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İBN EBÜ DINAR 
(};,. ~ ı$ ı ı.)! 1 ) 

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-



Velid Muhammed b. Ahmed başkadılığa 
getirildi. Halku'l-Kur'an konusundaki tar
tışmaları yasaklayan Hal ife Mütevekkil 
Alellah, hem İbn Ebu Duad hem de göre
vini kötüye kullanan oğ l u Ebü'l-Velld ile 
irtibatını kesti ve Ebü'l-Velld'i 237 (851) 
yılında görevinden azletti. ayrıca malları
na el koydurup kendisini hapse attırdı. 
Daha sonra para karşılığında serbest bı
rakılan Ebü'l-Velid Zilkade 239'da (Nisan 
854) öldü. İbn Ebu Duad da Muharrem 
240'ta (Haziran 854) Bağdat'ta vefat etti 
ve evinde defnedildi. 

Kaynaklar İbn Ebu Duad'ın hafızası 
güçlü bir şair. edip. kelam ve fıkıh ilimle
rini iyi bilen. alimleri himaye eden. cö
mert. vefakar. alçakgönüllü bir kişi oldu
ğu hususunda birleşmektedir. Di'bil el
Huzai Taba]fiitü'ş-şu'arô.'ında onu iyi bir 
şair olarak nitelendirmiş ve bazı şi i rlerini 

nakletmiştir. Ebu Ubeydullah el-Merzü
bani de İbn Ebu Duad'ın şairliğini ve hali
felerle olan ilişkilerini el-Mürşid ii al.J
bô.ri'I-mütekellimin adlı eserinde anlat
mıştır. Ebu Bekir el-Cürcani. İbn Ebu Du
ad' dan daha güzel konuşan birini görme
diğini söyler. Ebu Temmam et-Tai de di
vanında onun hakkında övgü dolu kasi
delere yer vermiştir. Cahiz. Vezir İbnü'z
Zeyyat'ın dostu olmasına rağmen İbn Ebu 
Duad'dan övgü ile söz etmiş. onun bütün 
ilimiere vakıf bir alim ve değerli bir şair 
olduğunu, insanların yaptığı hataları ba
ğışladığını ve alimleri himaye ettiğini be
lirtmiştir. Zira İbn Ebu Duad. tutuklan
mak istenen Cahiz'in serbest bırakılma
sını sağladığı gibi el-Beyan ve't-tebyin 
adlı eserini kendisine hediye etmesi mü
nasebetiyle ona 5000 dinar vermişti. İbn 
Ebu Duad özellikle Mu'tezile alimlerini 
halifelerle tanıştırmış ve onlara maddi 
destek sağlamıştır. 

İbn Ebu Duad'a yöneltilen en önemli 
eleştiri. onun halku'l-Kur'an meselesin
de Sünni alimiere baskı uyguladığının ile
ri sürülmesidir. Kendisinden önce Süma
me b. Eşres. Mu'tezile anlayışının resmi 
bir mezhep haline gelmesi için gayret 
göstermişse de halifeler nezdinde yeter
li nüfuzasahip bulunmadığından başarılı 
olamamıştır. İbn Ebu Duad'ın Me'mun, 
Mu'tasım-Billah ve Vasil5-Billah üzerin
deki geniş nüfuzunun yanı sıra başkadı
lık görevinde bulunması Mu'tezile'nin res
mi mezhep haline gelmesini temin etmiş. 

dolayısıyla inanç ve düşünce hürriyetini 
kısıtlayan mihne* olayının gerçekleşme
sine de yol açmıştır. Kelami ve fıkhi konu
larda herhangi bir eserine rastlanmayan 

İbn Ebu Duad'ın kelama dair görüşleri 
çerçevesinde sadece halku'l-Kur'an me
selesinde Ahmed b. Hanbel ile yaptığı 
tartışmalar nakledilmiştir. Bu tartışma
larda İbn Ebu Duad bir şeyin ya kadim 
veya hadis olabileceğini. Allah'tan başka 
kadim varlık bulunmadığına göre Kur
'an 'ın hadis ve Allah'ın da onun rabbi ol
duğunu kabul etmek gerektiğini savu
nup Ahmed b. Hanbel'i Kur'an'ın ezeliliği 
fikrinden caydırmaya çalışmıştır (Cahiz, 
lll. 293-294) İbn Ebu Duad. bu tavrı se
bebiyle müslümanların çoğunluğunu oluş
turan Sünniler nezdinde itibarını kaybet
miştir. Nitekim Ebü'l-Haccac el-A'rabi. 
yazdığı şiirlerde onu şiddetle eleştirip din
den dönmekle itharn etmiş. Avn b: Mu
hammed el-Kindi de İbn Ebu Duad ' ın 
müslüman olduğunu söyleyenierin öldü
rülmesi gerektiğini iddia edecek kadar 
aşırı bir tepki göstermiştir. Sübki. İbn 
Ebu Duad'ın Hz. Peygamber ve ashabının 
bilmediği şeyleri bildiğini söylediğine dair 
rivayetlerin asılsız olduğuna dikkat çeker 
ve bu tür rivayetlerin muhaliflerinin ta
assubundan kaynaklandığını belirtir (Ta

