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lu Kadi el-Eşref ve İbn Senaülmülk arasın
da teati edilen manzum ve mensur edebi 
mektup örneklerinden oluşur (Brockel
mann, GAL, 1, 261 ). İbn Senaülmülk'ün 
ayrıca Cahiz'in Kitabü'l-lfayevan' ınıRıl

]J.u'l-J:ıayevan adıyla ihtisar ettiği ve Me
şayidü'ş-Şevarid adlı bir eseri daha ol
duğu kaydedilmektedir (İbn Hallikan, VI, 
62) 
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İBN SERABiYON 
(u~'.r l.)! f) 

X. yüzyılda yaşamış 

İslam coğrafyacısı . 
_j 

Hayatı hakkında kitabındaki bazı ipuç
larının dışında bilgi bulunmamaktadır. 
Kitabü 'Aca'ibi'l-e]fiilimi's-seb'a adlı 
eserinin girişinde müellifin kendisinden 
"efkarü'l-vera Sührab" şeklinde bahset
mesine işaret eden Krachkovsky, bu tür 
aşırı tevazu ifadelerini Arap yazarlarının 
nadiren kullandığım belirtir ki (Taril].u'l
edebi'l-cografiyyi'l-'Arabi, s. 103) Sührab 
adı da onun iranit olabileceğini düşündür
mektedir. Bazı ilim adamları müellifin asıl 
adının Ebü'I-Hasan b. BehiGI olduğu, İbn 
SerabiyGn'un ise çağdaşı bir hekimle ka
rıştırılması sonucu ortaya çıktığı kanaa
tindedir (a.g.e., a.y.). Bunun yanında ne
rede yaşadığı da açık değildir. Bağdat'ta
ki su kanalları ve Irak konusunda verdiği 
bilgiler onun belli bir dönemde bu bölge
de bulunduğunu göstermektedir. Bazıları 
ise Mısır hakkında verdiği ayrıntılı bilgile-
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re bakarak onun bu ülkede yaşamış ola
bileceğini söylemişlerdir. 

İbn SerabiyGn'un 289-334 (902-945) 
yılları arasında yazdığı sanılan Kitdbü 
'Aca'ibi'l-e]fiilimi's-seb'a adlı eseri. Brit
ish Museum'da bulunan (nr. 23.379) 709 
(1309) istinsah tarihli tek yazma nüsha
ya dayanılarak Han s von Mzik tarafından 
yayımlanmıştır (Leipzig 1929) . Kitabın 
muhtevasında, adındaki "acaib" kelime
sinin delalet ettiği ilginç bir şey bulunma
maktadır; dolayısıyla bu kelime sonradan 
yapılmış bir ilave olsa gerektir. Eser. mü
ellifin tesbit edebildiği kadarıyla dağların , 

nehirlerin ve önemli yerleşim merkezle
rinin koordinatlarını veren sistematik bir 
genel coğrafya kitabıdır. İbn SerabiyOn 
çalışmasını . daha önce yaşamış çeşitli ya
zarlardan topladığı konuyla ilgili bilgilerin 
bir özeti olarak tarif eder ve amacını şe

hirlerin , denizlerin, nehirlerin, dağların. 
vadileri n. kara ve deniz yollarının coğrafi 
konumları üzerinde bilgi vermek, böyle
ce dünyanın haritasını çizmek isteyenle
re yardımcı olmak şeklinde açıklar; ayrı
ca uzunluğu eninin iki katı olan dikdört
gen bir harita için yeterli teknik bilgiler i 
de verir. 

