
iBN DUVEYYAN 

ni', Büreyde Kadı sı Muhammed b. Abdul
lah b. Süleym, Uneyze, Büreyde ve Res 
şehrinde uzun yıllar kadılık yapan Salih b. 
Kırnas b. Abdurrahman gibi alimlerden 
ders aldı. Döneminde Kasim bölgesinin 
önde gelen alimlerinden biri olan ibn Du
veyyan fıkıh yanında Hanbeli ta bakatı ve 
tarih konusunda da eserler verdi. Öğren
cileri arasında, oğlu Abdullah ile çeşitli şe
hirlerde kadılıkyapan Muhammed b. Ab
dülazlz b. Muhammed b. Reşld bulun
maktadır. İbn Duveyyan eserlerinde Mu
hammed b. Abdülvehhab'ın görüşlerini 
benimsernesi ve onu yüksek sıfatlarla ni
telemesine rağmen bu talebesinin kay
dettiğine göre Vehhabi hareketinin ateş
li bir savunucusu değildi; bu sebeple de 
kendisinden ilim tahsil edenlerin sayısı 
nisbeten sınırlı kalmıştır. Yazısı güzel olan 
ve kendisini okumaya ve kitap istinsahı
na veren İbn Duveyyan resmi bir görev al
mamış, dönemin siyasi olaylarının dışın
da kalarak fetva. telif ve tedrlsle meşgul 
olmuştur. Ömrünün sonuna doğru gözle
rini kaybeden İbn Duveyyan. 1353 yılında 
Ramazan bayramı gecesi (7 Ocak 1935) 
Res şehrinde vefat etti. 

Eserleri. 1. Menarü's-sebil fi şer]J.i'd
Delil (nşr. M. Züheyr eş-Şavlş, 1-11 , Dımaşk 
1378/ 1958, ı 399/1979: nşr. i sam Kal 'acl, ı-

II, Dımaşk 1982: Riyad 1985) Mer'l b. Yu
suf ei-Kerml'nin ( ö. ı 033/ 1624) önemli bir 
Hanbeli fıkıh kitabı olan Delilü't-talib li
neyli'l-metalib adlı eserinin şerhidir. İbn 
Duveyyan eserinde Delilü 'Hdlib'in cüm
lelerini tek tek açıklamış. şerh sırasında 
büyük ölçüde hadislerden faydalanmış
tır. Mendrü's-sebil'de geçen hadisler 
Muhammed Nasırüddin ei-Eibani tara
fından İrvd'ü '1-galil ii ta{].rici e]J.adişi 
Mendri's-sebil adlı eserde tahric edil
miştir (1-X, Beyrut- Dımaşk 1 399/1979). Bu 
eserin IX ve X. ciltleri Mendrü 's-se bil'in 
M. Züheyr eş-Şaviş neşri olup mükerrer 
IX. cildi de hadislerin fihristine ayrılmış
tır. Ebu Abdullah Tali b b. Mahmud da ed
Delil ii tertibi e]J.fıdişi ve aşari İrva'i'l
galil adlı eserinde (Küveyt 1407/1987) Na
sırüddin ei-Eibanl'nin tahricinde geçen 
hadisleri çeşitli açılardan tasnif etmiştir. 
2. Refu'n-ni]fiib ii teracimi'l-aş]J.fıb (Da
rü'l - kütübi'I-Mısriyye, nr. H/7369). Hanbeli 
tabakatma dair bu iki ciltlik eserin 1. cil
dinde Ahmed b. Hanbel'den Muhammed 
b. Abdülvehhab'a kadar geçen dönemde 
yaşamış olan bazı Hanbeli alimlerinin ha
yatı anlatılmaktadır. Kütüphane kayıtla
rında rastlanmayan ll. cildinde ise, muh
temelen Muhammed b. Abdülvehhab'
dan sonraki dönemde yetişmiş olan Ne
cid tıleması ele alınmıştır. 

lbn Duvevvan'ın Ref'u'n·nilf:ab fi teracimi'l-aşf:ı§.b adli eserinin ilk iki sayfası (Darü'l·kütilbi'I·Mısriyye , nr. H/7369) 
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Kaynaklarda İbn Duveyyan'ın ljaşiye 
'ala Şer]J.i'z-Zad, Risale ii ensabi ehli 
Necd ve Risdle mu{].taşara fi't-tari{]. 
adlı eserleri de zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Duveyyan. Menarü's-sebfl {f şerJ:ıi'd-Del11 
(Elbanl, İr va' ü 'l·galfl içinde, nşr. M. Züheyr eş· 
Şaviş). Beyrut-Dımaşk 1399/1979, IX, 1-2; Ab· 
dullah b. Abdurrahman el-Bessam. 'Ulema'ü 
Necd bilale sitteli kurun, Mekke 1398, 1, 141-
144; M. Nasırüddin el-Eibanl. irva'ü 'l-galil {f 
tal]rlci e/:ıfldfşi Menari's-sebfl (nşr. M. Züheyr eş

