iBN AMiR
Zehebl. bu tartışmaların özellikle isnadla ilgili yanlarını zikrettikten sonra İbn
Amir'in kıraatinin kabulü hususunda kesin bir icma bulunduğunu (Ma'rifetü'l~urra', ı. 195). bilgisiz bazı kimselerin sözlerine rağmen bunun makbul bir kıraat
olduğunu (Mizanü'l-i'tidal, ıı. 449) söylemiştir. İbnü'I-Cezerl ise İbn Mücahid'in,
Şam ve Yukarı Mezopotamya bölgeleri
halkının onun kıraatinde birleştiğini söylemesinin bu kıraatin gücüqün en büyük
delili olduğunu, 1. (VII.) yüzyıldan itibaren
gerek halkın gerekse ilim adamlarının bir
esasa dayanmayan bir kıraat üzerinde
birleşmelerinin düşünülemeyeceğini ifade etmiştir.
Gerçekten de İbn Amir'in kıraati ilk asır
larda Şam ve Yukarı Mezopotamya bölgelerinde yayılmış (ibn Mücahid, s. 87; Dani, Cami'u'l-beyan, vr. ı 2b), İbnü'I-Cezerl'
ye göre Şam bölgesinde V. (Xl.) yüzyılın
sonuna kadar namazda ve tilavette hep
bu kıraat tercih edilmiştir. Ancak bu tarihlerde Irak'tan gelen bir alimin Emeviyye Camii'nde Ebu Amr b. Alifnın kıraatini
okutınası üzerine halk buna yönelmiş ve
bu kıraat bölgede yayılmıştır (Gaye tü 'nnihfiye, ı, 292, 424). Makdisl, Şam bölgesinde Ebu Amr b. Ala'nın kıraatinin daha
çok okunduğunu, ancak Dımaşk'ta İbn
Amir'in kıraatinin tercih edildiğini, Emeviyye Camii'nde imarnın mutlaka onun
kıraatiyle namaz kıldırdığını söylemiş (AJ:ı
senü't-te~aslm, s. !80). Mısır'da ise yedi
kıraatin hepsinin kullanıldığını, en az okunanın da İbn Amir'in kıraati olduğunu belirtmiştir (a.g.e., s. 202).
İbn Amir'in kıraatinin bazı özellikleri
şunlardır: 1. İstisnaları olmakla birlikte
İbn Zekvan'ın rivayetine göre aşağıdaki on
fiilde imale yapar: .JL> , ..§1>, ~~ ·, ~ı..;. , ~ 13 ,
.:.ıtJ •

t'3 •.;w. • yıı:. • yı> z. ı:s?: • ~ • J.;

Jo> kelimelerini işmam
ile okur. 3. ı,.)lb kelimesini geçtiği her yerde ı~.)Ib diye hemze ile okur. 4. Bazı istisnalar dışında ~'.r.' kelimesini rlıı.1_r.1 şek
linde kıraat eder. s. ~ ve ~ kelimelerinde "sa"yı (.:..) "ta"ya (..:.ı) idgam yaparak okur. 6 . ..:.ı~ı , ~~~ , ..:.ı~ı , ~~~
kelimelerinde "zal"i ( ~ ) "ta"ya (..:.ı) idgam
yapar.
İbnü'n-Nedlm, İbn Amir'in İl;].tilô.fü meşaJ:ıifi'ş-Şam ve'l-l:ficaz ve'l-'Ira~ ve
Kitab ii ma~tu'i'l-Kur'anive mevşu
lih adlı iki eserinden söz etmektedir. İbn
Amir'in kıraati yedi. sekiz, on ... kıraate
dair hemen bütün eserlerde yer aldığı gibi müstakil çalışmalara da konu olmuştur
(bu çalışmalardan bazılarının yazma nüshaları için b k. el-Fihrisü 'ş-şamil, s. 2 ı, 149,
, ;r , ~ , ~,

160, 188).
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BİBLİYOGRAFYA :

