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EbCı Abdillah Muhammed 
b. Ebi'I-Kasım er-Ruayni 

el-Kayrevani 
(ö. 1110/1698'den sonra) 

Tunuslu tarihçi. 
_j 

Kayrevan'da doğdu . İlk öğrenimini fa
kih olan babasından gördükten sonra Tu
nus'a giderek tahsilini Zeytune Camii'nde 
ve diğer medreselerde tamamladı. Ebü'l
Abbas Ahmed b. Muhammed Futate baş
ta olmak üzere dönemin ileri gelen alim
lerinden ders aldı. Kadi İyaz'ın eş-Şiiô.' 
adlı eserini okuttu. Babasının Kayrevan'
daki Şa]J.i]J.-i Bu]].ô.ri hatim merasimleriy
le ilgili bir risale yazdığı kaydedilir. İbn Ebu 
Dinar önce Suse'de, ardından Murad Bay 
b. Emir Hammude Paşa (ö. 1086/1675) za
manında Kayrevan'da kadılık yaptı. Arap
çası zayıf olmakla birlikte bazı n esir ve şiir 
örnekleri bıraktı. 

Eserleri. İbn Ebu Dinar'ın en meşhur 
eseri e1-Mü'nis ii a]].bô.ri İiri]fıyye ve 
Tunis'tir. 1092 (1681) veya 111 O'da (1698) 
telif edilen eser, Hafsller'in son dönemiy
le Tunus'taki dayıların ve bilhassa müel
lifin yaşadığı dönemin Tunus tarihi hak
kında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Müellif bu eserini, İbnü'ş-Şemma' el-Hin
tati'nin e1-Edil1etü '1-beyyinetü 'n-nurô.
niyye ii meiô.]].iri'd-dev1eti'1-Ijaişiyye 
adlı eserine zeyil olarak yazmıştır. Eserini 
kaleme alırken diğer bazı eserlerden ve 
şifahl bilgilerden de faydalanmıştır ( fay
dalandığı kaynaklar için bk. Ahmed Ab
düsselam, el-Mü'errii].Cı.ne't-TünisiyyO.n, s. 
161 vd) . e1-Mü'nis mukaddimeden son
ra yedi bölüm ve bir hatimeden oluşmak
tadır. Kuzey Afrika ve 'Jlınus'un coğrafya 
ve topografyası ile müslümanlar tarafın
dan fethi, Fatımller. Zlrller, Hafsller ve 
Osmanlılar' ın Tunus'taki hakimiyeti kita
bın temel konularını oluşturur. Hatimede 
Tunus'taki bazı örf ve adetlere yer veril
mektedir. e1-Mü'nis'in birçok baskısı ya
pılmıştır (1\.ınus 1286/1869, 1350/1931; nşr. 

Muhammed Şemmam. 1\.ınus 1967; Kahi
re 1972; Beyrut-Tunus 1993). Eser. Pelis
sier ve Remusat tarafından Histoire de 
l'Airique et de Tunis adıyla Fransızca'ya 
tercüme edilmiştir (Paris 1845). 

İbn Ebu Dinar'ın diğer bir eseri Hidô.
yetü'1-müte'allim ii ô.dô.bi't-te'allüm'
dür. Çocuk eğitimiyle ilgili bu risalenin so
nunda müellifin bazı şiirleri de bulunmak-
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tadır. Eserin bir nüshası Zeytune Camii 
el-Mektebetü 'l-Ahmediyye'de kayıtlıdır 
(m 14700) . İbn Ebu Dlnar' ınMenô.]fıbü'1-
e'immeti'1-erba'a adlı eseri Tunus'ta ba
sılmıştır ( 1285/ 1 868) . Müellife, Te]].allüşu 
?:evi'l-mevedde ve'ş-şaiô.' 1i-]].atmi evô.
]].iri'ş-Şiiô.' ve Ruçlô.bü '1- 'a]fil~ fi'r-rav
:ii'l-eni]f ii mücô.rô.ti'1-i]].vô.n ve a]J.vô.-
1i'ş-şô.]J.ib ve'ş-şıddi]f adlı eserler de nis
bet edilmektedir. 
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İBN EBÜ DUAn 
(~13~ ..dı ı.)!l) 

EbCı Abdillah Ahmed b. Ebi Duad Ferec 
b. Cerir b. Malik el-İyadı 

(ö. 240/ 854) 

