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İBN EBÜ TAHiR 

(~Ib .s. i 0!') 

Ebü'l-Fazl Ahmed b. Ebi Tahir TayfCır 
el-Mervezi el-H arasani 

(ö. 280/893) 

Tarihçi, edip ve şair. 
_j 

204'te (819-20) Bağdat'ta doğdu. Fars 
asıllı olup İbn TayfOr olarak da bilinir. Ho
rasan 'ın MerverrCız şehrinden gelen aile
si Abbasller'e samirniyetle hizmet ettik
leri için "ebnaü'd-devle, evladü'd-devle" 
diye meşhur olmuşlardı (ibnü'n-Nedlm, s. 
163). İbn Eb Cı Tahir devrinin önde gelen 
alimlerinden hadis ve edebiyat dersleri 
aldı. Kendisi de zengin ailelerin çocukları
na ders verdi. Daha sonra kitap istinsah 
etmek üzere Bağdat'ta bir dükkan açtı. 
İstinsah ettiği kitapları satarken bir yan
dan da edebiyat ve şiirle meşgul oldu. 
Zamanının birçok edip ve şairiyle kar
şılaştı; Bağdat ve Samerra saraylarında
ki devlet adamlarıyla yakın ilişki kurdu. 
Bazı alimlerden hadis okudu, ahbar üzeri
ne çalıştı; böylece ş i ir, edebiyat. ah bar ve 
tarih. kitabet ve hadis ilimlerinde önemli 
şahsiyetlerden biri haline geldi. Kitfıbü 
Seri]fö.ti'ş-şu'arfı' adlı eserinde bazı şair
lerin şiirlerinin başkalarına ait olduğunu 
ortaya koyunca çok sayıda düşman kazan
dı. Bu arada Buhtürl'nin EbCı Temmam'
dan çaldığı şiirler hakkında bir eser kale
me aldıysa da başta Buhtürl olmak üzere 
bazı kimseler de onun başkalarının şiirle
rini kendisine mal ettiğini ileri sürdüler 
ve şiirlerini eleştirdiler. Ancak Mes'Qdl 
İbn Ebu Tahir'in şiirlerini takdir etmiş ve 
bir kısmını eserlerine almıştır. Ebü'l-Fe
rec el-İsfahanl'nin e1-Egö.ni'sinde de İbn 
EbQ Tahir'den bol miktarda iktibas var
dır. Hatlb el-Bağdadl onun bilgisinden, 
şiirlerinden ve rivayet ilimierindeki dira
yetinden övgüyle söz eder. Asıl şöhretini 
Bağdat tarihine dair yazdıklarıyla kazanan 
İbn EbQ Tahir 28 Cemaziyelevvel 280'de 
(15 Ağustos 893) Bağdat'ta öldü ve Babüş
şam'a defnedildi. 

Eserleri. İbn EbCı Tahir'in yaklaşık elli 
eser yazdığı kaydedilmektedir. Hakkında 
bilgi bulunan başlıca eserleri şunlardır: 1. 

Tari]]. u (Kitabü) Bagdfıd. Bağdat'ın Müh
tedl- Billah devrine (869-870) kadar ge
len tarihini ihtiva eder. Bilhassa Me'mCın 
devrinin asıl kaynaklarından olan kitap 
İslam dünyasında yazılan şehir tarihleri 
nin ilk örneklerindendiL Hatlb el-Bağda
di'nin eserinin giriş bölümünde verilen 
bilgiler kısmen buna dayanır. Tari]]. u Bag
dfıd, edebiyat ve kültürle ilgili konulara 

geniş yer vermesi yanında siyasi tarih ba
kımından da önemlidir. Kitabın 204-218 
(81 9-833) yıllarını kapsayan ve altıncı bö
lümü oluşturan IV. cildi zamanımıza ula
şabilmiştir. Taberl, Me'mCın devrini ya
zarken büyük ölçüde bu eserden fay
dalan mıştır. Eserde Tahirller'in kuru 
cusu Tahir b. Hüseyin ve oğ l u Talha 'nın 

valilik dönemi, Babek'e karşı gerçekleşti
rilen harekat. Horasan ve Kum'da çıkan 
isyanlar gibi konularda orijinal bilgiler 
vardır. İlk defa Hans Keller tarafından 
Almanca tercümesiyle birlikte Sechster 
B and des Kitö.b Bagdö.d adıyla neşredi

len (l-ll. Leipzig 1908, 1958) ve Kate Cham
bers Seeiye tarafından İngilizce'ye çevri
len eseri (New York 1920) daha sonra İz
zet ei-Attar ei-Hüseynl - Zahid ei-Kevserl 
yayımiarnıştır (Kahire 1368/ 1949; Beyrut
Bağdad 1388/ 1968; Kahire 1972 , 1415/ 
1994). İbn Eb Cı Tahir'in oğlu Ebü'l-Hüseyin 
Ubeydullah (ö. 3 I 3/925 -26). Tfıril].u Bag
dfıd'a Mu'temid-Aiellah'tan Muktedir
Billah'a kadar gelen bir zeyil yazmıştır. 2. 

