
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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lbn Ebü'd-Dünya'nın Feva'id min f:ıadişi Ebi'l-ljayr adlı eserinin ilk ve son sayfa ları (Süleymaniye Ktp. , Laleli, nr. 3664) 

ayrıca. tanınmayan kimselerden ve akra
nı şahsiyetlerden rivayette bulunduğu 
gerekçesiyle eleştirilmiştir (Zehebl, A'La
mü'n-nübela', XIII, 399) Ancak hocaları
nın büyük çoğunluğunun Kütüb-i Sitte'
de rivayetleri yer alan muhaddisler oldu
ğu, geri kalan az sayıda kişinin tanınma
yan raviler arasında bulunduğu. Ebu Kı

labe er-Rekaşl. Tirmizi, Abbas ed-DGrl gi
bi akranından ve ibn Ebu Hatim gibi ta
lebelerinden rivayette bulunmasının ise 
tenkit sebebi sayılmayacağı belirtilmiştir 
(İbn Ebü'd-Dünya, Kitabü'ş-Şamt, neş re

denin gi rişi. s. 66). 

Eserleri. İbn Ebü'd-Dünya İslami ilim
lerin her alanında eser veren bir mü
elliftir. Sayılarının 300'e kadar çıkarıl
ması ve bir kısmının günümüze ulaşıp 
ulaşmadığının bilinmemesi dolayısıyla 
bazı eserlerinin gerek muhtevası ge
rekse ismi konusunda farklı görüşler ile
ri sürülmüştür. A) Hadis. 1. ~am'u'l-eş

rar 'an cerimeti'l-intiJ:ıar. İbn Ebü'd-Dün
ya'nın hadis cüzlerinden derlenmiş kırk 
altı hadisi ihtiva eden ve intiharın şiddet
le yasaklandığını ortaya koyan eser. Ab
dullah b. Muhammed b. Sıddlk el-Guma
rl el-Hüseynl'ye ait el-Erba'une 'l-G uma
riyye n şükri'n-ni'am içinde neşredil-
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miştir (Kahire I 359/ 1 940) Z. C üz' fihi J:ıô.
lü İbn Ebi'd-Dünya ve ma va]fa'a 'ali
yen min f:ıadişih . Ebu Musa el-Medlnl 
tarafından hazırlanan ve müellifin all is
nadlarını konu alan eserin bir nüshası Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Mecmua, nr. 
ı ı ı) kayıtlıdır (İbn Ebü'd-Dünya, Kitabü'ş
Şükr, neş reden in giri şi, s. 10, 20). 3. el
EJ:ıadişü '1-e rba'U.n (Selahaddin el-Mü
neccid , XLIX ı ı 97 4 ı. s. 583 ). Bir nüshası 
Akka'da Medresetü Nur Ahmediyye Kü
tüphanesi'ndeki bir mecmuada (vr. ı I-

18) bulunmaktadır(Abdullah Muhlis, X 

ı 1930 1. s. 577). 4. Feva'id min f:ıadişi 
Ebi'l-Ijayr MuJ:ıammed b. AJ:ımed (Sü
leymaniye Ktp., Laleli , nr. 3664, vr. 239•-
24 ı b). Kaynaklarda el-Feva'id adıyla zik
redilen eser de (Zehebl, A'Lamü'n-nübe
La', XIII, 403) muhtemelen bu kitaptır. s. 
Ta]]ricatü ehli'l-l:ıadiş . Ta]]ricatü İbn 
Ebi'd-Dünya adıyla da anılan eserin (Keş
fü '?-?Unün, ı . 380) bir nüshası Akka 'da 
Medresetü Nur Ahmediyye Kütüphane
si'ndeki bir mecmua içerisinde (vr. 1-10) 
yer almaktadır (Abdullah Muhlis, X ı ı 930 [, 
s. 577; Brockelmann, GALSuppl., 1; 248). 
Müellifın hadis konusunda ayrıca eş-Şa
lat 'ale 'n-nebi ve es-Sünne adlı eserle
rinin bulunduğu zikredilmiştir (Zehebl, 

A'Lamü'n-nübeUl ' , XIII , 402). Muhammed 
Hayr Ramazan Yusuf, İbn Ebü'd-Dünya'
nın otuz dokuz kitabında geçen hadisleri 
Fihrisü'l-e./:ıô.diş elleti revahô. İbn Ebi'd
Dünya adlı çalışmasında bir araya getir
miştir(Beyrut 1415/ 1994). 

B) Zühd ve Tasavvuf. 1. el-'A?ame. 
Gökyüzü, yeryüzü, denizler, cennet ve ce
hennemdeki acayip yaratıklara dair olan 
eserin Süleymaniye (Carullah Efendi , nr. 
400) ve Millet(Feyzullah Efendi, nr. 2149) 
kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur. 
z. el-Cu'. Bağdat Mektebetü'd-dirasati'l
ulya'da (nr. ı ı 42/8 ) ve Dımaşk el-Mekte
betü'l-umGmiyye'de (nr. 89) birer nüshası 
bulunan eser (İbn Ebü'd-Dünya. Kitabü 'ş

Şamt, neş redenin girişi, s. 92). Muham
med Hayr Ramazan Yusuf tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut ı 4 ı 7/1997). el
Ca'i'in adıyla müellife nisbet edilen eser 
de muhtemelen bu kitaptır. 3 . el-Ehvô.l 
(Ehvalü 'H:ıyame). (nşr. Mecdl Fethi es
Seyyid, Kahire 1413/1993). el-~ıyô.m e 
adıyla ona nisbet edilen eser de (Selahad
din el-Müneccid, XLIX 11 974[. s. 591) bu 
kitap olmalıdır. 4. el-Emr bi'l-ma'rut 
(ve 'n-nehy 'ani'L-münker). Bir nüshası 
Hindistan'da RampOr Kütüphanesi'nde, 
bir bölümü Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
(Mecaml'. nr. 578, vr. 53-61)bulunmakta
dır (İbn Ebü 'd-Dü nya,Kitabü'ş-Şükr; neş

redenin gir iş i , s. 27) S. el -Evliyô.'. Ahmed 
Neş'et Rebl' (Kah i re ı 354/1 935), Mecdl 
Seyyid İbrahim (Mecmü'atü'r-resa'il için
de, Kahire-Beyrut 1987-1 988) ve Muham
med Said b. BesyGnl ZağlGI (Mecmü'atü 
resa'ili ibn Ebi 'd-Dünya içinde , Beyrut 
ı 4 ı 4/ 1993) tarafından neşredilmiştir. Ke
rô.mô.tü'l-evliyô. ' adıyla İbn Ebü'd-Dün
ya'ya nisbet edilen eser de (Zehebl, A'La
mü'n-nübelti', XIII , 403) muhtemelen bu 
kitaptır. 6 . el-Ferec ba'de'ş-şidde. Hin
distan'da (Al l ahabad ı 313/1895, ı 323/ 
ı 905) ve Kahire'de ( 1320) yayımlanan 
eser daha sonra İmad Kurreve Hasan Ab
dül' al (Tanta 1405/1985), Ebu Huzeyfe Ab
dullah b. Aliye (Kahire 140711987) ve Ya
sin Muhammed Sivasl ( Dımaşk ı 4 ı 2/1992) 
tarafından, ayrıca Mustafa Abdülkadir 
Ata ' nın tahkikiyle M ecmu'atü resô.'ili 
İbn Ebi 'd-Dünya içinde (Beyrut 1414/ 
ı 993) yayımlanmıştır. Ebu Ali et-Ten O hi 
(ö. 384/994) bu eseri aynı adı taşıyan kita
bının mukaddimesinde (n ş r. Muhammed 
ez-Zührl el-Gumravl, Kah i re ı 322; Beyrut 
ı 398/1978) tenkit etmiştir. el-Ferec ba'
de'ş-şidde SüyGt'itarafından ihtisar edil
miş ve bu çalışma el-Erec n ed'iyeti'l-