Şaviş). Beyrut-Dımaşk 1399/1979, l, 7·12;Ab· 
dülaziz en-Nasır er-Reşid - Muhammed b. Ab· 
dülaziz b. Mani', "Tercümetü'l-mü'ellif", a.e., I, 
13-20; M. Kemaleddin b. Muhammed el-Gazzi. 
en-Na'tü 'l·ekmel (nşr. M. Mutı· ei-Hilfız- Nizar 
Abaza). Dımaşk 1402/1982, s . 418·419; Ömer 
Abdülcebbar. Siyer ve teracimü ba'zı 'ulema'i· 
na {i'l·karni'r-riibi' 'aşer, Cidde 1403/1982, s. 
28·29; "Mü'erribil Necd", el-'Arab, X, Riyad 
1391/1971, s. 893; Muhammed b. Sa'd eş-Şü
vey'ır, " İbn Duveyyan ve iişaruhil", ed-Dare, ll/ 
4, Riyad 1398/1976, s . 82-99. 

[dii!] FERHAT KoCA 

ı 
İBN DÜREYD 

ı 

(~.)~ ..;,ı.?l) 

Ebu Bekr Muhammed b. ei-Hasen 
b. Düreyd ei-Ezdi el-Basri 

(ö. 321!933) 

Arap dili alimi, 

L 
edip ve şair. 

_j 

2Z3'te (838) Basra'da doğdu. Düreyd 
dedesinin adı olup "dişleri olmayan" an
lamındaki edred kelimesinden türetilmiş
tir (İbn Hallik~ n. N, 328). Aslen Me'rib'de 
oturan Ezd kabilesinden olduğu için Ezdi 
nisbesiyle de anılır. Kahtan'a kadar çıkan 
soyunun on beşinci halkasını teşkil eden 
dedesi Malik b. Fehm Uman'a yerleşmiş, 
dedelerinden ilk müslüman olan Hama
mt Hz. Peygamber'in vefatında Uman'
dan Medine'ye gelen yetmiş kişilik heye
tin içinde yer almıştır . 

Hz. Ömer zamanında Basra'ya yerleşen 
zengin bir ailenin çocuğu olan İbn Dü
reyd'in eğitimini amcası Hüseyin b. Dü
reyd üstlendi. İbn Düreyd öğrenimini Bas
ra'da yaptı; bazı kaynaklarda ise Uman'
da yetiştiği kaydedilmektedir (Merzüba
nl, s. 461: Kemalecidi n ei-Enbarl, s. 257) . 
İbn Düreyd'in amcasından sonra ilk hoca
sı Ebu Osman ei-Üşnandani oldu. Onun 
Kitdbü Me'ani'ş-şh'ini kendisinden ri
vayet etti. Dil ilimlerinde en güvendiği ho
cası Ebu Hatim es-Sicistanl'dir. AyrıcaAs
mal'nin yeğeni İbn Ahu'I-Asmai, Ebü'I
Fazl er-Riyaşl. Ebü'I-Abbas Sa'leb, Abdul-



lah b. Muhammed et-Tewezi gibi birçok 
alimin öğrencisi oldu ve kendilerinden ri
vayette bulundu. 257'de (871) Basra'da
ki Zenci ayaklanmasında katliamdan ka
çarak amcası Hüseyin'le birlikte memle
keti Uman'a gitti. U man'da on iki yıl kal
dıktan sonra İbn Umare adasına ve daha 
sonra Fars eyaletine geçti. yönetimi elle
rinde bulunduran Mikaliler'in hizmetine 
girdi. Bu ailenin takdirini kazanan İbn Dü
reyd divan başkatipliği görevine getirildi. 
el-Cemhere adlı sözlüğünü burada ya
zarak Ebü'I-Abbas İsmail b. Abdullah ei
Mikali'ye ith af etti. En güzel şiiri kabul 
edilen "ei-Maksure"yi de bu aile için yaz
dı. MikMler'in 308'de (920) yönetimden 
uzaklaştırılmasından sonra Bağdat'a git
ti. Ali b. Muhammed ei-Huvari vasıtasıyla 
Halife Muktedir- Billah ile tanışma imka
nı buldu. Onun dirayetli bir alim olduğunu 
anlayan halife kendisine aylık 50 dinar 
maaş bağladı (ibn Hallikan. IV. 326) 

İbn Düreyd. iki yıl arayla gelen felç so
nunda 18 Şaban 321 (13 Ağustos 933) ta
rihinde Bağdat'ta vefat etti. Mu'tezili ke
lamcısı Ebu Haşim et-Cübbai de aynı gün 
öldüğünden . "Dil ve ketarn ilimleri artık 
öldü" denitmiş (Yaküt. XVIII, 127). vefatı 
üzerine mersiyeler yazılmıştır. Bunların 
en tanınmışı öğrencisi Cahza el-Berme
kl'nin mersiyesidir. İbn Düreyd'in hoşgö
rülü, hikmet sahibi ve israf derecesinde 
cömert olduğu nakledilir. 

