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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-
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Ib n Arabşah' ın 

Fakilıetü '1-

/;ulefa' adlı 
eserinin 
ilk iki sayfası 
(Nuruosmaniye Ktp ., 
nr. 3730) 

fından Türkçe'ye çevrilmişti. İbn Arabşah, 
b u çeviriyi genişleterek Fc'ikihetü '1-{Jule
fc'i' adıyla8S2'de (1448) Arapça olarakye
niden kaleme almış ve Sultan Çakmak'a it
haf etmiştir. On bölümden oluşan eserde 
İbn Arabşah seeili üslübuyla Arap. Acem 
ve Türk hükümdarlarından bahsetmek
te. İsla.m büyüklerinden nakillerde bulun
makta. "kafir" diye nitelediği Cengiz Han'
la ilgili geniş bilgi vermekte, Moğol istila
sından, teşkilatın dan, örf ve adetlerinden 
bahsetmektedir. Eser George Wilhelm 
Freytag tarafından Latince tercüme ve 
şerhiyle birlikte yayımlanmıştır (l-ll, Bonn 
1832, 1851-1852) daha sonra çeşitli baskı 
ve neşirleriyapılmıştır(Bulak 1276, 1290; 
Kahi re 1300, 1303, 1307; nşr. Yusuf Da
vGd, Musul 1869, 1876; nşr. Muhammed 
Receb en-Neccar, Küveyt 1997). İstanbul 
Üniversitesi (AY, nr. 3040) ve Nuruosma
niye (nr. 3730) kütüphanelerinde iki nüs
hası bulunan eser, XVI. yüzyıl müderris ve 
kadılarından Dukakinzade Osman Bey ta- . 
rafından kısmen Türkçe'ye çevrilmiştir. 
Cengiz Han'a dair onuncu bölümü Şere
fettin Yaltkaya tercüme etmiş ve Darül
fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası'n
da yayımiarnıŞtır (i 19251. IVIl, s. 13-44).5. 
et-Te'lifü 'Hc'ihir ii sireti (şiyemi)'l-Me
liki'?--~c'ihir. Memlük Sultanı Çakmak ve 
dönemiyle ilgili bir eserdir. İbn Arabşah, 
klasik tarih telifinden farklı bir anlayışla 
kaleme aldığı bu kitabında uzun bir mu
kaddimeden sonra nefıs, iyi ahlak, teva
zu, hilim, afv. şefkat. şükür ve kerem gibi 
ahlaki konulardan bahsetmekte, bu arada 
hamisi Sultan Çakmak'ı da övmektedir. 
Eserinde 1imur'un zulümlerini yeren mü-

ellif Mısır u le ması hakkında da bilgiler ver
mektedir. Küçük bir bölümü S. A. Strong 
tarafından yayımlanan (JRAS 11907 ı. s. 
395-396) eserin bir nüshası Topkapı Sara
yı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (lll. Ahmed, 
nr. 2992) . 6. Mir'c'itü'l-edeb . Meanl ve 
beyana dair 2000 beyitlik edebi bir man
zumedir (Keşfü'?-?Unün, Il , 1646). 7. Cil
vetü'l -emdc'i]J.i'l-cemc'iliyye ii ]J.ulle
teyi'l- 'aruzi'l-'Arabiyye. Ar uz ve nahiv 
hakkında yazılmış 183 beyitlik bir eser
dir (Brockelmann. GAL, ll . 37) . 8. Tercü
me-i Cami u '1-hikc'iyc'it. Avfi'nin Cevc'i
mi'u'l-]J.ikc'iyc'it adıyla da anılan eserinin 
Şehzade Murad adına yapılmış Türkçe 
tercümesidir (Keşfü '?-?Unün,!, 540) . 9. 
Tercüme-i Telsir-i Ebü'l-Leys. Ebü'I
Leys es-Semerkandl'nin tefsirinin tercü
mesidir. Edirne'de bulunduğu sırada yap
tığı bu tercümenin nüshasına henüz rast
lanmamıştır. 1 o. Ta 'birü '1-K ii diri Tercü
mesi. Nasr b. Ya'küb ed-Dlneverl ( ö . 41 Ol 
ı 020 ı? ı) tarafından Abbas! halifelerinden 
Kadir- Billah adına yazılan eserin Türkçe 
manzum tercümesidir. 11. Tercümc'inü'l
mütercem bi-müntehi'l-ereb ii lugii
ti't-Türk ve'l-Acem ve'l-Arab. XV. yüz
yıl Türkçesi'ne dair bu eserin I. cildinin 
yazma nüshası Paris Bibliotheque Natio
nale'de (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 25). 
fiiller kısmına dair ll. cildinin nüshası ise 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(lll. Ahmed. nr. 88) kayıtlıdır. 

İbn Arabşah'ın bunlardan başka kay
naklarda 'İ]fdü'J.ferid ii 'ilmi't-tev]J.id 
adında kelama dair manzum bir risalesiy
le (Keş{ü '?-?unün, Il , 1152) gazel tarzında 
yazılmış 200 beyitlikMu.(wddime fi'n-

iBN ARABSAH, Taceddin 

na]J.v adlı bir eserinden ve Gurretü's-si
yer ii düveli't-Türk ve't-Tatar adında 
bir tarihinden (a .g.e., ll , 1198) söz edil
mektedir. 
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İBN ARABŞ~. Ta.ceddin 
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(o~_r ~~~~~~U) 

Ebü'I-Fazl Tacüdd'in Abdülvehhab 
b. Ahmed b. Muhammed 
et-Tarhanı ed-Dımaşki 

(ö. 901!1496) 

Hanefi fakihi. 
L ..J 

28 Şewal 813 (23 Şubat 1411) tarihinde 
Hazar denizinin kuzey sahilindeki Deşti
kıpçak bölgesinde yer alan Astrahan şeh
rinde doğdu. O sıralarda bölgeye hakim 
olan Altın Orda Devleti parçalanma süreci
ne girmişti. Babası Şehabeddin ibn Ar ab
şah . muhtemelen bu sebeple 81 s ( 1412) 
yılında bölgeden ayrılarak Kırım'a, ora
dan da Osmanlı Devleti'nin saltanat mer
kezi Edirne'ye gitti. Taceddin Abdülveh
hab'ın çocukluk yılları burada geçti. Hi
mayesine girdiği Çelebi Sultan Mehmed'in 
ölümü üzerine anayurdu olan Dımaşk'a 
dönmeye karar veren babasıyla birlikte 
Edirne'den ayrılıp824'te (1421) Halep'e, 
bir yıl sonra da Dımaşk'a göç etti. Baba
sından hadis. fıkıh , Arap dili ve edebiya
tıyla ilgili dersler aldı. Dımaşk'ta Şehabed-
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