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Ebü'l-Fazl el-Abbas b. el-Ahnef
b. el-Esved el-Hanefl el-Yemarni
(ö. 192/808)
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133 (750) yılı civarında Bağdat'ta doğ
du. Hicaz'ın Yername bölgesinden Hanife kabilesine mensup olan ailesinin Horasan'a yerleştiği, babasının Basra'ya dönerek 150 (767) yılında burada vefat ettiği
kaydedilmektedir (Hatlb, XII, ı 33) . Kaynaklarda tahsil hayatı hakkında bilgi bulunmayan şairin çok erken yaşlarda şiir
yazmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ünlü
şair Beşşar b. Bürd (ö. 167/783). İbnü'I
Ahnef'in sanat hayatının ilk yıllarından
söz ederken ondan "genç" diye bahseder.
Halife Harünürreşld'in gözde şairlerinden
olan İbnü'l-Ahnef. Horasan ve Ermenistan seferlerinde halifenin yanında bulundu, ancak vatan özlemine dayanamayın ca
izin alarak Bağdat'a döndü (Ebü'l-Ferec
el-isfahanl, VIII, 372). Aynı zamanda Bermeki ailesinin ileri gelen devlet adamlarıyla, özellikle Yahya b. Halid ve oğlu ca·fer ile de yakın münasebeti olan şairin
halifenin ve üst seviyedeki devlet adamlarının takdirlerini kazandığı , kendisine
bol bağış ve ihsanlar verildiği, devlet bürokrasisinde yüksek bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Türk asıllı yeğeni şair İbra
him b. Abbas es-SOII'nin Divan-ı inşa'ya
katip olarak tayin edilmesinde onun rolü olduğu söylenebilir. İbnü'l-Ahnef 192
(808) yılında Bağdat'ta vefat etti. Harünürreşld'den (ö. ı 93/809) sonra ve hac esnasında öldüğü, ayrıca Basra'da defnedildiği de rivayet edilmektedir. ömer Perruh
ise on un 198 (814) yılında vefat ettiğini
söyler (Taril]u' l-edeb, ll, 141). İbnü'l-Ah
nefin. şair Müslim b. Velid ve bir şiirinden
dolayı kendisini kafir ve günahkar olmakla itharn eden Mu'tezile ketarncı sı Ebü'lHüzeyl el-Allat ile aralarının açık olduğu
(Ebü'l-Ferecel-isfahanl, VIII, 354). bilinen
tek hicviyesini de onun hakkında yazdığı
kaydedilmektedir (Divan IAntuvan Nuayyim'in şerhiy l e birli kteL s. 222; ayrıca bk.
şerhedenin girişi. s. 18).
İbnü'l-Ahnefin şiirleri ölümünden sonra katip ve şair ZünbOr b. Ferec tarafın
dan derlenmiştir. Daha sonra EbO Bekir
es-SOII onun biyografisini yazmış ve şiir
lerinden seçmeler yapmıştır. Ebü'l-Ferec
el-İsfahil.nl el-Egani'sinde İbnü'l-Ahnef'e
ayırdığı bölümde bu biyografiden faydalanmıştır. Emir ve şair Ubeydullah b. Ta-

h ir (ö. 300/9 ı 3) Horasan'da onun divanının
bazı nüshalarını gördüğünü, hepsinin de
üzerinde "Şi'rü'l-Emlr Ebi'I-Fazi el-Abbas"
yazılı bulunduğunu belirtmektedir (el-Egani, VIII, 353) Yaküt, İbnü'l-Ahnefin kendi
zamanında bilinen divanının nüshalarının
birbirinden farklı olduğuna işaret etmektedir (Mu'cemü '1-üdeba', XII, 40-44).
SQI'l'nin İbnü'l-Ahnef'in şiirlerinden
seçmenin iki nüshası kaybolmuş,
üçüncü nüsha 1298'de (1881) İbn Matruh'un divanı ile birlikte istanbul'da basılmıştır. Kahire- Bağdat neşri (ı 367/1948)
istanbul baskısının tekrarıdır. Bu neşirde
yer alan şiirler genellikle kısa parçalardan
oluşur. Atike el-Hazred, İbnü'l-Ahnef'in
divan ı üzerine yaptığı tezi (Divan d'al-'Abbas b. al-Af:ına{, Paris I 953) Kahire'de yayımlamıştır (ı 373). Divan, Darü Sadır yayınevi tarafından da birkaç defa basılmış
(Beyrut ı 965, 1398/1 978). Abdülmedd elMolla, Medd Tarrad ve Antuvan Nuayyim
tarafından şerhedilmiştir (bk. bi bl.). Medd Tarrad ile Antuvan Nuayyim şerhleri
nin sonunda İbnü'l-Ahnef'in el-Egani'deki biyografisiyle İshak el-Mevsıll ve İb
rahim el-Mevsıll gibi bestekarlar tarafın
dan bestelenip okunmuş bazı şiirleri de
yer almaktadır (Divan 1Med d Tarrad'ın
şerhiyle birlikteL s. 287-303; a.e. IAntuvan
Nuayyim'in şerhiyle birlikteL s. 379-399).

