
rında da kitap yazmış ve bunlardan üçü 
zamanımıza ulaşmıştır. Teorik ve pratik 
tıpta kazandığı büyük ün eserlerinden ya
pılan tercümeleri e Avrupa'ya taşınmış ve 
özellikle Ta]fvimü'l-ebdan'ı Doğu'da ol
duğu gibi Batı'da da uzun yıllar ders ki
tabı olarak okutulmuştur. 

Eserleri. 1. Ta]fvimü'l-ebdan ii tedbi
ri'l-insan. 352 çeşit hastalığın teşhis ve 
tedavisini, her birinde sekiz hastalığın 
yer aldığı kırk dört tabloda tanımlayan bir 
el kitabıdır (Keş{ü';ç-;r.unan, ı. 467). Halife 
Muktedl- Biemrillah'a ithaf edilen eser 
İbn Butlan'ın Ta]fvimü'ş-şıJ:ıJ:ıa'sından 
izler taşır. Süleymaniye Kütüphanesi'n
de beş(Ayasofya, nr. 3587/2, nr. 3601/ 

ı; Murad Buharl, nr. 259. 94; Yazma Ba
ğışlar. nr. 696; H ac ı Beşir Ağa, nr. 51 8/ 

3). Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde iki 
(nr. 2981. 3053/2), Topkapı Sarayı Müze
si (lll. Ahmed, nr. 2097). Köprülü (nr. 960/ 

I) ve Millet (Feyzullah Efendi, nr. I 3 14) 

kütüphanelerinde birer yazma nüsha
sı vardır. Sicilyalı yahudi hekim Ferec 
b. Salim (Magister Faraci) tarafından 1280 
yılında Latince'ye çevrilen eser, 1 532'de 
Strasbourg'da Tacuini aegritudinum cet. 
Buhahylyla Byngezla auctore adı al
tında İbn Butlan'ın anılan kitabıyla birlik
te basılmıştır; bir yıl sonra da aynı şehir
de yine İbn Butlan'ın eseriyle birlikte M. 
Herr'in yaptığı Almanca tercümesi yayım
lanmıştır. Eserin Farsça'ya da üç ayrı çevi
risi yapılmıştır. Bunların ilki 647'de ( 1249) 
adı bilinmeyen biri tarafından gerçekleş
tirilmiş olup bir nüshası Tahran'dadır (Yu
suf İ ' ti saml. ll. 291-292). İkincisini, Os
manlı tabiplerinden Muln b. Mahmud ei
Kirmanl Edirne'de Fatih Sultan Mehmed 
adına yapmıştır (mütercimin el yazısını 
taşıyan nüsha için bk. Süleymaniye Ktp ., 
Ayasofya, nr. 3587/1 ). Üçüncü tercüme ise 
İran ŞahıSüleyman'ın emriyle özel heki
mi Muhammed Eşref b. Şemseddin Mu
hammed tarafından yapılmış ve Tahran'
da basılmıştır (ı 275) . Kitap ayrıca Gere
deli İshak tarafından Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (Osman IL Müellifleri, lll, 203). 

XII. yüzyılın ortalarında adı bilinmeyen Sa
lernolu bir yazar tarafından bir de taklidi 
kaleme alınan eser Dımaşk'ta yayımian
mış ( ı 3 3 3). hakkında en son ve en etraflı 
çalışmayı ise Joseph S. Graziani, Califor
nia Üniversitesi'nde Ibn Jazlah's JJ'h 
Century Tabulated Medical Compen
dium, Taqwim al-Abdan adlı doktora 
teziyle gerçekleştirmiş ( 1973) ve bu ça
lışmasını Arabic Medicine in the 1J 1h 

Century as Represented in the Works 

of Ibn lazlah (Karachi 1980) başlığıyla 

ilim alemine sunmuştur. z. Minhacü'l
beyan !ima yesta'milühü'l-insan. Ba
sit ve mürekkep ilaçlarla yiyecek ve içe
ceklerin alfabetik sıraya göre tanıtıldığı 
eser Ta]fvimü '1-ebdan'dan sonra yazıl
mış ve yine Halife Muktedi-Biemrillah'a 
ithaf edilmiştir. İbn Cezle'nin en ünlü ese
ri olup müellif bu eseri sayesinde "Sahi
bü'I-Minhac" olarak da anılmıştır. British 
Museum'daki 489 (1 096) tarihli (Or. M us., 
nr. 7499) ve Vatikan Kütüphanesi'ndeki 
yine V. (Xl.) yüzyılda istinsah edilmiş (Mns. 
Arabi Islamici. nr. 374) yazmaları en eski 
nüshalarıdır (Awad. s. 230) Türkiye'de bu
lunan on yedi nüshasının en eskileri ise 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki dört nüs
hadır (Laleli, nr. 1650; Ayasofya, nr. 3755; 

