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al-Ahnaf: Ein Literatur Geschichtlicher Son
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Iii SüLEYMAN TüLÜCÜ 

İIJ.NÜ'l-AHREM 
(ı"y>-Y f .:Y.' l 

Ebü Abdiilah Muhammed 
b. Ya'küb b. Yüsuf 

eş-Şeybani en-Nisabüri 
(ö . 344/955) 

Hadis hafızı . 

-, 

_j 

ZSO'de (864) doğdu . Babası ve ilk dö
nemlerde kendisi İbnü'I-Kirmanl diye ta
nınmıştır. Tahsil için Nlşabur dışına hiç 
çıkmadığı belirtilmiş olup Yahya b. Mu
hammed ez-Zühll. Ebu Ali ei-Kabbanl ve 
Muhammed b. Nasr ei-Mervezl gibi hoca
lardan istifade etti. Başta Hakim en-Nisa
burl olmak üzere Ebu Abdullah İbn Men
de ve daha pek çok kişi kendisinden ha
dis rivayetinde bulundu. 

Hadis ilimlerinde. özellikle de ile! ve ri
cal konularında iyi yetişmiş bir alim olan 
İbnü'I-Ahrem'in dönemin ilim adamlarıy
la zaman zaman ilmi tartışmalara katıl

dığı belirtilmekte ve Arapça'yı iyi kullan
dığı söylenmektedir. Hadis alanındaki ba
şarısı sebebiyle İbnü'I-Ahrem'i akranları
na tercih eden İbn Huzeyme. tartışmalı 
meselelerde onun görüşlerini benimse
miştir (Zehebi. Te?kiretü '1-f:ıuf{J.?,Ill. 865). 
İbnü'I-Ahrem 14 Cem aziyelahir 344'te (5 
Ekim 955) vefat etti. 

Onun kaynaklarda zikredilen ve genel
likle Şa]Jil;ayn üzerine yapılmış müstah
rec türü çalışmalar olduğu anlaşılan eser
leri şunlardır: el-Müsta]]rec 'ale 'ş-Şa 
]Ji}Jayn, el-Müsnedü '1-kebir, Ebü'I-Ab
bas Muhammed b. İshak es-Serrac'ın is
teği üzerine hazırl adığı el-Müsta]]rec 
'alô. Şa]Ji}Ji Müslim, el-Mul]taşarü 'ş-şa
}Ji}J el-müttefeku 'al ey h, el-'Avô.li, Ki
tô.bü'r-Risô.le (Hediyyetü '1-'ari{fn, ll. 41 ). 
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İBNÜ'I-AKÜLİ 
( ..s',SWI -:,.!1 ) 

Ebü'l-Mekarim Gıyasüddln Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

el-Vasıtl el-Bağdadl 
(ö. 797 /1394) 

Şafii fakihi ve hadis alimi. 
_j 

733 Recebinde (Nisan 1333) Bağdat'ta 
doğdu. ilmi ge l eneğe sahip bir aileye 
mensup olup ataları Bağdatyakınlarında
ki Akol köyünde ikamet ettikleri için bu
raya nisbetle anılmıştır. Babası Muhyid
din ei-Aküll'den, Siraceddin ei-Kazvlnl ve 
zamanın diğer önde gelen alimlerinden 
ders aldı. Hadis, fıkıh ve Arap dili ve ede
biyatı alanlarında kendini yetiştirdi. De
desi 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 ka
tında saygın bir yeri olan İbnü'I-Aküll, bu
gün Camiu'I -Aküll olarak bilinen Darü'I
Kur'ani'I-Cemaliyye'nin de kurucusudur. 
Babasının kabrinin bulunduğu yerde in
şa ettirdiği. döneminin bütün ilimlerinin 
okutulduğu bu medreseye birçok vakıf 
tahsis eden İ bnü'I-Aküll'nin yıllık gelirinin 
tamamını tasadduk ettiği nakledilmek
tediL 

