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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 
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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) 



ailesinden bahseder. Sekiz bölümün her 
biri Hüseyni ailesinden HammGde Paşa . 

Osman Bey. Mahmud Paşa . Hüseyin Paşa. 

Mustafa Paşa . müşir-i ewel Ahmed Pa
şa. müşir-i sani Mehmed Paşa ve müşir-i 
salis Mehmed Sadık paşalara tahsis edil
miştir. Hatime kısmı ise Tunus'un ileri ge
lenlerini n ve u lemasının biyografilerine 
ayrılmıştır. İtf:ıôiü ehli'z-zaman'ın özel
likle Hüseyniler dönemi. müellifinin uzun 
yıllar çalıştığı Divan-ı inşa'da gördüğü res
mi belgelere dayandığından orüinal bir 
kaynaktır. M ukaddimesinin ilk kısmı 131 9 
(1901-1902) yılında Tunus'ta basılan ese
rin bütünü bir komisyon tarafından ha
zırlanarak Tunus Kültür Bakanlığı ' nca 

1963-1966 yılları arasında sekiz cilt halin
de yayımlanmıştır. Daha sonra bazı cilt
leri neşredilen eser son olarak M. Şem
mam. Ahmed et-TaviTI. Riyaz ei-MerzGki 
ve bir heyet tarafından neşredilmiştir(I
YIII. Tunus 1989) Ahmed Paşa dönemine 
ait altıncı bölüm ise Ahmed Abdüsselam 
tarafından ayrı bir cilt halinde açıklayıcı 
notlar la yayımlanmıştır ( el-Babü 's-sadis 
min itf:ı[tfl ehli'z-zaman: devletü Af:tmed 
Bay, Tunus 1971) . 

ibn Ebü'd-Dıyaf'ın ayrıca Risale ti'l
mer'e ve el-Makamatü'l-beşeriyye fi'l
envari'l-Beşiriyye adlarında iki küçük 
eseri daha vardır. Bunlardan birincisi 
Munsıf ŞenGfı tarafından Ijavliyyatü'l
Cami'ati't-TCınisiyye'de (sy. 5 1 ı 9681. s. 
49-112} neşredilmiş olup ikincisi yazma 
halindedir (e l-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 
4346) . 
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Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed 
b. Ubeyd ei-Kureş! ei-Bağdad! 

(ö. 281/894) 

Çok sayıdaki eseriyle tanınan 
muhaddis, mutasawıf, eğitimci 

ve Hanbeli fakihi. 
L _j 

208'de (823) Bağdat'ta doğdu. Dedele
rinden biri ümeyyeoğulları'nın azatlısı ol
duğu için Kureşi nisbesiyle de anılır. Kay
naklarda ailesi hakkında ve ibn Ebü 'd
Dünya olarak tanınmasının sebebine dair 
bilgi yoktur. Erken yaşta Kur'an öğrendi. 
Muhaddis olan babasından başka Ali b. 
Ca'd, ibn Sa'd, Ebu Hatim er-Razi, Ahmed 
b. ibrahim ed-Devraki, Ahmed b. Men!, 
ibrahim b. Said ei-Cevheri, Bişr b. Velid ei
Kindi, EbCı Hayseme Züheyr b. Harb, ibn 
Sellam ei-Cümahi, Ebu Kılabe er-Rekaşi 
gibi alimlerden hadis dinledi ; Kütüb-i Sit
te müelliflerinin faydalandığ ı hocaların 

birçoğundan rivayette bulundu. Ahmed b. 
Hanbel'in talebesi oldu. Zühde dair eser
leriyle tanınan Muhammed b. Hüseyin ei
Bercülani'den (Bürcülanl) on yıldan fazla 
bir süre istifade etti. Halef b. Hişam'dan 
kıraat, Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'dan 
edebiyat, Mahmud b . Hasan ei-Verrak'
tan şiir, ibn Sa'd'dan tarih ve siyer konu
sunda faydalandı. Yusuf b. Abdurrahman 
ei-Mizzi onun hocalarının isimlerini ihtiva 
eden bir eser yazmıştır (Zehebi,A'lamü'n
nübeta', XIII, 397} . Kendisinden hacası Ha
ris b. Ebu üsame ile ibn Ebu Hatim, Hüse
yin b. Safvan ei-Berzei, Kasım b. Asbağ, 
Ebfı Bişr ed-DGiabi, ibn Mace ve ibn Hu
zeyme'nin de aralarında bulunduğu bir 
çok kişi hadis rivayet etti. Ali isnadla ha
dislerini en son rivayet eden talebesinin 
Fahreddin b. ei-Buhari olduğu söylenmek
tedir. Hac yolculuğu dışında ilmi seyahat
leri son derece sınırlı olan ibn Ebü'd-Dün

ya (a.g.e., XIII, 399) 14 Cemaziyelewel281 
(22 Temmuz 894) tarihinde vefat etti; Bağ
dat' ın güneyinde bulunan Şüniziyye Me
zarlığı'na defnedildi. Kütübi vefat tarihi
ni 282 (895) olarak zikretmiştir. 