Şehid Ali Paşa, nr. 2 I 07; H ekimoğ lu Ali 
Paşa. nr. 587). Eserin adı bilinmeyen bir 
mütercim tarafından Farsça'ya yapılan 
tercümesinin yazması Manisa İl Halk Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. ı 839). İbnü'I
Baytar, eserde gördüğü eksiklik ve hata
ları gidermek için el-İbône ve'l-i'lam bi
ma fi'l-Minhac mine'l-l]alel ve'l-ev
hôm adlı bir ta'likat yazmıştır. Kati b Çe
lebi, İbn Cezle'yi usulünden dolayı öven 
bir müellifin kitaba tetimme yazdığım 
bildirmiş, fakat adını vermemiştir (Keş
fü ';r.-;r.unan, ı ı. ı 870-187 ı) . Minhac'ın P. 
de Koning tarafından yapılan Fransızca 
çevirisi henüz basılmamıştır (Ef21 ing.). 
lll , 754) . 3. el-İşare ii tell]işi'l-'ibôre ve 
ma yüsta'melü mine'l-lfavanini'Hıb
biyye ii tedbiri'ş-şıJ:ıJ:ıa ve J:ııf?i'l-be
den. Ta]fvimü'l-ebdan'ın özetidir. 4. Ri
sale ii medJ:ıi'Hıb ve muvata]fatihi'ş
şer'a ve'r-red 'ala men ta'ane 'aleyh. 
s. er-Red 'ale'n-naşara . İbn Cezle. İlya 
adlı bir papaza hitaben 466 (1 074) yılın
da kaleme alarak niçin müslüman oldu
ğunu anlattığı bu eserde İslamiyet'i yü
celtmekte ve Hz. Muhammed'in Kitab-ı 
Mukaddes'te müjdelendiğini. fakat ya
hudi ve hıristiyanların bunu gizlediklerini 
vurgulamaktadır. 485 Zilhiccesinde (Ocak 
1 093) müellifin huzurunda okunmuş bir 
nüshasını gördüğü anlaşılan İbn Hallikan 
risalenin güzel bir reddiye olduğunu söy
lemektedir ( Ve{eyat, VI, 267). 6. Muljtaru 
mul]taşan Taril]i Bagdad. Hatib el-Bağ
dadl'nin eserinden seçmeler ihtiva eden 
bu kitabın İngiltere ve Hindistan'daki 
nüshalarından başka (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı . 563, 888; Cemheretü'l-meraci'i'l
Bagdadiyye, s. ı 9) Türkiye'de de bir nüs
hası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Rel
sülküttab. nr. 692). 
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!il ALi HAYDAR BAYAT 

İBN CİNNİ 
(~W-?f) 

Ebü'l-Feth Osman b. Cinnl 
el-Mevsıll el-Bağdadi 

(ö. 392/1002) 

Arap dili ve edebiyatı a.limi. 
_j 

Musul'da dünyaya geldi. Doğum tari
hiyle ilgili olarak kaynaklarda 300 (913), 
321 (933) . 322 (934), 330 (942) gibi farklı 
tarihler verilmektedir. Yunan asıllı bir ba
banın çocuğudur. Musul'un ileri gelenle
rinden Süleyman b. Fehd b. Ahmed el-Ez
dl'nin azatlısı olan babasının buraya ne
reden ve ne zaman geldiği bilinmemek
tedir. Babasının adı olan Cinn'i Yunanca'
da "cömert, asil. güzel fikirli ve saygın ki
şi" anlamlarına gelen Gennaius kelime
sinin Arapçalaştırılmış şeklidir. İbn Cin
ni, daha çok babasının bu adına nisbette 
meşhur olmakla birlikte nahiv ilmindeki 
geniş bilgisi sebebiyle Nahv'i, doğduğuye
re nisbette Mevsıl'i. lugat ilmindeki yüksek 
mevkiinden dolayı Lugavl, babasının hiz
metinde bulunduğu aileye izafetle Ezdl 
nisbeteriyle de anılmıştır. Künyesi olan 
Ebü'l-Feth'i ise dil ve edebiyat ilimlerine 
vukufu ve bunlarla ilgili problemleri çöz
medeki (feth) mahareti sebebiyle almış 
olmalıdır. Mütenebb'i divanının şerhine 
dair eserine el-Fetl).u'l-vehbi 'ala müş
kilati'l-Mütenebbi adını vermesi ve Ba-
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İBN CİNNT 

harıl'nin onun karmaşık dil meselelerini 
çözme kabiliyetinin hiçbir edebiyat ali
minde bulunmadığını söylemesi (Dümye
tü'l-f<.:aşr, I, 481) bu ihtimali güçlendirmek
tedir. 

