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[ 1959-1960!. s. I 10-129) ve Warren E. 
Gates'in "The Spread of lbn Khaldun's 
ldeason Climate and Culture" (Journal 
of the History ldeas, XXXlll [I 9671. s. 4 I 5-
42 2); Osmanlı entelektüel hayatındaki 
yansırnalarına dair Ziyaeddin Fahri Fındı
koğlu'nun "Türkiye'de İbn Haldunizm" 
( 60. Doğum Yllt Münasebetiyle Fuad Köp
rülüArmağant [istanbul 195 3[, s. 15 3-
164); Bernard Lewis'nin "lbn Khaldun in 
Turkey" (Studies on Turkish-Arab Rela
tions, lll [ 1988 1. s. 107- 1 10) ve Cornell 
Fleischer'in "Royal Authority, Dynastic, 
Cyclism and 'lbn Khaldunism' in Six
teenth- Century Ottoman Letters" ( Ib n 

K ha ldun and Islami c ldeology [Le iden 
ı 984[. s. 46-68) başlıklı makaleleri zikre
dilebilir. 

İ l mi Toplantılar - Dergi Özel Sayıları . 
İbn Haldün'un doğum ve ölüm yıldönüm
leri gibi vesileler dolayısıyla çeşitli ilmi 
toplantılar yapılmıştır. 2-6 Ocak 1962'de 
Kahire'de düzenlenen İbn Haldün konulu 
sempozyumun bildirileri A'malü mihri
canİ İbn Ijaldun (Kahire 1962), 1962'
de Darülbeyza'da yapılan sempozyumun 
bildirileri de A'malü mihricanİ İbn Ija1-
dun (Ra bat ı 963) adıyla neşredilmiştir. 

14-17 Şubat 1979'da Camiatü Muham
medei-Hamis Külliyyetü'l-adab'da düzen
lenen İbn Haldün paneli bildirileri A 'ma
lu n edveti İbn Ijaldun (Rab at ı 98 ı) . 
14-18 Nisan 1980'de Tunus'ta yapılan 
ilmi toplantının bildirileri ise İbn Ija1-
dun ve '1-fikrü '1-'Arabiyyü '1-mu'aşır (Tu
nus I 982) adıyla yayımlanmıştır. 3 Hazi
ran 1982'de Martin Luther Üniversitesi'n
de düzenlenen Geschichte. Sprachen und 
Kultur des Vorderen Orient adlı sempoz
yumun bildirileri de neşredilmiştir (lbn 
Haldun un se ine Zeit [ed. Dieter St u rm 1. 
Hal le ı 983) 1983'te Tunus'ta yapılan mil
letlerarası sempozyum bildirileri Mecel
l etü 't-Tari]]'te özel sayı olarak neşredil

miştir (Cezayir ı 984). 24 Mart 1983'te Du
ke Üniversitesi'nde yapılan İbn Haldün 
toplantısının bildirileri ise Ibn Khaldun 
and Islamic Ideology adıyla yayımlan
mıştır (Leiden 1984). Bazı dergiler de 
çeşitli münasebetlerle İbn Haldün özel 
sayısı hazırlamışlardır ( er-Riva'T, XII I [Bey
rut 1927 [; Mecelletü 'l-fjadTş, Vl/9 [Halep 
I 932 [; el-Fikr, VI [Tunus 1961 J; el-Moudja

hid [Cezayir, Aralık I 969]; el-Mecelletü '1-
'Arabiyye li 'ş-şekafe, lll [ 1401/198 1 ]; Bi

lim ve Ütopya, sy. 57 [Mart I 999 [) . 

