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İBN EBÜ'd-DEM 
( r...~J' ı.s.i .:,;ı ı 

Ebu İshak Şihabüddin İbrahim 
b. Abdiilah b. Abdilmün'im 

b. Ali ei-Hemdani ei-Hamevi 
(ö. 642/ 1244) 

Şafii fakihi ve tarihçi. 
_j 

21 Cemaziyelewel 583'te (29 Temmuz 
1187) Hama'da doğdu . Büyük dedelerin
den Ebü'd-Dem'e nisbetle İbn Ebü'd-Dem 
diye anıldı . İlk öğrenimini H ama'da yaptı 
ve genç yaşta Bağdat'a gitti. Burada baş
ta İbn Sükeyne (EbQ Ahmed Abdülvehhab b. 
Ali ) olmak üzere birçok alimden hadis oku
du, Şafii fıkhını öğrendi. Abbasi Ha lifesi 
N asır- Lidinillah başarılı bir talebe olma
sından dolayı kendisine hil ' at giydirdi. 
Tahsilini tamamlayıp Hama'ya döndükten 
sonra H alep. Dımaşk. Musul ve Kahire'ye 
giderek ders okuttu. 

İbn Ebü'd-Dem 622 (1225) yılında Ha
ma kadılığına tayin edildi. Hama Eyyubi 
Emiri 1. ei-Melikü'I-Mansur Muhammed'in 
veliaht tayin ettiği oğlu ei-Melikü'I-Mu
zaffer Mahmud 626'da (1229) Hama'
yı istila edince onun yanında yer aldı. 
ei-Melikü'I-Muzaffer. bilgili ve güveni
lir bir kimse olduğuna kanaat getirerek 
onu diğer Eyyubi emirlerine ve devlet 
başkanlarına elçi olarak göndermeye ka
rar verdi. İbn Ebü'd-Dem. 641 'de ( 1 243) 
Abbasi Halifesi Müsta'sım-Billah 'ın hila
fet makamına geçmesini tebrik ve babası 
Müstansır - Billah'ın vefatı dolayısıyla ta
ziye için ei-Melikü'I-Muzaffer'in elçisi sıfa
tıyla Bağdat'a gitti. Ayrıca Mardin Artuk
lu Emiri Said Necmeddin Gazi b. Melik 
Mansur'a, Halep Emiri Melik Nasır'a, Mu
sul Emiri Bedreddin Lü'lü'e ei-Melikü'I
Muzaffer'in birer mektubunu ulaştırdı. 
İbn Ebü'd-Dem'in Halep. Harran. Düney
sir yoluyla Mardin'e, oradan Nusaybin'e, 
ardından Musul üzerinden Bağdat'a var
dığı bu seyahat esnasında Moğollar Ana
dolu'yu işgal ediyorlardı. Ertesi yıl ei-Me

likü'I-Muzaffer Mahmud'un vefatını hali
feye bildirmek üzere tekrar Bağdat'a git
mek için yola çıkan İbn Ebü'd-Dem yolda 
hastalanıp Hama'ya döndü: kısa bir süre 
sonra 15 Cemaziyelahir642'de (18 Kasım 

1 244) burada vefat etti. 

Takva sahibi bir kimse olan İbn Ebü'd

Dem bilhassa Şafii fıkhını çok iyi biliyordu. 
İsnevi'nin Şafii mezhebinde "imam" ola
rak nitelediği İbn Ebü'd-Dem'in (Tabaka
tü'ş-Şafi'iyye, ı, 546) ictihadlarından bir-

çoğu kendisinden sonra gelen alimlerce 
de benimsenmiştir. İbnü's-Sabuni. Cema
leddin Ebu Hamid Muhammed b. Ali ei
Mahmudi. Zehebi'nin hocalarından Şeha
beddin Ebu Bekir ed-Deştl ondan hadis 
öğrenmiştir. Ayrıca iyi bir tarihçi olup et
Tô.ri l]u '1-kebir'i daha sonraki tarihçiler 
tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. 
İbn Ebü'd-Dem'in Hemedan'da kadılık 
yaptığına dair bilgi doğru değildir (Ede
bü'l-kata' ] nş r. Muhyi Hilal Serhan ı. neş 

redenin g irişi, 1, 27-30) . 