Ebü't-Tayyib el-Lugavi. İbn Düreyd'in 
zamanında alimterin önderi olduğunu. dil 
ve şiir ilminde meşhur ravi Halef el-Ah
mer ile aynı düzeyde bulunduğunu, Basra 
dil mektebinin onunla sona erdiğini söy
ler (MercWbü'n-naJ:ıviyyfn, s. 84). Mes'udi, 
İbn Düreyd'in dil ilimlerinde Halil b. Ah
med'in yerini aldığını ve şiirin her türün
de usta bir şair olduğunu kaydeder (Mü

rücü'?-?eheb, lV, 320). Ebu Bekir ez-Zü
beydi ise şiir. eski Arap tarihi ve ensab 
konularında da döneminin en büyük ali
mi sayıldığını belirtir ( Taba~atü 'n-naJ:ıviy
yfn ve'L-Lugaviyyfn, s. ı 84). Öğrencilerin
den Merzübani de onun iyi bir şair olma
sının yanında çok sayıda şiir bildiğini ve 
rivayet ettiğini teyit eder (Mu'cemü'ş
şu'ara', s. 461 ). İbn Düreyd, zamanla bu 
yeteneğini kendisine okunan divanların 
eksiklerini ezberinden tamamlayacak de
receye ulaştırmış. bundan dolayı onun 
için "alimterin en şairi. şairterin en alimi" 
denilmiştir. 

Altmış yıl süren eğitim ve öğretim fa
aliyeti boyunca birçok talebe yetiştiren 

İbn Düreyd'den rivayette bulunan öğren
cileri arasında Ebu Said es-Sirafi, Ebü'I
Ferec el-İsfahani. Ebu Ali el-Kati, Hasan 
b. Bişr et-Amidi. Ebu Ali el-Farisi. İbnü's
Serrac. İbn Haleveyh, Ebu Ali ei-Hatimi, 
Ali b. Hüseyin el-Mes'udi. Rummani, 
Ebü'I-Kasım ez-Zeccaci, Merzübani. Cah
za el-Bermekl. Mütenebbi. Halidiyyan. 
Darekutni. Hasan b. Abdullah el-Askeri, 
Vezir İbn Mukle gibi birçok ünlü alim ve 
edip vardır (öğrencilerinin bir listesi için 
bk. ibn Düreyd, Vaşfü'L-matar, neşredenin 
girişi , s. 26-28). İbn Düreyd'in şiirlerinin 
önemli kısmı öğretim amaçlı olduğu gibi 
mensur eserlerinin tamamına yakını da 
aynı amaçla kaleme alınmış ders notları 
mahiyetindedir. 