Abbasi Devleti 'nde başkadılık yapan 
ve mihne olayında etkili olan 

Mu'tezili alim. 
_j 

160 (776-77) yılında Basra'da veya Ha
lep civarındaki Kınnesrin'de doğdu. Arap 
asıllı olup İyad'a nisbet edilir. Asıl adı Fe
rec olan ve Ebu Duad (EbO Duvad. EbG Da
vOd) diye tanınan babası gemilere zift 
sürme işiyle uğraştığından İbn Kayyar 
diye de anılmıştır. İbn Ebu Duad, küçük 
yaşta babasıyla birlikte Dımaşk'a giderek 
ilim tahsiline başladı. Özellikle kelam ve 
fıkıh ilimlerine ilgi duydu. Basra'ya gidip 
orada Ebü'l-Hüzeyl el -Allaf'ın öğrencisi 

oldu. Vasıl b. Ata'nın talebelerinden Hey
yac b. Ala es-Süleml ve Bişr b. Mu'temir 
ile kelaml konularda müzakerelerde bu
lundu ve i'tizall fikirleri öğrenirken onlar
dan da faydalandı. Fıkhl konularda Ebu 
Hanife'nin görüşlerine tabi oldu. Halife 
Me'mun döneminde genç yaşta Basra'ya 
kadı olarak tayin edilen Yahya b. Eksem'-

le tanıştı. Halife Me'mun'un, huzurunda 
düzenlenecek ilim meclislerine katılma

ları için Basra'da bulunan alimler arasın
dan beş kişiyi seçip göndermesi yolunda 
Yahya b. Eksem'e emirname yazması 
üzerine İbn Ebu Duad da Bağdat'a gide
cek heyete dahil edildi. 204 (819) yılında 
Yahya b. Eksem'le birlikte Bağdat'a gi
den ve Me'mun'un huzuruna çıkarılan 

İbn Ebu Duad güzel konuşması . derin bil
gisi ve üstün zekasıyla halifenin dikkatini 
çekti. Me'mun bundan sonra toplanacak 
meclisiere katılmasını istedi ve böylece 
halifenin en yakın adamları arasına girdi. 
Halku'l-Kur'an meselesindeki görüşünü 
Me'mun'a kabul ettirdi ve buna muhalif 
fikir ileri sürenlerin sorguya çekilmesini 
sağladı. Me'mun'un, kendisinden sonra 
halife olan Mu'tasım-Billah 'ayaptığı tav
siye üzerine İbn Ebu Duad her konuda gö
rüşüne başvurulan önemli bir şahsiyet 
haline geldi ve Yahya b. Eksem aziedile
rek onun yerine başkadılığa tayin edildi. 
Haksız kazanç sağlamakla itharn edilen 
Halid b. Yezld gibi bazı devlet adamlarını 
hemen cezalandırmak isteyen Halife Mu'
tasım- Billah ' ın isabetsiz kararlar verme
sini engellemeye çalıştı ve bu konuda ol
dukça başarı gösterdi. Yöneticilere halka 
şefkatle muamele etmelerini, tabii afet
lerde zarara uğrayanlara ve fakiriere dev
letin yardım elini uzatmasını sağlamak 
için büyük gayret sarfetti. 

İbn Ebu Duad, halku'I-Kur'an mesele
sinde Mu'tezile'ye muhalefet eden muha
fazakar alimiere baskı yapması için Hali
fe Mu'tasım - Billah ' ı teşviketti ve bu ara
da Ahmed b. Hanbel'in hapse atılıp işken
ceye tabi tutulmasına sebep oldu. 220 
Ramazanında (Eylül 835) hapisten çı
kartıp halifenin huzuruna getirttiği Ah
med b. Hanbel ile halku'l-Kur'an mesele
sini tartışıp görüşünü kabul ettirmeye 
çalıştıysa da bunu başaramadı. Bunun 
üzerine Ahmed b. Hanbel'i tekrar hapse 
attırdı. Mu'tasım- Billah ' ın vefatından 

sonra Vasik-Billah döneminde de nüfu
zunu korudu ve halifenin kendisine da
nıştığı en yakın adamı oldu. Vezir İbnü 'z
Zeyyat Muhammed b. Abdülmelik ile ara
larında görüş ayrılıkları doğdu ve her za
man ona muhalefet etti. Zaman zaman 
Vasil5.- Billah'la üst düzey yöneticileri ara
sında meydana gelen ihtilafları çözdü. Va
sil5. ölünce Mütevekkil-Alellah'a biat edil
mesi için büyük gayret sarfetti ve bunu 
başardı. İbn Duad Cemaziyelahir 233'te 
(Ocak 848) felç oldu ve yerine oğlu Ebü'l-