Literal Çalışmalar. İbn Haldün hakkın
da yapılan literal çalışmaların en kapsamlı 
ve sistematik olanı. Aziz el-Azme'nin Ibn 
Kha1dün in Modern Scholarship adlı 
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eserinin sonuna ekiediği (London 1981, 
s. 229-318) konularına göre tasnif edilmiş 
İbn Haldün bibliyografyasıdır. Burada 
1979 yılına kadar yayımianmış eserlerin 
büyük kısmı yer almaktadır. Abdullah 
Topçuoğlu 'nun " İbn Haldün Üzerine Bir 
Bibliyografya Çalışması '' (Selçuk Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat 
Dergisi, sy 2 [ı 9831. s. I 99-24 ı) adlı ma
kalesi de oldukça kapsamlıdır. Daha eski 
olmakla birlikte Henri Peres'nin . "Essai 
de bibliographie sur La vie et l'ceuvre 
d'lbn Haldoun" (S tudi orientalist/ci iri 
ono re di Giorgio Levi De Ila Vida, ll [Ro
me 1956 ı. s. 308-329) ve Watter Joseph 
Fischel ' in "Selected Bibliography of 
lbn Khaldun" (Th e Muqaddima an Intro
duction to History il e (in g. tre. Franz 
Rosenthal. Princeton 1958 . lll, 485-5 12) 
"lbn Khalduniana" (lbn Khaldun in Egypt 

his Public Functions and his Histarica l 
Research, Berkeley- Los Angeles 1967, s. 
ı 7 ı - 2 ı 2) adlı çalışmaları önemlidir. Diğer 
bibliyografik çalışmalar arasında Giuseppe 
Gabrieli'nin "Saggio di Bibliographia e 
Concordanza della Storia d'lbn Haldun" 
( Riv ista Degli Studi Orientali, X 1 Roma 
19241. s. 169-2 11) adlı makalesi zikredi
lebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

H. Peres. "Essai de bibliographie s ur la Vie 
et l'ceuvre d'Ibn Haldoun", Studi orientalisU
ci in onore di Giorgio Leui De/la Vida, Rome 
ı956, ll , 308-329; W. J . Fischel . "Selected Bib
liography of Ib n Khaldun" , The Muqaddima 
an Introduction to History (tre. F. Rosent ha l) , 
Princeton ı 958 , lll , 485-5ı2; a.mlf., "Ib n Khal
dun iana", Ib n Khaldun in Egyp t his Public 
Functions and his Histarica l Research, Berke
le y- Los Ang e les ı967 , s . 17ı-2ı2 ; Aziz a i
Azmeh , lbn Kha ldun in Modern Scholarship, 
London ı 98 ı , s . 229-3 ı 8; Abdullah Topçuoğlu , 

"İbn Haldün Üzerine Bir Bibliyografya Ça lış
mas ı" , Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa
kültesi Edeb iyat Dergisi, sy. 2, Konya ı 983, s. 
ı 99-24 ı. 
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devlet adamı, tarihçi, edip ve şair. 
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734 (1333) yılında Hafsller'in başşehri 

Tunus'ta doğdu. Yemen- Hadramut asıllı 
bir Arap kabilesine mensup olup fetihten 
sonra Endülüs'te İşblliye (Sevilla) şehrine 

yerleşen bir aileden gelmektedir. Devlet 
yönetiminde etkili şahsiyetlerin yetiştiği 
aile, İşblliye'nin hıristiyanların eline düş
tüğü VII. (X III. ) yüzyılın ortalarında Kuzey 
Afrika'ya göç ederek Sebte'ye (Ceuta) ve 
daha sonra Tunus'a yerleşti. Ebu Zeke
riyya Yahya, Tunus'ta ağabeyi Abdurrah
man ile birlikte iyi bir tahsil gördü ve dini 
ilimler yanında şiir ve edebiyat sahasında 
da temayüz etti. İbn Serral ve Ebu Ab
dullah el-Vadiaşi gibi çoğu Endülüs asıllı 

olan hocalardan ders aldı, ayrıca babasın
dan Arapça okudu. Oğullarının tahsiline 
büyük önem veren babaları. Tunus'u işgal 
ederek 1 34 7-1349 yılları arasında haki
miyeti altında tutan M erini Hükümdan 
Ebü'I-Hasan ei-Mansür'un beraberindeki 
alimlerden Abill'yi onlara özel hoca tut
muştu. İki kardeş dört yıl süreyle bu ho
cadan özellikle akli ve tabii ilimlerle tarih 
sahasındaönemli ölçüde faydalandılar. 
Yahya'nın edebi şahsiyetinin oluşmasını 
etkileyen diğer bir ilim adamı da Tunus'
taki uzun ikameti sırasında evlerinde ka
lan ve Merlnl hükümdarları Ebu Said ile 
oğlu Ebü'l-Hasan 'a katiplik yapan Endü
lüslü Abdülmüheymin b. Muhammed el
Had ram!' dir. 