İbn Düreyd hakkında bazı eleştiriler de 
vardır. Muhammed b. Ahmed ei-Ezheri 
onu yaşlılığında evinde birçok defa ziya
ret ettiğini. meşhur dilcilerden rivayette 
bulunurken dili dönmeyecek kadar sar
hoş olduğunu. el-Cemhere'ye aslı olma
yan lafızları dotdurmakta suçlandığını. 
bizzat kendisinin de bu kitabı incelediğini. 
önemli bir bilgi bulamadığı gibi uydurma 
birçok kelimeye rastladığını, ayrıca döne
min ileri gelen nahiv alimlerinden Nifta
veyh'in de onu önemsemediğini ve güve
nilir bulmadığını söylemektedir ( Teh?fbü '1-
Luga, ı. 3 ı) . Öğrencisi Darekutni de onun 
rivayet konusunda pek titiz davranmadı
ğını, aklına geleni rastgele kimselere nis
bet ettiğini belirtir (i b n Hallikan, lV, 326). 
Buna karşılık öğrencilerinden EbQ Ali el
Kati. anlattığı ve yazdığı her şeyin İbn Dü
reyd'e ait olduğunu söyleyerek hocasını 
savunur (Abdülall el-Vedglrl, s. 65) . el
Cemhere gibi hacimli bir eserde bazı 
yanlışların bulunması tabiidir. Ezheri İbn 
Düreyd'e yaşlılık döneminde rastlamış 
ve onu yakından tanıyamamıştır. İbn Dü
reyd'in el-Cemhere'yi yetmiş yaşın üze
rinde iken Bağdat'ta ezberinden yazdır
dığı nakledilmektedir ki bu durum onun 
bu yaşta bile güçlü bir hafızaya sahip ol
duğunu göstermektedir. Bu eserdeki ba
zı hatalar ve nüshalar arasındaki farklılık
lar da eserin üç ayrı yerde ve ezberden 
yazdırılmasına bağlanmaktadır (Yaküt, 
xvııı. 131-132) . Kitabü'I-'Ayn'ın Halil b. 
Ahmed'e değil Leys b. Muzaffer' e ait oldu
ğu iddiası başta olmak üzere birçok asılsız 
iddianın sahibi olan Ezheri'nin İbn Dü
reyd'in sarhoşluğunu ileri sürerek el
Cemhere 'nin değerini düşürmeye çalış
ması kendi eserini öne çıkarma gayreti 
olarak yorumlanmıştır. Bu yüzden onun 
eleştirileri sahanın uzmanlarınca ciddiye 
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alınmamıştır. Ayrıca İbn Düreyd'in şarap 
değil neblz içtiğine dair rivayetler de var
dır (a.g.e., XVI ll, 1 35; ibnü'l-Kıftl, lll, 95). 
Bir muhaddis olması sebebiyle Darekut
ni'nin eleştirisinin lugatçılara göre daha 
sert olması tabiidir. Birbirlerine karşı ağır 
yergiteri olan nahiv alimi Niftaveyh'in onu 
eleştirmesi çekememezlikten kaynaklan
maktadır. Nitekim el-Cemhere'yi incele
yip rivayetlerinin sağlamlığını tesbit eden 
Süyuti. İbn Düreyd'e ve eserine yönelti
len bu eleştiriterin haksız olduğunu söy
ler (el-Müzhir, 1, 58) İbn Düreyd'in İmam 
Şafii için yazdığı şiirlerinden dolayı Şa
fii. Hz. Ali ve Ehl-i beyt hakkındaki bazı 
övgü ifadelerinden dolayı da Şii olduğu 
iddia edilmiş. hatta Şii müellifleri arasın
da zikredilmiştir (A'yanü 'ş-Şf'a, IX, ı 53-
1 58) . 

Zeki Mübarek ve Şevki Dayf gibi bazı 
çağdaş yazarlar. Ebu İshak el-Husri'nin 
bir rivayetine dayanarak (Zehrü'L-adab, 1, 
26 ı) Bedlüzzaman ei-Hemedani'nin ma
kame türündeki eserini İbn Düreyd'in Er
ba'O.ne I:ıadişen adlı kitabındaki hikaye
leri taklit ederekyazdığını, dolayısıyla bu 
türün ilk defa İbn Düreyd tarafından or
taya konulduğunu ileri sürmüşlerdir (en
Neşrü 'L-fennf, 1. 241-246.278-287, 303-3I2; 
Tarii)u'L-edeb, IV. 425) . İbn Düreyd'in, 
Ebü'I-Abbas İsmail ei-Mikall'yi eğitmek 
ve Arapça güzel konuşma yeteneğini ge
liştirmek amacıyla kaleme aldığı Erba'O.
ne J:ıadişen adlı eser. bizzat yaşanmış 
sevgiye dair eski Arap hikaye ve kıssala
rından oluşmaktadır. Halbuki makame 
türünde olaylar hayalldir. Erba'O.ne I:ıadi
şen makame türü gibi seeili olmakla bir
likte Arap edebiyatında seeinin tarihi de 
çok eskidir. Gerek İbn Düreyd'in bu eseri
ni gerekse eski edip ve hatiplerin halife
terin huzurunda (makam) söyledikleri züh
de dair bu tür hutbe ve mev'izaları ilk ma
kamat örnekleri değil makamat türünün 
tarihi kökleri olarak değerlendirmek da
ha isabetli görünmektedir (Ca bir Kumey
ha. sy. 55, s. 52-55) . 

