'l-meknün,
J, 32; ll, 9, 106, 726 ; G. Levi Della Vida, Eleneo
dei manoscritti arabi islamici della biblioteca
Vaticana, Rome 1935, nr. 1454/4; Brockelmann.
GAL, ll, 506; Suppl., ll, 522; Fihrisü '1-/jizaneti't-Teymüriyye, Kahi re 1367-69/1948-50, ll,
307; lll, 210; Fihrisü [Kütübi]'l-mevcüde bi'lMektebeti 'l-Ezheriyye: el-muştalaJ:ı ve 'ulü mü 'l-hadis, Kahire 1952, Hadis, nr. 335/6, Mus- ·
ta lah, ·nr. :364; Muhammed Es' ad Tales. el-Keş
şaf'an mal].tütati l].aza'ini kütübi 'l·evkaf, Bağ

dad 1372/1953, nr. 3371/4; Muhammed Hasan
Bikai, Kitabname-i Büzürg: Kur'an-ı Kerim,
Tahran 1374 hş./1995, 1, 160; Fuad Seyyid,
Darü'l-kütübi'l-Mışriyye,

Fihrisü 'l-mal].tütat 1:
Mustalahu'l-hadis, Kahire 1375/1956, s. 94,
259·,·272·, 292·, 310-311; Kehhale, Mu'cemü'lmü'ellifin, VIII, 264; Abdülhay el-Kettan i, Fihrisü'l-feharis, 1, 98, 485, 513; ll, 572, 584, 607-

608,662,737,738,863,865,921-922,976,
998, 1009-1010; Zirikli, ei-A'Iam (Fethullah), VI,
13; M. Zahid ei-Kevseri, Fı~hu ehli'l-'lra~ ve J:ıa. disühüm (n ş r. Abdü lfetta h Ebu Gudde). Beyrut
13-90/1970, s. 75; Elbani. Mal].tütat, nr. 3672,
9027; O. Löfgren- R. Tr ai ni. Catalogue of the
Arabic Manuscripts in the BibliotecaAmbrosiana, Vicenza 1975-81 , nr. İ35; R. Mach, Cata logue of Arabic Manuscripts in the Garrett
Collection Princeton University Library, Princeton-New Jersey 1977, nr. 76, 77, 78, 774,

775, 1956, 2867, 4559; Abdurrahman b. Süleyman ei-Ehdel. en-Nefesü'l-Yemani ve'r-rüJ:ıu'r·
reyJ:ıani fi icazeti'l-~w;tati beni 'ş-Şevkani(nşr.

Merkezü'd-Dirasat ve' 1-ebhasi'l-Yemeniyye). San' a
1979, s. 20-21, 273, ayrıca bk. tür.yer.; Fihrisü
mal].tütati Cami'ati'r-Riyaçl: el-f:ıadfş ve 'ulümüh, Riyad 1980, nr. 707/1; Nüveyhiz, Mu'cemü 'l-müfessirin, ll, 487; Ali Şevvah İshak, Mu'-

cemü muşannefati'l-Kur'ani'l-Ke rim, Riyad
1403-1404/1983-84, lll, 176; Abdullah Mirdad
Ebü'I-Hayr. el-Mul].taşar min Kitabi Neşri'n-nevr
(nşr. M. Said ei-Amüdi - Ahmed Ali). Cidde 1406/
1986, s. 35, 292, 462-464; Abdülhamit Birışık,
Muhammed b . Ak ile ve ez-Ziyade ve 'l-İhsan fi
Ulümi'l-Kur'an'ı (yüksek lisans tezi, ı 990 , MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü), s. 2-61; Kettani, erRisaletü'l-müstetrafe(Özbek). s. 124; M. Habib
el-Hile, et-Tari/]. ve'l·mü'erril].ün bi-Mekke, London 1994, s. 393-396; a.mlf., Fihrisü mal].tütati
Mektebeti Mekkete'l-Mükerreme: Tari/]. , London 1414/1994, s. 69-70; Zeyd b. Abdülmuhsin Al-i Hüseyin, Delflü 'r-resa'ili'l-cami'iyye fi 'lmemleketi'l-'Arabiyyeti's-Su'üdiyye, Riyad
1415/1994, s. 272; Muhammed Hadi Müezzin-i
Cami. "İbn 'Al5Jle", DMBİ, IV, 323.

li] ABDÜLHAMİT BiRIŞIK
İBN
L

AI1vE

(bk. AHMED el-ALEVi).

