İBN UNEYN
görülmüştür.

Zehebl ise bu iddianın doğ
ru olmadığını belirtmiştir (A'lamü 'n-nübela', IX, I 17. I 18).

İbn Uleyye 13 Zilkade 193'te (28 Ağus
tos 809) Bağdat'ta vefat etti ve Abdullah
b. Malik Kabristanı'na defnedildi. Kardeşi Rib'l ile oğulları Dımaşk Kadısı Eb Cı Bekir Muhammed ve Hammad da muhaddis olup üçüncü oğlu İbrahim'in ise Kur'an'ın mahiCık olduğunu savunan. İmam
Şafii ile münazaralar yapan. Cehmiyye
mezhebine mensup bir kelamcı olduğu
belirtilmektedir (Hatlb, VI, 20-2 3).

İbn Sa'd, Yahya b. Main, Ali b. Medln'i.
. Ebu DavCıd ve Nesai'nin si ka olarak değerlendirdiği. Ahmed b. Hanbel'in güvenilirliğin zirvesinde gördüğü ve Şu'be b.
Haccac' ın "seyyidü'I-muhaddisln" diye nitelendirdiği İbn Uleyye'nin rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Onun son derece güçlü bir hafızaya sahip olduğu. bu
sebeple hadis rivayet ederken önünde yazılı metin bulundurmadığı belirtilmektedir. Ahmed b. Hanbel'le birlikte iken yanIarına gelen bir kişinin. Abdullah b. Amr
b. As'ın hadisleri yazmak için izin istemesine Hz. Peygamber'in olumlu cevap verdiğini gösteren hadisi (Eb ODavOd, "<ilim",
3) rivayet etmesi üzerine İbn Uleyye'nin
bunun yalan olduğunu söylemesine bakılacak olursa (Ahm ed b. Hanbel. ı . 244245 ; ll , 388) onun hadisleri ezberden rivayet etmekle kalmayıp aynı zamanda
hadis yazmanın yasak olduğu görüşünü
benimsediğini göstermektedir. EbCı DavCıd'un hata yapmayan muhaddis bulunamayacağını söyledikten sonra İbn Uleyye'yi bundan istisna etmesi (Zehebl, Mizanü'l-i'tidal, I, 2 16), Cabir b. Abdullah'ın
rivayet ettiği müdebber* konusundaki
hadiste (E bO DavOd, ""'t~". 9; Nesa!, "Büyü'", 84) köle ile efendisinin adlarını değiştirerek nakletmesi dışında bir kusuru
bulunmaması onun zabtının da son derece sağlam olduğunu ortaya koymaktadır.
İbn Uleyye'ye nisbet edilen Kitôbü'tTahfıre, Kitfıbü 'ş-Şalr'it, Kitfıbü 't- Telsir

ve Kitfıbü'l-Menfısik adlı eserlerin (İb
nü'n-Nedlm, s. 227) günümüze gelip gelmediği bilinmemekte. EbCı Bekir ei-Ebherl'nin oğlu EbCı Ca'fer'in er-Red 'ala
İbn 'Ule yye adıyla bir kitap yazdığı kaydedilmektedir (a.g.e., s. 20 ı ).
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ona büyük saygı gösterdi. 623'te ( 1226)
kendisini elçi olarak tayin ettiğinde İbn
Uneyn Erbil'de İbn Hallikan'la görüştü.
Hükümdar daha sonra onu vezir tayin
etti. ei-Melikü ' I-Muazzam'ın ölümünün
ardından oğlu ei-Melikü'I-Eşref Musa zamanında göreviriden ayrılıp evine çekilen
İbn Uneyn 20 Reb'iülewel 630'da (4 Ocak
1233) Dımaşk'ta vefat etti. Kaynaklarda
iyi bir şair olmasının yanında hadis. fıkıh,
tefsir. lugat. mantık. tarih. astronomi ve
matematik gibi ilimlerle de ilgilendiği
kaydedilmektedir.
Büyük Arap