İbn Cinnl ilk tahsilini Musul'da Ebü'I
Abbas Muhammed ei-Mevsıll'nin yanında 
tamamladı. Özellikle dil ilimlerinde ken
dini yetiştirerek daha on dört -on beş yaş
larında iken camide gramer dersleri ver
meye başladı. Ebü'I-Abbas ei-Mevsıll'den 
sonra en önemli hacası EbO Ali ei-Farisl'
dir. Rivayete göre EbO Ali ei-Far isl. İ bn 
Cinnl'nin ders verdiği camiye uğramış ve 
ona sarf ilmiyle ilgili bir soru sormuş . bek
lediği cevabı alamayınca da bu alanda he
nüz yeterli seviyeye gelmediğini söylemiş
tir (Yakut, XII, 90-91 ). İ bn Cin ni kendisiyle 
ilk defa karşılaştığı bu kişinin meşhur na
hiv alimi E bO Ali el-Farisl olduğunu öğre
nince ders vermeyi bırakıp onun öğrenci
si olmuş. yaklaşık kırkyı l yanından ayrıl

mamıştır. ilmi ve fikri şahsiyetinin teşek
külünde ve özellikle dil ilimleri sahasında 
yetişmesinde büyük etkisi olan EbO Ali 
ei-Farisl'nin görüşlerine çok değer vermiş, 
çalışmalarında uyguladığı yöntemi büyük 
ölçüde ondan almıştır. 

Çok defa EbO Ali ei-Farisl ile birlikte Ha
l ep. Dımaşk, Vasıt. Şlraz ve Bağdat gibi 
devri n önemli kültür merkezlerine seya
hatlerde bulunan İbn Cinnl. önde gelen 
alim ve şairlerle tanışma ve onlarla dil 
meselelerini tartışma imkanı buldu. Ünlü 
şair Mütenebbl ile Halep ve Şiraz'da bir
çok defa görüştü ve aralarında samimi 
bir dOstluk kuruldu. EbO Ali ei-Farisl'nin 
aracılığıyla Halep'te Hamdanl. Bağdat'ta 

Büveyhl hanedam mensuplarıyla tanıştı 

ve saraylarındaki ilmi münazaralara ka
tıldı. Dil ve kıraat alimi İbn Miksem ei
Attar, el-Egani müellifi Ebü'I-Ferec ei-İs
fahanl gibi hocalardan da istifade etti. 
Fasih Arapça konuşan bedevlierden dile 
dair malzeme topladı ve rivayetlerde bu
lundu. Daha sonra Bağdat'a yerleşen İbn 
Cinnl ilmi çalışmalarını hayatının sonuna 
kadar burada sürdürdü. 28 Safer 392 ( 16 
Ocak 1 002) tarihinde Bağdat'ta öldü. Ge
nellikle mutasawıfların defnedildiği Şü
nuziyye Kabristanı'nda hacası EbO Ali ei
Farisl'nin yakınında gömüldü. 

lV. (X.) yüzyılın en önemli dil alimlerin
den olan İbn Cin ni, Hamdanl hakimiye
tinde bulunan Musul'daki ilk tahsil ve ço
cukluk yılları dışında hayatının büyük bir 
kısmını Büveyhl hanedam döneminde ge
çirmiş. bu dönemdeki ilmi ve kültürel ge
lişmelerden. serbest f ikri ve felsefi tar
tışma ortamından büyük ölçüde faydalan-
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mıştır. Büveyhl hanedanından yakın ilgi 
görmüş, Dicle nehrinde yapılan, başka 
nahivcilerin de katıldığı kayık gezintilerin
de sultanın yanında oturmuştur (ibnü'l
Eslr. IX, 392) 

İbn Cinnl'nin çalışmalarının hemen hep
si dil ilimlerine dairdir. Bu çalışmalarıyla 
İbn Cinni iV. (X.) yüzyılda kıyas geleneği
ne bağlı olarak sürdürülegelen. çok defa 
Basra ve Küfe dil mektepleri arasındaki 
rekabete dayalı klasik tarzdaki dil çalış
malarına yeni bir anlayış getirmek iste
miştir. Gramer kurallarıyla ilgili tartışma
lardan ziyade dilin ortaya çıkışı. dilin ilahi 
mi (tevklfl) beşeri mi (ıstılahl) olduğu ko
nusu üzerinde durmuş. dil kurallarının 
tesbit ve tayininde rol oynayan sebeple
ri, bunların arkasındaki felsefi unsuı:ları . 

özellikle dilin temel kurallarına uymayan 
söyleyiş ve kullanışiarın sebeplerini araş
tırmış, bunlara yeni yorumlar getirmeye 
çalışmıştır. Arapça kelimelerin türerne 
biçimlerini de ciddi bir şekilde inceleyen 
ve bu bağlamda "el-iştikaku 'l-ekber" ta
birini ilk defa kullanan İbn Cinnl bu su
retle Arap dili etimolojisinin temellerini 
atmıştır. Halil b. Ahmed'den (ö. ı 75/79 ı) 
sonra d urma noktasına gelmiş olan Arap 
fonetiğiyle ilgili çalışmaları da yeniden 
başlatmış. bu sahada yoğunlaşmış olan 
Sırru şınô.'ati'l-i'rô.b gibi müstakil eser
ler kaleme almıştır. Dilde icma meselesi
ni ilk defa İbn Cinnl gündeme getirmiş 
ve bunun sınırlarını tayin etmiştir. Dilde 
icmaa muhalefeti caiz görmüş ve bu dü
şünceden hareketle. ll. (VIII.) yüzyılın or
talarına kadar yazılan şiirlerle sınıriandı 