Yahya'nın hayatı hakkında çok az bilgi 
mevcuttur. Mağrib'de yetişen meşhurlar 
üzerine eser yazan müellifler ağabeyin
den dolayı onu daima ihmal etmişlerdir. 
Kendisiyle ilgili sınırlı bilgiler, ağabeyinin 
meşhur tarihinin Berberller'e ait bölümü 
ile kendi hal tercümesini verdiği "et-Ta'
rlf bi'bn ljaldün" başlığını taşıyan hatime 
kısmında ve diğer yazariara ait bazı tarih 
kitaplarında dağınık olarak yer almakta
dır. Yahya da Bugyetü'r-ruvvad adını ta
şıyan tek eserinin birkaç yerinde yaptığı 
görevlerle ilgili kısa açıklamalarda bulun
muştur. 

Muhtemelen babasının ölümünden 
sonra Tunus 'tan ayrılan Yahya. o yıllar
da yıldızı parlamaya başlayan ve 755 'te 
(1354) Merlnl sultanı tarafındankatip ta
yin edilecek olan ağabeyi Abdurrahman'
la birlikte veya onun ardından M erini baş
şehri Fas'a gitti. Nitekim kendisi, Nasrl 
Sultanı Ganl- Billah'ın 757'de (1356) Fas'a 
gönderdiği Ebü'l-Berekat İbnü'l-Hac el
Billifikl'yi hocaları arasında göstermek
tedir. Gırnata ile kültürel bağlantıları se
bebiyle bu dönemde önemli bir fikri ge
lişme yaşayan Fas'ta bulunması Yahya'ya 
edebi sanatlar ve özellikle inşa sahasında 
yetişme fırsatı verdi. Onun fikri ve edebi 
gelişmesinde, 760 (1359) yılında tahtın-



dan uzaklaştırılan Nasrl sultanıyla birlik
te Fas'a sürgün gelerek bir yıl kalan ve 
773'te ( 1371) TIIimsan · a iltica eden bü
yük ilim ve devlet adamı Lisanüddin ib
nü'I-Hatlb önemli rol oynamıştır. 

Yahya ' nın siyasi hayatı 761 (1360) yı
lında . ağabeyi Abdurrahman'la birlikte 
yanında bulunduğu Fas Merini Sultanı 
Ebu Salim tarafından Bicaye'yi (Bougie) is
tirdad için gönderilen Hafsi hanedanın
dan Prens Ebu Abdullah Muhammed'in 
hacibi olarak görevlendirilmesiyle başla
dı. Yahya, Bicaye'yi geri almayı başarama
yan Ebu Abdullah tarafından Abdülvadi 
Hükümdan ll. Ebu Hammü Musa'ya elçi 
olarak gönderildi (764/ 1362) Birkaç ay 
sonra da ll. Ebu Hammü Musa ile bizzat 
görüşmek üzere Tilimsan'a giden Ebu 
Abdullah'a refakat etti. Ebu Abdullah'ın 
765 (1 364) yılında Bicaye'yi barış yoluyla 
geri almasından sonra Yahya haciblik gö
revini ağabeyine devretmek durumunda 
kaldı. Çünkü o sırada Abdurrahman emi
rin davetiyle Bicaye'ye gelmiş ve önceden 
kendisine verilmiş söz dolayısıyla Yahya'
nın yürütmekte olduğu hacibliğe getiril
mişti; Yahya ise katibü'l-inşalığa nakle
dildL 

