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ünlü şahıs , aile ve hanedanlar da anlatı
lır. Kitabı Sami ed-Dehhan (I-III, Dımaşk
195!-1968) ve Halil el-MansQr (Beyrut
1417/1996) neşretmiş. Georg Wilhelm
Freytag. eserden seçmeler yaparak Latince tercüme ve açıklamalarla birlikte
Selecta e historia Halebi adıyla yayım
lamıştır (Paris 1819; Bonn 1820) . Eser,
Gabriel- Joseph Edgard Blochet tarafın
dan da kısmen Fransızca'ya çevrilmiştir
("L'histoire d'Alep de Kamaladdin", Reuue de /'Orient Latin, Paris 1896, s. 509565; ı 18971. S . 146-235; ı 1898 ı. S. 37- I 07;
ı 18991. s. 1-49; Histoire d'Alep, Paris 1900).
3. Kitabü'd-Derari ii ?;ikri'?;-?;erari (Te;;kiretü'l-aba ve tesliyetü'l-ebna) . On üç bölümden meydana gelen eser baba -evlat
münasebetleri hakkındadır. Halep EyyQbl
Hükümdan el-Melikü'z-Zahir'in adına yazılan ve oğlu el-Melikü'l-Azlz'in doğduğu
gün kendisine takdim edilen kitabın müellif nüshası (N uruosmaniye Ktp., nr. 3790)
önce Şelaşe Resa'il adlı bir eserin ikinci
risalesi olarak ( Kastantiniye 1298). daha
sonra da Ala Abdülvehhab Muhammed
tarafından mOstakiilen (Kahire l404/l984)
yayımlanmıştır. 4 . Kitabü Dc.v'i'ş-şabd]J.
fi'l-]J.aşşi 'ale's-sema]J.. EyyQbl Hükümdan el-Melikü'l-Eşref Muzafferüddin Müsa adına telif edilen eser. Ta'rifü'l-kudema' bi-Ebi'l-'Ala' adlı kitap içinde-basıl
mıştır (Kah i re 1363/l 944) . s. Kitabü '1-AJJbdri'l-müstefade ii ?;ikri Beni Ebi Cerade . Müellifin mensup olduğu Beni Ebu
Cerfıde ailesinin tarihi hakkındadır (Yakut. xvı. 5-6). Samled-Dehhan bu eserin
bir nüshasını bulduğunu belirtmiştir
(Zübdetü'l-l:faleb, neşredeningirişi, ı. 4748). 6. Kitdb fi'l-ôat ve 'ulı1mihi ve vaş
fi adabihi ve a]slamihi ve tun1sihi ve
md cd'e (Yaküt, XVI, 45). 7. Kitdbü'l-İn
şdt ve't-ta]J.arri ii def'i':v?.ulmi ve't-tecerri 'an Ebi'l-'Ala' el-Ma'arri. Ebü'lAla el-Maarrl ve ailesine dair olup Ragıb
et-Tabbah ' ın İ'ldmü'n-nübela' bi-tdriJJi
l:falebe'ş-şehbd' (Halep 1343/ 1925, IV, 78
vd.) ve Mustafa es-Sekka ve diğerlerinin
Ta'rifü'l-Jsudema' bi-Ebi'l-'Ala' (Kahire
ı 944. ı 986). adlı eserleri içinde yayımlan
mıştır. 8. et-Te?;kire. Eski Arap edebiyatı
ve temsilcileri hakkındadır. On altı bölüm
olan ve 637'de (1239-40) tamamlanan
eser Fuat Sezgin tarafından yayımlanmış
tır (Frankfurt 1992). 9. Kitabü Tebridi ]J.arareti'l-ekbad fi'ş-şabr 'ala fı]sdi'l-ev
lad (Keşfü '?-?UnD.n, I, 337) . 10. el-Vuşla
ile'l-]J.abib ii vaşfi't-tayyibat ve't-tib .
Çeşitli ilaç. parfüm, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasına dair olan eseri Sellma
MahcQb ve Düriyye el-Hatlb neşretmiştir
(l-ll, Halep l406-1408/l986-1988).
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(yo..>Yf .:ı-ıf)
Ebü'l-Velld İsmaıl b. Yusuf
b. Muhammed el-Kaim-Biemrillah
b. Ferec en-Nasrl
(ö . 807/1404 [?])

L

Nasrller hanedanına me nsup
tarihçi, edip ve şair.