rılan gramer kurallarını şiirle örneklendir
menin (istişhad) kapsamını genişleterek 

daha sonraki devirlerde yazılan şiirlerden 
de örnek verilebileceği ni savunmuştur. 
İbn Cinnl'nin. her eserini dilin bu tür prob
lemlerinden birini çözmek için kaleme 
aldığını söylemek mümkündür. Dil mese
leleriyle ilgili tahlil , tesbit ve tenkitlerin
de ön yargıdan uzak kalan İbn Cinnl , akıl 
ve mantığı ön plana çıkararak mektepler 
üstü biryaklaşım içinde olmayı tercih et
miştir. Basralılar'dan "arkadaşlarımız" 

diye söz etmesine (mesela b k. el-ljaşa'iş, 
I. 166: el-MuJ:ıteseb, I, 349) ve bu rnekte
bin bazı ilkelerini esas almasına rağmen, 
" Basralılar'la benim aramda usul bakı
mından bir yakınlık yoktur. yakınlık be
nimle doğru arasındadır" diyerek ( el-MuJ:ı
teseb, 1, 167) her türlü taassuptan uzak 
olduğunu göstermiştir. Hacası E bO Ali el
F aris!' nin görüşlerine güvenmesine rağ
men bazı meselelerde ona da muhalefet 
etmiş ve kendi metoduyla ulaştığı sonuç
ları doğru kabul etmiştir (mesela bk. el-

ljaşa'iş, II, 387: Sırru şına'ati'l-i'rab, II, 
568). Bu sebeple İbn Cinnl'yi devr indeki 
dil mekteplerinden herhangi birine men
sup saymak doğru değildir. Onun bu tav
rı. ele alıp tartıştığı meselelerde müsbet 
ve makul sonuçlara ulaşmasında etkili ol
muştur. Bugün dil biliminin başlıca ko
nuları olan dilin esası. tarifi , lafzın mana
ya delalet şekilleri, lafız-mana ilişkisi, iş
tikak. i'rab, arnil-mamul münasebeti, di
lin morfolojik yapısı ve onunla ilgili kal b, 
ibdal ve ivaz gibi meselelerdeki görüş ve 
tesbitleri günümüzde yapılan Arap filo
lojisine dair çalışmalara ışık tutmakta ve 
yeni yorumlara kaynak teşkil etmektedir. 

İbn Cinnl gerek Bağdat'ta gerekse git
tiği diğer şehirlerde birçok talebe yetiş
tirmişti r. En önemli talebeleri şunlardır: 
Şerif er-Radi. Ali b. Zeyd el-Kaşanl en
Nahvl. İbnü'I-Bewab, Ebü'I-Hasan Ali b. 
Ubeydullah es-Simsiml, Şerif ei-Murtaza. 
Zakir en-Nahvl. Ebü'I-Kasım ömer b. Sa
bit es-Semanlnl ve Muhammed b. Ah
med ei-Vasıtl. Ali. Al ve Ala adlarındaki 
üç oğlunu da öğrencileri arasında saymak 
gerekir. Al ve Ala .daha sonraları önemli 
birer nahiv ve hadis alimi olarak tema
yüz etmişlerdir (İbn MakGia, II, 585). 

Eserleri. A) Gramer. 1. el-ijaşa,iş*. 

Nahiv ilminin metodolojisini ortaya koy
mak amacıyla kaleme alınmış olup Arap 
dilinin genel yapısı ve bu yapıyı oluşturan 
temel ilkelerin felsefi açıdan yorumlan
dığı ve özelliklerinin belirtildiği bir eser
dir. ı. cildi Kahire'de basılan ( 1331) eserin 
tamamı Muhammed Ali en-Neccar tara
fından neşredilmiştir (I-lll, Kahire 1371-
1376/1952-1956). Abduh er-Racihl eser
den yaptı ğı seçmeleri NuşCış min Kitô.
bi'l-ljaşô.'iş adıyla yayımiarnıştır (Kahi
re 1972). z. 'İlelü't-te;;;niye. Tesniye ala
meti olan elif ve ya harflerinin kelimenin 
bünyesindeki görev ve özelliklerine dair 
bir eserdir. İbn Cinnl, kendinden önceki 
dilcilerin konuyla ilgili tartışmalarını ve 
farklı görüşlerini değerlendirdikten son
ra kendi görüşünü açıklamıştır. Bu konu
ya dair ilk ve tek eser olan 'İlelü 't -te;;;ni
ye'yi Abdülkadir ei-Mehlrl (Tunus 1385/ 
1965) ve Sablh et-Temlmi(Kahire 1413/ 
1992) neşretm iştir. 3. el-Lüma' ii' I- 'Ara
biyye. Nahivle ilgili temel meselelerin sa
de bir üslupla ele alındığı eser yazıldığı 
tarihten itibaren büyük ilgi görmüş. asır
larca ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Eser üzerine başta müellifin talebeleri 
olmak üzere birçok dilci tarafından yir
miyi aşkın şerh yazılmıştır (Sezgin, IX, 174-
176). el-Lüma' Faiz Faris (Küveyt 1392/ 
1972). HadiKişrlde(Uppsala 1396/1976), 