yaptığı

Bir iki mersiye ve hiciv parçası

dışında

İbnü'l-Ahnef'in şiirlerinin tamamı gazel

türündedir. Ömer b. EbO Rebla, Cemll,
Ahvas ve Ard gibi Hicaz şairlerinin takipçisi olan İbnü'l-Ahnef, idealize edilmiş bir
kadın tasviriyle platonik aşkı terennüm
etmiştir. Şiirlerinde Nercis. Nesrin, Hind,
Suad gibi platonik aşk şiirlerine konu olmuş birçok sevgili adı geçmektedir. Şiir
lerinin dörtte üçü Fevz adını verdiği sevgiliye dairdir. Bununla beraber onun maddi aşkın söz konusu edildiği şiirleri de vardır. Ancak bu tür şiirleri, EbO Nüvas'ın
sevgilinin maddi aşkı ile dopdolu olan şii 
rinin yanında son derece basit kalır. Süslü belagattan uzak, zarif. sade ve akıcı dili
EbQ Nuvas'ınkine benzer. İbnü'l-Ahnef'in
şiirine gösterilen rağbeti sırf dış (Helenistik) tesir! e veya eski Arap geleneğinde geçen Beni Uzre'ye has manevi aşkın büyüsü ile açıklamak yeterli değildir. Şairin
içinde yaşadığı toplumun eğilimini de
dikkate almak gerekir. Onun , Harünürreşid'in güzel sanatlara düşkünlüğüne ve
saray kadınlarının zevklerine hitap eden
şiirleri İbrahim el-Mevsıli gibi bestekar ve
şarkıcılara malzeme olmuştur. Dilci Riyaşi, tarihçi Zübeyr b. Bekkar ve İbrahim essarı gibi önemli şahsiyetlerle Cahiz. İbn
Kuteybe ve Mes'Odi gibi edip ve tarihçi-