Eserleri. 1. el-Cemhere*. Alfabetik 
düzenlenmiş ilk Arapça sözlük olup Ah
vaz Valisi Abdullah el-Mikali'nin oğlu is
mail ei-Mikali'nin eğitimi amacıyla hazır
landığından genellikle bilinen kelimeler 
alınıp nadir ve garlb kelimelere çok az yer 
verildiğinden bu adla anılmıştır. İbn Ab
bad tarafından Cevheretü'l-Cemhere 
adıyla ihtisar edilen eserin Freitz Krenkow, 
Muhammed es-Sureti ve Zeynelabidin ei
MQsevl tarafından yapılan ilk neşrinde 
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( Haydarabad ı 344- ı 3 5 ı. ı-ıvı indeksler ha
cimli bir cilt teşkil etmektedir. Remzl Mü
nlr el-Ba'lebekk1'nin gerçekleştirdiği neşir 
ise (I-lll, Beyrut ı 987- ı 988) daha mükem
meldir. 2. e1-İştiJsals (İştikaku'l-esma', İş
tikaku esma'i'l-kabfi'il). Eserde, Hz. Pey
gamber ve onun Meact b. Adnan'a kadar 
uzanan soy kütüğündeki özel isimler baş
ta olmak üzere Arap dilindeki birçok şa
hıs. kabile ve yer adlarının kökeni açıklan
mıştır. İbn Düreyd, ŞuObiyye hareketi 
mensuplarının ve bazı kimselerin Arap
lar'ın isimlerinin anlamlarını bilmedikle
rinden çocuklarına hayvan adı koydukları 
iddiasına cevap vermek üzere telif ettiği 
eser Arap kabileleri, kabilelerin tarihi ve 
meşhur kimselere dair önemli bilgiler 
yanında çeşitli hadis ve şiirin yorumunu 
ihtiva eder. Her ikisinde de birbirlerine 
atıflar bulunduğundan (el-İştikak, s. 78, 
79, 85, 96, I 70, I 71; el-Cemhere, ll, 53, I 25, 
275, 30 I, 367, 423; lll, I O, I 2, I 3, 208, 372, 
4 ı 6) e1-Cemhere ile e1-İştilsaJs'ın aynı 
zamanda yazılmış olduğu anlaşılmakta
dır. Eser Perdinand Wüstenfeld (Göttin
gen 1854). MuhammedAbdülmün'im Ha
fad(Kahire 1368/1949) ve Abdüsselam 
Muhammed Harun (Kah i re ı 378/1 958) ta
rafından neşredilmiştir. 3. e1-Ma]Sşure. 
İbn Düreyd'in Mlkal1ler'den Ahvaz Valisi 
Abdullah (Ubeydullah) el-Mikall ile oğlu İs
mail el-Mikail için yazdığı en meşhur ve 
en uzun kasidesi olup e1-Ma]Sşuretü '1-
kübra ve e1-Ma]Sşuretü'd-Düreydiyye 
adlarıyla da anılır. Kafiye harfi (revT) mak
sOr elif olduğu için bu adı alan kaside 231 
(bazı nüshalarda 253) beyittir. İbn Düreyd, 
bu kasidede hemen bütün maksOr isim
leri bir araya toplayarak sözlükçülükteki 
kudretini. birçok edebi ve tarihi mesele
ye temas ederek bu alanlardaki gücünü, 
bütün bunları akıcı bir üslupla dile getir
mek suretiyle de Arap diline olan hakimi
yetini göstermiştir. Ayrıca uzun hayatı 
boyunca edindiği tecrübeleri de çok veciz 
ve hakimane bir şekilde anlatmıştır. e1-
MaJsşılre üzerine m uaraza (nazTre 1 tak
lit), tahmls, tesmlt, teştir, tevşlh. şerh ve 
i'rab nevilerinde çok sayıda çalışma yapıl
mıştır. Başta kendisi ve talebelerinden 
İbn Haleveyh, Ebu Said es-Sirafi ve Mev
hub b. Ahmed el-Cevallki olmak üzere 
otuz beş kadar alimin şerhettiği e1-Ma]S

şure'nin müellifi tarafından yapılan şer
hinin yazma nüshası Mağrib'de Yezld b. 
Salih Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Abdullah Kennun. I, 184). Manzumenin 
yayımianmış şerhleri arasında İbn Hale
veyh (İbn Haleveyh ve Cühuduha fi'l-lu-
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ga ma'a-taf:ıkiki KitabihT Şerf:ıi MakşOre
ti İbn Düreyd içinde, nşr. Mahmud Casim 
Muhammed, Beyrut 140711986, s. 1 57-557; 
nşr. Fahreddin Kabave, Beyrut 1994); Ce
vallki (nşr. Hatim Salihed-Damin -Ab
dülmün'im A. et-Tikrltl, el-Mevrid, XVI/3 
!Bağdat ı 987J, s. 103-163); Hatlb et-Tebriz! 
(nşr. Abdülkadir Zekkar, Dımaşk I 380/1961; 
nşr. Fahreddin Kaba ve, Beyrut ı 987); Ze
mahşerl (A'cebü'l-'aceb fi şerf:ıi Lamiyye
ti ' l-'Arab içinde, İstanbul 1 300), İbn Hi
şam el-Lahml (nşr. Mehdi Ubeyd Cas im, el

Mevrid, XII/I !Bağdat 19841. s. 183-200); 
Mühellebl (nşr. Mahmud Casim ed-Derviş, 
Riyad ı 4 ı 011989) ve Kemaleddin el-Enba
rl'nin (nşr. Mahmud Hasan Zeynl, Buf:ıu
şü Külliyyeti'l-lugati'l-'Arabiyye, IMekke 
1404-1405 J, sy. 2, s. 457-5 ı 2) şerhleri sayı
labilir. İbnü'ş-Şecerl'nin şerhinin bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir 
(Esad Efendi, nr. 3750). Manzumeye birçok 
tahmis yapılmış (Brockelmann, GAL, ı, 