Muhammed M. Şeref(Kahire 1400/1979), 
Hüseyin Muhammed (Kahire 1400/1979), 
Hamid el-Mü'min (Beyrut 140511985, 2. 
bs.) ve Semlh Ebu Muğli(Amman 1409/ 
1988) tarafından yayımlanmıştır. 4. Mes
'eletô.n min Kitô.bi'l-Eymô.n li-Mu]J.am
med b. lfasan eş-Şeybô.ni. Şeybanl'nin 

Kitô.bü'l-Eymô.n'ında yemin ifadeleriyle 
ilgili iki meselenin gramer açısından şer
hidir (nşr. Muhammed Mehdi, MMMA IKü
veytJ, XXXlll/1 ll989J, s. 89-120). 5 . et
Taşrifü'/-mü/iJki*. Sarf ilmine dair olan 
eser. Mul]taşarü't-taşrif 'alô. icmô.lihi, 
Cümelü uşuli't-taşrif, el-Cümel min 
uşuli't- taşrif adlarıyla da anılır. ilk defa 
G. Hoberg tarafından Latince tercümesiy
le birlikte neşredilen eseri ( Leipzig 1885) 
daha sonra Muhammed Said en-Na'san 
yayımiarnıştır (Kahire 1332/1913, 1970). 
et-Taşrifü'l-mülı1ki, ibnü'ş-Şecerl ve 
Ebü'I-Beka ibn Yalş'in de aralarında bu
lunduğu bazı dil alimleri tarafından şer
hedilmiştir (diğer şerhleri için bk. Sezgin, 
IX, 178-179). 6. el-Mukteçlab min kelô.
mi'l-'Ara b. Eserde ecvef fiili er son harf
lerine göre yirmi dokuz bölüme ayrılarak 
ism-i mef'ulleriyle birlikte verilmiştir. 
el-Mukteçlab Edgar Pröbster ( Leipzig 
1913) , Vedh Faris el-KIIan! (Kah i re 1342/ 
1923), Mazin ei-Mübarek(Dımaşk 1408/ 
1988) ve Cabir M. Mahmud ei-Berace (CI
ze 1408/1988) tarafından yayımlanmıştır. 

7. el-Münşıf. Sarf alimi Ebu Osman ei
Mazinl'nin et-Taşrif'inin şerhidir. ibn Cin
ni'nin en önemli ve hacimli eserlerinden 
biri olan el-Münşıf'ı ibrahim Mustafa ve 
Abdullah Emin neşretmiştir (I -lll, Kah i re 
1373-1379/1954-1960; ayrıca bk. et-TAS

RIF). 8. Sırru şınô.'ati'l-i'rô.b. Arap alfabe
sini oluşturan yirmi dokuz harfi n mahreç 
ve sıfatlarının. i'lal. ibdal. idgam, kalb ve 
hazif gibi değişik özelliklerinin incelendiği 
eser Arap dili fonetiğinin en önemli kay
naklarından biridir (Fleisch, CVlllll 1 ı 958 ı. 
s. 74-105). Eser. Mustafa es-Sekka baş
kanlığındaki bir heyet (Kah i re 1374/1954) 
ve ayrıca Hasan Hindavl (l-ll, Dımaşk 1405/ 
198 5) tarafından yayımlanmıştır. 9. Şer

]J.u'J-izô.]J.li-Ebi 'Ali eJ-Fô.risi(Süleyma
niye Ktp., KılıçAli Paşa, nr. 930) 10. 'Ukü
dü'l-Lüma' fi'n-na]J.v (nşr. Hasan Şazel! 
FerhOd, Mecelle tü Külliyeti'L-adab, V 1 Ri
yad 1977-19781. s. 135-153). 11. Mecmu' 
fi'n,-na]J.v ve'l-luga ve şer]]. ebyô.t şi'
riyye mine'l-vicheti'n-na]J.viyye ve'l
lugaviyye (Escurial Library, nr. 778). 12. 
el-Mü?;ekkirô.t. Bir nüshası Vatikan Kü
tüphanesi'nde Bahaeddin ibnü'n-Nehhas 
ei-Halebl'nin mecmuası içinde yer almak
tadır. 1 3.ljulô.şatü'l-mes'ele fi'n-na]J.v 
(Nuruosmaniye Ktp., nr. 4383/3). 

B) Lugat. 1. el~Elfô.?ü'l-mehmuze . 