Ferec (Kah i re 131 7). el-Erec ti'l-Ferec 
(nşr Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut ı 408/ 

ı 988) adlarıyla neşredilmiştir. 7. Feza'i
lü (Failü) 'aşri g,i'l-J:ıicce (Fazlü '1-'aşr) . 

Berlin ve Leiden'de nüshaları bulunmak
tadır (ibn Ebü'd-Dünya, KWibü'ş-Şamt, 
neşredenin girişi, s. 98). 8. Feza'ilü (şeh
ri) RamaZiln (Süleymaniye Ktp., Ulleli, nr. 

3664/12, vr 148'- ı 54b) . 9. el-ljayr(ü '1-l)a
tim). el-ljôtim adıyla da anılan eserin 
(Selahaddin ei-Müneccid, XLIX 119741. s. 
586) el-ljubzü'J-l]atim şeklindeki yazı
lışı (Zehebl, A'lamü 'n-nübela', X lll, 402) 

baskı hatası olmalıdır. 10. el-Hem ve'l
J:ıuzn (ve'l-kemed) (nşr. Mecdl Fethi es
Seyyid , Kah i re 1412/ 1991) 11. el- }film. 
MecdiSeyyid İbrahim(Kahire 1406/1986) 
ve Mecmu'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dün
ya içinde Muhammed Abdülkadir Ahmed 
Ata (Beyrut ı 413/1993) tarafından yayım

lanmış . ayrıca Mecmu'atü 'r-resa'il için
de (K ahi re- Beyrut 1987- 1988) neşredil

miştir. 12. Ifüsnü'?-?an billahi 'azze ve 
celle (te'a la). Ahmed Neş'et Rebi' ( Kahi
re 1354/ 1 935) ve Muhlis Muhammed'in 
(Riyad 1406/ 1986) tahkikiyle yayımlanan 
eser Mecmu'atü'r-resa'il içinde (Kahire
Beyrut ı 98 7-1988). ayrıca Me c di Seyyid İb
rahim (Kahire 1409/ 1988) ve Abdüssa
med Şanuha'nın (Mekke 141 1/ 1990) tah
kikleriyle. daha sonra da Mecmu'atü 
resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde (Bey
rut 1414/ 1 993) neşredilmiştir. 13. IşJQ

J:ıu'J-maı . Eser üzerinde doktora çalış
ması yapan Mustafa Müflih el-Kudat 
( 1987, Külliyyetü'z-Zeytuniyye li 'ş-şe rla 
ve usuli 'd-dln, Thnus) daha sonra onu ya
yımlamış (Mansure 141 0/1990). Muham
med Abdülkadir Ata da Mecmu'atü 
resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde ese
ri neşretmiştir ( Beyrut ı 4 ı 4/ 1993 ). 14. el
İl]van: el-MüteMbbun tillah beşaşe
tü'l-al.J li-el]ih. Muhammed Abdurrah
man Thvalibe (Kah i re 1408/1 988) ve el-İl]
van adıyla Mustafa Abdülkadir Ata (Bey
rut ı 409/1988) tarafından yayımlanmış

tır. 15. el-İl]Jaş ve'n-niyye (nşr. iyad Ha
lid et-Tabba' , Dımaşk 1413/ 1992). 16. el
İ'tibar ve a'~abü's-sürur ve'l-aJ:ızan 
(A'kabü's-sürürve 'l-af:ızan). Eseri Necm 
Abdurrahman Halef yayımiarnıştır (Am
man 141 3/ 1993) . Kaynaklarda el-AJ:ızan 
adıyla kaydedilen eser de (Zehebl, A'la
mü 'n-nübela', XIII, 401) bu kitap olmalı
dır. 17. İştına'u'l-ma'rut (Süleymaniye 
Ktp., Laleli,nr. 3664/12, vr. 2I3• -228b) 18. 

el-Kana'a ve't-ta'attüf ('ani'l-mes'ele ve'r
rt.Za bi'l-kısm fi'r-nzk) . Mecdi Seyyid İbra
him (Kahire 1410/ 1989) ve Mecmu'atü 

resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde Musta
fa Abdülkadir Ata ( Beyrut ı 4 ı 4/ ı 993) ta
rafından neşredilmiştir. Kitap üzerine 
Stefan Weninger Qanaa (Genügsamkeit) 
in der Arabischen Literatur anhand 
des Kitab al-Qana'a wa-t-ta'affuf von 
Ibn Abi d-Dunya adıyla bir çalışma yap
mıştır (Berlin ı 992). 19. Kaza'ü'l-]J.ava'ic. 
el-Ifava'ic adıyla da anılan (a.g.e., XI II, 

402) ve önce Ahmed Neş'et Rebi' tarafın
dan (Kahire ı 354/ 1 935), daha sonra Mec
mu'atü 'r-resa'il'de yayımlanan (Kah i re
Beyrut ı 4 ı 3/1 992) eseri Mecdi Seyyid İb
rahim (Kah i re 1406/1 986) , Said el-Lahham 
(Beyrut 14 ı 3/1 992) ve Mecmu'atü resa'i
li İbn Ebi'd-Dünya içinde Muhammed 
Abdülkadir Ata (Beyrut ı 4 ı 4/1 993). ayrı

caAmr Abdülmün'im (Kahire 1414/ 1994) 