_j

725-727 (1325-1327) yılları arasında
(Granada) doğduğu tahmin
edilmektedir. Dedesi Muhammed b. Ferec, Gırnata' da hüküm süren Nasrller'den
(Beni Ahmer) Sultan ı. İ smail' i n kardeşiydi
ve onunla anlaşmazlığa d ü şmesi sebebiyle Kuzey Afrika'ya geçmiş, tahta yeğeni
IV. Muhammed çıkınca da geri gelip Kaim- Biemrillah unvanıyla taraftarlarından
biat almıştı. Ancak başarı şansını kaybedince tekrar Kuzey Afrika'ya dönmek zorunda kalmıştı (727/ l 327). Büyük ihtimalle onun başarısızlığının h.emen ardından
ailesinin diğer fertleri de Endülüs'ten göç
etmiş ve bir süre Cezayir'in Bicaye (Bougie)
şehrinde oturduktan sonra Merlnller'in
başşehri Fas şehrine gitmişlerdir. İbnü'l
Ahmer, bölgenin en önemli kültür ve ilim
merkezlerinden Fas'ta öğrenim gördü ;
çok sayıda hocadan fıkıh, hadis, ensab,
nahiv ve tarih dersleri alarak özellikle taGırnata'da

rih ve edebiyat alanında temayüz etti.
Onun yetişmesinde etkili olan alimierin
başında İbnü'l-Hafid künyesiyle tanınan
Abdurrahman b. Rüşd, Mindil İbn AcurrQm, Fas şehri kadısı Muhammed b. Ahmed el-Fiştall, Muhammed b. Said er-Ruaynl ve Ebü'l-Kasım b. Rıdvan'ın isimleri sayılmaktadır. İbnü'l-Ahmer hakkında
bir kitap yazan Abdülkadir Zirname'nin
onun hocalarının sayısını otuz dörde kadar çıkardığı görülür (Ebü 'i-Velid ibnü 'iAhmer, s. ll6-ı26).
İbnü ' l-Ahmer erken yaşlarda M erini sahimayesine girdi. Ailesiyle birlikte bu ülkeye geldiğinde tahtta bulunan
Sultan Ebü'l-Hasan'la (ı 331- ı 348) görüş
ınediği sanılmaktadır. Çünkü Fas tarihi
üzerine yazdığı Ravzatü 'n-nisr in adlı
eserinde onunla ilgili haberleri başka kişilerden naklen vermektedir. M erini sarayının himayesine büyük ihtimalle Ebü'lHasan'ın oğlu Ebu İ nan zamanında (ı 3481359) giren İbnü'l-Ahmer. kısa süre sonra sultan nezdinde büyük bir değer ve itibar kazandı. Onun maiyet erkanı arasın
da Cezayir ve Thnus seferlerine katıldığı,
ayrıca sarayda devrin önde gelen alim ,
şair ve edipleriyle yapılan sohbet meclislerinde hazır bulunduğu bilinmektedir.
Fakat saraydaki görevinin ne olduğu hususunda bilgi yoktur. Ebu inan' ın ölümünden sonra Merinller'in siyasi kriz içine düş
mesi ve yönetimin vezirlerin eline geçmesi, İbnü'l-Ahmer'in saraydaki itibarın ı
giderek kaybetmesine ve maddi durumunun kötüleşmesine yol açtı. Sonunda
başşehir Fas ' ı terkederek saraya muhalif Merlnl emirlerinin merkezi haline gelen Sicilmase'ye gitti ve şehrin hakimi
Abdülhallm b. Ebu Ali'den iltica talebinde bulundu. Onun bu şehirde ne kadar
kaldığı tesbit edilememektedir ; ancak
Bicaye'nin ll. Ebu Zeyyan tarafından iş
gal edilip Abdülhallm'in idaresine son verild i ği 764 (1363) yılında Fas'a döndüğü
sanı l m aktadı r. ibnü'l-Ahm er 'in bundan
sonra M erini sultaniarına ne derece yakınlaşabildiği bilinmemekle beraber baş
ta Müstevda'u'l-'aldme adlı eserini ithaf ettiği katip Ebu Zekeriyya Yahya b.
Ebu Dülame olmak üzere vezir ve katiplerle çok iyi ilişkiler kurduğu görülmektedir. Hayatının sonuna doğru Sultan Ebu
Said Osman zamanında ( 1398-1420) bir
süre de kadılık yapan ibnü'l-Ahmer 807
(1404) veya810 (1407) yılında Fas şeh 
rinde vefat etti.
rayının

