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Sa'düddtn İbrahim b. Abdirrezzak 
b. Şemsiddtn Gurab ei-Mısri ei-Kıbtt 

(ö. 808/1406) 

Sultan Berkuk ve oğlu 
Ferec döneminde önemli rol oynamış 

bir devlet adamı. 
_j 

Yaklaşık 779' da ( 1377 -78) İskenderiye·
de doğdu. Kıbtl asıllı bir aileye mensup
tur. Bu aileden İslamiyet'i kabul eden ilk 
şahıs olan dedesi Şemseddin Gurab İsken
deriye nazırı olarak görev yapmış. daha 
sonra bu göreve oğlu Abdürrezzak tayin 
edilmiştir. İbn Gurab babası Abdürrezzak 
vefat ettiğinde (780/1 378) çok küçüktü. 
Sultan Berkuk'un üstadüddarı Cemaled
din Mahmud b. Ali İskenderiye'ye gidince 
onu himayesine aldı ve Kahire'ye götür
dü. Öğrenimi sırasında güzel yazı yazma
yı ve Türkçe'yi öğrenen İbn Gurab, 797'
de ( 1394-95) hamisi Cemaleddin'in katip
liğini yapmaya başladı. 798 (1395-96) yı
lında Cemaleddin'e isnat edilen hıyanet 
suçuyla Berkuk. Cemaleddin ile beraber 
onu da hapsettirdi. Sultanın huzurunda
ki duruşmada hamisinin aleyhinde tanık
lıkta bulunarak cezalandırılmasına sebep 
olanİbn Gurab bu sayede sultanın yakın 
adamları arasına girdi ve nazırü'd-Diva
ni'l-müfred tayin edildi. Daha sonra Na
zırü'l-has Sa'deddin Ebü'I-Ferec'in görevi 
de ona verildi (Zilhicce 798/Eylül ı 396) . 
Kısa bir süre nazıru beyti'l-mal olarak da 
çalıştı. 800 (1397-98) yılında Şerefeddin 
ed-Demamlnl'nin yerine nazırü'l-ceyş ol
du. Sultan Berkuk, ölümünden kısa bir 
süre önce İbn Gurab'ı veliaht Ferec'in va
slleri arasında saydı . Berkuk öldüğü za
man İbn Gurab nazırü'd-Divani'l-müfred, 
nazırü'l-ceyş ve nazırü'l-has gibi üç önem
li görevi yürütüyordu. 

İbn Gurab yeni sultan ın reşld olmadığı
nı, ülkeyi vaslsiz idare edemeyeceğini ileri 
süren Emir Ayıtmış ve diğer büyük emir
Iere karşı çıkarak ona destek oldu. Emir 
Ayıtmış ile Emir Yeşbeg arasındaki mü
cadelede Yeşbeg'in yanında yer aldı. Yeş
beg mücadeleyi kazanınca İbn Gurab İs
kenderiye'de bulunan ağabeyi Fahreddin 
Macid'i Kahire'ye çağırdı ve bir süre son
ra vezir tayin ettirdi. İki kardeş "sahibü'l
hal ve'l-akd" olarak devletin en önemli iş
lerini birlikte yürütmeye başladılar. İbn 
Gurab, 19 Reblülahir BOZ'de (19 Aralık 
1399) kardeşi Fahreddin ve kayınpederi 
üstMüddar Kutlubeg ile birlikte tutukla
narak maliarına el konuldu. Ancak tutuk-
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lular birkaç gün sonra görevlerine iade 
edildi. 803 (1400-1401) yılında üstadüd
dar tayin edilen İbn Gurab, bu görevi sı
rasında Yelboğa ve Şehabeddin Ahmed 
gibi nüfuzlu emirler hakkındaki yolsuzluk 
iddialarının soruşturmasını da yürüttü. 
Fakat bu yolsuzluklara onun adı da karı
şınca kardeşiyle birlikte bütün görevlerin
den aziedildL Bir süre sonra iki kardeş 
affedilerek eski görevlerine iade edildi. 
804'te ( 140 1-1402) eski görevlerine ilave
ten emlrü meclis vazifesi de İbn Gurab'a 
verildi. İbn Gurab 805 (1402) ve 806 
( 1403-1404) yıllarında birkaç defa bu gö
revlerinden aziediidiyse de tekrar yerine 
getirildi. 