767 ( 1366) yılında Kastantine em iri 
Ebü'I-Abbas Ahmed 'in ordula rı Bicaye'yi 
ele geçirip İbn Haldün kardeşlerin velini
meti olan Ebu Abdullah'ı öldürdüler. Ab
durrahman şehri Ebü'I-Abbas·a teslim 
etti ve onun hizmetine girdi. Ancak bir 
süre sonra araları bozulunca şehirden ka
çarak Devavi de Arapları'nın reisi Ya'küb b. 
Ali'ye sığındı; Yahya ise yakalanıp Büne'
de (Bone) hapse atıldı ve bütün mal var
lığına el konuldu. Fakat bir süre sonra o 
da kaçmayı başardı ve ağabeyinin yanına 
Biskre'ye gitti (768/1 367 ) Burada bulun
duğu s ı rada Abdülvadi Sultanı ll. Ebu 
Hammü Musa tarafından Devavide Arap
la rı nezdinde ara b ulucuk yapmakla gö
revlendirildi; başanya ulaşmasından son
ra da Tilimsan'a davet edilerek Divan-ı İn
şa'da katibü 's-sırlığa tayin edildi (Receb 
769/Şubat -Mart 1368). Ancak ağabeyi Ab
durrahman bu konuda farklı bilgi ver
mekte ve Ebu Hammü ile Devavi de Arap
ları ' nın anlaşmasını kendisinin sağladığı
nı ve daha sonra yerine vekaleten kardeşi 
Yahya 'yı hükümdara gönderdiğini söy
lemektedir(et-Ta'rif, s. 102-103). 11. Ebu 
Hammü'nun Endülüs kültürüne hayran
lığ ı , orada yetişen değerli ilim. edebiyat 
ve devlet adamı İbnü'l-Hatib'den çok tay
dalanmış olan Yahya'yı bu göreve getir-

mesinde ve onu maiyeti erkanı arasına 
almasında etkili olmuştur (Makkarl, Nef

f:ıu'Hib , VI, 396) 

Abdülvadi sarayındaki bu görevi dola
yısıyla rahata kavuşan Yahya'nın. Tilim
san'ın Merinller'in eline geçmesiyle duru
mu yine bozuldu. Önce başşehrinden çık
mak zorunda kalan mağlüp ll. Ebu Ham
mü ile birlikte Devavide Arapları'nın ha
kimiyeti altındaki bölgeye sığındı; daha 
sonra peşlerinden gelen M erini orduları
nın yaklaşmakta olduğunu duyunca Ebu 
Hammü'dan ayrıldı ve tekrar Tilimsan'a 
döndü ( 772/ ı 371) . Yahya'nın kendisine 
büyük iyiliklerde bulunan Ebu Hammü'
yu en zor zamanında terketmesi. o sıra
da aralarının bozuk olmasına ve su ıtanın 
onun samimiyetinden şüphelenmeye baş
lamasına da bağlanmıştır. Özellikle ağa
beyi Abdurrahman'ın Tilimsa n'ı ele geçi
ren Merinller için çalışması ve Devavide 
Arapları'nı kendilerine sığınan Ebu Ham
mü'yu topraklarından çıkarmaya yönlen
dirmesi muhtemelen bu şüpheyi arttır
mıştır. Aynı yıl. daha önce Fas'ta bir yıl 
sürgün hayatı yaşayan Endülüslü devlet 
ve ilim adamı Lisanüddin İbnü'J-Hatlb de 
Merini Sultanı Abdülaziz'e sığ ındı. İbnü ' J
Hatib 'in gelişi Tilimsan'da edebi hayatı 
canlandırdı. Diğer taraftan İbnü ' J-Hatib 
eski dostları İbn Haldün kardeşlerin Me
rini sultanı . devlet ricali ve u lema sınıfıy
la ilişki kurmalarına yardım etti. Yahya 
edebi kişiliğinin teşekkülünde. özellikle 
şiir hususunda İbnü'I-Hatlb'den çok etki
lenmiştir. Bu etki . Bugyetü 'r-ruvvdd adlı 
eserinde görüldüğü gibi tarih yazıcılığın 

da. tasann u ve tekellüfe dayanan sanat
lı nesir anlayışında ve o dönemde yaygın 
olan edebi üslüplara hakimiyetinde de 
söz konusudur. 

