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İBN AMMAR el-ENDELÜSI 
(~..l.iY1 1 lö.ı::w•l) 

EbO Bekr Muhammed b. Arnmar 
b. ei-Hüseyn b. Arnmar 

eş-Şii bl ei-Endelüsl 
(ö . 479/1086) 

Endülüslü vezir ve şair. 
_j 

422'de (1 031) Endülüs'ün güneybatı
sında Şilb (Silves) yakınlarında Şennebüs 
(ŞentebGs. Estambor) köyünde yoksul bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ba
bası. fesahatiyle ünlü Yemen asıllı Kuzaa 
kabilesinin Mehr koluna mensup oldukla
rını iddia etmiş. ancak kendisi bundan söz 
etmediği gibi Feth b. Hakan ei-Kaysi ve 
Merraküşi gibi Endülüs tarihçileri de bu 
konuya temas etmemişlerdir. 

İbn Ammar, yetiştirdiği şairlerle tanı
nan Şilb şehrine giderek ünlü dilci A'lem 
eş-Şentemeri'nin de aralarında bulundu
ğu bazı hocalardan edebiyat dersi aldı. 
İlk tahsilini de burada tamamlamış olan 
şair daha sonra gittiği Kurtuba'da da 
(Cordoba) ders halkalarına katıldı. Edebi 
formasyonunu burada tamamladı. Doğa
sındaki şairlik yeteneğini geliştirdi. Sana
tıyla hayatını kazanmak için Endülüs'ün 
çeşitli emirlik ve krallıklarını dolaşarak 
devlet adamlarına. ayrıca yardımlarını 
umduğu bazı kimselere methiyeler yaz
dı. Ancak gençlik yıllarında kaleme aldığı 
bu övgüler, onu ümit ettiği maddi imkan
Iara kavuşturmadı. Bu sebeple hayatının 
bu dönemine ait şiirlerini imha ettiği kay
dedilir. İş biliye (Sevilla) Emiri Mu'tazıd
Billah el-Abbadi ile karşılaşıncaya kadar 
söylediği bu şiirlerin hiçbirinin günümü
ze ulaşmaması, onun edebi hayatının bu 
dönemiyle ilgili bir hüküm vermeyi güç
leştirmektedir. Yaklaşık 44S'te ( 1 053) İş
biliye'ye gitti. Burada Mu'tazıd -Billah ile 
tanışması. hayatının akışını değiştirmiş. 

sanatından maddi imkanlar elde etme
nin yanında siyaset kapısının da kendisi
ne açılmasına zemin hazırlamıştır. Bu sı
rada Mu'tazıd-Billah şöhretinin zirvesin
deydi. Kısa bir süre önce Eftasi Emiri Mu
hammed ei-Muzaffer'e karşı kazandığı 
zaferler ve elde ettiği başarılar dolayısıy
la daha çok övülmek istiyordu. İbn Am
mar da bunu fırsat bilip onun kahraman
Iıklarını öven. düşmanlarını yeren ve ay
rıca kendisinin sahip olduğu edebi yete
neğin ödüllendirilmesi gerektiğini ifade 
eden ünlü kasidesi "Raiyye"yi yazdı. Ka
sideyi çok beğenen Mu'tazıd-Billah şaire 
i h sanlarda bulundu ve onu saray şairi ola
rak tayin etti. 

İbn Ammar. sarayda Mu'tazıd'ın oğlu ile 
(Mu 'temid-Aiellah) eğlence düşkünlüğü ve 
aşırı i h tir as gibi ortak huyları sebebiyle 
kısa sürede kaynaşarak dostluk kurdu. 
Mu'temid babası tarafından Şilb'e vali 
olarak tayin edilince İbn Ammar'ı da ya
nında götürdü. Onu kendisine vezir ve n ec 
di m yaparak bütün devlet işlerini ona ha
va le etti. Şilb yönetiminin İbn Arnmar'ın 
eline geçmesinden ve bu yüzden çıkan 
söylentilerden rahatsız olan Mu'tazıd 
4SO'de (1 058) oğlunu İşbiliye'ye geri ça
ğırdı ve İbn Ammar'ı da sürgüne gön
derdi. 