Eserde hemzeli fiiller ilk harflerine göre 
alfabetik olarak sıralanmış. kullanılışiarı 
örneklerle gösterilmiştir. Vedh Faris ei
Kilanl'nin Şelô.şü resô.'illi'bn Cinni adıy
la neşrettiği (Kahire 1343/1924) risaleler 
arasında yayımlanan eseri daha sonra Se
lahaddin ei-Müneccid ( Dımaşk ı 366/194 7). 
Selahaddin ei - Münsıf (Beyrut ı 98 ı). Ab
dülbakl el-Hazred (Cidde 1407/1987) ve 
Mazin el-Mübarek ( Dımaşk 1409/1988) ya
yımlamıştır. z. el-Mübhic ii tefsiri es
mô.'i şu'arô.'i'l-Ijamô.se. Ebu Temmam'ın 
Divô.nü'l-Ijamô.se'sinde yer alan yakla
şık 220 şairin adlarının iştikakı ve mana
larını açıklayan bir eserdir ( Dımaşk ı 348/ 
1929; nşr. Hasan Hindavl, Dımaşk 14071 
1987). 3. el-Mü?;ekker ve'l-mü'enneş. 
Eserde önce sernal müennes kelimeler. 
daha sonra müzekker ve müenneslerle 
her iki şekli de d\iz olan kelimeler alfabe
tik sırayla ele alınmıştır. Son kısmında ise 
üç. dört ve beş harfli müennes kelimele
rin tasgirlerinde takip edilecek usuller 
hakkında bilgi verilmiştir. Eser Oscar Re
scher (MO, Vlll/3 11914]. s. 193-202). Ta
rıkNecmAbdullah (Cidde 1405/1985) ve 
Tarık Abdüavn ei-Cenabl ( MMİ!r. , XXXVIII 
119871, s. 202-241) tarafından neşredil
miştir. 4 . Tefsirü '1-luga min Kitabi't
Taşrif li'l-Mô.zini. Mazinl'nin et-Taşrif 
adlı eserindeki az kullanılan (gar!b ve na
dir) kelimelerin açıklamasına dair bir ri
sale olup el-Münşıf'ın lll. cildi içinde yer 
almaktadır (s. 3-93). 5. 'Uküdü'l-hemz 
(ve l]auaşşu emşileti'L·ef'al). Katipierin 
resmi yazışmalarda hemzenin başta. or
tada ve sondaki yazılışında takip ettikleri 
usullere dairdir. Vedh Faris ei-Kilanl'nin 
yayımladığı Şelô.şü resô.'illi'bn Cinni'
nin (Kah i re 134311924) üçüncü ri salesi 
olan eser daha sonra Mazin el-Mübarek 
tarafından neşredilmiştir (Dı m aşk 1408/ 
1988). 6. Mô. ya]J.tô.cü ileyhi'l-kô.tib min 
mehmuz ve makşCır ve memdud. Eseri 
Vedh Faris el-Kilan! Şelô.şü resô.'illi'bn 
Cinni içinde yayımlamıştır. 7. el-M esô.'i
lü'l-lugaviyye (Escurial Library, nr. 778). 
8. el-Fevô.'idü'l-lugaviyye ve'l-edebiy
ye (Escurial Library, nr. 778) . 

C) Edebiyat. 1. Fesrü şi'ri'l-Müteneb
bi. ibn Cinnl'nin Mütenebbl divanı üzeri
ne yazdığı iki şerhten hacimli olanıdır ( nşr. 
Safa Hulusi, l, Bağdat 1390/1970, ll, ı 398/ 
ı 978). Bu şerh üzerinde. aralarında mü
ellifin çağdaşlarının da bulunduğu bazı 
dilciler tarafından red diye, tenkit ve ihti
sar mahiyetinde çalışmalar yapılmıştır 
(Sezgin, ll, 492-493; DİA, VII, 515; X, ı 56). 
Z. el-Fet]J.u'l-vehbi 'alô. müşkilô.ti'l-Mü
tenebbi. Müellifin Mütenebbl divanına 
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yazdığı küçük şerh olup Muhsin Gayyaz 
tarafından yayımlanmıştır (Bağdat 1393/ 
ı 973). 3. Mul]taşarü'l-'aruz ve'l-kavô.fi. 
Eseri bu adla Hasan Şazell Ferhud (Bey
rut 1 392/1972; Kah i re 1395/1975). Kitô.
bü'l-'Aruz adıyla Ahmed Fevzi ei-Heyyib 
(Küveyt 1407/1987) ve Hasan ei-Cüburl 
(Kahire 1407/1987) neşretmişlerdir. 4 . 