Merini Sultanı Abdülaziz'in vefatının 
(774/ ı 372) ardından Yahya. İbn ü ' J-Hatlb ' 
ıe birlikte Fas'a gitti. On ların ayrı lmasın

dan bir süre sonra da ll. Ebu Hammü eski 
başşehri Tilimsan ' ı geri aldı. O sıralarda 
Yahya. hamisi Merinl Veziri İbn Gazi'nin 
ölümü ve hocası İbnü'l-Hatib ' in Gırnata 
sarayının isteği doğrultusunda yakalanıp 

hapse atılması sebebiyle Fas'ta zor gün
ler geçirdi. Sonunda tekrar eski sultanı 
Ebu Hammü'ya dönmeye karar verdi ve 
İbnü 'l-Hatib'in bir kasidesini sunmak ba
hanesiyle Tilimsan sarayına gitti. Ebu 

Hammü da onu tekrar sır katipliğine ge
tirdi (776/1374) . Fakat Ebu Hammü'nun 
iki oğlu arasındaki ihtilaf Yahya'nın du
rumunu yeniden güçleştirdi. Şehzadele-
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rin büyüğü veliaht Ebu Taşfin . Vehran 
(Oran) valiliğinin kardeşi Ebu Zeyyan'dan 
alınıp kendisine verilmesini istiyordu. 
Sultanın emriyle bu işi oyaıcıyan Yahya . 
Ebu Taşfin'in düşmanlığını üzerine çek
ti. Nihayet onun görevlendirdiği adamlar 
780yılı Ramazanında (Aralık 1378 - 0cak 
1379) Yahya'yı pusuya düşürüp öldürdü
ler. Genç yaşta öldürülen katibinin katil
lerini bulup cezalandırmayı isteyen Ebu 
Hammü. bu cinayetin oğlu tarafından 
tertiplenmiş olduğunu öğrenince suçlu
ları aramaktan vazgeçti. Yahya b. Haldün 
güzel ahlakı ve geniş kültürü ile tanın
mıştı. 

Ebu Zekeriyya İbn Haldün'un tek eseri 
Bugyetü'r-ruvvdd ii ~ikri'l-müWk min 
Beni 'A bdilvdd'dır. Cezayir'de hüküm 
süren Abdülvadller hanedanının tarihi 
olan eser. devletin kuruluşundan müelli
fin vefatma kadar geçen süreyi ele alır; 

ll. Ebu Hammü'nun emriyle bu haneda
nın tarihini ve özellikle de onun zamanını 
anlatmak için yazılmıştır. Müellifin. sır 
katipliğinin sağladığı imkanlarla resmi 
belgelerin tamamını görüp istediklerini 
kullanarak tam bir vukufla kaleme aldığı 
eser ll. Ebu Hammü dönemi hakkındaki 
en önemli kaynağı teşkil eder. Yahya. ki
tapta edebi sanatlarla süslü seeili bir dil 
kullanmış ve büyük bir edip ve şair oldu
ğunu ortaya koymuştur. Onun ayrıca si
yasi olaylar yanında . Tilimsan sarayında 
alimierin katıldığı edebi toplantıları zarif 
bir üslupla anlattığı ve saray şairlerinin 
pek çok şiirini eserine aldığı görülür ki bu 
bilgiler. Abdülvadl başşehrindeki ilmi ve 
fikri hayat açısından büyük önem taşı
maktadır. Ancak Yahya, eserinde iktisadi 
ve içtimal konulara girmemesi ve Tilim
san ' ın Merlnl istilası altında kaldığı 737-
759 ( 1336-1358) yılları arasındaki tarihi
ne önem vermemesi yüzünden tenkide 
uğramıştı r. Eser ilk olarak Alf red Bel ta
rafından Fransızca t ercümesiyle bir likte 
yayımlanmıştır (Bugyetü 'r-ruvvad: His
totre des Beni Abd al-Wad, rois de Tlem
cen, l-ll , Alger, ı904- I 91 3; Encyclopaedia 
ofislam' ın Türkçe'yeçevrili ş i s ırasında bir 
hata yapılmış ve Bel 'in neş rinin Brosse
lard ile Berges'in Tilimsan hakkındaki eser
lerinin [adları için b k. iA, ı , ı 02 [ Arapça 
metin ve Fran s ı zca tercümeleri o lduğu 
söylenmi ştir [a.e., V/2, s. 744[) . Kitap da
ha sonra Abdülhamld Haciyat tarafından 
neşredilmiş (bk. bibl) . bu arada naşir. 
Bel'in görmediği başka yazma nüshalar
dan da faydalanarak onun gözünden ka
çan bazı hataları düzeltme imkanı bul
muştur. 
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"İbn Haldun", a.e., V/2, s. 743-744; a.mlf .. "1bn 
Khaldün", EJ2 (İng . ). lll , 831-832; Mu.M (Mül
hak). ll , 92; Muhammed Mehdi Müezzin-i Cami, 
"İbn !jaldfın", DMBİ, lll, 441-444. 