Eserle r i. 1. Kit ô. bü Edebi'l-]fazô.' (ed
Dürerü ' l -maf];?Cıma t fi'l-aktıye ue 'l-f:ıükCı

mat) . Bir mukaddime ile altı bölümden 

meydana gelen eserde kazanın tanımı. 
kadı olmanın şartları. yargılama süreci . 
davacı ve davalılarla şahitlerin durumuna 
dair bilgilere. yargı kararlarının denetimi 
(temyiz), yemin. gıyabi yargılama. kadı si

cillerinin nasıl tutulması gerektiği. veka
let (avukatlık) gibi konulara yer verilmiştir. 

İslam muhakeme hukuku (edebü'l-kadi) li
teratürünün en güzel örneklerinden olan 
eser, bu alanın tarihi gelişimi hakkında da 
önemli ipuçları ihtiva etmektedir. Müel
lifin kaynakları arasında Şafii'nin el-Üm, 
Müzeni'nin el-M.ul]taşar, Maverdi'nin el 
ljô.vi 'l-kebir, Ebu İshak eş-Şirazi'nin el

Mühe~~eb, İmamü'I-Haremeyn ei-Cü
veyni'nin Nihô.ye tü 'l-matlab fi dirô.ye
ti'l-me~heb ve Gazzali'nin el-Basit ve el
Vasi t adlı eserleri zikredilebilir. İbn Ebü'd
Dem'in İbnü'I-Haddad ei-Mısri , Ebu Asım 
ei-Abbadi ve İbnü'I-Kas gibi müelliflerden 
de istifade ettiği görülmektedir. Eser İbn 
Hacer ei-Heytemi. Şemseddin er-Remli ve 
Süyuti gibi pek çok alim tarafından kay
nak olarak kullanılmıştır. Birçok nüshası 

bulunan Kitô.bü Edebi'l-]fazô.' Muham
med Mustafa ez-Zühayli (Dımaş k 1970-

ı975; 2. bs. 1982). MuhammedAbdülkadir 
Ata (Beyrut ı 407/ 1987) ve Muhyi Hilal es
Ser han (Bağda d 1404/ 1984) tarafından 

neşredilmiştir. z. Kitô.bü't-Taril]i'l-İsla
miyyi 'l-mul]taşar. Hz. Peygamber ile 
başlayıp 628 ( 1231) yılına kadar gelen 
muhtasar bir İslam tarihidir. Olaylara kı
saca temas eden ve her yıl içinde vefat 

eden şahsiyetleri zikreden eser kronolo
jik esasa göre kaleme alınmıştır. Müellif 
ayrıca yaşadığı dönemdeki Haçlı seferleri
ne dair bilgi vermiştir. Cezil Abdülcebbar 
ei-Cömerd eser le ilgili olarak A Critica] 

Edition of al-Tarikh al-Islami al-M.ukh
tasar adıyla bir doktora tezi hazırlamış
tır ( 1984, Unive rsity of St. Andrews) . Ha
mid Zeyyan Ganim Zeyyan. eseri et-Tô.ri-
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l]u '1-İslô.mi el-ma'r(if bi'smi 't-tari.l]i'l
Mu~afferi adıyla neşretmeye başlamış 

ve ilk cildini bastırmıştır (Kah i re 1985). Fa
kat naşirin bu esere et-Tô.ri.l]u '1-Mu~af

feri adını vermesi doğru değildir. Çünkü 
İbn Ebü'd-Dem'in bu adı taşıyan bir başka 
eseri daha vardır. Kitabın ll. Friedrich'in 
VI. Haçlı Seferi'yle ilgili kısmını İngiliz
ce'ye çeviren Donald S. Richards, Bodleian 

Library (Marsh, m 60) nüshasına dayana
rak ismini Kitdbü 'ş-Şemô.ril] fi't-teva
ril] olarak vermiştir (BEO, XLV ]1993 ı. s. 
184 ). Cezil Abdülcebbar. sadece Bodleian 
Library nüshasında mevcut olan bu baş

lığın sonradan ilave edildiğini tesbit et
miş ve orüinal ismin Kitô.bü't-Taril]i'l-İs
lamiyyi 'l-mul]taşar olması gerektiğini 

belirtmiştir (neş rede nin g iri ş i , s. 70-74) . 