Hans von Mzik, İbn SerabiyGn'un Kitd

bü'l-Cografya (Kitabü Şüreti 'l-art) mü
ellifi Muhammed b. Musa el-Harizmi'yi 
örnek aldığı, bu sebeple onun kitabında 
da dünya haritası çizim tekniklerinin bu
lunması gerektiği görüşündedir. İbn Se
rabiyGn ve Harizmi'nin çalışmaları üzerin
de yapılan mukayeseli araştırmalar ikisi
nin arasında bazı farklı noktalar bulundu
ğunu göstermekte, bu durum ise onun 
Harizmi'nin dışında başka kaynakları da 
kullandığım ortaya koymaktadır. Bu fark
lılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
1. Çok defa İbn SerabiyOn dağ; nehir ve 
şehirlerin enlemleriyle boylamlarına Ha
rizmi'nin verdiği ölçülere göre S dakika
lık ilaveler yapmıştır. z. Yedi ikiimin baş
langıç ve bitiş noktaları Harizmi'ninkiler
den farklıdır. 3. Bağdat için verdiği 70 
derece O dakika boylam ve 38 derece 25 
dakika enlem, Harizmi'nin verdiği 78 de
rece O dakika boylam ve 33 derece 25 da
kika enlemden oldukça farklıdır ve daha 
çok BirGni'nin rakamlarına yakınlık gös
termektedir. 4. Fiziki bilgilerin düzenlen
mesinde de bazı değişik yönler bulun
maktadır. Mesela Harizmi, nehirleri kay
naklarının çıktığı bölgelerde anlatırken 
İbn SerabiyOn büyük ve küçük bütün ne
h ir leri müstakil bir bölümde toplamıştır. 
Ayrıca Harizml gibi n ehirlerin bulunduğu 
enlem ve boylamları vermeyip yatakları-

nın uzunluğunu ve bazı yerlere nisbetle 
konumlarını belirtmiştir. Birtakım yeni 
bilgilerin de ilave edildiği görülen İbn Se
rabiyGn'un eserinin Harizmi'ninkine gö
re belirgin bir gelişme içerisinde olduğu 
söylenebilir. 
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Ebü'I-Feth Fethuddin 
Muhammed b. Muhammed 
b. Muhammed el-Ya'meri 

(ö. 734/1334) 

L 
Muhaddis, fakih, edip ve tarihçi. 

_j 

14 Zilkade 671 'de (2 Haziran 1273). bazı 
kaynaklara göre ise aynı yılın zilhicce (tem
muz) ayında Kahire'de doğdu. Kendisine 
Ebü'I-Feth künyesini, henüz çok küçük
ken babası tarafından hadis dersine götü
rüldüğü Neclb Abdüllatif b. Abdülmün
' im ei-Harrani verdi. Babası, d ed esi ve 
kardeşleri EbG Sa'd Muhammed ile Ebü'l
Kasım Muhammed de on birinci dedeleri 
Seyyidünnas'a nisbetle anılmaktaysa da 
İbn Seyyidünnas diye daha çok Ebü'I-Feth 
meşhur olmuştur. Kinaneoğulları 'ndan bir 
kala nisbetle Ya'meri, Rebia b. Nizar'a 
nisbetle Rebai, aslen Endülüslü olduğu 
için de İşblll ve Endelüsl nisbeleriyle anıl
dı. İşblliye (Sevilla) hıristiyanların eline ge
çince (646/1248) ailesi Doğu'ya göç etmek 
zorunda kaldı . Bir alim olan dedesi Ceza
yir'de Bicaye'ye yerieşirken babası bir 
müddet Tunus ve Bicaye'de medreseler-