Men nüsibe ilô. ümmihi mine'ş-şu'arô.'. 
Aslı dil ve ensab alimi Muhammed b. Ha
blb'e ( ö 245/860) ait olup ibn Cin ni kita
ba bazı ilaveler yapmış ve açıklamalarda 
bulunmuştur. Eserin ikisi Darü'l-kütübi 'I
Mısriyye'de (Mecaml', nr. 57, 122). di
ğeri Medine'de Arif Hikmet Bey Kütüp
hanesi'nde olmak üzere üç nüshasının 
varlığı bilinmektedir (Muhammed Es'ad 
Tales . XXXII (19571. s. 663). S. el-Mu'rib 
(Şer/:ıu Kauafi Ebi 'I-Hasan ei·AI:ıfeş). Ah
feş ei-Evsat diye tanınan Ebü'I-Hasan Said 
b. Mes'ade'nin Kitô.bü'l-Kavô.fi'sinin (nşr. 
izzet Hasan, Dımaşk 1390/1970) şerhi olup 
kafiyeye dair bir bölümünün yazma nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (La
la ismail Paşa, nr. 736/4 ). el-Kô.fi ii şer]J.i'l
Kavô.fi adıyla ibn Cinnl'ye nisbet edilen 
eser de bu kitap olmalıdır. 6. Tefsiru ur
cuzeti Ebi Nüvô.s (fi takrlzi'L-Fazl b. er
Rebf'). Ebu Nüvas'ın Abbas! vezirlerin
den Fazi b. Rebl için yazdığı elli dört be
yitlik kasidenin şerhi olup Muhammed 
Behcet el-Eseri tarafından yayımlanmış
tır (Dı m aşk 1386/1966). 7. et-Tamô.m fi 
tefsiri eş'ô.ri Hüzeyl mimma agfelehu 
Ebu Sa'id es-Sükkeri. Ebu Said es-Sük
kerl'nin, Hüzeyl kabilesi şairlerinin şiirle
rini derleyip şerhettiği Şer]J.u eş'ari'l
Hüzeliyyin (Dluanü '1-Hüzeliyyln) adlı 
eserinin (nşr. Abdüssettar Ahmed Ferrac, 
Kah i re ı 963- ı 965) tetimmesi olup Ahmed 
Nacl el-Kaysi. Hatlee Abdürrezzak el-Ha
disi ve Ahmed Mat! u b tarafından neşre

dilmiştir (Bağdat ı 382/1962). 8. et-Tenbih 
(Şer/:ıu müstaglakı ebyati'L-f:lamase). Ebu 
Temmam'ın eJ-Ijamdse'sinin şerhi olan 
eser üzerinde Yesrl el-Kasım! Kahire Üni
versitesi'nde yüksek lisans tezi hazı rl a

mıştır ( 197 ı). ibn Cin ni' nin bu şer hi üze
rine Ebu Nasr MansOr b. Müsellem ed
Dümeyk el-Halebi Tetimmetü mô. kaşşa
ra fihi İbn Cinni ii şer]J.i ebyô.ti'l-Ija
mase adıyla bir eser yazmıştır. 

D) Diğer Eserleri. 1. el-Mu]J.teseb ii 
tebyini vücuhi şevd?;?;i'l-kıra'at ve'l
iza]J. 'anhd. Temel kaynağı Ebu Bekir ibn 
Mücahid'in el-Kırô.'atü 'ş-şd?;?;e'si olan 
eserde şaz kıraatler özellikle gramer ve 
i'rab yönünden incelenmiştir (nşr. Ali en
Necd! Nasıf- Abdülfettah i smail Şeleb! 
Abdülhallm en-Neccar, l-ll, Kahire ı 386-
l 389/ı 966-1969, 1414/1994). Eser üzerin-
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de daha önce G. Bergstrasser bir çalışma 

yapmıştır (bk. bibl.) z. Şeva~~ü'l-Kur

'an. Berlin'de Staatsbibliothek'te (nr. 674) 

bir nüshası mevcuttur. 3. el-Ija'fıt ii ki
tabillah (nşr. Nevar Muhammed Hasan 

Al-i Yasin, Mecelletü ' l-Belag, sy. IV-V 
ı 19761. s. 62-73) . 4. el-Ijfıtıriyyat. Çoğu 
gramere dair olmak üzere yaklaşık279 

konudan oluşan eser Ali Zülfikar Şakir 

tarafından neşredilmiştir (Beyrut I 408/ 
1988) . Muhammed Ahmed ed-Dal'i, ese

rin yazma nüshaları üzerinde yaptığı ça

lışmalar sonunda bu neşirde tesbit ettiği 

eksik bölümleri Ba~ıyyetü'l-Ijatıriyyat 

adıyla yayımiarnıştır (MMLADm., LXVll 
ı 1992J.s. 417-494). İlave edilen bölümler

le birlikte eserin tamamı 369 konuya ulaş

mıştır. 