Hattab Ahmed b. Vacib ve Muhammed
b. Eyyub ei-Gafiki'den dil, edebiyat, fıkıh,
hadis, tarih, kelam, felsefe ve mantık
dersleri aldı. Daha sonra Daniye'ye (Denia)
giderek Ebu Muhammed İbn Havtullah,
İşblliye'de (Sevilla) Ömer b. Muhammed
eş-Şelevbln ve Mürsiye'de (Murcia) Aziz b.
Abdülmelik b. Hattab gibi alimlerden istifade etti. Edebiyat ve tarihte Süleyman
b. Salim ei-Kelal'den; kelam, usul-i fıkıh,
. felsefe, mantık, tıp gibi dini ve akli ilimlerde Aziz b. Abdülmelik b. Hattab'dan
etkilendi. Bu ilimlerde belli bir seviyeye
geldikten sonra çeşitli resmi görevlerde
bulundu. 607-637 (121 0-1239) yılları arasında Belensiye, İşblliye ve daha başka şe
hirlerde Muvahhidl valilerine katiplik yaptı. Muvahhidller'in zayıflaması üzerine
Endülüs'te hükümran olan Beni Merdeniş, Hudiler ve Hattabller dönemlerinde
de katiplik görevine devam etti. Bir süre
Şatıbe (Jevita) ve Uryfıle'de (Orihuela) kadılı k yaptı. Aragon Kralı 1. James'in 627
(1230) yılında Mayurka'yı (Majorka) istila
ettiği sırada da bu görevine devam etti.
ı. James Belensiye'yi istila edince (636/
1238) arkadaşı Hasan b. Halas ei-Belen.si'nin vali bulunduğu Sebte'ye (Ceuta) gitti. Burada bir süre kalıp Rabat'a geçti.
Ra bat'ta tanıştı ğı Muvahhidl Halifesi Abdülvahid er-Reşld'le birlikte başşehir Merakeş'e kadar yolculuk yaptı. Bir süre Reşld'e katiplikyaptıktan sonra Merakeş'in
doğusunda bulunan Hllane'ye kadı olarak
tayin edildi. İl ml bir çevre bulamadığı Hllane'de fazla kalmak istemedi ve arkadaşlarının aracılığı ile Rabat'a kadı tayin
edildi. 640'ta (1242) Reşid'in ölümü üzerine yerine geçen Ali b. İdris ei-Mu'tazıd
zamanında (ı 242-1248) Vezir Yahya b.
Atuş'un himayesine girdi ve bu sayede
kadılık görevine devam etti. Vezir göre~ TAYYAR ALTlKULAÇ
vinden aziedilince İbn Amire de Miknas'e
kadı olarak gönderildi. Buradaki memur
riyeti
döneminde hükümdarlığa daha laİBN AMIRE
yık gördüğü Hafsller'e yardım ederek şeh
(ö~~l)
ri ele geçirmelerinde etkili oldu. Bir süre
Ebü'I-Mutarrif Ahmed
Hafsl emlri Ebu Zekeriyya Yahya b. Abb. Abdiilah b. Amire ei-MahzGmi
dülvahid'e katiplik yaptı. Miknas'in Mu(ö. 658/1260)
vahhidiler tarafından geri alınması üzeEndülüslü alim ve şair.
rine 646'da (1248) Sebte'ye giderek arka_j
L
daşı Vali Hasan b. Halas'a katiplikyaptı
582 Ramazanında (Kasım- Aralık 1186)
ve onun için methiyeler kaleme aldı. Aynı
Belensiye'nin (Valencia) güneyinde yer
yıl Emir Ebu Zekeriyya Yahya ei-Hafsl'nin
alan Cezlretü Şukr'da (Aicira) doğdu . Nisdaveti üzerine Bicaye'ye (Bougie) geçti ve
besinden Endülüs'e göç ~den Beni Mahhalifeye iki kaside takdim etti. Bicaye'de
.zum kabilesine mensup olduğu anlaşıl- . kaldığı iki yıl içinde öğrenci yetiştirdi, edemaktadır. Doğduğu yerde başladığı tahbi mektuplar ve şiirler yazdı. Yahya b. Absilini Belensiye'de sürdürdü. Belensi- . dülvahid'in ölümünden sonra Tunus'ta
ye' de Süleyman b. Salim ei-Kelal, Ebü'lhakimiyet kuran oğlu Muhammed el-