!erin, Halife VasiJ5 gibi bir mOsiki severi n.
EbQ Bekir es-SOII gibi bir edibin ve Seleme b. Asım gibi titiz bir alimin onun şiirle
rine ilgi duyması, bunların geniş bir halk
kitlesi tarafından beğenildiğini göstermektedir.
İbnü'l-Ahnef'in aşk şiirleri Endülüs şii
rinde gazel türünün gelişmesinde büyük
rol oynamıştır. Bu hususu İbn Hazm ' ın
Tav1fu'J-J:ıamdme'sinden de anlamak
mümkündür (Güvercin Gerdanlığı, s.
215-216). Josef Hell ve Charles C. Torrey
gibi ilim adamları onun Arap edebiyatın
daki etkisini ortaya koydukları gibi Ahmed Ferid Rifai ve Nedb Muhammed elBehbitl gibi tenkitçiler de şiirlerinin ilgi
görmesinin sebeplerini tesbit etmeye çalışmışlardır (bk. bibl.) İbnü'l-Ahnef hakkında Muhammed Ali Sabbah el-'Abbas
b. el-AJ:ınef şd'irü'l-J:ıub ve'l-gazel adıy
la bir eser kaleme almıştır (Beyrut ı 990).
BİBLİYOGRAFYA :
İbnü'l-Ahnef. Divan [nş[ Kerem el-Bustanl),
Beyrut 1398/1978, neşredenin girişi, s. 5-13;
a.e. [Antuvan Nuayyim'in şerhiyle birlikte), Beyrut 1416/1995, s. 222; ayrıca bk. şerhedenin
girişi, s. 5-35; a.e. [Abdü lmedd el-Molla'nın
şerhiyle birlikte), Bağdad 1947; a.e. [Medd Tarrad'ın şerhiyle birlikte). Beyrut 1414/1993, şer
hedenin girişi, s. 7-16; Ebü Nüvas, Divan [nş[
E. Wagner). Wiesbaden- Kah i re 1958, I, 38-40;
İbn Kuteybe. eş-Şi'rve'ş-şu'ara' [nşr. Müfld Kumeyha). Beyrut 1401/1981, s. 429-431; İbnü'l
Mu'tez. Tabakiitü 'ş-şu'ara' [n ş[ Abdüssettar Ahmed Ferrac). Kahire, ts., s. 253-256; İbn Abdürabbih, el-'ikdü '1-ferid, V, 377-378; VI, 382-388;
Mes'Odi. Müriıcü'?-?eheb [Meynard), VII, 145148; Ebü'l-Ferec el-İsfahani, el-Egani, Beyrut
1957, VIII, 354-378; Merzübani. el-Müveşşa/:ı
[nşr. Ali Muhammed el-Bicavi). Kah ire 1385/
1965, s. 357-359; Ebü İshak el-Husri. Zehrü'ladab [nşr. Ali Muhammed el-Bicavl). Kah i re
1389/1969, ll, 944-948; İbn Hazm. Güvercin
Gerdanlığı [tre. Mahmut Kanık). İstanbul 1985,
s. 215 -216; Hatib. Taril].u Bagdad, XII, 127133; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', XII, 40-44; İbn
Hallikan, Vefeyat, lll, 20-27; Abdürrahim b. Ahmed el-Abbas!. Me'ahidü't-tenşiş[nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld), Kahire 1947, I, 54-57; Ahmed Ferld Rifai, 'Aşrü '1-Me'miın, Kah ire 1928,
ll, 393-399; Brackelmann. GAL, I, 73-74; Suppl.,
I, 114; Sezgin. GAS, ll, 513-514; Abdülvehhab
es-Sabüni, Şu'ara' ve devavin, Beyrut 1978, s.
144-145; Ömer Ferruh. Taril].u '1-edeb, ll, 141143; Ramazan Şeşen v.dğr.. Fihrisü mal].(iı(iiti
Mektebeti Köprülü, istanbul 1406/1986, ll, 4041; S. Enderwitz. U eb e als Beru{. Al-'Abbas Ib n
al-Af:ınaf und das Cazal, Stuttgart 1995; C. C.
Tarrey, "The History of al-c Abbas b. al-Al:ınaf
and His Fortunate Verses", JAOS, XV [ 1894).
s. 43-70; J . Hell, "a[-<Abbas ıbn al-AI:ınaf. der
Minnesanger am Ho fe Harun ar-Rasld's" , Islamica, ll, Leipzig 1926, s. 271-307; R. Blachere,
"Harı1nürreşld'in Saray Şairlerinden: 'Abbas ibnü'l-Ahnef'' [tre. Süleyman Tü i ücü). EAÜiFD, Xl
[ı 993), s. 170-175; a.mlf .. "a[-<Abbas b. ai-AJ:ı
naf", EJ2 (İng.), ı, 9-10; a.mlf.. "a[-<Abbas Ibn alAJ:ınaf'', EUn., ı, 5; Thomas Baver, "Al-<Abbas Ib n
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al-Ahnaf: Ein Literatur Geschichtlicher Sonderfall und seine Rezeption", WZKM, LXXXVIII
(ı 998). s. 65-1 07; "İbnü'l-Ahnef", iA, V/2, s.
842-843.
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Ebü'l-Mekarim Gıyasüddln Muhammed
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Ebü Abdiilah Muhammed
b. Ya'küb b. Yüsuf
eş-Şeybani en-Nisabüri
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hafızı .
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Onun kaynaklarda zikredilen ve genellikle Şa]Jil;ayn üzerine yapılmış müstahrec türü çalışmalar olduğu anlaşılan eserleri şunlardır: el-Müsta]]rec 'ale 'ş -Ş a 
]Ji}Jayn, el-Müsnedü '1-kebir, Ebü'I-Abbas Muhammed b. İshak es-Serrac'ın isteği üzerine hazır l adığı el-Müsta]]rec
'alô. Şa]Ji}Ji Müslim, el-Mul]taşarü 'ş-şa
}Ji}J el-müttefeku 'al eyh, el-'Avô.li, Kitô.bü'r-Risô.le (Hediyyetü '1-'ari{fn, ll. 41 ).
BİBLİYOGRAFYA :