İbnü'l-Ahmer'in eserleri daha çok Endülüs ve Mağr i b tarihleri, biyografiler ve
şiirlerden oluşmaktadır. Kitaplarında Gır-
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nata Beni Ahmer Emirliği'ni, himayelerine mazhar olduğu Meriniler'i ve komşu
ları Abdülvadiler'i ele almış ve bu devletlerin tarihlerinden başka önde gelen siyaset adamları ile şair ve ediplerini de tanıtarak çağdaşları ibn Haldun. ibn Merzfık el-Hatib ve Lisanüddin ibnü'l-Hatib
gibi Endülüs ve Kuzey Afrika'nın tarih ve
kültürüne önemli katkılarda bulunmuş
tur. Şiirlerinde birçok şairle yarıştı ğından
bahseder ve kendisini Abbasi Buhtüri
ile Ebu Temmam'ın seviyesinde gördüğü
nü söyler (1'/eşlru {era'idi'l-cüman, s. 377 ,
382, 386, 389). Çeşitli eserlerinde, özellikle Neşirü'1-cüman'ında (A'lamü'/-Magrib ve'l-Endelüs, s. 77-95) 470 beyit tutarında şiiri bulunmaktadır. Bunlar Hz. Peygamber için birkaç mevlidiye kasidesi, bazı Gırnata ve Merini hükümdarları ile onların katip ve hacibierine yazılmış methiyeler. müstakil veya mevlidiyelerin giriş
Ierinde yer alan gazellerle kendi ilim ve
edebi yetenekleriyle övündüğü fahriyyelerden ibarettir. Ayrıca takriz. tebrik, ta'ziye ve şifa dileği gibi gündelik münasebetlere dair bazı parçalarla Iugaz, muamma. cinas. tıbak, tekrar. reddü'l-acüz
ale's-sadr, tevriye gibi edebi sanatların
icra edildiği beyit ve kıtaları da bulunmaktadır. Başta Merini katip ve hacibi Ahmed el-Kabaili ve fakih Ali el-Akili olmak
üzere devrin ileri gelen ricaline sanatlı
nesirle yazdığı mektupları da günümüze
ulaşmıştır. Bunların içinde özellikle çe şitli ilimiere dair kitap adlarını tevriyeli
biçimde saydığı uzunca bir mektubu (1'/eşir u {era'idi'l-cüman, s. 227-232) edebiyat açısından orüinal bir örnektir. Onun
şiirlerde ve diğer edebi eserlerinde sanat
yüklü ağdalı bir üslfıp kullanmasına karşılık hal tercümeleri ve tarih kitaplarında
sade bir anlatım tercih ettiği görülür.
Eserleri. 1. Neşirü'1-cüman ii şi'ri men
ve iyyahü'z-zaman. Endülüs ve Mağrib'den çoğu görüşüp tanış
tığı hükümdar. vezir, emir. katip ve kadı
gibi yüksek ta bakaya mensup yetmiş kadar şair ve edibin hal tercümeleriyle şiir
ve nesirlerinden örnekler ihtiva eder. 776
(1374-75) yılında yazılan ve VIII. (XIV.) yüzyıl Batı islam edebiyatı hakkındaki önemli
kitaplardan biri olan eserin girişinde şii
rin dini açıdan hükmü, fazileti, camilerde okunmasının mubah olduğu belirtilmekte, güzelliğinin şartları ve yazımında
kullanılan başlıca edebi sanatlar anlatıl
maktadır. Eser A'1amü'1-Magrib ve'1Ende1üs (fi'l-/!:arni'ş-şamin) adıyla neşre
dilmiştir (nşr. Muhammed Rıdvan ed-Daye, Beyrut 1967). 2. Neşiru fera'idi'1-cüman ii na~mi iuJ:ıuli'z-zaman. 799'da
na~ameni
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ve 1967' de Muhammed
ed-Daye tarafından yüksek lisans
tezi olarak hazırlanıp Beyrut'ta yayımla
nan eserde. VIII. (XIV.) yüzyılda Doğu ve
Batı islam dünyalarında yaşayan otuz bir
şair ve edibin hal tercümesiyle şiir ve nesirlerinden örnekler bulunmaktadır: müellif eserin sonuna kendi hal tercümesini
de eklemiştir. M. Rıdvan ed-Daye yazarın
hayatını . edebi kişiliğini ve yetiştiği çevreyi geniş bir şekilde incelemiş (s. 7-2 ı 3).
daha sonra bunları çıkararak kitabı Me-