Yahya b. Ziyad ei-Ferra. Me'ani'l-~ur'an,
Beyrut 1403/1983, 1, 357-358; ibn Sa'd, et-Tabakat, VII, 449; Buhari. et-Taril)u '1-kebir, V,
156; icli. eş-Şi kat, s. 262; Fesevi, el-Ma'rife ve'ttaril], ll, 402-403; EbQ Zür'a ed-Dımaşki. Tari!)
(nşr. Şükrullah b. Ni'metu llah ei-Kücani), Dımaşk
1980, I, 343, 346-347; Veki', Al)bfırü '1-kuçlfıt, lll,
199-203; ibn Mücahid, Kitabü's-Seb'a (n ş r. Şev
ki Dayf), Kahire 1972, s. 86-87, ı Oı; ibn Ebu Hatim, e l-Cerf.ı ve't-ta'dil, V, 122-123; ibn Hibban,
eş-Şi kat. V, 37; ibn Haleveyh, Mutıtaşar{i şevfı?
?i 'l-~ur'an (nşr. G. Bergstriisser) . Beyrut 1934,
s. 29-30, 47, 50, 164; Makdisi, A/.ısenü't-teka
sim, s. 142-144, ı8o, 202; ibnü'n-Nedim, elFihrist, s. 144-145, 174, 176; Dani. Cami'u'l-beyan, Nuruosmaniye Ktp., nr. 62, vr. 12•-13';
a.mlf., et-Teysir (nşr. O. Pretzl). istanbul 1930,
s. 5-6; Enderabi. ~ıra'atü'l-kurra'i'l-ma'rüfin
(nşr. Ahmed Nusayyif ei-Cenabi). Beyrut 14071
1986, s. 77 -82; Zemahşeri. el-Keşşa{ ( Beyrut).
ll, 70; ibnü'I-Baziş, el-ikna', ı, 103-ı15; ibn EbQ
Meryem. el-Müçlaf.ı fi vücühi'l·kıra'a ve 'ileliha
(n ş r. ömer Hamdan ei-Kübeysi). Mekke 1414/
1993, ı, 113-115; Ebü 'I-Aia ei-Hemedani. Gayetü'L-il)tişar (nşr. Eşref M. Fuad Tal'at). Cidde
1414/1993, ı, 29-34; İbn Asakir, Tari!) u Dımaşk
(Amrevi). XIX, 8-12; XXIX, 271-282; Ali b. Muhammed es-Sehavi, Cemalü'l-kurra' (nşr. Ali Hüseyin ei-Bevvab), Mekke 1408/1987, ll, 432-435;
Mizzi, Teh?ibü 'i-Kemal, XV, 143-153; Zehebi,
. A' lamü 'n-nübela', V, 292-293; a.mlf., Ma'ri{etü'l-kurra' (Aitıkulaç). 1, 124,136, 186-197;
a.mlf.. Taril)u'l-İslfım: sene 101-120, s. 339-401;
a.mlf., Mizanü'l-i'tida l, ll, 449; Safedi. el-Vafi,
XIV, 195; XVII, 227,228; ibnü'I-Cezeri, Gayetü'nnihfıye, ı, 292, 423-425; ibn Nasıruddin. Tavz1f.ıu '1-Müştebih (nşr. M. Naim ei-AraksOsi). Beyrut
1414/1993, VIII, 247; IX, 208-209; ibn Hacer.
Teh?1bü't-Tehf1b, V, 274-275; Süyüti, Taril)u'll)ule{a', Beyrut, ts. (Darü's-Sekiife). s. 244; Lebib
es-Said. el-Muşf.ıafü 'l-mürettel, Kah i re 13871
ı967, s. 176 vd.; Mahmud Hüsni, "~ıra'atü İbn
'Amir: meşadiruha ve mevl5ıfü'n-nül:ıiit minha",
el-Mu'temerWd-devliyyü'r-rabi' li-taril)i biladi'ş-Şam, Arnman 1989, s. 390-406; el-Fihrisü 'ş-şamil: 'ulUmü '1-~ur'fın, matıtütatü 'i-kı
ra' at (nşr. el-Mecmau' l-meliki). Arnman 1415/
1994, s. 2ı, 149, 160, 188; "Ib n 'Amir", EJ2
(İng.), lll, 704; Ahmed Paketçi, "İbn 'Amir",
DMBİ, IV, 175-177.
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iBN AM MAR, Fahrülmülk
Müstansır'a taziye ve tebrik mektubu
göndererek kendisiyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Daha sonra da halife ve devlet
ricaliyle mektuptaşınayı sürdüren İbn
Amire Müstansır'ın daveti üzerine 1\.ı
nus'a gitti. Kabis. Ürbüs ve Kostantlne'de
kadılık yaptı. Edebi ve ilmi kudretini takdir eden Müstansır onu kendisine nedim
ve m üsteşar olarak tayin etti. Bu dönemde birçok öğrenci yetiştirdi. Muhammed
b . Ebu Bekir ei-Berrl. Muhammed b. İb
rahim ei-Berazil. Ahmed b. Şerif ei-Belensl. Ebu Bekir İbn Hablş. Muhammed İb
nü'r-Rem1m1. İbnü'z-Zübeyr es-Sekafı. Tahir b. Ali eş-Şükrlve oğlu Ebü'I-Kasım İbn
Amire yetiştirdiği öğrencilerden bazıla
rıdır. 20 Zilhicce 6S8'de (26 Kasım 1260)
1\.ınus'ta vefat etti.