Timur'un Bağdat'a yönelik saldırısı sıra
sında Kuzey Irak'ta hüküm süren Celayir
liler hanedanının hükümdan Sultan Ah
med 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 Sul
tan 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'n
nebiyyi 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; Ka
hire 1406/1986). On yedi bölümden mey

dana 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-nübüv
ve 'si. Kadi İyaz'ın eş-Şifô.'ı, Hakim et
Tirmizl'nin en-Na't'ı, İbn Mace'nin es-Sü
nen'i ve meşhur tabakat kitapları yer al
maktadır. 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 's
sünne 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 Minha
cü '1-vüşul ilô. 'ilmi'l-uşul ve el-Giiye
tü'l-kusvô. fi dirô.yeti'l-fetvô. adlı eser
lerini şerheden İbnü'I-Aküli'nin kaynak
larda 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. 
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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; Kehha
le, 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 9 2 ", 
MIDEO, XXI ( ı993). s. 543; Mihyar Alevi Mukad
dem. "İbn 'Atüli", DM Bi, IV, 173 - 174;YusufŞev
ki Yavuz, "Beyzavl", DiA, VI, ı 02. 
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Iii ALi BAKKAL 

İBNÜ'l-A'LEM 
( ~~~ .:Y.fl 

Ebü'l-Kasım All 
b. el-Hasen (Hüseyn) el-Alevi 
eş-Şerif ei-Hüseynl el-Bağdadl 

(ö. 375/985) 

XIII. yüzyıla kadar önemini koruyan 
ez-Zicü'l-cAc;ludi'nin sahibi 

astronomi alimi. 

-, 

_j 

324'te (936) Bağdat'ta doğdu; Ca'fer b. 
Ebu Talib'in soyundandır. Geleneksel te
mel eğitimini tamamladıktan sonra ma
tematik, astronomi ve mOsiki nazariyatı 
okudu. X. yüzyılın ikinci yarısında astro
nomi alanında büyük bir otorite olarak 
kabul edildiği için Büveyhl Emlri Adudüd

devle onu himayesine aldı ve sarayındaki 
diğer astronom- astrologlardan çok onun 
gözlemlerine değer verdi. Kaynaklarda 
bilgi bulunmamakla birlikte Adudüddev
le'nin Bağdat'ta kurdurduğu rasathane
de İbnü'I-A'Iem'in de görevyaptığı düşü
nülebilir; çünkü onun daima "sahibü'z-zlc" 
diye anılmasına yol açan ez-Zicü'l-'Açiu
di adlı zlci. o güne kadar kullanılmakta 
olan Yahya b. Ebu Mansur ei-Müneccim'in 
Halife Me'mün için hazırladığı ez-Zicü'l-



mümtei:ıan'ın önüne geçmiştir. Adudüd
devle'nin ölümünden sonra tahta çıkan 
Samsamüddevle'den yeterince ilgi gör
meyen İbnü'l -A'lem , 374'te (985) gittiği 
hacdan döndükten sonra 8 Muharrem 
375 (31 Mayıs 985) tarihinde vefat etti. 
Onun gözlemlerinde kullandığı aletleri de 
bizzat kendisinin yaptığı bilinmektedir. 

İbnü'l-A'lem'in bütün çalışmaları ilgili 
çevrelerde hayranlık uyandırmış, özellik
le hazırladığı zlc. XIII. yüzyılın başına ka
dar astronomlar arasında büyük bir tak
dirle anılmıştır. Günümüze ulaşmayan 
eser kaleme alınışından itibaren ana kay
naklar arasına girmiş, esere birçok atıfta 
bulunulmuştur. Bunların incelenmesin
den zlcin içeriği hakkında şu sonuca varıl

rnaktadır: Ünlü astronom-matematikçi 
Naslrüddln-i Tüsl'nin on iki yılda hazı rla