Kitfıbü'1-Menşur ve'1-man:;:;um. Antolo
ji mahiyetinde bir eserdir. İbnü'n-Nedlm. 
aslında on dört cilt olan bu eserin on üç 
cild inin mevcut olduğunu kaydeder (el

Fihrist, s.l63). Kitabın Xl, XII ve XIV. cilt
leri günümüze ulaşmıştır (nüshaları için 
bk. Sezgin. ı. 349). EbQ Hayyan et-Tevhldl 
kaynakları arasında bu eseri de zikret
mektedir ( el-Beşa'ir ue';;;-;;;etıa'ir, ı, 3). Ese
rin bir kısmı Resô.'ilü'1-bü1egö.' adıyla 
Muhammed Kürd Ali tarafından neşre

dilmiştir (Kah i re 1331/191 3). Be1fıgö.tü'n
nisô.' adıyla bilinen ve sahasında ilk eser 
olan Xl. cildin Tahir ei-Cezairl (Kahire 
1326). Ahmed el-Elfi (Ka hi re 1326/1 908; 
Tunus 1985; Beyrut 1987) ve Darü'n-neh
dati'l-hadlse (Beyrut ı 972) tarafından ya
pılmış neşirleri vardır. Eserden seçilen 
bazı parçalar Muhsin Gayyaz tarafından 
e1-Kaşô.'idü '1-müfredfıtü 'll eti 1fı me
şii e 1ehô. adıyla yayımlanmıştır (Beyrut 
1977). 3. Kitô.b fi'n-negam ve 'ile1i'1-
Egö.ni e1-müsemmfı bi-Kitfıbi'J-Adfı 
bi'r-refi'a. Ebü'l-Ferec el-İsfahanl bu 
eserden iktibaslarda bulunmuştur (el 

Eganf,IX, 40; Sezgin, I, 349) 4. Kitfıbü'ş

Şu'arfı' . İbn Hacer'in zikrettiği eserin bir 
kısmı Ebü'l-Ferec el-İsfahanl ve Merzü
banl tarafından iktibas edilmiştir (a.g .e., 
a.y.) S. Al].bfırü '1-müJQk (i b n Ebü'l-Ha
dld, X. I O I; Sezgin, 1, 349) 6. Kitfıbü Se
ri]fö.ti'ş-şu'arô.' (ibnü'n-Nedlm, s. 163; Ya
küt. lll, 90) 7 . Al].bfıru Ebi'1-'Aynfı (ib
nü'n-Nedlm, s. I 39) 8. Kitfıbü Seri]fö.
ti '1-Buf:ıtüri min Ebi Temmfım (İbn EbG 
Tahir'e nisbet edilen diğer eserler için 

iBN EBU USAYBiA 

bk. ibnü 'n-Nedlm, s. 163-164; Yaküt, III, 
90-92). 
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İBN EBÜ TALHA 

(bk. ALİ b. EBÜ TALHA). 

İBN EBÜ UMARE 
( ö}....: .s. i ..:,!' ) 

Ahmed b. Merzuk ed-Dai 
(ö. 683/1284) 

Hafsi Hükümdan Ebu Zekeriyya 
Yahya ei-Vasilf, 'ın oğlu olduğunu 

iddia ederek 68l 'de (1282) 
Güney Tunus'u ele geçiren 

ve kendini halife ilan eden kişi 

(bk. HAFSILER). 

İBN EBÜ USAYBİA 
( ~l.s.i ..:,! l) 

Ebü'l-Abbas Muvaffakuddin 
Ahmed b. el-Kasım b. Halife b. Yunus 

es-Sa' di el-Hazred 
(ö. 668/1269) 

_j 

_j 

Ünlü göz hekimi ve biyografi yazarı. 
L _j 

EyyCıbller döneminde tanınmış bir he
kim ailesinin çocuğu olarak Dımaşk'ta 
dünyaya geldi. Doğum tarihi için 590 
(1194), 595 ve 600 (1203-1204) yılları 
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