Nesir ve nazımda, özellikle sanatlı nesirde devrinin büyük ediplerinden olan
İbn Amire şiirlerinden çok sanatlı nesirle
kaleme aldığı resmi ve oldukça uzun özel
mektuplarıyla tanınır. Mektuplarında yoğun olarak kullandığı tarihi telıiıihler.
edebi tazminler. ilmi terimler onun geniş kültüre sahip olduğunu göstermektedir.
Eserleri. Kaynaklarda pek çok eser telif ettiği kaydedilen İbn Amire'nin günümüze sadece iki eseriyle bazı risale ve
manzumeleri ulaşmıştır. 1. Divanü resa,il. İbn Amire'nin resmi ve özel mektuplarından meydana gelen eser öğren
cisi Ahmed b. Şerif ei-Belensl tarafından
derten miştir. İbn Abdülmelik ei-Merraküşl. e~ - Zeyl ve't-tekmile adlı eserinde
İbn Amire'nin mektup ve şiirlerinden verdiği örnekleri bu divandan seçmiştir. Mağ
ribli Muhammed b. Ali b. Hani es-Sebtl

tümleri anlatan uzun bir mektuptan ibarettir. Makkarl bu mektuptan alıntılar
yapmıştır (Nefl:ı.u't-tfb, IV, 490-496).
Bunların dışında İbn Amlre'nin. Fahreddin er- Razi'nin ketama dair el-Me'alim
adlı eserine tenkit mahiyetinde bazı fasıl
lar ekiediği nakledilir (Muhammed b. Şe
rife, s. 297-298). İlml risaleler de kaleme
aldığı anlaşılan İbn Amire'nin kaynaklarda
bu tür risalelerinden bazı parçalar nakledilmektedir (a.g.e., s. 301-304).
Bazı kaynaklarda (Hediyyetü'l-'arif[n, 1,
96; lza/:ıu '1-meknun, ı. 326; ZirikiT, ı. 159)

et-Tenbih 'ale'l-mugülatat ve't-temvih
adlı eserin İbn Amire'ye nisbet edilmesi
doğru değildir. Escurial Library'de nüshası bulunan bu eserin İbn Amire'nin vefatından iki asır önce kaleme alındığı kaydedilmektedir (Brockelmann, GAL, 1, 381) .
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ibnü'I-Ebbar. ei-Mul!:tedab min kitabi Tul:ı{e
ti'l-lj:adim(nşr. İ b rahim el-Ebyari). Kahire 1402/

1982, s. 197-202; Ebü'I-Abbas ei-Gabrlnl, 'Unvanü 'd-diraye(nşr. Adil Nüveyhiz). Beyrut 1969,
s . 298-302; ibnü'I-Hatlb, el-il;ıata, 1, 327; IV,
260; ibn Hacer. Lisanü '1-Mizan, ı. 203; Süyutl.
Bugyetü '1-vu'at, ı, 319; ibnü'I-Kadl. Ce?vetü '1i/j:tibas, Rabat 1973, s. 145-146; Makkarl. Ezharü 'r-riyaz (nşr. Said Ahmed A'rab v.dğr.). Ra bat
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ei-A' Iam (Fethullah). ı, 159; Abdülvehhab b.
Mansur. A' lamü'I-Magribi'I-'Arabi, Rabat 1406/
1986, IV, 152-168; H. Mones. "Ibn 'Amlra", Ef2
(ing.). lll, 704-705; Mihri'ın Erzende. "Ebü'l-Mutarrif". DMBi, V, 250-256. JA1
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tarafından

Bugyetü'l-müstatrif ve gunyetü'l-mütetarrif min kelami imami'lkitabe Ebi'l-Mutarrif adıyla da bir araya toplanan nesir ve şiirleri Rabat ei-Hizanetü'l -amme ile (nr. 232-233) Madrid
Tarih Akademisi Kütüphanesi'nde (Mektebetü akadTmiyyeti't-tarThi'l-melikiyye, nr.
3) bulunmaktadır. 2. et-Tenbihat 'ala
ma ti't-Tibyan mine't-temvihat. Kemaleddin Abdülvahid b. Abdülkerlm ez-Zemelkanl'nin beyan ilmine (belagat) ve Kur'an'ın i'cazına dair et-Tibyan ii 'ilmi'l-beyan el-mutli' 'ala i'cazi'l-Kur,an adlı
eserine reddiyedir (Brockelmann, GAL, 1,
381 ). H. Mones'in bu eserin adını et-Tibyan ii 'ilmi'l-kelam olarak kaydetmesi
ve ketama dair bir eser olarak göstermesi yanlıştır (EF i ing.). lll, 705). 3. Kitôb ii
kô,ineti Mayurka. Aragon Kralı ı. James'in Mayurka adasını işgal ettiği 627
(1230) yılında müslümanlara yaptığı zu-
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Ebu Ali Fahrülmülk Arnmar
b. Muhammed b. Arnmar el-Kadi
(ö. 514/1120)
Trablusşam'da

hüküm süren
son emiri

Ammatoğulları'nın

L

(1099 -1109).