de hocalık yaptıktan sonra Kahire'ye yer
leşti ve Takıyyüddin İbn Daklkul'id'in ar
dından Kamiliyye Darülhadisi hocalığına 
getirildi. Bazı hadisleri babası ile dedesin
den rivayet eden ve onlardan kendisine 
zengin bir kütüphane kalan İbn Seyyidün
nas'ı henüz beş yaşında iken babası ilim 
meclislerine götürdü. Babasının 677'de 
(1278) Kadı Ebü'l-Hasan Muhammed b. 
Hüseyin b. Atık b. Reşl~'e okuduğu Kadi 
İyaz'ın eş-Şiid'ı ile çeşitli hocalara oku
duğu ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıdri ve e1-Gay1dniy
y{it gibi eserleri o da dinledi ('Uyünü'l
eşer, Il, 455-460). Birçok hocadan erken 
yaşta icazet aldığı için all isnadlara sahip 
oldu. 685'te (1286) bizzat istinsah ettiği 
eserleri İbnü'l-Kastallanl diye tanınan Kut
büddin Muhammed b. Ahmed el-Kastal
lani'ye okudu. Başta babası olmak üzere 
Kahire'de ve hadistahsiliiçin gittiği İs
kenderiye, Suriye ve Hicaz gibi ilim mer
kezlerinde pek çok hocadan faydalandı. 
Bunlar arasında hadis ve usul-i fıkıh oku
duğu Takıyyüddin İbn Dakikul'ld. Arap 
dilini öğrendiği İbnü'n-Nehhas el-Halebl, 
Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el-Garrafi, Eme
tülhak Şamiye bint Bekrl zikredilebilir. 
Ayrıca Endülüs. Irak ve İfrlkıye'de birçok 
alimden istifade edip icazet aldı (SafedT, 
I, 291) 

İbn Seyyidünnas, tahsilini tamamladık
tan sonra Kahire'dekl el-Medresetü'l-Ka
miliyye'de hadisşeyhive müderrisi olan 
hacası Takıyyüddin İbn Daklkul'ld onu ya
nına yardımcı aldı. Ardından Zahiriyye ve 
Mühezzebiyye (EbQ Huleyka) medresele

rinde hadis hacası olarak görevlendirildi: 
Salih Camii ile Rasd Mescidi'nde hadis 
dersleri verip Kahire dışındaki Hendek Ca
mii'nde hatiplik yaptı. Safedl. İbn Hilal el
Makdisl, İbn Rafi' ve İbnü'l-Mülakkın gibi 
şahsiyetler onun talebesi oldu. Sultan el
Melikü'l-Mansur Hüsameddin Laçin el ya

zısını beğenerekkendisini Divan-ı İnşa'
da görevlendirdiyse de buna yeterli za
manı olmadığı için bir inüddet sonra bu 
görevden affını istedi. İbn Seyyidünnas 11 
Şaban 734'te (17 Nisan 1334) vefat etti ve 
Karafe Kabristanı'nda İbn Ebu Cemre'nin 
yanına defnedildi. Talebesi Safedi onun 
için bir mersiye yazmİştır. 

Başta Zehebl olmak üzere çeşitli alim
lertarafından hadisi, hadis ravilerini ve 
tabakalarını, hadiste ihtilaf edilen konu

ları, hadislerdeki gizli kusurları iyi bilen, 
rivayet ettiği konularda kendisine güveni
len bir alim ve Mısır ülkesinin hafızı ola
rak kabul edilen İbn Seyyidünnas'ın aynı 
zamanda dil ve edebiyat sahasında oto
rite sayıldığı ve külfetsiz şiirler kaleme 

aldığı belirtilmektedir (Takıyyüddin İbn 
Fehd, s. 350). Tabakat kıtapiarında Safe
di ile birbirlerine yazdıkları şiirler ve di
ğer konulardaki beyitlerinden örnekler 
yer almaktadır (Kütübl, lll, 288-292; Safe

di. I, 293-311 ). Rene Basset, İbn Seyyidün
nas'ın uzun bir şiirinin (Kütübl, III, 289-

290) on dokuz beyti üzerinde durmuştur 
(bk. bibl.). Aynı zamanda Şafii fıkhını iyi 
bilen İbn Seyyidünnas, Selef akldesine sa

hipti (İbn Keslr. XIV, 169) . Onun Mağrib 
ve Mısır hatlarını mükemmel şekilde ve 
hızlı yazdığı. ikl cilt hacmindeki 'Uyı1nü'1-
eşer'i yirmi günde istinsah ettiği belirtil
mektedir. 