Önce Meriye'de (Aimeria). ardından Seh
Ie'de (Albarracin) olmak üzere yaklaşık on 
yıllık sürgün hayatının büyük bir bölümü
nü Sarakusta'da (Saragossa) Hudiler'in ya
nında geçiren İbn Ammar. Mu'tazıd' ın af
fına mazhar olup tekrar İşbiliye'ye döne
bilmek için ona kasideler yazıp çeşitli yol
ları denediyse de başarılı olamadı. Baba
sının ölümünden sonra (461/1069) tahta 
geçen Mu'temid-Aleilah İbn Ammar'ı İş
bil iye'ye çağırdı ve kendi isteği üzerine 
onu Şilb'e vali olarak tayin etti. Birkaç ay 
sonra da başveziri yaparak yine bütün 
işleri ona devretti (462/1070). Mu'temid. 
Kurtuba'nın zaptı üzerine sarayını oraya 
nakledince İbn Ammar'ı da yanında gö
türdü. İbn Arnmar'ın haris tabiatı. Mu'
temid'in sarayındaki meslektaşı vezir ve 
şair İbn Zeydun'a karşı kıskançlığını alev
lendirdi. Muhafız alayı kumandanı İbn 
Mertin'in de yardımı ve türlü entrikalar
la İbn Zeydun'u saraydan attırıp İşbiliye'
ye geri gönderilmesini sağladı. 

İbn Arnmar bu yıllarda Mu'temid'e sa
dakatle hizmet etti. Bölgenin genel haki
mi durumunda olan Kastilya -Leon Kralı 
VI. Alfansa ile İşbiliye Krallığı arasında iyi 
münasebetler kurdu. VI. Alfansa'nun İş
biliye'ye yönelik tehditlerini kolayca sa
vuşturmasını bildi. Mu'temid'e bağlı top
rakların genişlemesine katkıda bulundu. 
Ancak ordu kumandanı olarak katıldığı 
Mürsiye (Murcia) seterinden sonra ele ge
çirdiği Mürsiye'nin idaresini Mu'temid'e 
bağlamak yerine orada kendisini bağım
sız hükümdar olarak ilan etti (4 7111 078). 

Mu'temid'in adını hutbelerden çıkardı ve 
daha önce övdüğü Mu'temid'i bu defa 
ağır bir dille hicvetti. Daha sonra hakimi
yetinin sınırlarını genişletmek amacıyla 
Tuleytula (Toledo) üzerine yürüdüyse de 
başarılı olamadı. Bu sırada Mürsiye'de 
kendi kumandanı İbn Reşi~ el-Kuşeyri is
yan etti. İsyanı bastıramayınca Sarakus
ta'ya kaçarak Yusuf el-Mü'temen'e sığın
dı . Mü'temen'e karşı başlatılan ayaklan-
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mayı bastırdıktan sonra Süheyliler'in is
yan ettiği Şeküre (Segura) Kalesi'ni ele ge
çirip Mü'temen'e bağlama görevini üst
Iendi. Ancak başarılı olamadı ve kale ku
mandanı İbn Mübarek tarafından esir 
alındı (477/ 1084). Bunun üzerine Mu'te
mid kendisini satın alarak İşbiliye sarayı
nın zindanına attırdı. İbn Ammar. Mu'te
mid'e hitaben af dileyen şiirler yazdıysa 
da bunlar onu yu muşatmaya yetmedi ve 
bazılarının kışkırtması sonucunda Mu'
temid onu öldürttü. 

Tarihçiler. İbn Ammar'ı Mu'temid'e 
karşı ~areketinden dolayı hıyanetle suç
lamalarına rağmen onun güçlü bir şair 
olduğunu kabul etmişlerdir. İbnü'I-Ebbar. 
İbn Arnmar'ın Mu'tazıd-Billah ile karşıla
şıncayakadar söylediği şiirleri bizzat ken
disinin yok ettiğini söyler ( el-fjulletü 's-si
yera', ll, ı 33) . Onun menfaat umduğu ba
zı kimseler için nazmettiği bu şiirleri, Şilb 
valisi olduktan sonra eski durumunu açı
ğa vurduğu için bizzat kendisinin imha 
etmesi makul görünmektedir. Ancak ha
yatta iken şiirlerini bir araya getirmediği 
için bu ilk dönem şiirlerine ulaşılamamış 
olması da mümkündür. 

İbn Arnmar'ın şiirleri ilk olarak Ebü't
Tahir Muhammed b. Yusuf el-Eşterkuni 
( ö . 5381!!43) tarafından de rlenmiştir. 
Merraküşi'nin, "İbn Arnmar'ın divanı En
dülüs'te elden ele dolaşıyordu" derken 
( el-Mu'cib, s . 77) kastettiği divan bu ol
malıdır. İbn Bessam eş-Şenterini'nin gü
nümüze ulaşmayan bu divandanseçerek 
meydana getirdiği Nu]]betü '1-i]]tiyar 
min eş'ari Zi'l-vizareteyn İbn 'Ammar 
adlı eser de kayıptır. Son zamanlarda Sa
lah Halis. çeşitli eserleri taramak suretiy
le yetmiş altı kasideden meydana gelen 
bir divan oluşturarak Mu}J.ammed b . 
'Ammar el-Endelüsi adlı eserinin sonu
na eklemiştir. Çoğunun g i rizgahı Doğu 

kaside geleneğine uygun. lafzı fasih. naz
mı ve manası muhkem. sunilik ve tekel
lüften uzak manzumelerden meydana 
gelen bu divan, daha çok Mu'tazıd-Billah 
ile Mu'temid-Aiellah için söylenmiş met
hiye, hicviye. fahriye, ıtab, tasvir, i'tizar 
ve isti'taf şiirleriyle kısmen müstehcen 
gazellerden oluşur. 