İbn

Nukta. et-Ta~yfd li-ma'rifeti ruuati's-sü(nşr. Kemal Yusuf el-HOt).
Beyrut 1408/1988, s. 125; Zeheb1, Te;;kiretü '1f:ıuffa?, III, 864-866; a.mlf.. A'lamü'n-nübela',
m, 466-469; a.mlf.. el-i' lam bi-ue{eyati'l-a'lam
(nşr. Riyad Abdülham1d Murad- Abdülcebbar
Zekkar). Beyrut 1412/1991, s. 146; a.mlf.. Tarfl]u'l-islam: sene 331-350, s. 312-313; Yiifi1.
Mir'atü 'l-cenan, ll, 336-337; İbn Tağr1berd1. enNücCımü 'z-zahire, lll, 313; Süy0t1, Taba~atü '1l).ufffı?(Lecne). s . 355-356; İbnü'l-İmad. Şe;;erat,
ll, 368; İbnü'I-Gazz1, Dfuanü '1-islam (nşr. Seyyid
Kisrev1 Hasan). Beyrut 1411/1990,1, 163; Hediyyetü '1-'arifin, ll, 41; Kettan1. er-Risaletü '1müstetrafe(Özbek). s. 21; KaysAI-i Kays. el-iraniyyCın, 11/2. s. 390-391. !Al
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fakihi ve hadis alimi.
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733 Recebinde (Nisan 1333) Bağdat'ta

ZSO'de (864) doğdu . Babası ve ilk dönemlerde kendisi İbnü'I-Kirm anl diye tanınmıştır. Tahsil için Nlşabur dışına hiç
çıkmadığ ı belirtilmiş olup Yahya b. Muhammed ez-Zühll. Ebu Ali ei-Kabbanl ve
Muhammed b. Nasr ei-Mervezl gibi hocalardan istifade etti. Başta Hakim en-Nisaburl olmak üzere Ebu Abdullah İbn Mende ve daha pek çok kişi kendisinden hadis rivayetinde bulundu.
Hadis ilimlerinde. özellikle de ile! ve rical kon uların da iyi yetişmiş bir alim olan
İbnü'I-Ahrem'in dönemin ilim adamlarıy
la zaman zaman ilmi tartışma l ara katıl
dığı belirtilmekte ve Arapça'yı iyi kullandığı söylenmektedir. Hadis alanındaki başarısı sebebiyle İbnü'I-Ahrem'i akranları
na tercih eden İbn Huzeyme. tartışmalı
meselelerde onun görüşlerini benimsemiştir (Zehebi. Te?kiretü '1-f:ıuf{J.?,Ill. 865) .
İbnü'I-Ahrem 14 Cem aziyelahir 344'te (5
Ekim 955) vefat etti.

nen ue'l-mesanfd

Şafii

797 /1394)

doğdu. ilmi ge l eneğe sahip bir aileye

344/955)

Hadis

İBNÜ'I-AKÜLİ
( ..s',SWI -:,.!1 )

mensup olup ataları Bağdatyakınlarında
ki Akol köyünde ikamet ettikleri için buraya nisbetle anılmıştır. Babası Muhyiddin ei-Aküll'den, Siraceddin ei-Kazvlnl ve
zamanın diğer önde gelen alimlerinden
ders aldı. Hadis, fıkıh ve Arap dili ve edebiyatı alanlarında kendini yetiştirdi. Dedesi ve babası gibi Bağdat'ta Müstansı
riyye ve Nizamiyye medreselerinde Şafii
fıkhı okuttu. Mekke. Medine, Şam. Halep
ve Kudüs'te hadis rivayet etti.
Devrin alimleri ve devlet adamları katında saygın bir yeri olan İbnü'I-Aküll, bu-

gün Camiu'I -Aküll olarak bilinen Darü'IKur'ani'I-Cemaliyye'nin de kurucusudur.
Babasının kabrinin bulunduğu yerde inşa ettirdiği. döneminin bütün ilimlerinin
okutulduğu bu medreseye birçok vakıf
tahsis eden İ bnü'I-Aküll'nin yıllık gelirinin
tamamını tasadduk ettiği nakledilmektediL
Timur'un Bağdat'a yönelik saldırısı sıra
sında Kuzey Irak'ta hüküm süren Celayirliler hanedanının hükümdan Sultan Ahmed Celayir ile beraber Bağdat'tan ayrı
lan İbnü'l-Aküll'nin malları yağma edildi
ve ailesi esir alındı. Bir süre Dımaşk ve
Kahire'de ikamet ettikten sonra yine Sultan Ahmed'le beraber Bağdat'a döndü ve
beş ay sonra burada vefat etti (Safer 797/
Aralık I 394 ); cenazesi vasiyeti üzerine Ma'ruf-i Kerhl'nin türbesi civarına defneqildi.