Eserleri. 1. 'Uyunü '1-eşer ii fünuni'1-
meglizi ve'ş-şemd'il ve's-siyer (es-Sl
retü '1-kübra, es-Slretü 'n-nebeviyye). İbn 
Seyyidünnas bu en önemli eserinde İbn 
İshak'ın es-Sire'sini örnek edinip ResGl-i 
Ekrem'in soyunu. kronolojik sıraya göre 
hayatını; savaşlarını. mucizelerini ve şe
mailini ele almıştır. Konuları işlerken ön
celikle Kütüb-i Sitte ile diğer hadis kıtap
larındaki rivayetleri senedieriyle birlikte 
zikretmiş. bir kısmı günümüze ulaşma
yan Musa b. U kbe ve İbn Aiz'in e1-Megli
zi adlı eserleriyle tarih, tabakat ve ensab 
kitaplarından yararlanmış. rivayetlerde 
geçen nadir kelimeleri, sened ve metin
lerdeki bazı meseleleri her konunun so
nunda açıklamıştır. Eser bu şekliyle diğer 
siyer kıtaplanndan farklı olarak bir hadis 
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kltabı niteliğini taşımaktadır. Çeşitli bas
kıları bulunan eser üzerinde (1-11, Kah i re 
1356; Dımaşk 1358; I-II, Beyrut 1394/19 74, 

1-11, 140211982; nşr. Muhammed el-Id el-Hat
ravl- Muhyiddin MestG, l-ll, Medine- Dı
maşk 1413/1992) Sıbt İbnü'l-Aceml'nin iki 

ciltten meydana gelen Nurü'n-nibrds 
'a]{i Sireti İbn Seyyidi'n-nds (Brockel
mann, GAL Suppl., II, 77) ve İbnü'l-Mib
red'in e1-İ~tibds 1i-J:ıalli müşkili Sireti 
İbn Seyyidinnds (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, nr. 3794/1) adlı şerhleri bulunmakta
dır. İkinci eser, İ~tibasü '1-i~tibds 1i-J:ıa1-
1i müşkili Sireti İbn Seyyidinnds adıy
la 'Uyunü '1-eşer'in Beyrut baskılarıyla 
birlikte yayımlanmıştır (l-ll, 1394/1974; ı

ll, ts.). Sehavl Ref'u'1-ilbds 'an {ıatmi Si
reti İbn Seyyidinnds adıyla bir eser yaz
mış. N atık Salih MatlCıb bir makalesinde 
'Uyı1nü'1-eşer'i incelemiştir (bk. bibl.). 
Çeşitli siyer kıtaplannın kaynakları arasın
da yer alan eser NCıreddin el-Halebi'nin 
es-Siretü '1-Ija1ebiyye'sinin iki önemli 
kaynağından biridir. z. Nı1rü'1-'uyı1n ii 
te1{ıişi sireti'l-emini'l-me'mıln MuJ:ıam
med şallalllihü 'a1eyhi ve sellem (es
Slretü's-sugra). 'Uyunü'1-eşer'in muhta
sarı olup Süleyman b. Müslim el-Harş ta
rafından yayımlanmıştır ( Riyad 1414/ 

1993). 3. en-Neff:ıu'ş-şez,i li şerJ:ıi Cd
mi'i't-Tirmiz,i (el-'Arfü 'ş-şe;;,l, el-Fevf:ıu 'ş
şe;;,l, el-Müna~~af:ıu'ş-şe;;,l). Eserde Tir
mizi'nin e1-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i "Kitabü'ş-

lbn Seyyidünnas·ın Büşra'l-lebib bi-?ikra'l-f:ıabib adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsamed

din, nr. 361) 
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Şalat"ın yarısına kadar şerhedilmiştir. İbn 
Seyyidünnas·ın. el-01mi'in üçte birinden 
azını on cilt halinde şerhettiği yönündeki 
iddianın (Keş{ü'?-?Unün, ı. 559) bir daya
nağı bulunmadığı belirtilmektedir (en
Nef/!.u'ş-şe?T, n eş redenin giriş i , l, 70). Zey
nüddin el-lraki. Tekmiletü Şerl;i't-Tirmi
?;i adıyla bu esere dokuz ci lt daha ilave et
mişse de şerhi tamamlayamamıştır. en
Nefl;u'ş-şe?;i üzerinde Abdurrahman b. 
Salih Muhyiddin doktora çalışması yap
mış ( 1406/ 1986. el-Camiatü'l-islamiyye 
IMedineJ. Kısmü'd-dirasati'l-ulya, I-lll). 
Ahmed Ma'bed Abdülkerim de eseri tah
kikederekyayımlamıştır(l-ll , Riyad 1409). 