neşretmiştir. 20. K.zşarü'l-emel(nşr Mu
hammed Hayr Ramazan Yusuf, Beyrut 
ı 4 ı 5/1995) 21. Kitabü'l-Mevt. Müellifin 
(AI)barü'l-)1\ubUr'u ile birlikte Leah Kin
berg tarafından Ibn Abi al-Dunya (d. 
280/892) : Ki tab al-Maut (The Book of 
Death) and Kitab al-Kubür (The Book 
of Graves): Reconstructed with an In
troduction adıyla yayımlanmıştır (Haifa 
ı 983). 22. Mu]J.asebe tü'n-nefs ve'l-iz
ra'ü 'aleyha. ei-Musta'sım-Billah Ebu 
Hüreyre ile Mustafa b. Ali b. İvaz (Beyrut 
ı 406/ ı 986) , Mecdi Seyyid İbrahim (Bu la k 
1407/ 1987) ve Ebu Hatim Abdullah Şer
kavi'nin ( Beyrut 1408/ ı 988) tah kikieriyle 
neşredilmiştir. el-Mu]J.asebe adıyla mü
ellife nisbet edilen eser de (i b n Hayr, s. 
282) bu kitap olmalıdır. 23. Mücabü'd
da've. Mektebetü 't-tahkik fi müesse
seti 'r-risale tarafından yayımlanan eser 
( Beyrut ı 404/1984) Muhammed Abdül
kadir Ata (Beyrut 1406/1986) ve Mecdi 
Seyyid İbrahim'in (Bulak 1407/ 1987) tah
kikleriyle de neşredilmiştir. 24. er-Ruh
bôn. Selahaddin el-Müneccid eserin bazı 
kısımlarını el -Münte~a min Kitabi'r
Ruhban adıyla yayımiarnıştır (Mecelle
tü 'd-Dirasati'ş-Şar~ıyye li'l-aba'i'd-Domf
nfkan, lll IKahire 19561. s. 349-358) . 25. 

er-RiMa ve'l-büka'. Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de bulunan (Mecmua, nr. 132, vr 
ı ı 8- ı 36) ve 375 (985) yılından önce yazıl
mış olan nüshasına dayanılarak Muham
med Hayr Ramazan Yusuf tarafından ya
yımlanmıştır (Riyad ı 415/1995) 26. er
Rıza 'anillah ve'ş-şabr 'ala gaza'ih (er
RıZa, er-RıZa 'anillah, er-Rıza 'anillah bi
kaia'ih). Mecmu'atü resa'ili İbn Ebi'd
Dünya içinde Mustafa Abdülkadir Ata'
nın tahkikiyle neşredilmiştir ( Beyrut 14 ı 4/ 

ı 993) . 27. eş-Şabr ve'ş-şevab 'al ey h 
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(n ş r. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf. 
Beyrut 1418/ 1 997). 28. eş-Şamt ve ada
bü'l-lisan. Necm Abdurrahman Halef'in 
Tunus Külliyetü'z-Zeytuniyye li ' ş-şeria ve 
usuli 'd-din'de üzerinde doktora çalışma
sı yaptığı (ı 983) ve daha sonra yayımiadı
ğı eser (Beyrut 1406/1 986) ayrıca Muham
med Abdülkadir Ata (Beyrut 1408/ 1988) 

ve eş-Şamt ve ]J.ıf?ü'l-lisan adıyla Mu
hammed Ahmed Aş ur (Kah i re ı 406/1986) 

tarafından neşredilmiştir. Süyuti kitabı 
Ifüsnü 's-semt ti'ş-Şamt adıyla ihtisar 
etmiştir (nşr M. Said b. Besyunl Zağlul, 
Beyrut 1407/ 1 987) 29. eş-Şükrü Iiliahi 
te'aıa. Muhammed Ahmed Ramazan el
Medeni (Kah i re ı 349/1 930), Ahmed b. Mu
hammed Tahun (Cidde ı 377/1 958). Bedr 
ei-Bedr (Küveyt 1400/ 1 980). Yasin Muham
med es-Sewas ile Abdülkadir ei-Arnaut 
( Dımaşk- Beyrut ı 405/1985). Tarık et-Tan
tavi (Bulak ı 4 ı 3/1 992) ve Mecmu'atü re
sa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde M. Said b. 
Besyuni ZağiGI (Beyrut 1414/ 1993) tara
fından neşredilmiştir. 30. et-Teheccüd 
ve ~ıyamü'l-leyl (nşr. Mus'ad Abdülha
m'ı'd es-Sa'de n'ı', Kah i re 1414/ 1 994). 31. et
Tevazu' ve'l-l]umul (el-ljumül ve't-teva
zu', el-ljumül). Eseri Lutfi Muhammed 
es-Sagir (Kah i re ı 408/1 988) ve Muham
med Abdülkadir Ata (Beyrut ı 409/1989) 

yayımlamıştır. 32. et-Tevbe. Mecdi es
Seyyid İbrahim tarafından neşredilmiş 
(Kahire ı 4 ı ı / 1 99 ı) , Arthur John Arberry 
eserin tahlilini ve bazı bölümlerini ihtiva 
eden "lbn Abi'd-Dunya on Penitence" adlı 
bir makale yazmıştır (JRAS 1 ı 95 ı ı. s. 48-

63) . 33. et-Tevekkül 'alallah. Ahmed 
N eş ' et Rebi' (Kahire ı 354/1 935). Casim 
Süleyman ei-Füheyd ed-Devseri (Küveyt 
1984; Beyrut 1407/1987). MecdiSeyyid İb
rahim (Kah i re 1406/ 1986), Salim b. Ahmed 
b. Abdülhadi(Kahire 1407/1988 ) veMec
mu'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde 
Mustafa Abdülkadir Ata (Beyrut 1414/ 

ı 993) tarafından yayımlanmıştır. 34. el
'U~übôt (ü'l-ilahiyye li'l-efrad ve'l-ce
ma'at ve'l-ümem) (nşr Muhammed Hayr 
Ramazan Yusuf, Beyrut 1416/ 1996). 35. el
'Ömr ve'ş-şeyb (ve'ş-şebab). Bazı kay
naklarda eş-Şeyb, eş -Şeyb ve't-ta'mir 
ve Sevadü'ş-şeyb adlarıyla zikredilen 
eseri Necm Abdurrahman Halef yayım
lamıştır (Riyad 1412/ı992). 36. el-'Uzle 
ve'l-intirad (ei-İnfirad). Muhammed el
Hadi eş-Şevaşi, Tunus ei-Ma'hedü'l-ala li'l
hadarati ' l-isıamiyye'de eseri tahkik et
miştir (ı 4 ı 2/ ı 99 ı) . 37. el-Ve ra'. Hadi
mülulema ei-Hatız Aziz Bey (Haydarabad 
1408/ ı 988), Mt.:!'ıammed b. Hamed el-Ha-
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müd (Küveyt 1408/1988) ve Mus'ad Ab
dülmedd es-Sa'denl (Bul ak 1993) tara
fından neşredilmiştir. 38. el-Ya~in. Ka
hire'de ( 1358/!939) . daha sonra Zahid 
Kevserl (Kahire 1365/ 1946) , M. Said b. 
BesyOniZağiOI (Beyrut 1407/ 1987), el
'A~l ve fazlüh ile birlikte Mecdl Fethi es
Seyyid Ramazan ( 1407/ 1988) ve Mecmıl
'atü r esa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde 
Mustafa Abdülkadir Ata ( Beyrut 1414/ 
1993) tarafından yayımlanmıştır. 39. Zem
mü'l-bagy. Eseri Necm Abdurrahman 
Halef (Riyad 1409/ 1988) ve Zemmü'l
müskir ile birlikte Mus'ad Abdülhamld 
es-Sa'deni(Kah ire 141 3/!992) yayımlamış
tır. 40. Zemmü'd-dünya. Ella Appelrot 
Almagor. eser üzerindeKitab Dhamm 
al-Dunya by Ibn Abi al-Dunya adlı bir 
doktora tezi hazırlamış (Los Angeles. Uni
versity ofCaliforn ia, 1973). daha sonra bu 
çalışmasını Kiteib Dham al-Dunya adıy
la yayımiarnıştır (Jerusalem 1984, bk. 
Norris . s.I00-10 1) . Kitabı ayrıcaMec
di Seyyid İbrahim (Kahire 1408/1988) ve 
Mecmıl'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya 
içinde Muhammed Abdülkadir Ata (Bey
rut 1414/1993) neşretmiştir. 41. Zem
mü'l-gıybe ve'n-nemime. Necm Abdur
rahman Halef(Kahi re 1986, 1989) veMec
mıl'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde 
Mustafa Abdülkadir Ata ( Beyrut 1414/ 
1993). ayrıca Mektebetü't-türasi'l-islaml 
(Kah i re 1989) tarafından yayımlanmıştır. 
42. Zemmü'l-J:ıased (Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye, Mecmua, nr. 46, vr. l-55) . 43. Zem
mü'l-melahi (el-MeUihi) . Şarkı söylemeyi, 
müzik dinlemeyi ve müzik aletlerini çal
ınayı kötüleyen rivayetleri ihtiva eden 
eseri Muhammed Abdülkadir Ata ( Kahi
re 1405/ 1985, 1407/!987) ve Mecmu'atü 
resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde Yüsrl 
Abdülganl Abdullah (Beyrut 1414/1993) 
neşretmiştir. Eseri ayrıca James Robson, 
Mecdüddin et-TGs! ei-Gazzall'nin Beva
ri~u'l-ilma' adlı eseriyle birlikte Tracs on 
Listening to Music adıyla tahkik etmiş , 