dığı ez-Zic-i İl{ıôni'de kullanılan gözlem
lerin bir kısmı kendisine, bir kısmı ise baş
kalarına, çoğunlukla da İbnü 'l-A'lem'e ait
tir. İbnü'l-A'lem 'in zlcinde diğerlerinin he
men hepsinde olan takvim bilgileri. tri
gonometri ve küresel astronomi fonksi
yanlarına ait tablolar. coğrafi tablolar ve 
sabit yıldızlara ait cetveller mevcut değil
dir. Zlcin son üç bölümünde onun kendi 
gözlemlerine dayanarak hesapladığı ge
zegenlerle ilgili parametreler verilmiştir. 
Bunlardaki yeniliği tesbit etmek için Bat
lamyus ve Bettanl'ninkilerle yapılan kar
şılaştırmalar sonucunda söz konusu on 
üç parametreden yedisinin İbnü'l-A'lem 
tarafından değiştirildiği görülmüştür. Bu 
değişikliklerin sebebi, onun eJ-Mecisti'
dekinden daha sık aralıklarla yaptığı ken
di gözlemlerinden ve diğer müslüman 
astronomların daha doğru tekniklerle 
buldukları neticelerden faydalanmış ol
masıdır. Burada asıl dikkat çeken husus 
İbnü'l-A'lem'in farklı yaklaşımı. yani he
men bütün Ortaçağ astronomlarının Bat
lamyus'un verdiği parametreleri sorgu
lamaksı zın aynen kullanmalarına karşılık 
kendisinin bunl arı tekrar gözlemleyip he
saplamak gereğini duymuş olması, dolayı
sıyla daha hassas değerler elde etmesidir. 

İlk dönem kaynakları İbnü'l-A'lem ' in 
yalnız ez-Zicü'l-'Ac;iudi'sinden söz eder 
ve onun suya düşerek bozulduğunu . çok 
zor kullanılabilir hale geldiğini söylerler 
(Ali b. Zeydel-Beyhaki , s. 103) Berlin 
Staatsbibliothek'te bulunan (nr. 575 ı) 
Kuşyar b. Lebban el-Cill'ye ait zlc içinde 
İbnü'l-A'lem'in Cedvelü ta'dili'ş-şems, 
Cedvelü ta'dili merkezi 'Utôrid, Ced
velü ta'dili merkezi Zül].al, Cedvelü 
merkezi'l-Müşteri, Cedvelü ta'dili J:ıış
şati 'Utdrid adlı astronomi tabloianna 
yer verilmiştir (Ahlwardt, V, 205-206). 

Özellikle Şii kökenli bazı geç dönem bi
yografi yazarları ayrıca birçok eseri ona 
is n at etmektedir. AJ:ıkdmü 'n-n ücum, 
Risôle fi'n-nücum, AJ:ıvôlü'l-münecci
min fi'l-İslôm, İsti{ırôcü metôlibi'n-nü
cumiyye, 'Amelü'l-usturlôb, Fevd'idü 
'ilmi'n-nücum, Müşkildtü 'ilmi'n-nü
cum ve Mes'eletü'l-me'dd bunların baş
lıcalarıdır (Name-i Danişueran-ı Naşırl, VI, 
24l;DMBi, lll, 30). 
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Iii SADETTiN ÖKTEN 

İBNÜ'I-ALKAMi 
(~! .Y- 1) 

Ebu Ta.lib Müeyyedüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Ali 

b. Ebi Ta.lib el-Bağdadi 
(ö. 656/1258) 

Son Abbas! veziri. 

591 Reblülewelinde (Şubat 1195) Şii bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi: 592 
veya 593'te doğduğu da rivayet edilir. De
d esi, Fırat nehrine bağlı Alkarni kanalını 
açtırd ığı için Alkarni nisbesiyle tanınmış
tır (ibnü't-Tıktaka , s. 337). Kökeni hak
kında farklı görüşler ileri sürülmektedir. 
Handmlr, onun Kum şehrinde oturan 
İranlı bir ailenin çocuğu olduğunu söyler
ken (Düstarü'l-uüzera', s. 99) İbnü't-Tık
taka. Küfe yakınlarındaki Nil şehrinde ya
şayan Beni Esed Arap kabilesine mensup 
bir anne -babadan doğduğunu kaydeder 
(e l-Fal].rl, s. 337). 