807'de (1404-1405) Emir Yeşbeg ile 
Emir İnal Bay arasındaki mücadelede İbn 
Gurab yine Yeşbeg tarafında yer aldı. Sul
tan Ferec ise İnal Bay'ın tarafını tutuyor
du. Yeşbeg mücadeleyi kaybedince azie
dilen İbn Gurab kısa bir müddet sonra 
yeniden sultanın güvenini kazandı. Emir 
Yeşbeg ve taraftarı diğer emlrlerle sulta
nın arasını buldu, onların eski işlerine dön
melerini sağladı . İbn Gurab bu defa ka
tibü's-sır olarak görev yapan Fethüddin 
Fethullah et-Tebrlzl ile uğraşmaya başla
dı. Bir süre sonra onu hapsettirdi ve gö
revini de üzerine aldı. 808 Reblülewelin
de (Ağustos- Eylül 1405) büyük emirlerin 
Sultan Ferec'den hoşnutsuzluklarının gi
derek arttığı bir sırada sultanı kendi evin
de gözaltına alıp yerine kardeşi Abdüla
zlz b. Berkuk'u ei-Melikü'I-MansOr laka
bıyla tahta oturttu ve "müdebbirü'l-me
malik" unvanıyla devletin idaresini eline 
aldı. Ancak bu olayın üzerinden çok geç
meden emirlerin yeni sultandan mem
nun olmadıklarını ve eski sultanı aradık
larını anlayınca Emir Yeşbeg ile anlaşarak 
Ferec'i tekrar tahta çıkardı. Ferec bu ikin
ci saltanatı döneminde "emlrü mie mu
kaddemetü elf" rütbesini vererek İbn Gu
rab'a çok geniş yetkiler tanıdı. İbn Gurab 
sultanın ve ümeranın giydiği resmi başlığı 
giydi, kılıç kuşandı. kapısında nevbet ça
l ındı. Cemaleddin Ebü'I-Mehasin. Kerl
müddin ei-Keblr. Cemaleddin Yusuf el
Biri. Abdülbasıt b. Ham gibi Memlük Dev
leti'nin büyük devlet adamları arasında 
sayılan İbn Gurab 19 Ramazan 808' de ( 1 o 
Mart 1406) vefat etti. Kahire'nin kuzeyin
deki çölde bulunan, türbesi Türbetü'ş
Şeyh Gurab olarak bilinir. On yıllık siyasi 
hayatında önemli hizmetlerde bulunan. 
ancak ülkeyi tek başına yönetmek istedi
ği için eleştirilen İbn Gurab cömert. hayır 
ve hasenatı bol bir insandı. Kıtlık zaman-

. larında fakiriere kendi malından yiyecek 

dağıtırdı. Yaptırdığı eserler arasında Ka
hire'deki bir hankah zikredilebilir. 
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EbO Muhammed (EbO Tahir) 
Bedrüddtn ei-Hasen b. Ömer 

b. ei-Hasen b. Ömer 
b. Habib ed-Dımaşki ei-Halebt 

(ö. 779/1377) 
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Tarihçi, Şafii fakihi, şair ve edip. 
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1 O Şaban 71 o (2 Ocak 1311) tarihinde 
Dımaşk'ta (veya Halep) doğdu. Öğrenimi
ni Dımaşk'ta ve babası Zeynüddin Ömer'in 
muhtesib olduğu Halep'te tamamladı. 

Edebiyat ve şiire büyük bir ilgi duyduğu 
için İbn Nübate ei-Mısri ile diğer bazı edip
lerden ders aldı ve zamanının ileri gelen 
alimlerinden hadis dinledi; kendisinden 
de çeşitli kişiler hadis rivayet etmişlerdir. 
ilmi seyahatleri sırasında Kahire. İsken
deriye, Kudüs ve Halll'i. hacca gidişlerin
de de (733/1 333; 739/1 339) Hicaz'ın önem
li şehirlerini ziyaret etti. Dımaşk. Tr abius
şam ve Halep'te hocalıkyaparak birtakım 
dini ve idari görevlerde bulundu. Öğren
cileri arasında Sıbt İbnü'I-Aceml. Ebü'I
Velld İbnü'ş-Şıhne ve Alaeddin İbn Hatib 
en-Nasıriyye zikredilebilir. Halep Emlri Şe
refeddin ile birlikte Suriye'nin başlıca şe
hirlerini dolaştı; 7SS'te (1354) Trablus
şam'a gitti ve Memlük Valisi Seyfeddin 
Mencek en-Nasıri tarafından iyi karşılan
dığı için iki yıl kadar burada kaldı . 759'da 
(1358) Mencek'in vali tayin edildiği Dı
maşk'a uğradı; alimierin büyük ilgi gös
termesi üzerine üç yıl da orada kaldı. Ha
lep'e dönünce kadı naibi, sır katibi n ai bi 
ve inşa katibi olarak görev aldı. Hayatının 
sonlarına doğru bütün görevlerinden ay-