4. Minal;u'l-midal; (Şu'ara'ü'ş-şai)abe, 
eş-Şu'ara' mine'ş-şaf:ıabe). Ashabın Re
sul-i Ekrem'in methine dair şiirlerini. ayrı
ca mersiyelerini ihtiva etmekte olup İbn 
Seyyidünnas'ın 116 beyitlik bir kasidesiy
le başlayan eserde şiirlerine yer verilen 
sahabiler alfabetik olarak sıralanmış . ha
yatlarına dair kısa bilgilerden sonra şiir
lerinin bazı beyitleri veya bir bölümü zik
redilmiştir_ Min al) u '1-mida]J İffet Visal 
Hamza tarafından neşredilmiştir(Dımaşk 
1407/ 1987) . S. Büşra'l-lebib bi-?;ikra'l
J;abib. Hz. Peygamber için yazılan kasi
delerle bunların şerhlerinden ibaret olan 
eserdeki ilk kaside Ka'b b. Züheyr'in Ka
şidetü'l-bürde's i olup müellifin bu ka
sideye yaptığı şerh 'Uddetü'l-me'ad ii 
'aruzi Banet Sü'ad diye adlandırılmış 
(Brockelmann. GAL Suppl., ll, 77). diğer 
kasideler alfabetik olarak sıralanmıştır. 
Süleymaniye ( Karaçelebizade Hüsamed
din, nr. 361 ). Bursa Hüseyin Çelebi(nr. 34) 

ve Du b lin C hester Beatty ( nr. 5163) kütüp
hanelerinde bulunan eserin bazı kısımları 
H. G. L. Kosegarten tarafından Carminum 
Orientali um Triga ile birlikte yayımian
mış (Stralsund ı 815). eserin bu neşrinde 
Türkçe ve Farsça birer kasideye de yer ve
rilmiştir (Serkls, 1, 126; diğer nüshalan için 
b k. Selahaddin el-Müneccid, s. 315-3 ı 6). 

6. el-Ma~t.imdtü'l-'aliyye ii keramati'ş
şa]Jabeti'l-celiyye (nşr. iffet Visal Hamza, 
Kahire 1406/1986). 7. Divanü İbn Seyyi
dinnas (n ş r. Garlb Muhammed Ali Ahmed, 
1-11, Kahire 1991-1992) . 8. el-Kaşidetü'l

'ayniyye. Bir nüshası Rampur'da bulun
maktadır (Brockelmann , GAL Suppl., ll, 

77). g_ el-Kaşidetü'l-ldmiyye . Bu ese
rin de bir nüshası RampOr'dadır (a.g.e., 
a.y.). 

İl;ın Seyyidünnas'ın kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: ed-Dür
rü'n-neşir 'ala ecvibeti'ş-şeyl] Ebi'I
Ifasan eş-Şatjir (fıkha dairdir; İZaf:ıu'l
meknün, 1, 453). Ecvibetü İbn Seyyidin-
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n as 'an mesa'ili İbn Ay be k lehu 'an al;
fqi men le~ıyehu mine'ş-şüyul], Es
ma'ii men nu~ıle 'anhü mine'ş-şa]Jabe 
şey' min şi'r müte'alla~ bi'n-nebi şal