_j

L

Endülüslü vezir, edip ve

şair.

_j

187 (804) veya 194 (8 10) yılında doğdu.
Büyük dedesi Endülüs Em ev! Emirliği'nin
kuruluşunda önemli hizmetleri geçen ve
ı. Abdurrahman'ın ilk hacibi olan Ebu Galib Ternınarn b. Alkame es-Sekafl'dir.
İbn Alkame, Endülüs EmevTieri'nin emirlerinden ı. Muhammed ile (852-886) oğul
ları Münzir (886-888) ve Abdullah'a (888912) vezirlikyaptı. Vezirliğinin ilkyılların
da Emir Muhammed'in tepkisini çekti ve
aziedildL Fakat daha sonra yazdığı güzel
şiirlerle hükümdarın gönlünü alıp tekrar
görevine döndüğü gibi onunla iyi bir dostluk kurdu ve en yakın adamları arasına
girmeyi başardı.

283 yılı Cemaziyelahirinde (TemmuzAğustos 896) vefat eden ibn Alkame. vezirliğinden çok edebi kişiliği ve özellikle
recez vezninde nazmettiği şiirleriyle (urcGze) tanınmıştır. İbnü'I-Ebbi!ır'a göre
onun henüz vezir olmadan 219 (834) yılın
da yazdığı, hacimli bir tarih kitabı niteliğindeki urcGzede müslümanların İspan 
ya'yı fethi, İspanyol yöneticileri. Endülüs
emirleri ve Tarık b. Ziyad'ın fetihlerinden
11. Abdurrahman'a (822-852) kadar gelen
önemli olaylar anlatılmaktadır. Manzumenin tamamı günümüze ulaşmamış olmakla birlikte çeşitli kaynaklarda ondan
bazı parçalar nakledilmiştir. Bunlar arasında , özellikle İbn Dihye'nin naklettiği
Endütüs'ün büyük şairlerinden olan, yakışıklılığı sebebiyle "Gazal" (ceylan) denilen
ve mutemet kişiliğinden dolayı Bizans imparatoruna elçi gönderilen Yahya b. Hakem ei-Gazal'in hikayesi dikkat çekicidir
(el-Mutrib,s 133-151).
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'I-Kütiyye, Taril].u iftital;ıi 'l-Endelüs (nşr
el-Ebyarl). Kahire -Beyrut 1410/1989,
s. 32, 47, 113; İbn Hayyan, el-Mu~tebis, s. 152,
179-184, 482; a.e. (nşr. İ s mail ei-Arabl). Rahat
1411/1990, s. 21; Dabbi. Bugyetü'l-mültemis
(Ebyari). ll, 673-674; İbn Dihye, el-Mutrib (nşr
İbrahim e i-Ebyarlv.dğr.). Kahire 1954, s. 133151; ibnü'I-Ebbar, el-Hulletü's-siyerii' (nşr. Hüseyin MGnis). Kahire 1985, 1, 143-144; İbn Said eiMağribi, el-Mugrib, 1, 44; Makkari. Ne{l:ıu't-tib,
lll, 31, 45, 49, 50; Zirikli, ei-A'Iam, ll, 86; Doğuş
tan Günümüze Büyük İslam Tarihi, istanbul
1987, IV, 134, 278; A. Huici Miranda. " a1-Ghazal", E/2 (ing.), ll, 1038; D. M. Dunlop, "Ibn 'A115ame", a.e., lll, 701-702. fAl
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