önsöz ve notlar ekleyerek İngilizce'ye çe
virmiştir (London 1938) 44. Kitô.bü'l
Ija'ifin. İki cüz olduğu belirtilen eserin 
(İbn Hayr, s. 282) el-Ijafi~in şeklinde kay
dedilmesi (Zehebl, A'lamü 'n-nübela', Xlll, 
402) bir istinsah hatası olmalıdır. Zühd 
ve tasawuf konusunda çeşitli kaynaklar
da müellife nisbet edilen diğer eserler de 
şunlardır : 'Ata'ü's-sa'il, el-'Av~, el-Ayat 
ve men tekelierne ba'de'l-mevt, ed
Du'a', Fazlü (Feza'ilü) la ilahe illalliih, 
Fi'lü'l-münker, el-Fütıln, el-lfa~erve'ş
şefe~a, İn~ılabü 'ı-zaman, İnzalü '1-J:ıô.-
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c eti bill ah, İ'ta'ü 's-sa'il, en-Niyye, er
Regii'ib, er-Re~a'i~, es-Se{].a, Şerefü 'l

fa~r, et-Tava'in, et-Tefekkür ve '1-i'ti
bar, el-'U b bad, el -Veşaya, Zemmü'l
bu{].l, Zemmü'<f.-<j.ıl:ık, Zemmü'l-fa~r, 
Zemmü'l-fuJ:ış (ve'l-be?a'e), Zemmü'l
gazab, Zemmü'r-riya', Zemmü'ş-şehe
vat, ez-Zühd. 

C) Ahlak ve Edep. 1. el-Ciran (Darü'l
kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua. nr. 89, vr. ı-

16). 2. el-İJ].van (ve'l-ma'atıf). Kitabü'l
İJ].van adıyla M. Abdurrahman Tavalibe 
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1408/ 
1988). 3. Kıra'Q.-Q.ayf (İbn Hayr, s. 283). 
Müellifin Mekarimü '1-a{].la~ adlı eserinin 
bir bölümü olup olmadığı tartışılmakla 
birlikte (İbn Ebü'd-Dünya, Mekarimü'l-al)
lak, neşredenin girişi, s. 33-34) genellikle 
ayrı bir çalışma olduğu kabul edilmekte
dir. 4. Mekarimü'l-a{].Ja~. James A. Bel
Iamy tarafından The Noble Qualities 
of Character (Ki tab Makarim al-Akh/aq) 
adıyla neşredilmiş (Wiesbaden- Beyrut 
1973; Kah i re 1988), Beliamy eserin muh
tevasını tanıtan bir de makale yazmıştır 
("The Makarim al-Akhlaq by Ibn Abi Dun
ya", MW. Llll/2119631. s. I06-II9) . Ese
ri ayrıca Mecdl Seyyid İbrahim (Kahire 
1990) ve Taberanl'nin Mekô.rimü'l-a{].
la~·ı ile birlikte Muhammed Abdülkadir 
Ata (Beyrut 1409/1989) yayımlamıştır. s. 
Müdaratü'n-nfıs (el-Müdarat) (Köprülü 
Ktp., Faz ıl Ah med Paşa, Hadis. nr. 388, vr. 
8-48; Sü leymaniye Ktp., Laleli. nr. 3664, vr. 
ll o•- 121 b). Brockelmann bu eserin Me
karimü'l-a{].la~·ın bir parçası olduğunu 
söylemekteyse de (GALSuppl., ı. 247) her 
iki eserin muhtevasını karşılaştıran Bel
Iamy bu iddianın doğru olmadığını ortaya 
koymuştur (The Noble Qualities of Char
acter; s. 35-36). 6. et-Ta~a (İbn Hayr, s. 
283). Münte~a Kitabi't-T$fı adlı muh
tasarının Hindistan'da .Ram pOr Kütüp
hanesi'nde bulunduğu belirtilmektedir 
(Brockelmann, GAL Suppl.IAr.i,ll, 140) . 
7. el-Vecel (ve't-teveşşuk bi'l-'amel). Geç
miş ümmetiere ait darbımeselleri ihtiva 
eden eserin bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndedir (Laleli, nr. 3664, vr. 134•-
141 •ı. İbn Ebü 'd-Dünya'nın el-'Atv ve 
~emmü'l-gazab, el-'Aza', el-Hedaya, 
el-Mürıl'e, et-Te'azi ve Tegayyürü'l
i{].van gibi eserleri de kaynaklarda zikre
dilmektedir. 

D) Tarih ve Tabakat. 1. el-İşraf ii me
nazili'l-eşraf. Alim. kadı, idareci ve ede
biyatçılar hakkındaki haber ve şiiriere yer 
veren ve E bO Huzeyfe Abdullah b . Aliye 
(Kahire 1407/ 1987). NecmAbdurrahman 

Halef(Riyad 141 l/!990). Mecdles-Seyyid 
İbrahim (Kahire !41! / 1990) tarafından 
yayımlanan eseri ayrıca Mustafa Abdül
kadir Ata el-İşraf 'ala mena~ıbi'l-eşraf 
(Beyrut 1992). Velid Kassab da Kitabü'l
Eşrat (Katar 1413/1993) adıyla neşretmiş
tir. 2. Ma~telü'l-imam emiri'l-mü'mi
nin. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunan 
Ma~telü 'Ali (Mecmua, nr. 95, vr. 232-
250) adlı eski bir nüshasına dayanılarak 
Mustafa M urtaza ei-Kazvlnl tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut l4ll / l99l ). 3. 
Men 'aşe ba'de'l-mevt. Kahire'de bası
lan eseri ( 1325/1907) daha sonra Abdul
lah Muhammed ed-Derviş ( Beyrut 1406/ 
1986), Ali Ahmed Ali Cabullah (Beyrut 
1407/ 1987), Mustafa AşOr (Bulak 1407/ 
1987), Muaz Eymen b. Arif ed-Dımaşki 
(Kahire 1412/ 1992) ve Mecmu'atü'r-re
sa'il içinde Muhammed Hüsam Bey
zun (Beyrut 1414/1 993) yayımlamıştır. 

