
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-
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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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Şah ve devatdar-ısagir Mücahidüddin Ay
bek'i huzuruna göndermesini istedi; fa
kat Müsta'sım- Billah onun bu isteğini 
geri çevirdi (Cüveynl, lll, 167). Muharrem 
656'da (Ocak 1258) Moğol ordusu Bağdat 
önlerine geldiğinde İbnü'l-Alkaml yakın 
adamlarıyla gidip Hülagü ile görüştü ve 
dönüşünde halifeye bizzat hükümdarın 
huzuruna çıkmasını ve Irak haracının ya
rı sını kendisine vereceğini bildirmesini 
tavsiye etti, fakat halife onun tavsiyele
rini dinlemedi. Ancak Hülagü da bu saf
hada yapılan teklifleri kabule yanaşmadı 
ve 4 Saf er' de ( 1 O Şubat) kayıtsız şartsız 
teslim olan halifeyi işkenceyle hazineleri
nin yerini söylettikten sonra öldürttü. İbn 
Keslr'e göre halifeyi öldürtmesi için ken
disini kışkırtan İbnü'I-Alkaml'yi ise eski 
görevinde bıraktı (İbn K esir. XIII, 20 ı). İb
nü'l-Alkaml. Moğollar'ın şehirden ayrıl
masından üç ay kadar sonra 1 veya 2 Ce
m aziyelahir 656'da (5 veya 6 Haziran 1258) 
vefat etti (Reşldüddin, lll, 64; İbn Kesl'r. 
XIII, 203); 657yılı başlarında(Aralık 1258-
0cak 1259) öldüğü de rivayet edilir (Kütü
bl, lll, 253). 

İbnü'l-Alkaml. özellikle aşırı bir Şii olma
sı sebebiyle bazı Sünni tarihçilerin, Mo
ğollar 'la iş birliği yaptığı ve halifeyi Bağ
dat'ta az sayıda asker bulundurmaya yön
lendirdiği gibi ağır suçlamalarına maruz 
kalmıştır. İbn Keslr onun şehirdeki cami, 
medrese ve ri batları kapatıp yerlerine Şii 
medreseleri kurmak istediğini. ancak bu
nu başaramaclığını söyler (el-Bidaye, Xl! i . 
203; ayrıca bk. Sübkl, VIII , 262). Şittarih
çiterine göre ise faziletli, akıllı ve ileri gö
rüştü, idarecilik yeteneğine sahip, devle
tin ve halkın malına el uzatmayan adaletli 
bir vezirdi; şairler onu öven şiirler yazmış
lardır(ibnü't-Tıktaka, s. 337-338) İbnü't
Tıktaka. Musul hakimi Bedreddin Lü'lü'
ün İbnü'l-Alkaml'ye 10.000 dinar değerin
de hediyeler gönderdiğini, ancak onun 
bunları kabul etmek istemediğini ve geri 
çevirmekten utandığı için halifeye gidip 
kendisinin alması ricasında bulunduğu
nu ve Bedreddin Lü'lü'e de 12.000 dinar 
kıymetinde mukabil hediye göndererek 
bu hareketi bir daha tekrarlamamasını 
istediğini belirtir (a.g.e., s. 338) Bazı 

araştırmacılar da İbnü'l-Alkaml'nin mez
hep taassubuna ve rakibi devatdar-ı sa
girin olumsuz propagandasına kurban 
gittiğini, aslında onun Hülagü ile iş birliği 
yaparak Bağdat'ın istila ve yağma edil
mesine sebebiyet vermediğini ve bu tür 
suçlamalara müstahak olacak bir hare
kette bulunmadığını belirtirler (Özdemi r, 
S. 207-214) . 

Şii ve Sünni kaynaklarının ittifakla fel
sefe, mantık, şiir ve nesirde üstat olarak 

484 

tanıttıkları İbnü'l-Alkaml'nin 10.000 cilt
lik zengin bir kütüphanesi vardı. Onun 
alim, edip ve şairleri koruduğu, çalışma
larını ödüllendirdiği bilinmektedir (İbnü't
Tıktaka. s. 337). Radıyyüddin Hasan b. 
Muhammed es-Saganl Arap diline dair 
el-'Ubdb'ını ve İzzeddin Abdülhamld b. 
Ebü'l-Hadld yirmi ciltlik Kitdbü Şerf:ıi 
Nehci'l-beldga'sını İbnü'l-Alkaml için ka
leme almıştır. Şii alimi İbn Tavüs da onun 
dostları arasında yer alıyordu. 
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!il ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

İBNÜ'I-ALIAF 
( ...sSWı0-1ı) 

Ebü Bekr el-Hasen b. Ali b. Ahmed 

L 

b. Beşşar en-Nehrevanl 
(ö. 318/930 [?)) 