İbn Cinn'i'nin kaynaklarda adı geçen di

ğer eserleri de şunlardır: el-Müfid fi'n
naJ:ıv, et-TelJp.n fi'n-naJ:ıv, Risale fi med
di'l-eşvat ve meMdiri'l-meddat, Te<eı. 
~ubü'l- 'Arabiyye, Şeri:ıu'l-FaşiJ:ı li-Şa<
leb, en-Nevadirü'l-mümti'a fi'l-'Ara
biyye, ŞerJ:ıu'l-Ma~şur ve'l-memdud 
li'bni's-Sikkit, Mu]Jtaşarü (MuQ.tarü)'l 
eraciz, Kitabü'z-Zecr, el-Faşl (el-Far/s:) 
beyne 'l-kelfımi'l-]Jaş ve'J.<amm, en
Na~z 'QJQ İbn Ve~i< ii şi'ri'l-Müteneb 
bi, Tefsirü'l- 'Aleviyyat (Şerif er-Radi'nin 

dört mersiyesinin şerhi), el-Mühe~~eb 

fi'l-~ıra'fıt, el-Va~f ve'l-ibtida', el-Me
sa'ilü' d-Dımaş~ıyyat, el-Mesa'ilü '1-Va
sıtıyyat, MeJ:ıasinü'J-'Arabiyye, el-Büş

ra ve'?·?afer, et-Te~kiretü'l-Işbahaniy
ye, Zü'l-~ad fi'n -naJ:ıv, et-Tebşıra, el
Ijatib, Sırrü's-sürur, el-Fa'i~, ŞerJ:ıu'l

Mü~ekker ve'l-mü'enneş li'bni's-Sik
kit, Mu]]taşaru Te~kireti Ebi 'Ali el-Fa
risi, el-Me<ani'l-mücerrede. İbn Cinnl, 

Ebü'I-Esved ed-Düel'i'nin divanını istinsah 

ederek şiirlerini şerhetmiş (DİA, X, 3 12), 

Abdullah b . Ömer ei-Arc'i'nin divanı da 

(n ş r. Hıdret-Tii'i-Reş!d Ubeyd!, Bağdat 

ı 375/1 956) onun rivayetiyle zamanımıza 

intikal etmiştir. 
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İBN CÜBEYR 
(~~f) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Ahmed b. Cübeyr b . Muhammed 

b. Cübeyr ei-Kini'm! ei-Belens! 
(ö. 614/121 7) 

Endülüslü Arap seyyahı. 
_j 

1 O Reb'iülewel S40'ta (31 Ağustos 1145) 

Belensiye (Valencia) veya Şatıbe'de (Jativa) 

doğdu . Kinane kabilesine mensup olan 

büyük dedesi Abdüsselam b . Cübeyr. 

Emevller'in son dönemlerinde Fas'a göç 

eden bazı Haridier'in orada yol açtıkları 

Arap- Serberi çatışmalarını önlemek için 

Halife Hişam b . Abdülmelik tarafından 

bölgeye gönderilen orduda askerdi. İçin
de çıkan fitne yüzünden görevini yapama

dan dağılan bu ordudan arta kalanların 

Endülüs'e sıçrayan Serberi isyanlarını 

bastırmakla görevlendirilmesi üzerine 

Abdüsselam da 124'te (742) ispanya'ya 

geçerek Şezüne'ye (Sedona) yerleşti (er

RiQ.le, s. ı; Tİ, 1, 236, 237). İbn Cübeyr'in 

babası Ahmed b. Cübeyr ise Şatıbe'nin ile

ri gelenlerinden bir katipti. İbn Cübeyr ilk 

derslerini ondan almış. daha sonra Ebü'I

Hasan b . Ali b. Ebü'I-Asm. Ebü'I-Haccac 

Yusuf b . Yes'ün ve Ebü Muhammed Ka

sım b. Asakir gibi alimierin yanında oku

muş ve baba mesleğini devam ettirip Mu

vahhidler'in katipliğini yapmıştır. Aldığı 

kültür, yetiştiği çevreye uygun olarak fel

sefeye iyi gözle bakrnayan. Maliki fıkhına 

dayalı din! bir kültürdür; ancak İbn Cü

beyr zamanının din dışı konularıyla da il
gilenmiştir. 

Katipliğinin yanında vasat bir şair olan 

İbn Cübeyr asıl ün ünü, alışılmamış bir gü

zergah takip ederek ve dikkatli bir seyyah 

gözüyle incelemelerde bulunarak yaptığı 

hac seyahatine borçludur. Onun bu seya

hatini birçok modern yazar şöyle bir ola

ya bağlamaktadır : Rivayete göre İbn Cü

beyr. Gırnata'yı (Granada) babası Abdül

mü'min ei-Küml'yi temsilen yöneten Ebü 

Said Osman'ın katibi iken onun tarafın

dan şarap içmeye zorl anır. Dindarlığıyla 

tanınan ve o zamana kadar ağzına içki 

koyrnamış olan İbn Cübeyr istemeyerek 

yaptığı bu işten büyük bir pişmanlık du

yar ve kendini Allah'a affettirmek için 

hacca gider (Makkar'i, ll, 385-386) . Fakat 

onun seyahati yalnız bu sebebe bağlana

maz. Çünkü Doğu İslam dünyasının En

dülüs ve Mağrib ile ilm! ve kültürel ilişki-