4. lfilmü Mu'aviye. Bir nüshasının Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunduğu (nr. 

3249, vr. 186- 189) belirtilmiştir (İbn Ebü'd
Dünya, Kitabü 'ş-Şükr; ne ş redenin giri
şi, s. 31 ). S. Tagyirü(Tegayyürü) 'z-za
man. AJ;irü'z-zaman ve in~ılabü 'ı-za
man adlarıyla da zikredilen eseri Kaşgar
lı Mahmud'un okuduğu anlaşılmaktadır 
(Divanü lugati't-Türk, s. 293; Brockel
mann, GALSuppl., l , 248). 6.AJJ.bô.rü'l
cüfati ('ş-şikati'ş-şeblı.t) 'inde '1-mevt (e/
Cü{at 'inde'l-mevt). Salih alimierin ölüm 
döşeğindeki hallerine dairdir (Selahaddin 
ei-Müneccid, XLIX ll974J. s. 583) . 7. Al].
barü'l-l].ulefa'. Hatlb ei-Bağdadl ve İbn 
Keslr gibi tarihçiferin iktibasta bulundu
ğu eser el-Ijulefa', et-Tari{]., Tari{].u'l
l].uleta' adlarıyla da anılmıştır. Zehebl'nin 
A 'lamü 'n-nübela' adlı eseri (X lll, 40 l-
403) başta olmak üzere çeşitli kaynak
larda müellifin tarih ve tabakata dair şu 
eserlerinden de söz edilmiştir : Al].bô.rü'l
A'rab (el-A'rab), AJ].barü I)aygam, AJJ
bô.rü Kureyş, Al].bfırü Mu'aviye, AJ;ba
rü '1-müWk, Al].bô.rü 's- (Süfyan eş-)Şevri, 
AJ;barü Üveys, el-'Avabid (el-'Ava'id), 
Feza 'ilü 'Ali, FaZlü 'Abbfıs, lfilmü AJ:ı
nef b. Kays, lfükmü (tfilmü)'l-J:ıükema' 
(J:ıulema'), Ma~telü'l-lfüseyin, Ma~te

lü 'Oşman, Ma~telü 'Ömer, Ma~telü 
(Sa'id) İbn Cübeyr, Ma~telü TalJ:ıa, 
Ma~telü İbnü'z-Zübeyr, el-Mecus, el
Megazi, el-Memlı1kin, Mena~ıbü Be
ni'l-'Abbas, Meva'i?:ü'l-J;uleta', et-Ta
ba~c'it, Tezvic(i Fatıma 'aleyhe's-selam, 
Zühdü Malik b. Dinar. 

E) Akaid. 1. el-H evatil (Hevati{ü'l-cin 
[cinnan]) . İnsanlara ve diğer varlıklara 



gaybdan gelen seslerin konu edildiği eseri 
Mecdl Seyyid İbrahim (Kah i re 1408/1988). 
MecmO.'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya 
içinde Mustafa Abdülkadir Ata (Beyrut 
1414/ 1993) ve Hevatifü'l-cinnan adıyla 
Muhammed ez-Zağll (Beyrut 1416/1995) 
yayımlamıştır. 2. Şıfatü'l-cenne ve ma 
e'addallahü li-ehliha mine'n-ni'am 
(n ş r. Tarık et-TantMI, Kah i re 1994). 3. Şı
fatü 'n -nar. Darü'l-kütübi"z-Zahiriyye 'de 
bulunan tek nüshası (Mecmua, nr. 132, vr. 
140-1 54) esas alınarak Muhammed Hayr 
Ramazan Yusuf tarafından neşredilmiş
tir (Beyrut 1417/ 1997) 4. Al;)barü'l-~u 

brlr (Kitabü '1-J:(ubür). Müellifin el-Mevt 
adlı eseriyle birlikte Leah Kinberg tarafın

dan lbn Abi al-D un ya (d. 280/892): Ki
tab al-Maut (The Book o{Death) and Ki
tab al-Kubür (The Book o{Graues) : Re
constructed with an Introduction adıy

la yayım lanmıştır (Haifa 1983). Müellifin 
akaid konusunda ayrıca el-Ba'ş ve'n-nü
şO.r, DeiCı'ilü 'n-nübüvve, el-Mev~ıf, Şı
fatü '1-mizan, Şıfatü 'n-nebi, Şıfatü 'ş-şı

rat, Sidretü'l-münteha, Şeceretü'HO.
bd ve 'U~übetü'I-enbiya' adlı eserleri
nin bulunduğu zikredilmiştir. 

F) Fıkıh. 1. Zemmü'l -müskir. Necm 
Abdurrahman Halef (Riyad 1409/1989) 
ve müellifin ıemmü'l-bagy adlı eseriyle 
birlikte Mus'ad Abdülhamld es-Sa'denl 
(Kah i re 1413/1992) tarafından neşredil 

miştir. 2. el-'ideyn. Bir nüshası Darü'l
kütübi ' 1-M ısriyye'de (Mecaml'. nr. 781) ve 
bunun bir kopyası Ma'hedü'l-mahtutati'I
Arabiyye'de (Thsavvuf. nr. 315) bulunmak
tadır. Müellife bu alanda ayrıca ed-Deyn 
(ed-Deyn ue'l-ue{a'), el-Eçla]J.i (el-Uçl.l:ıiye) 
(Faz lü) Aş ura', el-Fetva, Fı~hü 'n-ne bi 
'aleyhi's-selam, el-Kışaş, el-Menasik, 
er-Reha'in, er-Rul;)şa fi's-sema', Şada
Jsatü'l-fıtr (eş-Şada~a) ve Zemmü'r-ri
bd adlı eserler nisbet edilmektedir. 

G) Kıraat. 1.l:furatu lj.alef. Kıraat-i 
aşere imamlarından Halef b. Hişam'ın kı
raatiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. z. el
Va}sf ve'l-ibtida'. Brockelmann'a daya
nılarak müellife el-Vaşl ve '1 -faşl adlı bir 
eser daha nisbet edilmekteyse de (ibn 
Ebü'd-Dünya, Kitabü'ş-Şamt, neşredenin 
girişi, s. 87) kaynaklarda ve Brockelmann'-

. da böyle bir eserden söz edilmemektedir. 
Müellifin el-El]J.ô.n, Feia'ilü'I-Kur'an ve 
el-Kıra'a adlı eserlerinin bulunduğu da 
belirtilmiştir. 