Şair ve hadis alimi. 
_j 

Muhtemelen 218 (833) yılında Bağdat 

yakınındaki Nehrevan kasabasında doğ
du. Babası hayvan yemi (alef) satıcısı ol
duğundan İbnü'l-Allaf künyesiyle tanın
dı. Bir gözünün sakat olduğu (İbnü'l-Mu'
tez, s. 358) veya gözlerinin görmediği kay
dedilmektedir(ibn Hallikan, ll, 107). Ebü 
Ömer ed-Dür!' den kıraat okudu. Humeyd 
b. Mes'ade el-Basri, Nasr b. Ali el-Cehda
ml ve Muhammed b. İsmail el-Hassanl'
den hadis rivayet etti. Ebü Bekir Ahmed 
b. Nasr es-Sezal ile Ebü'l-Ferec eş-Şene-

büzl kendisinden kıraat dersi aldı. Abdul
lah b. Hasan en-Nehhas. Ebü Hafs İbn Şa
hin ve diğer bazı alimler ondan hadis nak
lettiler. Hayatının büyük bir bölümünü 
Bağdat'ta geçiren İbnü'I-Allaf, Abbas! ha
nedanı ile iyi ilişkiler içinde bulundu, Ha
life Mu'tazıd-Billah'ın nedimleri arasına 
girdi. İbnü'l-Mu'tez'le ve Muktedir- Bil
lah'ın veziri Ebü'l-Hasan İbnü'l-Furat ile 
dostluk kurdu. 318 (930) veya 319 (931) 
yılında Bağdat'ta vefat etti. 

İbnü'l-Mu'tez, İbnü'l-Allafı usta şairler 
arasında sayar. Ancak şiirinin tekellüflü, 
suni, kuru ve don u k olduğu gerekçesiyle 
eleştirilmiştir. Kendisinden nakledildiği
ne göre. Halife Mu'tazıd - Billah'ın nedimi 
iken bir gece halifenin uykusu kaçınca ha
di mi gelip kendisine irticalen bir beyit 
okumuş. fakat devamını getirememişti. 
Halifenin hepsi de şair olan diğer nedim
leri de orada bulunuyordu. İbnü'l-Allaf, 
halifenin beytin devamını maksadına uy
gun olarak tamamlayana ödül vereceğini 
söylediğini, nedimterin içinde sadece ken
disinin o anda şiiri tamamlayarak ödülü 
aldığını anlatır. 

Medih. mersiye. gazel gibi geleneksel 
temalarda şiirleri bulunmakla birlikte İb
nü'I-Allaf, asıl şöhretini çok sevdiğ i kedi
si için mersiye olarakyazdığı ve sembolik 
ifadelere yer verdiği "ei-Kasldetü'd-da
liyye"sine borçludur. Kasidenin söyleniş 
amacı hakkında çeşitli rivayetler vardır. 

Kedisinin komşularının damında bulunan 
güvercinlere dadanması üzerine komşu
ları tarafından öldürülmesinden dolayı alt
mış beş beyitlik bu şiiri nazmettiği kayde
dilir. Şairin, dostu İbnü'l-Mu'tezz'in Muk
tedir-Billah tarafından öldürülmesinden 
sonra ona açıkça mersiye söylemekten 
korktuğu için kedi sembolünü kullanarak 
bu mersiyeyi onun için söylediği de rivayet 
edilmektedir. İbnü'l-Allaf'ın oğlu Ebü'l
Hasan Vezir Sahib b. Abbad'a babasının bu 
kasidesini okuyunca vezir bu şiirde İbnü'l
Mu'tezz'in sembolize edilmiş olduğunu 
söylemiştir (Demiri. ll, 402). Ayrıca kasi
dede kedi sembolü ile Vezir İbnü'l-Furat'ın 
oğlu Muhassin'in kastedildiği de söylenir. 
Diğer bir rivayete göre. Halife Muktedir
Billah'ın veziri İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa'nın 
bir cariyesi İbnü'l-Allafın kölesine aşık ol
muş. bu durum ortaya çıkınca her ikisi de 
öldürülmüş, şair halifeden çekindiği için 
acısını açıkça ifade edemeyip onları sem
bolize etmek amacıyla bu kasidesini ka
leme almıştır. Selahaddin es-Safedl, bu 
kasidede sözü edilen kedinin gerçek an
lamda bir kedi olduğunu , şiirin başka bir 
amaçla söylenmiş olduğunu iddia eden
leri hayretle karşıladığını ifade eder. İbn 