bal).at,II, 55) . Fehmi Ced'an da iddia edil
diği gibi İbn Ebu Duad'ın mihnenin ger
çekleşmesinde herhangi bir rolü bulun
madığın ı . aksine onu hafifletmeye çalış
tığın ı . halifeleri n alimiere işkence yapma
sını engellemek istediyse de başarılı ala
madığını kaydetmektedir (el-Mif:ıne, s. 

ı 07. 275). İbn Ebu Duad'ın itikadi konu
larla ilgili olarak görüş beyan ettiği diğer 
bir husus da Allah'ın görülmesi mesele
sidir. İbn Ebu Duad, ahirette Allah'ın gö
rüleceğini kanıtlamak için Sünniler'ce ile
ri sürülen rü 'yet hadislerinin zayıf oldu
ğunu ve isnad açısından problemler taşı
dığını söylemiştir (Sübkl, ll, 14 7) 

İbn Ebu Duad hakkında muhalifleri ve 
taraftarlarınca yapılan değerlendirmeler

de tarafgirlik hakim olmakla birlikte Feh
mi Ced'an ' ın iddiasının aksine mihne ola
yında önemli rol oynamış. Mu'tezile alim
lerini ve kendi mezhebini korumaya ça
lışmış. devletin gücünü kullanarak mu
haliflerinin inanç ve düşünce hürriyetini 
engellemiş. onun bu tavrı sonuçta Mu'
tezile'nin aleyhine olmuştur. İbn Ebu Du
ad hakkında Ca h iz Risô.le ilô. Ebi 'Abdil
lô.h AJ:ımed b . Ebi Du'ô.d (Süleymaniye 
Ktp., Damad ibrahim Pa ş a, nr. 949 ; Resa'i

lü'l-Ca/:ıiz, Kahire 1399/ 1979, I, 3 13-3ı9) 

ve Abdullah b. Muhammed el-Ezdi Mü
nô.:?ara ii mes'eleti ]]al]fi'I-Kur'ô.n ma'a 
AJ:ımed b. Ebi Du'ô.d (Süleymaniye Ktp., 
Yenicami, nr. I ı 90) adıyla birer risaleyaz
mışlardır. 
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İBN EBÜ FERVE 

(bk. REBI' b. YÜNUS). 

İBN EBÜ HACELE 
(~ ._s. l.,:,; f) 

Ebü'l-Abbas Şihabüdd!n Ahmed 
b. Yahya b. Eb! Bekr 

b . Abdilvahid et-Tilimsanı 
(ö. 776/ 1375) 

Mağribli şair ve edip. 

_j 

_j 

725 ( 1325) yılında bugün Cezayir Devle
ti sınırları içinde kalan Tılimsan şehrinde, 

Ebu Hacele lakabıyla tanınan dedesi Ab
dülvahid el-Mekenl'nin zaviyesinde doğ
du. Küçük yaşta ailesiyle birlikte hacca 
gitti. Ailesi hac dönüşü Şam 'a yerleşti. İ lk 
tahsilini burada yapan İ bn Ebu Hacele şiir 

ve edebiyatın yanı sıra tasawufla da meş
gul oldu. Daha sonra Kahire'ye yerleşti ve 
Kahire yakınındaki Mencek Tekkesi'nin 

şeyhi oldu . Hayatının geri kalan kısmını 
burada geçiren şair 776 ( 1375) yılında 
vebadan öldü. 

Kaynakların fakih olarak da tanıttığı İbn 
Ebu Hacele vahdet-i vücud düşüncesine 
karşı çıkmış, bu düşüncenin taraftarla
rından şair İbnü'l-Farız' ı kasidelerinde 
Hz. Peygamber'in methine yer vermediği 

için eleştirmiştir. Onun kasidelerine yaz
dığı nazirelerde ResGl-i Ekrem'i methet
miş ve bunları bir kitapta toplayarak öl-
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