3. et-Tô.ril]u '1-kebir (et-Tari/) u '1-MU?a{fe-· 

ri) . Müellif eserine et-Tô.ril]u'l-kebir adı
nı vermiş olmakla birlikte ei-Melikü'I-Mu
zaffer hakkında kaleme alınmış olduğun
dan et-Tô.ril]u 'l-Mu~afferi diye meşhur 
olmuştur. Altı cilt olduğu kaydedilen ve 
İbn V asıl'ın Müferricü'l-kür(ib'unun, İbn 
Şeddad'ın el-A'ld]fu 'l-l]atire'sinin , Seha
vi'nin el- İ'lô.m bi't-tevbil] li-men ~em
m e't-tô.ril]'inin. İbnü'I-Verdi'nin Tô.ril]'i
nin ve Ebü'I-Fida'nın el-M.ul]taşar'ının 

kaynakları arasında bulunan eserde baş
ta fakihler olmak üzere kelam. hadis. na
hiv ve dil alim leri, zahidler. vezirler. ileri 
gelen devlet adamları. şair ve edipterin 
hal tercümelerine yer verilm iştir. Müellif 

önce isimleri Muhammed olanları kaydet
miş. ardından diğer şahsiyetleri alfabe
tik olarak zikretmiş , en sonunda kadınla
ra müstakil bir bölüm ayırmıştır. Cezil Ab
dülcebbar ei-Cömerd eserin günümüze 

ulaşmadığını söylemektedir (Kitabü ' t-Ta
rfl)i'L-is lamiyyi'l-mul]taşar, neşredenin gi
ri ş i , s. 58) 4. Şer]J.u'l-V asit (Şerf:ıu müşki

li'l-Vasft). Gazzali'nin el-Vasit fi 'l-fü r u' 
adlı eserinin zor anlaşılan kısımlarının şer

hi olup bir nüshası Darü'l-kütübi'I-Mısriy
ye'de bulunmaktadır ( Fıkhu Şafii, nr. 282). 

Bağdatlı İsmail Paşa'nın Kitô:bü izô.hi'l
egaliti 'l-mevcude fi'l- V asit adıyla zik
rettiği kitabın (Hediyyetü'l-'arifin, 1, ll) 
bu eser olması kuwetle muhtemeldir. s_ 
Ted]fi]fu'l- 'inô.ye ii ta]J.ki]fi'r-rivô.ye. Ha
dis terimlerine dair olan eserin bir nüsha
sı Cezayir ei-Mektebetü'l-vataniyye'de (nr. 
544) kayıtlıdır (Brockelmann, GAL, 1, 424) . 

6. Fetô.v ô. İbn Ebi'd-Dem (Keş{ü'?-?U
nun, ll , 12 18) . 7. el-Fıra]fu'l-İslô.miyye . 
Süleymaniye (Fatih , nr. 3153) ve Bursa Es
ki Yazma ve Basma Eserler (Haraççıoğlu , 
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nr. ı 309) kütüphanelerinde baş tarafı ek
sik birer nüshası. Adana İl Halk Kütüp
hanesi'nde de (nr. 1686) tam bir nüshası 
bulunmaktadır. 
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İBN EBÜ'd-DIYAF 
. ( .Jt;:.l' .si i .:r.' ) 

Ebü'l-Abbas Ahmed 
b. Ebi'd-Dıyaf b. Ömer 

(ö. 1874) 

Şakir Sahibüttaba'ın ve Vali Hüseyin Pa
şa'nın güvenini kazandı. Güvenilirliği ve 
Arapça inşadaki kabiliyeti sayesinde sır 
katipliğine getirildi. Tunus'ta nizarni or
du kurma girişimi dolayısıyla Hüseyin Pa
şa tarafından 1830'da Başhamba Mus

tafa Pehlivan'la birlikte İstanbul'a gön
derildi. İstanbul'da beş ay kalan ve bu sı
rada Osmanlı yöneticileriyle çeşitli görüş
meler yapan İbn Ebü 'd-Dıyaf 1832'de Tu
nus'a döndü. Ahmed Paşa'nın valiliği za
manında ( 1837-1855) başkatip tayin edil
di. Onun da güvenini kazanarak başdanış
manı oldu. Bu arada Divan-ı inşa'da bü
rokratik yazışmalarda şekil ve üslup ba
kımından yenilikler yaptı. Onun zamanın
da yazışmalarda edebi bir üslup kullanıl
maya ve Osmanlı Devleti'yle olan muha
berelerde Türkçe'nin yerine Arapça geç
meye başladı. 