İbn Arnmar'ın hayatı ve şiirleri hakkın
da şu çalışmalar yapılmıştır: Servet Aba
za, İbn 'Ammar (Mıs ır 1 954) ; İbn 'Am
mar: harib mine'l-eyyam (Kahire 1975); 

Salah Halis, Mu]J.ammed b. 'Ammar el
Endelüsi (Bağdat ı 957); J. D. Garcia Do
mingues. İbn 'Ammar de Silves: Biog
ratia e Antologia (Silves 1982) . 
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İBN ARABŞAH, Şehabeddin 
( o~_r .:,.1! w-ı~fy~ ) 

Ebü'I-Abbas Şihabüddin 
Ahmed b. Muhammed b. Abdiilah 

b. İbrahim b. Arabşah 
ei-Ensari ed-Dımaşki ei-Hanefi 

(ö. 854/1450) 

Tarihçi, edip ve şair. 
_j 

25 Zilkade 791 'de (15 Kasım 1389) Dı
maşk'ta doğdu . Henüz çocuk yaşlarında 
ayrıldığı ülkesine yıllar sonra bir yabancı · 
gibi döndüğü için "Acemi", Çelebi Sultan 
Mehmed zamanında Edirne'de Osmanlı 
Devleti'nin hizmetinde bulunduğundan 
dolayı "Rumi" nisbeleriyle de anılır. Timur. 
Yakındoğu seferinde zaptettiği şehirle
rin alim ve sanatkarlarını devlet merkezi 
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Semerkant'ta toplarken İbn Arabşah'ı 
da ailesiyle birlikte oraya gönderdi (802/ 
1400). Timur'un uyguladığı bu politika sa
yesinde dönemin önemli bir kültür mer
kezi özelliği kazanan Semerkant'a on iki 
yaşında giden İbn Arabşah Türkçe ve Fars
ça öğrendiği gibi devrin en meşhur ule
ması çevresinde yetişme imkanı buldu. 
Seyyid Şerif ei-Cürcanl'den tecvid. onun 
talebesi Mevlana Hacı'dan sarf ve nahiv, 
Şemseddin İbnü'I-Cezerl'den hadis ve kı- · 
raat dersleri aldı. Daha sonra Türkistan'ın 
önemli merkezlerindeki medreselerde 
öğrenim görmek arzusuyla seyahate çı
karak Moğolistan'a ve Çin sınırına kadar 
gitti. Bu yolculuğu esnasında Hoca Ab
dülewel. onun amcaıadesi Hoca İsamüd
din. Ahmed Tirmizi. Ahmed Kaslr. Vaiz 
Hüsameddin, Muhammed el-Buhar! ve 
Şeyhü'I-Uryan ei-Edheml. Şeyh Burha
neddin Endüganl (Endicanl). Celaleddin 
es-Seyraml. Mevlana Hacı gibi tanınmış 
kimselerle birlikte olma ve dolayısıyla on
lardan ilim ve dil öğrenme fırsatı elde et
ti. Daha sonra Harizm'e dönen İbn Arab
şah burada Mevlana Nurullah. Vaiz Ah
med ve Sera! b. Şemsüleimme'nin talebe
si oldu. Böylece Türkçe ve Farsça yanın
da Moğolca'yı da öğrendi. Ardından dev
rin bir başka ilim merkezi olan Altın Or
da Hanlığı'nın merkezi Saray'a ve Astar
han şehrine gitti. Saray'da bulunduğu sı
rada Hafızüddin ei-Bezzazl'den fıkıh ders
leri aldı. Burada dört yıl kaldıktan sonra 
Kırım'a geçerek ulemactan Ahmed Buy
ruk. Mevlana Şerefeddin. Mevlana Mah
mud el-Bulgar!. edip ve şair Abdülmecid 
Kırimi ile görüştü . 

