
iBNÜ'I-ALKAMI 

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 
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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 



Hallikan'a göre bu kaside şairinen güzel 
şiirlerindendir. Kasideyi Joseph D. Cariyle 
İngilizce'ye tercüme etmiştir. Sablh Re
dlf, şairin kaynaklarda yer alan şiirlerini 
derleyip tahkik ederek Şi'ru İbni'l-'Al
ldf adıyla yayımiarnıştır (Bağdat 197 4). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Mu'tez. Tabakatü'ş-ş u'ara' (nşr. Ab· 
düssettar Ahmed Ferrac), Kahire 1976, s. 358-
359; Hatib, Tar1f:.ıu Bagdad, VII, 379-380; İbn 
Hallikan. Ve{eyat, 11, 107-111; Zehebi, A'lamü'n· 
nübelfı.' , XIV, 514-518; Safedi, f'lektü'l·himyan 
(nşr. Ahmed Zeki Bek), Kahire 1329/1911, s. 139-
142; Demiri, Hayatü 'l·f:ıayeuan, ll, 402-404; İb
nü'I-İmad, Şe?erfı.t, ll, 277-279; Mehmed Zihni, 
Kitabü't-Teracim, istanbu l 1304, s. 101-103; 
c. Zeydan. Adab (Dayf), ll , 167-168; Zirikli, et
A' lam (Fethullah), II, 201; Ömer Ferruh . Tfı.r1-
f:.ıu'l-edeb, ll, 394-397; Ch. Pellat. "1bn al-'Allaf", 
E/2 (ing.), lll, 702; Abbas Hüccet-i Celali. "İbn 

'Allaf", DM Bi, IV, 324. W 
IJ!I!lliJ NEVZAT H. YAN!K 

ı İBNÜ'l-AMID, Ebü'l-Fazl 
ı 

( ~f<,)!f~f_9-?i ) 

Ebü'I-Fazl Muhammed 
b. Hüseyn ei-Kumml 

(ö. 360/970) 

L 
Büveyhi veziri, alim, edip ve şair. 

_j 

lll. (IX.) yüzyılın sonuna doğru iran'ın 
Kum şehrinde doğdu. Babası, aynı za
manda büyük bir edip olan Şii Ziya ri Ve
ziri Ebu Abdullah Hüseyin b. Muham
med'dir. İbnü 'I-Amld künyesini babasının 
"Amld" unvanını taşımasından dolayı al
mıştır. Özellikle ilim ve edebiyat çevrele
rinde "üstat" ve "reis" lakaplarıyla tanını
yordu. Kaynaklarda hocaları hakkında ye
terli bilgi yoktur. Ancak İbnü'n-Nedlm, 
İbn Semeke lakabıyla anılan Muhammed 
b. Ali b. Sa'd adındaki bir hacasından söz 
etmekte ( ei-Fihrist, s. 194). Zeki Müba
rek de nahivci Ebu Bekir İbnü'I-Hayyat'
tan Cahiz'in Kitr1bü't-Tabd'i' adlı eserini 
okuduğunu söylemektedir ( en-Neşrü '1-
fennf, ll , 236) İbnü'I-Amld geniş kültü
rünü ve edebi maharetini büyük bir ihti
malle babasına borçludur. 

Gerek babası hayatta iken gerekse 
onun ölümünden sonra İbnü'I-Amld Rey. 
Cibal ve Fars'ta kaldı; katiplik gibi çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra Rey - Ci
bal Büveyhl Emlri Rüknüddevle tarafın
dan 328 (940) yılında vezirliğe getirildi. 
Onun. henüz vezirliğe tayin edilmeden 
önce. askerlerin aşırı para talepleri ve zor
balıkları sebebiyle bozulmuş olan devle
t in mail durumunu düzene soktuğu, ordu 
üzerinde disiplini sağladığı ve halk arasın
da adaleti hakim kılmaya çalıştığı bilin
mektedir. Vezir olduktan sonra da otuz 

yıldan uzun bir süre çok başarılı bir devlet 
adamı olmuş, ayrıca kumandan olarak or
dunun başında birçok zafer kazanmıştır. 
Vefatı da Cibal bölgesinde karışıklık çı
karan mahalli emirlerden Haseneveyh b. 
Hüseyin'in üzerine düzenlediği sefere 
rastlamış ve Hemedan'da uzun zaman
dan beri çektiği nıkris hastalığından öl
müştür (6 Safer 36019 Aralık 970). Verine 
oğlu Ebü'I-Feth İbnü'I-Amld vezir olarak 
tayin edildi. 

İbnü'I-Amld'in asıl şöhreti edebi ve il
ml sahalarda gösterdiği başanlara daya
nır. Kendisinin kütüphane emini tarihçi 
İbn Miskeveyh onun çağının bütün ilimle
rine vakıf. özellikle eski Arap şiiri. lugat. 
garlb, iştikak. istiare. nahiv, aruz, Kur
'an'ın müşkil ve müteşabihleri. tefsir. fı
kıh, mantık. felsefe. ilahiyat. hendese. 
mekanik, astronomi ve meteorolojide bil
gi sahibi olduğunu kaydeder ( Tecaribü '1-
ümem, ll, 271-282). Akli ve nakil ilimler
deki vukufu ve geniş kültürü sebebiyle 
" ikinci Cahiz" diye anılan İbnü'I-Amld ki
tabette ve sanatlı nesirde Cahiz'den de 
üstün tutuluyor ve devrin otoritesi kabul 
ediliyordu; bu münasebetle söylenen . 
"Katiplik Abdülhamld ile başladı, İbnü'I
Amld ile sona erdi" sözü darbımesel ha
line gelmiştir. Abbas! Halifesi Muktedir
Billah zamanından (908-932) itibaren ka
tipler arasında yaygın bir kullanım süre
cine giren secide, seeili söz bölüklerini kı
saltarak veya kısaltına imkanı bulamadığı 
uzun bölüklerde aynı vezinde kelimeler 
kullanarak nesrin r itim. melodi ve müzi
kalitesini arttırmak suretiyle mensur şiir 
çığırını açan İbnü'I-Amld. Arap edebiyatı 
sanatlı n esrinin altı mektebinden dördün
cüsü olan "seci ve bed!' mektebi"nin ku
rucusudur. Yazılarını yoğun seciler ve on
larla uyumlu cinas. tıbak gibi edebi sa
natlarla adeta bir halı gibi dokuyan ib
nü'I -Amld'de bu açıdan yetiştiği halı di
yarının (ira n) etkisi sezilmektedir. Bunun 
en güzel örneği asi İbn Bülleka'ya yazdığı 
mektupta görülür (Sealibl. lll, 193-195) 
Resmi mektuplarında E bO İshak es-Sa
bl gibi ediplerin aksine h ür ve güçlü şah 