İbnü'l-Alkaml, H ille'de Şii alimi Amldür
rüesa İbn EyyQb'dan nahiv ve edebiyat 
okudu ve bu alanda büyük bir başarı gös
terdi. Ardından Bağdat'a gitti; orada 
Ebü'l-Beka Abdullah b. Hüseyin el-Ukbe
rl'den dini ilimleri öğrendi. Bu arada Ha-

iBNÜ'I-ALKAMl 

life Müstansır - Billah'ın üstadüddarı ola
rak görev yapan dayısı Adudüddin Ebu 
Nasr Mübarek İbnü'd-Dahhak'in yanında 
kalarak onun ahlak ve ilminden. özellikle 
de devlet idaresindeki tecrübesinden et
kilendi. mvanü'l-ebniye'de vekalet ettiği 
dayısının ölümünden sonra yerine getiri
len Şemseddin Ebü'l-Ezher Ahmed b. Na
kıd'ın himayesine girdi ve sarayda teşri
fat nazırı oldu; daha sonra onun 629'da 
(1232) vezir tayin edilmesi üzerine üsta
düddarlığa, vefatı üzerine de (643/1245) 
vezirliğe getirildi. Müsta'sım- Billah'ın gü
venini kazanarak Abbas! hilafetinin yı kılı
şına kadar mevkiini korumayı başaran ve 
vezirliği süresince dilediğini yapan İbnü' l 
Alkaml. Şilliğini her vesileyle belli ettiği 
için Sünniler tarafından pek sevilmemiş 
ve Rafızllik' le itharn edilmiştir; ayrıca as
kerlerle ve diğer devlet adamlarıyla da 
sürekli bir mücadele içinde olmuştur. 

655 ( 1257) yılında Bağdat'ın Şiiler ' le 

meskün Kerh mahallesi Sünniler'in hücu
muna maruz kaldı ve birçok kişi öldürü
lüp ileri gelenlerden bazıları esir alındı. 
Bunun üzerine İbnü ' l-Alkaml Sünniler' 
den intikam almak için fırsat kollamaya 
başladı : ancak olayların içinde halifenin 
oğlu Ebu Bekir ile devatdar-ısagir Müca
hidüddin Aybek'in de bulunduğunu bili
yor ve bir şey yapamıyordu. Sünni tarih
çiler onun bu eziklikle, lrak'a saldırmaya 
hazırlanan HülagQ'ya gizlice haber gön
dererek Bağdat' ı istila ya teşvik ettiğini 
söylerler. İbn Keslr ve İbnü'l-İmad gibi ta
rihçilere göre İbnü'l-Alkaml HülagQ'nun 
nezdinde itibar kazanmak. onun Bağdat'
taki naibi olmak ve Sünniler'in Kerh'e sal
dırmalarının intikamını almak, hatta Sün
ni Abbas! halifeliğinin yerine bir Şii hila
feti kurmak istemiş. ancak HülagQ bu 
teklifi kabul etmemiştir (el-Bidaye, XIII, 
20 ı; Şe?erat, VII, 4 70). Fakat İbnü'l -Alka 
ml, kendisinin de bir şiirinde dile getirdiği 
gibi yaptıklarına pişman olmuş ve emeli
ne u laşamamıştır: nitekim Moğol asker
lerinin atlarıyla makamına kadar çıkıp ona 
istedikleri şeyleri yaptırdıkları bilinmek
tedir (Kütübl, lll, 253). 

Halife Müsta'sım - Billah, Irak üzerine 
yürümekte olan M oğallar'dan tehdit mek
tupları alınca İbnü'l-Alkaml kendisine kıy
metli hediyeler göndererek HülagQ'nun 
gönlünü kazanmasını önerdi. Halife baş
langıçta bu öneriyi kabul ettiyse de Mü
cahidüddin Aybek, vezirin şahsi çıkar pe
şinde koştuğu için bu tavsiyede bulundu
ğunu söyleyip halifenin hediye gönderme
sine engel oldu (ibn Kesl r, Xlll, 200). Hüla
gQ Bağdat'a yaklaştığı zaman halifeden 
Vezir İbnü' l-Alkaml, emir-i alem Süleyman 
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