Iallt.ihü 'aleyhi ve sellem, Kaşa'id şi'
riyye ii agraz mul]telife mine'I-medl; 

ve'l-vaşt ve'l-a]]ld~ı'l-fazıla, Kitdb ii 11-
mi'l-'aruz, Tal;şilü'I-işabe ii tatçlili'ş
şal;Qbe. Müellifin dedesi Ebu Bekir Mu
hammed b. Ahmed İbn Seyyidünnas'ın 
ümmüveledlerin satılamayacağına dair 
eseri bazı kaynaklarda (i b n Kadi Şühbe, 
ı ı . 296) ona nisbet edilmiştir. Abdülkerim 
Emin Münevfili'nin İbn Seyyidünnas 
ve edebühu adıyla bir yüksek lisans ça
lışması yaptığı belirtilmektedir (Camia
tü'I-Ezher kü lliyyetü'l-lugati'I-Arabiyye ). 
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İBN SiDE 
(ö~l,)!f) 

Ebü'l-Hasen Ali b. İsmail 
ed-Darir el-Mürsi 
(ö . 458/1066) 

Lugatçı, edebiyat 
ve dil alimi. 

_j 

398 (1008) yılında Mürsiye'de (Murcia) 

doğdu. Dedelerinden Side'ye nisbetle İbn 
Side olarak tanınır. Babası gibi ama oldu
ğundan Darir la kabı ile de anılan İbn Slde 
öğrenimine babasının yanında başladı. 

Altı yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 
Daha sonra Ebü'I-Aia Said b. Hasan ei
Bağdadi, Ebu ömer Ahmed b_ Muham
med et-Talemenki. Ebu Osman Said b. 
Muhammed ve Ebu Bekir ez-Zübeydi gi
bi alimlerden Arap dili, lugat. kıraat. tef
sir, fıkıh, hadis. felsefe ve mantık dersleri 
aldı. Güçlü hatızası sayesinde birçok lu
gat ve gramer kitabını ezberledi. Muh
temelen Mürsiye'de meydana gelen siya
si olaylar sebebiyle buradan ayrılarak Da
n iye'ye (Denia) gitti. Daniye Emlri Ebü'J
Ceyş Mücahid b. Abdullah el-Amiri ile ta
nışarak yakın ilgi ve himayesine mazhar 
oldu. Ancak Mücahid ei-Amirl'nin vefatın
dan sonra ( 436/ 1 045) yerine geçen oğlu 
İkbalüddevle Ali b. Mücahid el-Muvaffak 
ile arası açılınca Daniye'den ayrılmak zo
runda kaldı. Bir müddet sonra bir kaside 
sunarak emirden af diledi ve tekrar Da
niye'ye döndü (Yaküt, V, 86). 25 Rebiüla
hir 458 (26 Mart 1 066) tarihinde burada 
vefatetti(ibn Hallikan, lll , 330-331). 

Arap dili. edebiyatı ve tarihi alanların
da geniş bilgi sahibi olan İbn Side'nin asıl 
şöhreti lugat sahasındadır. Bazı beyit ve 
kıtaları kaynaklarda yer almakla birlikte 
şiirlerinin çoğu zamanımıza intikal etme
miş. sadece Urcuzetü tjamis adlı man
zumesiyle İkbalüddevle için yazdığı bir 
kasidesi günümüze ulaşmıştır. İbn Side 
aralarında Ebu Abdullah Muhammed b. 
Halesa eş-Şezuni. EbÇı Bekir Muhammed 
b. Ali b. Halef, Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali 
ei-Mürsi ve Ebu ömer Ahmed b. Muham" 
med et-Temlmi gibi sirnaların bulunduğu 
öğrenciler yetiştirmiştir. 

Eserleri. 1. ei-Mul;ıkem* ve'l-mul;i
tü'l-a'?am. Mücahid b. Abdullah ei-Ami, 
rl'nin isteği üzerine Halil b. Ahmed'in Ki" 
tabü 'I" 'Ayn'ı tarzında yazılmış on iki ci.lt
lik bir h,ıgat olup ı. cildi Mustafa es-SeJQ<il 
ve Hüseyin Nassar (Kahire 1377/ 1958).11. 

cildi Abdüssettar Ahmed Ferrac (Kahire 
1377/ 1958). lll. cildi Aişe Abdurrahman 