si iradenin ifadesi görülür; sevgi, sitem. 
tebrik vb. konulardaki özel mektupların
da ise (a.g.e.,lll, 183-214) duygusallık ha
kimdir. Bunlardan başka Fars Valisi İbn 
HindCı'ya gönderdiği. iyi bir idarecinin va
sıf ve ödevlerinden söz eden mektup gibi 
didaktik. ilim adamlarına gönderdiği gök 
gürültüsü. şimşek çakması ve yıldırım 
düşmesinin sebeplerini açıklayanlar gibi 
ilmi ve şair dostlarına gönderdikleri gibi 
şiir halinde kaleme alınmış mektupları da 
vardır (a.g.e., lll. 197-213) İbnü'I-Amld 

iBNÜ'I-AM)D, Ebü'I -Fazl 

edebiyatçılığının dışında. kalelerin fethi 
amacıyla uzak mesafelere giderek duvar
larda gedikler açan büyük aklar atmak 
için "arbalet" türü bir silah başta olmak 
üzere ilginç aletler tasariayıp geliştirme

siyle de dikkat çekmiştir. Onun Grekçe 
kitapları toplatarak tercüme edilmeleri 
için ilmi bir proje hazırladığı ve Rey'de bir 
rasathanenin kurulmasına ön ayak ·olup 
burada astronomik gözlemler yaptığı da 
bilinmektedir. 

Rey'deki sarayı devrinedip ve şairleri
nin faaliyet merkezi haline gelen İbnü'I
Amld'in yetiştirdiği en büyük edip. yıllar
ca kendisinden ayrılmaması sebebiyle 
"Sahib" l akabını alan Büveyhl Veziri is
mail İbn Abbad'dır. Büveyhl Emlri Adu
düddevle ondan faydalananlar arasında 
yer aldığı gibi Aristo şarihlerinden Nlşa

burlu filozof Ebü'I-Hasan el-Amiri de ken
disinden hayatının son yıllarına doğru fel
sefeye dair güç metinlerle mekanik kitap
ları okumuştur (İbn Miskeveyh, ll, 277). 
İbnü'I-Amld mektebinin takipçileri ara
sında Ebu İshak es-Sabl. Ebu Bekir ei
Harizml, Bedlüzzaman ei-Hemedanl ve 
Ebu MansOr es-Sealibl gibi ünlü edip ve 
yazarlar bulunmaktadır. Mütenebbl. Ebu 
Nasr İbn Nübate es-Sa' di ve Kadı İbn Hal
lad başta olmak üzere birçok şair, edip ve 
alim İbnü'l-Amld'in ilmi. felsefi ve edebi 
kudretini övmüş (Sealibl, lll, 185-190; ibn 
Hallikan. V, ı 05-l 06), buna karşılık olarak 
Eb Cı Hayyan et-Tevhldl onunla Sahib b. Ab
bad'ı hicvetmek amacıylaA]]ld,ku'l-vezi
reyn adlı bireser kaleme almıştır (DiA, 
X, 154). Ancak bu hicviyyeyi yazmasının 
sebebi, iki ünlü vezirin kınanacak hallerin
den ziyade yanlarına gittiğinde kendisine 
itibar etmemesidir. Ayrıca İbnü'I-Amld'in. 
Tevhldl'yi "ikinci Cahiz" olma hususunda 
kendisine rakip görmesi, giydiği derviş 
kıyafetinden dolayı onu devlet büyükleri
nin meclislerine layık bulmaması da bu
nun sebepleri arasında zikredilir. 

Kaynaklarda İbnü'I-Amld'in Kitabü'l
Me?:heb fi'l -beldgat (İbnü'n-Nedlm , s. 
194), Kitabü'l-ljan ve'l-l]ulu,k ve Bi
nr1'ü'l-müdün (BirCınl, s. 48) adlı üç ese
rinden bahsedilmekte ise de bunlar za
manımıza ulaşmamıştır. Ancak Eb Cı Man
sOr es-Sealibl, İbrahim ei-Husrl ve Vaküt 
el-Hamevi eserlerinde onun mukaraza. 
muamma ve gazel türlerindeki şiirlerin
den ve manzum mektuplarından bazı 
parçalara yer vermişlerdir (bk. bi bL). İb
nü'I-Amld'in. Adudüddevle'nin meteoro
lojik olaylara dair sordu ğu soruların ce
vaplarını içeren Min KeJQmi'l-üstCıd er
re'is Ebi'l-Fazl MuJ:ıammed b. el-'Amid 
iJ{ı 'Adudi'd-devleteyn adıyla bir araya 
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