Aynı zamanda Hanbeli fakihi ve eğitim

ci olan ibn Ebü'd-Dünya. idarecilerieya
kın ilgisi dolayısıyla Bağdat'ın önde gelen 

şahsiyetleri arasında yer aldı. insanları 
çok iyi tanıyan ve duruma göre konuşma
sını bilen etkili bir hatipti. Halitelerin ço
cuklarının eğitimiyle meşgul oldu ve Ab
basi halifelerinden ei-Mu'tazıd-Billah ile 
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oğlu Müktefi-Billah onun tarafından eği
tildi. Özellikle ahlaka dair eserlerinden 
Gazzali, tarihe dair eserlerinden Hatib 
ei- Bağdadi, Ebü'I-Fida ibn Kesir, Ebü 'I
Ferec ibnü'I-Cevzi gibi pek çok alim isti
fade etti. 

ibnü'n-Nedim'in zahid ve mutasawıf 
müellifler arasında zikrettiği ibn Ebü'd
Dünya, daha çok manevi eğitim ve karak
ter terbiyesine yönelik eserler yazmış . 

zühd ve takva ile ilgili hadisleri derleme
ye öncelik vermiştir. Bu temayülü sebe
biyle olmalı ki tasawufa dair eserleriyle 
meşhur Muhammed b. Hüseyin ei-Bercü
lani'den rivayette bulunmayı sika bir ha
dis hatızı olan Affan b. Müslim'den riva
yette bulunmaya tercih ettiği belirtilmiş
tir. Çok sayıda kitap yazmasında da onun 
bu yaklaşımının etkisi olmuş, eserlerinde 
dönemin rivayet geleneğini sürdürmekle 
birlikte sosyal eğitim yönünü öne çıkar
mıştır. 

Batılı araştırmacıların ibn Ebü'd-Dün
ya'nın bazı eserlerini neşretmelerinin en 
önemli sebebi. eserlerinde diğer peygam
berlere ve geçmiş ümmetiere dair riva
yetlere sıkça yer vermesidir. Ayrıca şarki
yatçılara göre ibn Ebü'd-Dünya'nın eser
lerinin muhtevasında Hinduizm'in, Bu
dizm'in ve Yunan filozoflarının eserlerin
den iktibaslar görmek de mümkündür 
(Bellamy, Mw, Llllll 11963 J. s. 1 09} Bu ba
kış açısı dolayısıyla şarkiyatçılar onu, is
lam'ın zühd anlayışı ile felsefi yönü ağır 
basan eski gelenekler arasında bir. aracı 
kabul etme eğilimindedir. 

ibn Ebü'd-Dünya için Salih Cezere ve 
Ebu Hatim er-Razi "sadOk". ibnü'I-Cevzi 
"sika sadOk" terimlerini kullanırken Yusuf 
b. Abdurrahman ei-Mizzi. ibn Hacer ei
Askalani, Sehavi ve Zebidi onu hadis ha
fızı olarak nitelendirmişler. bazı ravilerin 
tenkidinde zaman zaman görüşüne baş
vurmuşlardır (ibn Hacer, ll , 277; IX, 398). 

Münker hadisler rivayet etmesiyle tanı

nan Muhammed b. ishak ei-Lü'lüi el-Bel
hi' den (Hatlb, X, 90) ve ibn Ebu Hatim'in 
yalancılar arasında saydığı Muhammed 
b. ishak b. Yezid ed-Dabbi'den rivayette 
bulunması sebebiyle tenkit edilmişse de 
(ibnü'l-CevzT, V, 148-149} hadiste hafızlık 
derecesine çıkmış bir kimse olduğu için 
uydurma rivayetleri ayırt edebileceği ve 
bu tür kişilerden yaptığı rivayetlerin son 
derece sınırlı olduğu belirtilmiştir. Onun 
sadece nazil isoadlarla meşgul olduğu id
diası doğru olmayıp kendisinin nisbi ola
rak ali rivayetleri vardır. ibn Ebü'd-Dünya 
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