L 

liJ CA.siM EL-Usüo! 

İBN HALEF 
(.....u>- l)!f) 

Ebü'l-Hasen All b. Halef 
b. Abdilvehhab el-Katib 

(ö. 437 /1046'dan sonra) 

Fatımller'in 

Divan-ı İnşa'ının önde gelen 
katiplerinden. 

_j 

Hayatı hakkında yaptığı görev dışında 
bilgi yoktur. Doğum ve ölüm tarihleri tes
bit edilememekte, ancak 437'de ( 1 046) 
Mevaddü'l-beyan adıyla tanınan kita
bının yazımın ı sürdürdüğü bilinmektedir 
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(s. 396). Habbal el-Mısrl"nin Veteyatü 
]favm mine'l-Mışriyyin ve nefer siva
hüm'ünde (bk bibl.) Şewal455'te (Ekim 
1 063) öldüğünü söylediği Ebü'l-Hasan Ali 
b. Halef ez-Zeyyat adlı kişinin İbn Halef 
olması muhtemeldir. 

Mevaddü'l-beyan, Divan-ı İnşa'da gö
rev yapan katipi er için yazılmış bir el kita
bıdır; ancak çeşitli bölümlerinde edebi 

nazariyeter üzerinde önemle durulduğu 
görülmektedir. Müellif özellikle dördüncü 
ve beşinci bölümlerde İbnü'l-Mu'tez (ö. 

296/908) ve Kudame b. Ca'fer'in (ö. 337/ 

948 1? 1) başlattığı terminoloji geleneğini 
tahlil eder ve onların kullandığı teknik te
rimler hakkında bilgi verip sık sık nakiller
de bulunur; ancak yaptığı tahlilierin pek 
orüinal olduğu söylenemez. Diğer bölüm
lerde İbnü'I-Mu 'tez ve Kudame'den baş
ka Ebü Ali ei-Farisi, Ali b. Isa er-Rumma
ni, Ebü Ali Muhammed b. Hasan ei-Hati
mi'den alıntılar yapar. Terimler ve tarif
ler hakkında en sık başvurduğu kaynak 
ise İbnü'J-Mu'tezz'in Kitfıbü '1-Bedi' adlı 
eseridir. Mevô.ddü 'I -beyan Divan-ı İn
şa'daki katipierin sahip olmaları gereken 
bilgileri, yazışmalarda uymaları zorunlu 
esas ve gelenekleri ihtiva etmesi ve ayrı
ca o dönemin sosyopolitik hayatı hakkın
da sağlıklı bilgiler vermesi açısından Fa
tımi tarihi için birinci elden bir kaynak
tır; nitekim Kalkaşendi Şubl_ıu'l-a'şa ve 
J)av'u'ş-şubul_ı'ta sık sık ona atıflarda 
bulunur. 

On bölümden oluştuğu anlaşılan Me
vaddü'I-beyan ' ın sadece eksik bir nüs
hası günümüze ulaşmıştır. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Fatih. nr. 41 28) muha
faza edilen yazmanın sekizinci bölümü
nün bir kısmı ile dokuz ve on uncu bölüm

leri kayıptır. Keşfü'~-~unun'da adı yanlış 
olarak Mevaridü 'I-beyan şeklinde veri

len eseri (II. 1888 ı ilim alemine etraflıca 
tanıtan ve müellifi hakkında ilk araştır
mayı yapan Abdülhamid Salih'tir (Arabi

ca, XX/2 1 1973 ı. s. 192-200). Daha sonra 
Hüseyin Abdüllatif kitabın tamamını 

(Tripoli ı 982), Hatim Salihed-Damin de 
belagatla ilgili ikinci ve üçüncü bölümle
rini ( el-Meurid, XVIl/2 1 I 9881. s. 131 -157; 

XVII/3 1 ı 988 ı. s. 120- ı 52) yayımlamıştır. 