81 S'te ( 1412) Karadeniz yoluyla Edir
ne'ye giden İbn Arabşah, bir süre sonra 
Çelebi Sultan Mehmed'in sır katibi ve şeh
zadelerinin hacası oldu. Bu arada Divan-ı 
Hümayun'da görevlendirilerek Çelebi 
Mehmed'in emriyle Arapça ve Farsça'
dan tercümeler yaptı. Edirne'de bulun
duğu sırada Molla Fenarl. Burhaneddin 
Haydere ei-Hafi eş-Şirazl gibi' alimlerle 
tanıştı ve onlardan ders aldı. Çelebi Sul
tan Mehmed'in ölümü üzerine Edirne'den 
ayrıldı. Halep üzerinden Dımaşk'a gitti 
(Reblülahir 825/Nisan 1422). Ancak yirmi 
yıldan fazla ayrı kaldığı memleketinde bir 

· yabancı gibi karşılandı. Dımaşk'ta bulun-
duğu sırada bir mescid odasında kalan 
İbn Arabşah eserlerinin çoğunu bu sırada 
yazdı. 831'de (1428) Ebu Abdullah Mu
hammed ei-Buharl'den hadis. fıkıh. usul 
ve m ean! dersleri aldı. Bir yıl sonra hacca 
gitti. 841 (1438) yılına kadar Dımaşk'ta 
kaldıktan sonra Mısır'a giderek Kahire'-

ye yerleşti. Burada dönemin alim ve şair
leriyle yakınlık kurdu. Felsefe ile meşgul 
oldu. Yakın dostu olan ünlü tarihçi İbn 
Tağrlberdl ile sık sık görüştü. yazdığı men
sur ve manzum yazılarını kendisine oku
du. Dönemin Memlüksultanı ei-Melikü'z
Zahir Seyfeddin Çakmak'ın yakın adam
larından biri oldu ve onun adına birkaç 
kitap yazdı. Zamanın şairlerini ve ulema
sını hicvedince iftiraya uğradı ve sultanın 
emriyle hapse atıldı. Bu haksızlığı hazme
demeyen İbn Arabşah beş gün kaldığı ha
pishaneden çıkarıldıktan on iki gün son
ra 1 S Receb 854 (24 Ağustos 1450) tarihin
de vefat etti. 

İbn Arabşah'ın iki oğlu olmuştur. Bun
lardan biri mensur bir eser bırakan Ta
ceddin Abdülvehhab. diğeri ise Nablus 
hakimi İbrahim'in Şam'daki valiliği sı
rasında yaptığı haksızlıkları konu alan 
izô.]J.u':v?-ulm adlı eserin müellifi Ha
san'dır. 

Eserleri. İbn Arabşah dil, tarih, edebi
yat ve din konusunda eserler yazmış. ter
cümeler yapmıştır. Üç dilde (Arapça, Fars
ça, Türkçe) yazı yazması sebebiyle "meli
kü'I-kelam fi'I-Iugati's-selas" diye anılan 
İbn Arabşah asıl şöhretini tarihçilik ala
nında kazanmış ve tarih literatürüne Ti
murlu tarihçisi olarak geçmiştir. Başlıca 
eserleri şunlardır: 1. <.4di"ibü '1-ma/jdur* 
Ii nevô.'ibi (ai]btiri) Timur. Timur ve dö
nemi için önemli bir kaynak olan bu Arap
ça eserde Timur'un faaliyetleri ele alın
makta ve ölümünden sonraki dönem hak
kında bilgi verilmektedir. Çeşitli dillere 
çevrilen eser birçok defa yayımlanmıştır 
(İstanbul1142, 1277; Kalküta 1812, 1818, 
1842, 1868; Kahire 1285, 1305; Lahor 1868). 
z. 'U]fudü 'n -naşi]J.a . Kati b Çelebi 'nin 
'Un]fudü 'n-naşif:ıa şeklinde kaydettiği 
bu eser (Keşfü'?-?Unün, ll, 1174) müelli
fin hayatı hakkında bilgi veren manzum 
bir biyografi kitabıdır. İbn Tağrlberdl el
Menhelü'ş-şdti'de, İbnü'I-İmact Şe?;erô.
tü'?;-?;eheb'de eserden yapılmış iktibas
lara yer vermişlerdir. eş-Şe]fii 'i.]f müter
cimi Mecdl tarafından da kaynak olarak 
kullanılan eserin (Şektiik Tercümesi, s. 
5 3, 71) bir nüshası günümüze ulaşmıştır 
(Pertsch, I, 171 ). 3./jitô.bü'l-ihô.bi'n-nô.
]fıb ve cevô.bü 'ş-şihô.bi'ş-şô.]fıb. İbn 
Arabşah'ın Mısır'da bulunduğu sırada şa

irlerle yaptığı şiir yarışmaları. onlara ver
diği hicivli cevaplarını topladığı bir eser
dir. 4. Fô.kihetü'l-l)uletô.' ve müfô.kehe
tü'~-~urefô.'. Kelile ve Dimne tarzında 
bir eser olan Merzübô.nnô.me'nin Sa'ded
din ei-Veravlnl versiyonu VIII. (XIV.) yüz
yılda Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa tara-