H) Edebiyat. KelCımü '1-leyali ve '1-ey
yam (el-Eyyam ue'l-leyalf) (Süleymaniye 
Ktp., Lale l i. nr. 3664. vr. 233'- 239') . İbn 

Ebü'd-Dünya'nın edebiyatla ilgili olarak 
ayrıca el-Edeb, Sevadü'ş-şiyb, Me'ari
iü(Me'ari.Zü, Te'aruzü)'l-kelam, en-Ne
vadir, et-Teşemmüs adlı eserleri kale
me aldığı kaynaklarda zikredilmektedir. 

I) Diğer Eserleri. 1. el-'A}sl ve failüh 
ve'I-ya}sin. Müellifin el-Ya}sin adlı ese
riyle birlikte Zahid Kevserl (Kah i re 1365/ 
1946). yine el-Ya ]sin ile birlikte Mecdl 
Fethi Seyyid Ramazan ( 140711987). ayrıca 
Mecdl Seyyid İbrahim (Bulak 1407/1988). 
Kitabü '1- 'Alsl ve failüh adıyla Lutfı Mu
hammed es-Sagir (Ri ya d 1408/1989). Mec
mO.'atü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya içinde 
M. Said b. Besyunl Zağ1u1 ( Beyrut 1414/ 
1993) ve Ebu Meryem Mecdl Fethi İbra
him (Kahire. ts.) tarafından neşredilmiş

tir. 2. el- 'İyCıl. Eseri Necm Abdurrahman 
Halef(l-11, Demmam 1409/ 1990) ve Mus
'ad Abdülhamld es-Sa'denl (Kahire 1412/ 
1991) yayım1amıştır. 3. el-Mara i ve '1-
kettarat. İki cüzden oluşan eserin nüsha
l arı Süleymaniye Kütüphanesi ile (Laleli. 
nr. 3664/5, vr. 87'-108b) Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de (Mecmua. nr. 76, vr. 156-192; 
nr. 98. vr. 65-89) bulunmaktadır. 4. el-Ma
tar (es-Se/:ıab) ve'r-ra'd ve'l-ber}s ve'ş
şelc (ue'r-rf/:ı). (Köprü lü Ktp ., Hadis, nr. 

388. vr. 49'-73b) . Bazı kaynaklarda es-Se
Mb (ibn Hayr, s. 282) şeklinde kaydedi
len eser de muhtemelen bu kitaptır. s. 
Mekd'idü'ş-şeytan (li-ehli'l-fman). Mec
dl Seyyid İbrahim tarafından yayımian 
mış olup (Kahire 1411/1991) İbnü'n-Ne
dlm'in Mekô.birü'ş-şeytan (el-Fihrist, s. 
236). Katib Çelebi'ninMeşa'idü'ş-şey
tan (Keş{ü'?-?Unün, ll, 1704) adlarıyla zik
rettikleri eserler de bu kitap olmalıdır. 6. 
el-Menamat. Mecdl Seyyid İbrahim (Ka
hire 1409/1989) ve MecmO.'atü resa'ili 
İbn Ebi'd-Dünya içinde Abdülkadir Ah
med Ata (Beyrut 1414/ 1993) tarafından 
neşredilmiştir. Leah Kinberg de eseri lbn 
Abi al-Dunya ~ Morality in the Guise 
of Dreams: A Critica] Edition of Kitab 
al-Manam adıyla yayımiarnıştır (Leiden 
1994 ). 7. el-Mennan. Bir nüshası Akka'
da Medresetü Nur Ahmediyye Kütüpha
nesi'ndeki bir mecmua içinde bulunmak
tadır (Abdullah Muhlis, X 119301. s. 577). 
8. Kitabü'I-Mu]:ıtaiarin . Ölüm döşeğin
de olanlar hakkında yapılacak işleri ve çe
şitli kimselerin ölüm döşeğindeki hallerini 
konu alan eser. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
deki nüshası (Hadis, nr. 343, vr. 1-73) esas 
alınarak Muhammed Hayr Ramazan Yu
suftarafından neşredilmiştir ( Beyrut 141 71 
1997). Aynı kütüphane numarası ile mü
ellife el-Mul;)taşar adlı başka bir kitabın 

İBN EBÜ'd-DÜNYA 

nisbet edilmesi (ibn Ebü'd-Dünya , Kita
bü'ş-Şükr, neşredenin girişi, s. 42) bir 
zühul eseri olmalıdır. 9. Kitabü '1-Mü
temennin. Bazı sahabilerin ve çeşitli ki
şilerin pişmanlıklarını ve tekrar imkan 
verilmiş olsa ne yapmak isteyecekleri so
rusuna verdikleri cevapları ihtiva eden ve 
bazı kaynaklarda yanlış olarak el-Müte

yemmin şeklinde kaydedilen eseri (Se ha
vi. s. 358; Rosenthal. s. 582) Muhammed 
Hayr Ramazan Yusuf neşretmiştir (Bey
rut 1418/1997). Müellifin diğer bazı eser
leri de şun lardır: el-'Aza', el-Cihad, el
Elviye, el-Eşvat, el-Emval, el-Enva', el
'İlm, el-Ma'işe, el-Munta?am, en-Ne
vazi' ve'r-re'aya, et-Tevabi', er-Remy, 
er-Rü'ya (Ta'bfrü'r-rü'ya) ve ez-Zefir. 

İbn Ebü'd-Dünya'nın bazı eserleri "Mec
mu'atü'r-resa'il"ler içinde yayımianmış 
olup birer cilt halinde neşredilen iki ay
rı MecmO.'atü'r-resa'il'de (nşr. Ahmed 
Neş'et Rebl', Kahire 1354/1935; Kahire
Beyrut 1987-1988) beşer. M. Said b. Bes
yunl Zağlul'ün tahkik ettiği MecmO.'a
tü resa'ili İbn Ebi'd-Dünya'da (Beyrut 
1414/ 1993) üç. kapağında MevsO.'atü re
sa'ili İbn Ebi'd-Dünya yazılan ve çeşitli 
araştırmacılar tarafından yayımlanan beş 

ciltlik MecmO.'atü resa'ili İbn Ebi'd
Dünya'da (Beyrut 1414/1993) yirmi risa
le yer almaktadır. 