_j

Muhtemelen Mağrib'den Mısır'a göç
Serberi asıllı bir kadı ailesine mensuptur. Kardeşi Celalülmülk' ün ölümü
üzerine Şaban 492'de (Haziran- Temmuz
1099) Arnmaroğulları Emirliği'nin başına
geçti. Küçük bir orduya sahip olduğu halde komşularına karşı takip ettiği politika
sayesinde bağımsızlığını devam ettirdi ve
Cebele'den Fatım'iler' in denetimi altında
bulunan Beyrut'a kadar bütün sahil yolunu kontrol altına aldı.
etmiş

Trabluşsam ve Ammaroğulları'nın hakimiyetindeki diğer yerler İbn Arnma r
devrinde devamlı olarak Haçlı saldırıları
na maruz kaldı. Fakat İbn Arnmar Haçlı
lar'a karşı başarılı bir mücadele verdi.
Haçlılar 11 04'ten itibaren Trablusşam' ı
sürekli biçimde kuşatmaianna rağmen bir
sonuç alamıyorlardı. İbn Arnmar ise sahip olduğu büyük servet sayesinde muhteşem bir ticaret filosunu elinde bulunduruyor ve o sırada Mısır liman l arından
her türlü ihtiyacını temin ediyordu. Daha
sonra deniz yoluyla gelen erzakın yet erli
olmaması ve kara yoluyla ikmal yapılama
ması üzerine SOO ( 11 06- 11 07) yılında Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a üst üste mektup göndererek acil yardım istedi.
Ancak Selçuklu emirleri arasındaki çekiş
meler yüzünden bu yardım gerçekleşme
di. İbn Ammar. bu olumsuz gelişmelere
rağmen 11 06-11 07 yıllarında Trablusşam'ı müdafaaya devam etti. SOOyılı
nın Şaban ayında (Nisan 11 07) mu hasaranın şiddetlenınesi üzerine Abbas! Halifesi Müstazhir-Billah ve Sultan Muhammed Tapar'dan yardım isternek için Bağ
dat'a gitti. Fakat yine emirler arasındaki
rekabet ve mücadele yüzünden Selçuklular'dan beklediği yardımı alamadı . Bunun üzerine Bağdat'tan ayrılan İbn Ammar 1S Muharrem SOZ' de (25 Ağustos
1108) Dımaşk'a döndü. Dımaşk'ta iken
Trablusşam'ın Fatımller'in eline geçtiği
ni öğrendi ve Dımaşk askerleriyle beraber
Cebele'ye gitti.
Haçlı liderleri
önünde toplanıp şehri karadan ve denizden kuşattılar. Şehir 12 Temmuz 1109 tarihinde işgal edildi. Antakya
hakimi Tanered daha sonra Cebele'yi kuşartı. 23 Temmuz 11 09'da Cebele'yi de ele
geçiren Haçlılar Arnmaroğulları hanedanma son verdiler. Haçlılar şehri t eslim almadan oradan kaçmayı başaran İbn Ammar önce Şeyze r hakimi Emir Sultan b.
Ali ei-Kinanl'nin, ardından Atabeg Tuğte
gin'in yanına Dımaşk'a gitti (Muharrem
503/Ağustos ı 109). Haçlılar'a karşı başia
tılmak istenen cihad harekatı gerçekleş
tirilerneyin ce bir defa daha o sırada Bağ
dat'ta bulunan Sultan Muhammed Tapar'ı ve Halife Müstazhir- Billah'ı ziyaret
ederek Haçlı tehlikesinin ciddiyetini anlatmaya karar verdi ve Bağdat'a hareket
etti. Ancak bu girişiminden bir sonuç elde edemedi.
İbn Arnmar S12'de (1118) Irak Selçukluları'ndan Melik Mes'ud b. Muhammed
Tapar'a vezir oldu. Melik Mes' ud aynı
yıl bazı emirlerin tahrikiyle Irak-ı Arab 'ı

6 Mart 11 09'da bütün

Trablusşam
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