ı ı 2). bunlardan Vezir Muvaffakuddin Ab
dullah b. Ömer el-Ensarl'nin tahmlsi ya
yımlanmıştır ( Tal].misü Makşüreti İbn Dü
reyd el-Ezdi fi rişa'i'l -İmam EbT 'Abdillah 
f:lüseyin b. 'All, nşr. Abdüssahib im ran ed
Düceyll, Beyrut ı 977) . Radıyyüddin es-Sa
ganl'nin manzumeye yazdığı tevşlh ve 
tesmit yine kendisi tarafından şerhedil
miştir ( Şerf:ıu '1-~ıladeti's-simtıyye fi tevşr
f:ıi'd-Düreydiyye, nşr. Sami Mekkl el-Ani
Hilal Nacl, Bağdat ı 977) e1-MaJsşılre, A. 
Haitsma (Franequerae I 773). F. Scheidius 
(Harduvicae- İtalya I 786) ve L. N. Boysen 
(Kopenhagen 1828) tarafından Latince 
tercüme ve açıklamalarla birlikte yayım
lanmıştır. 4. e1-Ma]Sşur ve'1-memdud. 

e1-MaJsşuretü 'ş-şugra ve Kaşide ii ma'
riteti'1-maJsşur ve '1-memdud adlarıyla 
da anılan manzume (Süleymaniye Ktp., 
Halet Efendi, nr. 813; Esad Efendi, nr. 
2760), İbn Düreyd'in eğitim amacıyla yaz
dığı kasidelerinden olup her beyitte en az 
birer adet olmak üzere Arap dilinde bir
çok maksOr ve memdud ismi elli sekiz be
yitte toplamıştır. Oivanı içinde yayımlanan 
(nşr. Muhammed Bedreddin el-Alevi, Ka
hi re 1949, s. 29-31) bu şiirin çeşitli şerh
leri yapılmıştır. Bunlardan İbn Hişam el
Lahml ile (nşr. Mehdi Ubeyd Casim, el

Mevrid, Xlii/I !Bağdat 19841. s. 183-200) 
Macid ez-Zehebl- Salah Muhammed el
Hıyeml ( Şerf:ıu 'l-Makşür ve'l-memdüd, Dı
maşk ı 402/198 ı) şerhleri neşredilmiş
tir. 5. Kitabü'1-MeJQ]J.in. Sanıldığı gi
bi dil hataları (lahn) hakkında değil tevri
ye, muamma (ta'miye) kinaye-ta'riz, luga
vl lugaz (lugat bilmeceleri), kelimelerin ga-

rib ve nadir manalarının izahı ve hile-i 
şer'iyye türleriyle ilgili olan eser, İbn Dü
reyd'in lugat ilmindeki kudretini göste
ren önemli bir çalışmadır. 185 yemin cüm
lesinin farklı yorumlarından oluşan ese
rin gerçek amacı dil ve lugat öğreti midir. 
Bir kelimede tevriye, muamma, kinaye 
veya lu gaz sanatı i cra edilerek yaygın ve 
yakın anlamı değil uzak ve nadir anlamı
nın kastedildiğini anlatan müellif. ancak 
sözlük yardımıyla anlaşılması mümkün 
olan bu kelimeleri şiir . ayet ve hadisler
den seçtiği örneklerle açıklamaya çalışır. 
İlk defa William Wright tarafından neş
redilen eser ( Opuscula Arabica içinde. 
Le iden ı 859) daha sonra H. Thorbecke 
(Heidelberg ı 882). J. Welhausen (DLZ, sy. 
IV ı ı 883 ı. s. 623-652). İbrahim Ettafeyyiş 
el-Cezairl (Kahire 1347/1928). Abdülilah 
Nebhan ( Dımaşk ı 992) ve Abdülhafiz Fer
gall Ali el-Karni (Dürretü 'l-gavvaş içinde, 
Beyrut ı 4 ı 7/1996, s. 92 ı -967) tarafından 
yayımlanmıştır. 6. Kitabü'l-Müctena . 
Ebü'l-Yümn el-Kindl'nin rivayet ettiği 
eserde başta Hz. Peygamber olmak üze
re Hulefa-yi Raşidln ve sahabenin. ulema. 
üdeba ve filozofların hikmetli sözlerinden 
ve çeşitli şiirlerden seçmeler yer alır. Ese
rin birçok neşri yapılmıştır (nşr. Freitz 
Krenkow, Haydarabad ı 342/1 923; nşr. Ha
şim en-Nedvl, Haydarabad ı 362; Dımaşk 
1402/1 982; nşr. AbdülmuldHan, 1963; Ha
lep I 327). 7. (Şı{at) es-Sere ve'1-1icam. 
Teknik terimler sözlüğü mahiyetinde bir 
risale olup eyer ve gemle ilgili isim, sıfat , 