Tanzimat'ın İslamiyet' e uygunluğunu 
ve Tunus'ta uygulama şartlarını görüş
mek üzere 1842'de bir heyetle tekrar İs
tanbul'a giden İbn Ebü'd-Dıyaf, bu sıra
da Osmanlı hükümeti tarafından iftihar 
nişanı ile taltif edildi. Tunus'a dönünce 
önce alay eminliği. sonra da kaymakam-
lık rütbesine nail oldu . 1846 Kasımında 
Vali Ahmed Paşa'nın Fransa'yı ziyaretinde 
özel katibi olarak İbn Ebü'd-Dıyaf da bu
lundu. Bu münasebetle Fransa ile ilgili 
gözlemlerini ayrıntılı olarak kaleme aldı 
ve daha sonra bunları tarihinde kullandı. 
1849'da kendisine "emlrü'l-liva" rütbesi 

L 

T unuslu hukukçu, 
tarihçi ve devlet adamı. _j verildi. 1857-1864 arası reformlar döne-

1217 (1802-1803) yılında Tunus'ta doğ
du. Ailesi Eviad-ı Avn kabilesindendir. Ba
bası vezlr-i ekber Yusuf Sahibüttaba'ın 
katibiydi. İlk öğrenimini İbn Me! u ka Med
resesi'nde yapan İbn Ebü'd-Dıyaf daha 
sonra Zeytune Medresesi'ne devam etti. 
Tahsilini tamamladıktan sonra 1827'de 

Divan-ı İnşa'da,;atip oldu. Vezlr-i ekber 

lbn Ebü'd·Dıyaf 
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m inde yenilikçi idareciler arasında yer al
dı. Ahdü'l-emanın hazırlıkları için kurulan 
ko misyona üye oldu ve 1 O Eylül 1857'
de törenle ilan edilen ahdü'l-emanı biz
zat İbn Ebü'd-Dıyaf kaleme aldı. Böylece 
Tanzimat prensiplerinin Tunus'ta uygu
lanması için önemli bir adım atıldı. Vali 
Mehmed Sadık Paşa tarafından 1860'ta 
kendisine "emlrü'l-ümera ve vezlr-i ka
lem" rütbesi verilen İbn Ebü'd-Dıyaf, 29 
Ocak 1861'de ilan edilen ilk Tunus anaya
sasının (Kanunü'd-devle) hazırlanmasında 
da görev aldı. Aynı yıl içinde yabancılarla 
Tunuslular arasındaki dcıvaların halli için 
kurulan komisyonun başkanlığına getiril
di. Ancak vezlr-i ekber Hazinedar Musta
fa Paşa ile anlaşmazlığa düşünce bir süre 
aktif görevden çekildi ve 1862-1872 yılla
rı arasında İt]J.atü ehli 'z-zaman adlı ün
lü tarihini yazdı. 

Tunuslu Hayreddin Paşa'nın Eylül 1869'
da Milletlerarası Maliye Komisyonu baş
kanı ve Ocak 1870'te vezlr-i mübaşir ola-

rak tayininden sonra tekrar yıldızı parla
yan İbn Ebü'd-Dıyaf, Vezir Ahmed Zerruk 
Paşa'nın hesaplarını araştıran komisyona 
üye oldu ve ardından vezaret-i ekberin 
kanuni mevzuatla ilgili üçüncü kısmına 
müsteşar-ı ewel tayin edildi. Burada on 

dokuz ay çalıştıktan sonra yaşlılığı dola
yısıyla Ocak 1872'de görevinden istifa et
ti ve 29 Eylül 1874 tarihinde öldü. Vezir 
Yusuf Sahibüttaba' Camii haziresinde ba
basının yanına defnedildi. Dürüst, haysi
yetli, bilgili ve afif bir kişi olan İbn Ebü'd
Dıyaf iyi bir münşl olduğu kadar aynı za
manda güçlü bir şair ve katipti. Kitapları 
ölümünden sonra ailesinden satın alına
rak 1875'te kurulan ei-Mektebetü's-Sa
dıkiyye'ye konulmuştur. 

Eserleri. İbn Ebü'd-Dıyaf, devlet adam
lığından ziyade İt]J.atü ehli'z-zaman bi
a]].bôri mülı1ki Tunis ve 'ahdi'l-eman 
adlı eseriyle tanınır. Bir Kuzey Afrika ta
rihi ve özellikle Arap fethinden 1872 yılına 
kadar gelen bir Tunus tarihi olan eser mu
kaddime, sekiz bölüm ve bir hatimeden 
oluşur. İki kısımdan meydana gelen mu
kaddimede önce hükümet şekillerinden 
bahseden müellif meşrutl ve meclise da
yalı idareyi savunur. daha sonra da Kuzey 
Afrika'da hüküm süren İslam hanedanla
rından, Osmanlı Devleti'nden ve Hüseynl 

ibn Ebü'd·Dıyaf'ın el-Ma/f:amatü 'l-beşeriyye fi'l-enva· 
ri'l-Beşlriyye ad l ı eserinin müellif hattı nüshasından bir 
sayfa (Tunus, el-Mektebetü'l·vataniyye, nr. 4346) 