şairlerinin

eserlerini ince-

(~..:_r.l)

lediği anlaşılan İbn Uneyn'in şiirleri. fasih

Ebü'l-Mehasin Şerefüddin Muhammed
b. Nasrillah b. el-Hüseyn
b. Uneyn ei-Ensari
(ö. 630/1233)

lafızlarla sağlam terkiplerden oluşan mükemmel bir örgüye sahiptir. Bu ise onun.
el-Cemhere'den ezbere nakiller yapabiIecek derecede güçlü Iugat bilgisinden
ileri gelmektedir. Hicivlerinde halk diline
ait kelimeler kullanması uzun zaman değişik bölgelerde bulunmasından kaynaklanmış olmalıdır. Hemen herkesi hicvetmeyi adet haline getiren İbn Uneyn. insanların sadece yanlışlarını değil bazı vücut sakatlıklarını da hiciv konusu yapmış
tır. Mi]frdzü'J-a'rdz adlı SOO beyitlik bir
şiirinde Dımaşk büyüklerini bu açıdan
eleştirmiş. bu yergileri sebebiyle zındık
lıkla itharn edilmiştir.

Hicivleriyle

tanınan şair

ve vezir.

~

9 Şaban 549'da (19 Ekim 1154) Dımaşk'
ta doğdu. Soyu ensara dayandığından Ensari nisbesiyle anılır. Dımaşk'ta Ebü'I-Kasım İbn Asakir, Ebü's-Sena Muhammed b.
Arslan eş-Şeyzer'i. Kutbüddin en-NişabCı
rl ve Kemaleddin eş-ŞehrezCır'i'nin , Bağ
dat'ta MinCıçihr b. Türkanşah'ın derslerine devam etti. İbn Düreyd'in meşhur sözlüğü el-Cemhere'yi adeta ezberledi. On
altı yaşında iken şiir yazmaya başladı. Yetiştiği dönemde Suriye bölgesini NCıreddin
Mahmud Zengl yönetiyordu . İbn Uneyn
daha sonra burada EyyCıbl Devleti'nin kuruluşuna şahit oldu . Zeng'iler ve EyyCıbl
ler devrinde devlet yöneticileri. vezirler.
kumandanlar ve alimler için hicviyeler yazan İbn Uneyn. Selahaddin-i EyyCıbi'ye şi
kayet edildi (570/ 1 ı 75). Bu olay üzerine
Dımaşk'tan sürüldü ve yaklaşık yirmi yıl
boyunca Suriye, Azerbaycan. Horasan.
Gazne, Harizm ve Maveraünnehir'de dolaştı. Rey'de bulunduğu sırada Fahreddin
er-Razi'den yakın ilgi gören İbn Uneyn ona
birçok defa methiye yazdı. Rey'den Hindistan'a, oradan da Yemen'e geçti. Yemen'de hüküm süren Selahaddin-i EyyCı
bi'nin kardeşi Seyfülislam Tuğtegin'e yazdığı şiirler sebebiyle onun iltifatlarına
mazhar oldu. Bir müddet Yemen'de kaldıktan sonra Mısır'a gidip gelerek ticaretle uğraştı. Mısır'da bulunduğu süre içinde
edebiyat ve şiir meclislerine devam ederek " Dımaşk şairi" unvanı ile tanındı.
İbn Uneyn. Selahaddin-i EyyCıbi'nin ölümünden ( 589/ ı ı 93) sonra Dımaşk'a dönmek için EyyCıbl Sultanı I. ei-Melikü'I-Adil'e
bir methiye yazdı ve hükümdarın izniyle
593'te (1197) Dımaşk'a geri döndü. eiMelikü'I-Adil'in oğlu ei-Melikü'I-Muazzam

İbn Uneyn'in şiirleri daha sonra derlenerek divan haline getirilmiş. çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan
divan Hal'il M erdem Bek tarafından yayım
Ianmıştır ( Dımaşk ı 946; Beyrut. ts.). Kaynaklarda onun İbn Düreyd'in el- Cemhere'sini ihtisar ettiği , el-Melikü'I-Azlz Iakabıyla bilinen Yemen Sultanı Seyfülislam
Tuğtegin'in hayatına dair et-Tarihu'l~zizi adlı bir kitap yazdığı kaydedil~ek
tedir.
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