İbn Ebü'd-Dünya hakkında büyük ço
ğunluğu müellifin bir eserinin tahkiki ve
silesiyle yapılmış çalışmalardan bazıları 
şunlardır: 1. Alfred Wiener, "Die Far ağ 
ba'd as-sidda -Literatur" (Isi., IV 1 I 913 ı. 
s. 270-298, 387-420). 2. Esma'ü muşan
nefô.ti Ebi Bekr 'Abdillah b. Mu]:ıam
med b. 'Ubeyd b. Ebi'd-Dünya'alCıJ:ıu
rO.ii'I-mu'cem adıyla Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de kayıtlı olan (Mecmua, nr. 42, vr. 
57b-60' ) ve müellifi bilinmeyen bir eser, 
Mu'cemü muşannefati İbn Ebi'd-Dün
ya adıyla Selahaddin ei-Müneccid tara
fından yayımlanmıştır ( MMLADm., XLIX 
119741. s. 579-594). 3. Necm Abdurrahman 
Halef, İbn Ebi'd-Dünya ve taJ:ıJsiJsu ki
tabihi eş-Şamt ve adabi'l-lisan (dokto
ra tezi,l-11. 1983, Kül l iyetü'z-ZeytCıniyye 

li'ş-şerla ve usCıli'd-dln !Tunus ı) . Müellifin 
hayatına dair geniş bilgi ihtiva eden bu 
çalışma Kitabü'ş-Şamt ve adabü'l-li
san adıyla neşredilmiştir ( Beyrut 1406/ 
1986) . Von Reinhard Weipert ve Stefan 
Weninger tarafından yazılan "Die erhalt
enen Werke des lbn Abi d-Dunya: Eine 
vorlaufige Bestandsaufnahme" adlı ma
kale de İbn Ebü'd-Dünya'nın mevcut eser-
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lerinin yazma nüshalarının yerleri ve bun
lardan neşredilenler hakkında biloiler ih
tiva etmektedir (ZDMG, CXLVI 11 996], s. 
415-455). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Ebü'd-Dünya, Kitabü 'ş-Şamt ve adabü 'l
lisan (nşr. Necm Abdurrahman Ha lef). Beyrut 
1406/1986, neşredenin giriş i, s. 19-110; a.mlf .. 
Iş laf:ı ü ' i-mal (nşr. Mustafa Müflih el-Kuzat ). Man
süre 141 0/1990 , neşredenin giriş i , s. 19-57; 
a.mlf .. Kitabü 'ş-Şükr li' Ilahi 'azze ve c elle ( nş r. 

Yasin Muhammedes-Sevvas - Abdülkadi r el-Ar
na Ot), Dımaşk 1405/1985, neşredenin girişi, s . 
9-46; a.mlf .. Mekarim ü'l-a/:ılalf:: The Noble 
Qualities ofCharacter( nş r. /. A. Bellamyj, Wies
baden- Beyrut 1973, neşredenin girişi , s. 33 -
34; ibn Ebu Hatim . el-Cerf:ı ve 't-ta'dil, V, 163; 
ibnü'n-Nedim, el-Fihrist (Teceddüd). s . 236-237; 
Hatib. Tari/:ıu Bagdad, X, 89-91; Divanü luga
ti't-Türk, s. 293; ibn EbO Ya'la, Tabal):atü'l-lja
nabile, 1, 192-195; ibn Hayr, Fehrese, s. 282-
284,465,477,482, 484 , 488,489,491,495, 
501, 505, 508, 514,515,517, 521 , 523 , 531 , 
533 , 536-538; ibnü'I-Cevzı. el-Munta?am, V, 
148-149; Mizzi, Teh;;ibü ' i-Kemal , XVI, s. 72-
78; Kütübi, Fevatü ' l-Ve{eyat, ll, 228-229; ibn 
Rüşeyd , Mil'ü'l-'aybe bi-ma cümi'a bi-(Qli ' l
gaybe(nşr. M. HabTb ibnü 'I-Hoca), Tunus 1402/ 
1981, ll, 403-406; Zehebi, A'lamü 'n-nübela', 
XIII, 397 -404; a.mlf., Te;;kiretü '1-f:ı.uffii.?, ll , 677-
679 ; Safedi. el-Va{f bi 'l-ve{eyat, 1, 51 ; ibn Kesir. 
el-Bidaye, ll , 71; ibn Hacer, Teh;;ibü ' t- Teh;;ib, 
ll, 277 ; VI, 12-16; IX, 398; Sehavı. el-i'lan bi't
tevbi/:ı, s. 358; Keşfü '?·?unun, 1, 380; ll, 1704; 
Kettan i, er-Risaletü '1-müstetrafe (Özbek) . s . 45; 
ayrıca bk. indeks; Brockelmann. GAL, 1, 160; 
Suppl. , 1, 247-248; a.e. (Ar.). ll, 140; Şiikir Mus
tafa , et- Tari/:ıu'l-'Arabi ve 'l-mü'errif:ıün, Bey
rut 1400/ 1980, 1, 225-226; F. Rosenthal, ' il
mü 't-tari/:ı 'inde 'l-müslimin (tre. Salih Ahmed 
e l-Ala), Beyrut 1403/1983, s. 476, 533, 535, 
545, 582, 690; Alfred Wiener. "Die Farağ ba'd 
as-sidda Literatur", isi ., IV (ı9ı3) , s. 270-298, 
387 -420; Abdullah Muhlis, "Mecmil<u'n-nadir", 
MMLADm., X ( ı9 30) . s. 577-583; Muhammed 
Kürd Ali, "el-İşriif fı menii.zili'l-eşrfıf li'bn Ebi'd
Dünya" , a.e., X/3-4 (ı 933). s. 193-204; A. 
J . Arberry. "Ibn Abi'd-Dunya on Peniten ce" , 
JRAS (ı 95 ı). s. 48-63; J. Bellamy, "The Maka
rim ai-Akhlaq by Ibn Abi Dunya: A Prelimi
n a ry Study", MW. Llll /2 ( 1963). s. 106- 119; 
a.mlf., "Sources o f Ibn Abi' I-Dunya's Kitab 
Maqhal Amir ai-Mü'minin 'Ali", JAOS, sy. 
104 (ı 984), s. 3-19; Seilfıhaddin ei-Müneccid, 
"Mu' cemü muşannefati İbn Ebi'd-Dünya", 
MMLADm. , XLIX (ı 974). s. 579-594; Tryggve 
Kronholm , "Ibn Abi d-Dunya: Kitab Makarim 
al-Ahlak- The Noble Qualities of Character". 
AO, XLIX (ı 98 ı). s. 115-121; Aıbert Dietrich, 
"zur überlieferung ei niger S ch riften des Ibn 
Abi 'd-Dunya", SO, XVII/2-3 (ı 984). s . 35-44; 
a .mlf., "Ibn Abi'l-Dunya" . EJ2 (ing.). lll, 684; H. 
T. Norris. "Kitab D harnın al-Dunya by Ibn Abi 
ai-Dunya", JRAS ( 1 986). s. 100-101; M. Ah
med ed-Diili, "Naıarat fı kitabi'I-işraf fı mena
zili '1-eşrfrf" , MMLADm., LXVIII/ 2 (1993). s. 317-
345; Von Reinhard Weipert - Stefan Weninger, 
" Die erhalteren Werke des ıbn Abi d-Dunya: 
Eine vorlaufıge Bestandsaufnahme" , ZDMG, 
CXLVI (ı996). s. 415-455. 
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İBN EBÜ'I-ESVED 

-, 

(.:.,..,Yı .s. i w-ı') 
EbO Bekr Abdullah b. Muhammed 

b. Ebi 'l-Esved Humeyd el-Basri 
(ö. 223/838) 