deyim ve terkipler şiirlerden örnekler 
verilerek açıklanmıştır. İlk defa William 
Wright'ın yayımladığı ri sa le ( Opuscula 
Arabica, Leiden ı 859) daha sonra İbrahim 
es-Samerral (Bağdat ı 970), Muhammed 
Yasin er-Reymavl (Mecelletü Mecma'i'l

buf:ıuşi'l-İslamiyye, IX/31 islamabad ı 374/ 
] 974 J, S. 66-74; X/] i] 395/] 975 J, S . 54-83) 
tarafından neşredilmiş, ayrıca Menaf 
Mehdi Muhammed eseri hazırladığı ze
yille birlikteyayımlamıştır (Kahire 1412/ 
I 992). 8. (Şıfat 1 Vaşf) el-Matar ve's-se
]J.ab ve ma ne'atethü'1-'Arabü'r-rüv

vad mine'1-biJsa' ([Şıfat] es-Sef:ıab ve'l
gayş ve ai].bfirü 'r-rüvvad ve ma f:ıamidQ 
mine'l-kele') . Bu eserde de yağmur, bu
lut. kuraklık ve bitki örtüsüyle ilgili isim, 
sıfat, terim ve deyimlerle bedevlierin 
bu konudaki bilgileri senetleri ve şiir ör
nekleriyle açıklanmıştır. İlk defa William 
Wright'ın yayımladığı risale ( Opuscula 
Arabica, Leiden 1859) daha sonra İzzed
din et-TenOhl (Dımaşk 138211963). Menaf 
Mehdi Muhammed (Kah i re 141 2/1992) ve 



Muhammed Yasin er-Reymavltarafından 
es-Sere ve'l-licôm ile birlikte neşredil
miştir. 9. Kitôbü'l-Fevô'id ve'l-al)bôr. 
Müellifin derlediği hikmetli söz ve hika
yelerle seçilmiş şiirlerden oluşan hacimli 
bir eserdir. İbrahim Salih tarafından el

Fevô'id ve'l-al)bôr adıyla neşredilen bö
lüm ( Beyrut ı 407/ ı 986, Nevadirü 'r-resa'il 
içinde. s. 5-40) eserin "ahbar" ve "inşa

dat"a ayrılan iki cüzünden biri olmalıdır. 
10. Min al)bôri İbn Düreyd. Müellifin. 
İbn Ahu'I-Asmal, Ebu Hatim es-Sicistanl. 
Ebu Osman ei-Üşnandanl. Ebu Bişr Ah
med ei-Ukll gibi hocalarından rivayet et
tiği edebi kıssalar. tarihi bilgiler ve n ük
teli hikayelerle seçme şiirlerden oluşan 
risaleyi bir öğrencisi derlemiştir. Eser Ab
dülhüseyin el-Mübarek tarafından yayım
lanmıştır (el-JI1evrid, VIII! 1 Bağdat 19781. 
s. ı 53-170) . 11. el-Emôli. İbn Düreyd'in 
Arap dili ve edebiyatıyla ilgili verdiği ders
lerde öğrencileri tarafından tutulan not
lardan oluşan eserin nüshası tesbit edi
lememiştir. Öğrencisi Ebu Ali ei-Kall. ken
disine aitel-Emôli'nin yaklaşık üçte biri
ni oluşturan 700'den fazla haberi İbn Dü
reyd'in bu eserinden nakletmiştir. Süyü
tl de el-Müzhir'inde yaklaşık 1 SO habe
ri el-Emôli'nden nakletmiş. ayrıca eseri 
Katfü'l-vüreyd adıyla ihtisar etmiştir 
(Keş{ü'n.unün, 1, 162). Kudüs Halidiyye 
Kütüphanesi'nde el-Al.Jbôrü 'l-menşure 

adıyla kayıtlı olan eser İbn Düreyd'in el
Emdli'sinin dört. beş ve altıncı cüzlerine 
ait parçalar olmalıdır. et-Ta'li]f min Em a
li İbn Düreyd ise (nşr. Seyyid Mustafa es
Senusl. Küveyt ı 404/1984) müellifin öğ
rencisi Ebu Müslim Muhammed b. Ah
med b. Ali ei-Katib tarafından el-Emôli'
den yapılmış nakillerden oluşmaktadır. 
Bu eserde 240'tan fazla haber ve hikaye 
ile yaklaşık 570 beyit tutarında IV. (X.) 