vede bulunmuştur. Bu kolektif eseri son
olarak Ebu Zeyd Abdurrahman b. Abdülkadirel-Fasi(ö. 1096/ 1685) ihtisarve ikmal etmiş, Abdülkadir Zirname de bu son
şekliyle yayımiarnıştır (Mecelletü '1-Ba/:ışi '/'ilmi, sy. 3, 4, 5 1I 964- I 9651) Kitap daha
sonra tekrar neşredilmiştir (Rabat 1972,
1975). 7. ŞerJ:ıu Bürdeti'1-Buşiri . Fas
Hamzaviyye Kütüphanesi'nde eksik bir
nüshası bulunmaktadır (Hizanetü'l-KaraviyyTn, nr. 40/463). Ebu Zeyd Abdurrahman
el-Cadiri (ö. 8 ı 8114 ı 5) tarafından ihtisar

şahirü 'ş -şu'ara' ve'1-küttc'ıb fi'1-Meşn]f

edilmiştir.

ve'1-Endelüs ve'1-Magrib adıyla tekrar
yayımiarnıştır (Beyrut 1406/1986). 3. Müstevda'u '1-'aWme ve müstebdi'u'1-'allame. Hükümdar mektuplarının başına konulan tuğra ile (ala me) tuğra görevlisi katiplerden bahseden eser 796'dan (1394)
az önce yazılmış ve Merini katibi Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebu Dülame'ye sunuı
muştur (nşr. Muhammed et-Türki et-Tün is! - Muhammed b. Tavlt et-Tıtvanl, Rabat I 933) . 4. Ravzatü'n-nisrin ii a]]bari
(Beni'Abdi'l-Vad ve) Beni Merin. Merini Hükümdan Ebu Said el-Asgar Osman
b. Ahmed'e takdim edilen eserde Merlniler övülmekte. onların hasımları olan
Abdülvadiler yerilm ektedir. ilk defa Fransızca tercümesiyle birlikte bir bölümü BG
Ali Gavsl- Georges Marçais (Paris ı 9 ı 7).
daha sonra tamamı E. Levi -Provençal tarafından yayımianmış ("Deux nouveaux
manuscrits de la Rawdat an-nisrin d'Ibn
al-Ahmar", JA, sy. 2031 ı 9231. s. 219-255),
bunları Abdülvehhab b. Mansur'un neş
riyle (Rabat 1382/1 962) Miguel Angel Manzano'nun ispanyolca tercümeli yeni neş
ri (Madrid ı 989) takip etmiştir. Eseri Muhammed b. Kasım b. ZakGr(ö. 112011708).
ibn Ebu Zer'in e1-Enisü'1-Mutrib'iyle birlikte e1-Mu'ribü'1-mübin 'amma tazammenehü'1-Enisü'1-mutrib ve Ravzatü'nnisrin adıyla ihtisar etmiştir. S. en-NeiJ:ıatü 'n-nisriniyye ve '1-1emJ:ıatü'1-Me
riniyye. Abdülazizel-MelzGz'un Na~
mü's-sü1Uk ii'1-enbiya' ve'1-]]u1eiô.'
ve '1-mü1Uk'üne nazire olmak üzere kaleme alınmıştır. Merini Sultanı Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ebu Salim'e sunulan eser.
Merini hükümdar ailesinin ve diğer devlet adamlarının geçmişini anlatan 112 beyitlik bir üreüze ile şerhidir (nşr. Adnan
M. et-Tu'me, Dımaşk 1992). 6. Büyutô.tü
Fasi'1-kübra (Meşahiru büyütati Fas,
Zikru ba'zı meşahiri Fas fi'l-/!:adim). Yazı
mı ibnü'l-Ahmer tarafından başlatılan ve
Fas ' ın meşhur aileleriyle eşrafına ait biyografileri içeren kitaba daha sonraları
isimleri bilinmeyen bazı müellifler de ila-

ibnü'l-Ahmer'in kaynaklarda adı geçen
eserleri de şunlardır: Fehrese, Te'nisü'n-nüfUs ii tekmili na]ftı'1-'arus,
Arô.'isü'1-ümerô.' ve neia'isü'l-vüzerô.',
Feridü'l-'aşr ii (min) şi'ri Beni Naşr, e1Müntel]ab min düreri's-sü](ik ii şu'a
ra'i'1-]]alifeti'l-erba'ati ve'1-mü1uk, ljadi]fatü'n-nisrin ii a]]bô.ri Beni Merin,
A 'yanü M edineti Fas, :fikru yô.]füteti 'l-gö.1iye ii' d -dev1e ti's- Sa'idiyyeti '1Meriniyye .

( 1397)

yazılan
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