Eserleri. 1. er-Raşf limô. ruviye 'ani'nnebiyyi mine'l-ti'l ve 'l-vaşf. Daha çok
Hz. Peygamber'in özellikleri ve şahsiyeti
öne çıkarılarak telif edilen muhtasar bir
hadis kitabıdır (1-11. Dımaşk ı 393/1973; Kahire 1406/1986). On yedi bölümden meydana gelen eserin kaynakları arasında
İbnü' I-Eslr'in Cô.mi'u '1-uşul'ü, Ömer b.
Bedr ei-Mevsıll' nin el-Cem' beyne'ş-Şa
}Ji]Jayn'i, Beyhaki'nin Delô.'ilü'n-nübüvve 'si. Kadi İyaz'ın eş-Şifô.'ı, Hakim etTirmizl'nin en-Na't'ı, İbn Mace'nin es-Sünen'i ve meşhur tabakat kitapları yer almaktadır. Z. 'Artü't-tib ii al]bô.ri Mekke
ve Medineti'l-]Jabib (nşr. Muhammed
Zeynühüm Muhammed Azb. Kahire ı409/
ı 989). 3. Miftô.]Ju'r-recô. fi şer}Ji Meşô.-

bi]Ji'd-dücô.. Begavl'nin Meşô.bi]Ju 'ssünne adlı eserinin şerhidir.
İbnü'I-Aküll'nin günümüze ulaşan diğer
iki eseri ed-Dirô.ye ii ma'rifeti'r-rivô.ye
ve Kifô.yetü'n-nô.sik ii ma'rifeti'l-menô.sik'tir (bu eserlerin yazma nüshaları için
bk. Brockelmann. GAL, ll, 209;Suppl., Il,
204 ; DMBi, IV. ı 74) . Beyzavl'nin Minhacü '1-vüşul ilô. 'ilmi'l-uşul ve el-Giiyetü'l-kusvô. fi dirô.yeti'l-fetvô. adlı eserlerini şerheden İbnü'I-Aküli'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: 'İddetü'l-va]Jid ve 'umdetü't-tev]Jid
(islam akaidine dair manzum bir eserdir).
er-Red 'ale'r-Rô.fiza.
BİBLİYOGRAFYA :
SüiCık, VIII, 846; İbn KadiŞühbe, Taba~atü 'ş-Şafi'iyye, lll, 176-178; İbn Hacer, ed-

. Makrlzl.

Dürerü'l-kamine,IV, 194; a.mlf.. inba'ü'l-gumr,
lll, 275-278; SüyQt1. Bugyetü '1-uu'at, I, 225-

226; Keşfü'?-?unün,ıı, 1192, 1699, 1879; İbnü'I
İmact, Şe;;erat, VI, 351-352; Hediyyetü'l-'ari{in,
II, 175; l:MI).u'l-meknün, ll, 140; Brockelmann,
GAL, ll, 209; Suppl., I, 620; II, 203-204; Kehhale, Mu'cemü '1-mü'ellifin, Xl, 240; Nacl Ma'rQf,
Tarfl]u 'ulema'i'I-Müstanşıriyye, Kahire 1976,
I, 138, 142-143;Zirik11. ei-A'Iam(Fethullah), VII,
43; Claude Golliot. "Textes arabes anciens edites
en Egypte au cours des annees 1 9 9 O a 1 9 92 ",
MIDEO, XXI ( ı993). s. 543; Mihyar Alevi Mukaddem. "İbn 'Atüli", DMBi, IV, 173 - 174;YusufŞev
ki Yavuz, "Beyzavl", DiA, VI, ı 02.
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Ebü'l-Kasım

All
b. el-Hasen (Hüseyn) el-Alevi
eş-Şerif ei-Hüseynl el-Bağdadl
(ö.

XIII.
L

375/985)

yüzyıla

kadar önemini koruyan
ez-Zicü'l-cAc;ludi'nin sahibi
astronomi alimi.
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324'te (936) Bağdat'ta doğdu; Ca'fer b.
Ebu Talib'in soyundandır. Geleneksel temel eğitimini tamamladıktan sonra matematik, astronomi ve mOsiki nazariyatı
okudu. X. yüzyılın ikinci yarısında astronomi alanında büyük bir otorite olarak
kabul edildiği için Büveyhl Emlri Adudüddevle onu himayesine aldı ve sarayındaki
diğer astronom- astrologlardan çok onun
gözlemlerine değer verdi. Kaynaklarda
bilgi bulunmamakla birlikte Adudüddevle'nin Bağdat'ta kurdurduğu rasathanede İbnü'I-A'Iem'in de görevyaptığı düşü
nülebilir; çünkü onun daima "sahibü'z-zlc"
diye anılmasına yol açan ez-Zicü'l-'Açiudi adlı zlci. o güne kadar kullanılmakta
olan Yahya b. Ebu Mansur ei-Müneccim'in
Halife Me'mün için hazırladığı ez-Zicü'l-