yüzyıldan öneeye ait 170 meşhur raviden 
nakledilmiş şiir parçaları yer almaktadır. 
12. Divan (Kah i re ı 949) Muhammed 
Bedreddin el-Alevi tarafından çeşitli kay

naklardan derlenen eser iki bölümden 
oluşur. Birinci bölüm kasidelere ayrılmış
tır. Murabbalara ayrılan ikinci bölümde 
alfabetik olarak farklı kafiyelerde dörtlük

ler ve insan vücudundaki organiara dair 
üç parça (maktOa) yer alır. Bunun dışında 
İbn Düreyd'in şiirleri konularına göre ter

tip edilerekimran b. Salim (Tunus 1973) 
ve E sm er Ra cl ( Beyrut 141 5) tarafından 

yayımlanmıştır. Ayrıca şairin çeşitli man
zumeleri muhtelif kütüphanelerde parça
lar halinde bulunmaktadır (Brockelmann. 

GAL,I, 113-114;Suppl.,l, 172- 174)13. 
el- VişôJ:ı. Şairleri n lakaplarına dair olan 
eserin küçük bir bölümü ispanya'da Es
curial Library'de kayıtlıdır (nr. 1895). İb
nü'I-Mu'tezz'in Mu'cemü 'ş-şu'arô' adlı 
eseriyle Süyutl'nin el-Müzhir ve ŞerJ:ıu 

Şevôhidi'l-Mugni'sinde bu eserden na
killer mevcuttur. 14. Zel)ô'irü'l-J:ıikm e 
(İcazü '1-manM:., ez-Zel]a'ir). Hikemiyata 
dair bir derlemedir (Süleymaniye Ktp., Fa- . 
tih, nr. 3222, vr. 68-73). 15. ŞerJ:ıu'l-Far]f 
beyne'?-?ô' ve'çl-çl.ôd (Süleymaniye Ktp., 
Tekelioğlu, nr. 903, vr. 14-33).16. Mec
mu'atü J:ıikem li-Seyyidind 'Ali ceme'a
hu İbn Düreyd. KaynaklardaMecmu'a
tü a]fvôlli-'Ali b. Ebi Tôlib ve Emşôlü 
'Ali b. Ebi Tôlib adlarıyla da geçen ese
rin bir nüshası Paris'te Bibliotheque Na
tionale'de kayıtlıdır (nr 397 J/3). 17. Ki tab 
Yeştemilü 'ale '1-elfô?i'l-müştereketi '1-
vô]fı'ati beyne'l-'Arabi'l-arbô' ve me'ô
nihô (Ragıb Paşa Ktp., nr. ı 162/2). 18. 
ŞerJ:ıu Lômiyyeti'l-'Ara b li'ş-Şenferô 
(Berl in Staatsbibl iothek. nr. 7408). 19. 
Şeri:ıu Bônet Sü'ôd li-Kô'b b. Züheyr 
(Berlin Staatsbibliothek. nr. 7489) . 20. Şer
I:ıu Kaşideti'n-Neıir b. Sd'ib el-Kelbi 
(Sezgin, I, 270). 21 . Müntel)ab mine'l-eş
'ôr. Müellifin edebiyat meclislerinde söy
lenmiş şiirlerden yaptığı seçmeler olup 
Muhabber b. Hablb için kaleme alınmıştır 
(Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr 1355, 
vr. I I 9- I 22) 22. el-Emşôlü'n-nebeviyye. 
Rabana ei-Mektebetü'l-amme ei-Ketta
niyye bölümünde bir nüshası mevcuttur 
(a.g.e., VII I, 104). 23. el-Mu]ftebes (Ber
lin Staatsbib li othek, nr. 8509). 24. Kitô
bü Ef'ale ve te'altü veya Fe'altü ve if
te'altü. Escurial Library'de bir yazması 
bulunmaktadır (a.g.e., IX, 86). 

İbn Düreyd'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Adab ve'l
emşôl, el-Erba'Cın (Ef}.adfşü İbn Düreyd, 
Erba'üne f:ıadfşen), el-İstidrôk 'ale'l-lja
lil, el-Enbôz, el-En va', el-Ben un ve'l 
benôt, et-Tavassut, el-ljaylü 'ş-şagir, 

el-ljaylü'l-kebir, Edebü'l-kôtib, es-Si
lôJ:ı, el-Lugat, el-Lugat fi'l-Kur'ôn, Ga
ribü'l-Kur'ôn, Garibü'l-J:ıadiş, el-Mü
tenôhi fi'l-luga, el-Mu]ftenô, Ta]fvi
mü'l-lisôn, Md sü'ile 'anhü laf?an fe 
ecôbehu 'anhü J:ıif?an (ibnü'n-Nedlm, 
s. 67; Yakut, XVI II , 136; Safedl, ll, 340) . 
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