Fuat Sezgin de eserin bir tıpkıbasımını 
yapmıştır (Frankfurt 1986). 

İbn Halef eserinde Aietü(A latü)'l
Küttab adıyla bir kitap yazdığım (s 326) 

ve Kitabü'l-Ijarac adlı bir başkasını da 
yazmak istediğini (s. 3 ı) söylemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Halef. Meuaddü'l-beyan (nşr. Fuat Sez
gin). Frankfurt 1986, s. 31, 326, 396; ayrıca 
bk. neşredenin girişi, s. 5-7; Habbal, Ve{eyatü 
~aum mine'l-Mtşriyyfn ue nefer siuahüm (nşr 
İbrahim Salih). Dımaşk 1416/1995, s. 162; Kal
kaşendi. Şubf.ıu'l-a'şa, VI, 432; VII, 78; X, 389; 
Keş{ü'?·?unun, ll, 1888; Abctel Hamid Saleh. 
"U ne source de Qalqasandı, Mawadd al-bayan, 
et son auteur, 'Ali b. tıalaf". Arabica, XX/2, 
Leiden 1973, s. 192-200; a.mlf .. "Ibn Khalaf", 
EJ2 Suppl. (İng.), s. 390; S. A. Bonebakker. "A 
Fatimid Man u al for Secretaries". A/ON, nu ova 
serie, XXVII 1 ı 977). s. 295-337; Hatem Salih ed
Damin. "Mevaddü'l-beyan li-'All b.Jjalef el-Kii
tib", el-Meurid, XVII/2, Bağdad 1988, s. 131-
157; XVII/3 (1988). s. 120-152; Abbas Huccet 
Celali. "İbn !jalef", DM Bi, lll, 459. 

liJ AsRi ÇuBuKçu 

ı 
İBN HALEVEYH 

ı 

(4;_~l> .yi) 

Ebu Abdiilah el-Hüseyn b. Ahmed 
b. Haleveyh b. Hamdan 

ei-Hemedan! en-Nahvl ei-Lugavı: 
(ö. 370/980) 

L 
Arap dili ve kıraat alimi. 

_j 

290 (903) yılında Hemedan'da doğduğu 
sanılmaktadır. Çocukluk dönemini Heme
dan'da geçirdi. 314'te (926) tahsil amacıy
la Bağdat'a gitti. İbn Mücahid'den Kur'an 
ilimleri ve kıraat; İbn Düreyd, Niftaveyh, 
Ebü Bekir İbnü'I-Enbari ve Ebü Said es
Sirafi'den n ah iv ve edebiyat; Gulamu Sa'
leb olarak tanınan Ebü Ömer ez-Zahid'
den lugat; Muhammed b. Muhalled el-At
tar ve diğer alimlerden hadis okudu. 

İbn Haleveyh, Bağdat'taki tahsilini ta
mamladıktan sonra Yemen'e giderek bir 
süre Zernar kasabasında ikamet etti. Bu 
sırada Yemenli şair Hemedani'nin (İbnü'1-
Haik) şiirlerini ve "ed-Damiga" adlı kaside
sini bir divan da toplayarak şerhetti (DİA, 
XVII. 182). Dımaşk. Meyyafarikin ve Hu
mus'ta verdiği derslerle şöhreti yayılınca 
Hamdaniler'in merkezi olan Halep'e gitti 
ve emir Seyfüddevle tarafından saray ho
calığına tayin edildi. Emlrin sevgisini ve 
takdirini kazanan İbn Haleveyh haneda
nın diğer üyeleri tarafından da saygı gör
dü ve Seyfüddevle'nin vefatından sonra 
da saraydaki saygınlığını korudu. Başta 
Seyfüddevle ve çocukları olmak üzere M
nedana mensup birçok kişinin hacası ol
du. Seyfüddevle'nin huzurunda şair Mü
tenebbi ile dil ve edebiyat üzerine müna
zara ve mübahaselerde bulundu. Müte
nebbi'yi destekleyen ders arkadaşı Ebü't
Tayyib ei-Lugavl ile rekabet halinde olan 