L 
Hadis hafızı ve kadı. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Altmış yaşında öldüğü rivayetine bakılır
sa 163'te (780), Ali b. Medint'nin onunla 
aralarında altı ay bulunduğunu söylediği
ne göre ise bu tarihten bir yıl önce doğ
muş olmalıdır. Dedesine nisbetle ibn 
Ebü'l-Esved diye tanınır. Hadis ilmiyle 
uğraşan bir aile içinde yetiştiği anlaşıl
maktadır. ilk eğitimini , rivayetleri çeşitli 
hadis kitaplarında yer alan dedesi Hu
meyd b. Esved ile dayısı Abdurrahman 
b. Mehdi'den aldı. Daha sonra aralarında 
imam Malik, Ca'fer b. Süleyman, Ebü Ava
ne el-Wısıti, Hammad b. Zeyd ve Yahya 
b. Said el-Kattan gibi muhaddislerin yer 
aldığı pek çok hocadan hadis dinledi. Bu
hari, Ebü Davüd, İbrahim ei-Harbi, İbn 
Ebü'd-Dünya, Fesevi gibi muhaddisler de 
kendisinden hadis öğrendiler. 

İbn Ebü'l-Esved, Ebü Avane'den ( ö. ı 76/ 

792) hadis dinlediğinde yaşının küçük ol
ması sebebiyle ondan yaptığı rivayetler 
açısından tenkit edilmiş ve özellikle Yah
ya b. Main'in onun için "la be'se bih" ifa
desini kullanmasına rağmen hakkında 
olumlu bir kanaate sahip olmadığı belir
tilmiştir. Buna karşılık Hatib el-Bağdadi 
kendisinden "sağlam bir hadis hafızı " di
ye söz etmiştir. Bir süre Hemedan kadılı

ğı da yapmış olan İbn Ebü'I-Esved'in riva
yet ettiği hadislerin yirmi si Buhari'nin el
Cami'u'ş-şa.Qi.Q' inde yer almış, ayrıca yi
ne Buhari el-Edebü 'l-mütred'inde , Ebu 
Davud es-Sünen'inde ve Tirmizi el-Ca
mi'u 'ş-şa.Qi.Q'inde ondan rivayette bulun
muştur. İbn Ebü'I-Esved Cemaziyelahir 
223'te (Mayıs 838) Bağdat'ta vefat etti. 
Aynı yıl ramazan (ağustos) ayında öldüğü 
de zikredilmiştir. 
BİBLİYOGRAFYA : 

Buhiiri. et-Tari/:ıu '1-kebir, V, 189; ibn Ebu Ha
tim. el-Cerf:ı ve 't-ta'dfl, V, 159; ibn Hibban, eş
Şii):at, VIII , 348; Kelabazı. Ricalü Şaf:ıf/:ıi'l-Butıa
ri, ı , 426; Hatib, Tfırf/:ıu Bagdad, X, 62-64; ibn 
Asakir. el-Mu 'cemü '1-müştemil, s. 159-160; Miz
zi, Teh;;ibü 'l-Kemal, XVI, 46-49 ; Zehebi, A'la
mü 'n-nübela', X, 648-649; a.mlf .. Te;;kiretü '1-
/:ıuffaz, ll , 493; a .mlf .. Mfzanü 'l-i'tidal, ll, 491; 
a.mlf., Tarf/:ıu 'I-islam: sene 221-230, s . 240-
241; Safedi, el-Va{f, XVII, 439; ibn Hacer. Teh;:i
bü't-Teh;;ib, VI, 6; ibnü'l-imad , Şe;;erat, ll , 52; 
Fuat Sezgin. Buhar!' nin Kaynakları Hakkında 
Araştırmalar, istanbul 1956, s. 209. 

li] ALi YARDIM 

1 
İBN EBÜ'I-EŞ'AS 

( ~YI .s.i w-ıl) 

EbO Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
b. Ebi'l-Eş'as Muhammed 

(ö. 360/ 971 [?]) 

L 
İran asıllı tabip ve filozof. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Genç 
denecek bir yaşta İran'ın Fars bölgesinde 
resmi bir görevde bulunmuş. bilinmeyen 
bir sebepten malları müsadere edilmiş 
ve memleketini terketmek zorunda kal
mıştır. Ünlü Buhtişu' ailesine mensup 
Ubeydullah b. Cibrail onun bu dönemde 
henüz tıp ilmiyle meşgul olmadığını, 
memleketini terkedişinin ardından Mu
sul'a yerleştiğini ve burada Hamdani Emi
ri Nasırüddevle'nin oğlunu tedavi ederek 
itibar kazandığını rivayet etmektedir. Bu 
bilgileri aktaran İbn Ebü Usaybia, ayrıca 
onun Kitabü'l-Gazi ve '1-mugtezi adlı 
eserini Safer 348'de (N isan 959) Ermenis
tan'daki Berka Kalesi'nde tamamladığı
nı kaydetmektedir ki buradan hareketle 
onun bu dönemde Musul'a saldıran Mu
izzüddevle ed-Deylemi'den kaçarak bir ara 
Ermenistan'a gittiği veya buradaki Ser
ka Kalesi'ne bir müddet hapsedildiği so
nucuna varılmaktadır. Tekrar Musul'a dö
nen ibn Ebü'I-Eş'as ömrünün sonuna ka
dar burada yaşamıştır. Vefat tarihi İbn 
Ebü Usaybia tarafından -birkaç yıllık kü
suru ile birlikte- 360 (971) olarak kayde
dilmiştir. 

Uzun bir ömür sürdüğü, dini tefekkür 
konularında derinliğe sahip olduğu belir
tilen İbn Ebü'I-Eş'as'ın , tıp tahsilini kim
den ve nerede gördüğü bilinmemekle bir
likte çok sayıda öğrenci yetiştirdiği anla
şılmaktadır. Başta oğlu Muhammed ol
mak üzere Muhammed b. Sewab ei-Mev
sıli ile Ahmed b. Muhammedei-Beledi öğ
rencilerinin en ünlüleridir. Öğrencilerinin 
uzman birer hekimken bile hocalarıyla sı
kı temas halinde oldukları anlaşılmakta
dır. Nitekim adı geçen son iki öğrencisi
nin isteği üzerine İbn Ebü'I-Eş'as Kitd
bü'l-Edviyeti'l-müfrede adıyla basit ilaç
lar üzerine bir eser yazmış ve eserinin söz 
konusu öğrenciler gibi uzmanlık seviyesi
ne gelmiş hekimlere hitap ettiğini, genel 
tıp meraklıları ve öğrencilerini ilgilendir
mediğini belirtmişti. İbn Ebü 'l-Eş'as ve 
çalışmaları hakkındaki en geniş bilgiyi ve
ren İbn Ebu Usaybia ('Uyunü 'L-enba', s. 
33 ı -333) adları geçen iki öğrencisi hakkın
da da bilgi vermektedir. Bunlar tıbbın 
hem teori hem de pratiğinde çok başarılı 
olup uzun yıllar İbn Ebü'I-Eş'as'la birlikte 


