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getirilmiş altı mektubu ile (nşr. Gorcis Av
vad, Sumer, XIV J Bağda d I 958], s. I 62) yi
ne Adudüddevle'ye gönderdiği Risale fi'l
]J-umrati'l-1)-adi~e fi'l-cev adını taşıyan 
bir risalesi Hans Daiber tarafından "Briefe 
Abu'I-Fadllbn ai- 'Amld an Adudaddaula" 
başlığı altında yayımlanmıştır (Isi., LVI 
[I 9791. s. I 06- I 16). Daiber'in verdiği bilgi
ye göre, ibnü'I-Amld'in resmi ve özel mek
tuplarını ihtiva eden Divanü 'r-resa'iJ'in
den bir parçanın iki nüshası Hindistan'
da (Leknev ve Kalküta) bulunmaktadır. 

Ayrıca Blrunl de ibnü'I-Amld'e ait coğra
fi. geometrik ve astronomik problemierin 
işlendiği bir kitaptan, muhtemelen adını 
daha önce zikrettiği Binfı'ü'l-müdün adlı 
eserinden alıntılar yapmaktad ır (et-Taf:z
dfdü nihayeti'l-emakin, s. 58, 60, 98, ı I 9). 

Ham Merdem Bek İbnü'l-'Amid adlı bir 
eser yazmıştır ( Dımaşk 1350/I 931 ). 
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(ö. 366/976) 

Büveyhi veziri, edip ve şair. 
_j 

337'de (948-49) Rey'de doğdu; ünlü ve
zir Ebü'I-Fazl ibnü'I-Amld'in oğludur. Genç 
yaşta sarayın önde gelen kişileri arasına 
girdi ve zaman zaman vezirliğe vekalet 
etti. 359'da (970) mahall1 emirlerden Ha
seneveyh b. Hüseyin'e karşı düzenlenen 
sefere katıldı. Babasının Hemedan'a var
dıklarında ölmesi üzerine ordunun başı
na geçti ve boşalan vezirlik makamını baş
kasına kaptırmamak için Haseneveyh'Ie 
anlaşma yaparak aceleyle Rey'e döndü, 
bir süre sonra da vezirliğe getirildi; iyice 
yaşlanmış olan Rüknüddevle devletin ida
resini ve ordunun kumandanlığını ona 
teslim etti. Fakat ibnü'I-Amld, parlak ze
kasına rağmen gençliği ve tecrübesizliği 
sebebiyle babasının takip ettiği dengeli 
siyaseti sürdürmeyi başaramadı. Deylem
li kumandan ve askerlere bol bol İhsanlar
da bulunarak ve sık sık davetler, av par
tileri düzenleyip katılanlara çeşitli hediye
ler dağıtarak kendini çevresine sevdirme
ye çalıştı. Onun debdebe ve gösterişi ön 
planda tutan bu gibi halleri ve özellikle 
vezirden çok bir emir gibi davranması, 
Rüknüddevle'nin oğulları Adudüddevle ile 
Müeyyidüddevle'nin tepkilerine yol açtı. 

ibnü'l-Amld, 363'te (973-74) Rüknüd
devle'nin emri üzerine. büyük bir askeri 
isyan sebebiyle zor durumda kalan Irak 
Büveyhl Emlri izzüddevle Bahtiyar'a yar
dım etmek için Fars'tan lrak'a doğru yola 
çıkan Adudüddevle'ye katıldı. isyan ın bas
tırılmasından sonra Adudüddevle. izzüd
devle'yi tahtından uzaklaştırıp l rak'ı ken
di topraklarına katmak istedi ve bu du
rumu babasına onayiatmak için ibnü'I
Amld'i Rey'e gönderdi. Fakat ibnü'I-Amld, 
hanedan üyelerinin karşılıklı sadakatine 
büyük önem veren Rüknüddevle'yi bu ko
nuda ikna edemedi ve Bağdat'a eli boş 
döndü. Bunun üzerine Adudüddevle mec
buren Irak'tan ayrıldı. ibnü'I-Amld ise 
Adudüddevle'nin ardından Bağdat'ta bir 
müddet daha kaldı ve burada ileride ha
yatına mal olacak bazı adımlar attı. iz
züddevle'nin veziri ibn Bakıyye ile yakın 
rrıünasebetler kurdu; ayrıca izzüddevle'
nin yönelttiği vezirlik teklifini Rüknüddev
Ie'nin ölümünden sonra olması şartıyla 
kabul etti. Bu arada Abbasl halifesi de 

ona kalemde ve kılıçta yetkinliğini anla
tan "Zü'l -kifayeteyn" unvanını verdi. 

36S'te (975-76) Adudüddevle, babası 
Rüknüddevle ile bozulan i lişkilerini dü
zeltmek ve kendisinin veilaht olarak tayi
nini sağlamak için İbnü'I-Amld'den aracı
lık yapmasını istedi. Adudüddevle'ye gü
venmemekle beraber onunla dost kalmak 
isteyen ibnü'l-Amld'in Rüknüddevle nez
dinde gösterdiği çabalar sonucu isfahan'
da bütün hanedan mensuplarının katıl
dığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı
da Rüknüddevle, Adudüddevle'yi veliaht 
ilan etti ve diğer iki oğlundan Müeyyidüd
devle'ye Rey ile isfahan'ı. Fahrüddevle'ye 
de Hemedan ile Dlnever'i verdi. ibnü'I
Amld, Rüknüddevle'nin ölümünden son
ra Rey'e gelen Müeyyidüddevle tarafın
dan vezirlik görevinde tutuldu. Ancak çok 
geçmeden ibnü'I-Amld ile katip Sahib b. 
Abbad arasında düşmanlık baş gösterdi 
ve ibnü'I-Amld, Müeyyidüddevle'nin ya
nında büyük bir saygınlığı bulunan Sahib 
b. Abbad'ı ileride makamına göz dikece
ği endişesiyle isfahan'a yollamak ve hat
ta öldürtmek istedi. Müeyyidüddevle de 
onun nüfuzundan çekindiği için Sahib b. 
Abbad'ı geri göndermek zorunda kaldı. 
Fakat Rüknüddevle'den sonra haneda
nın başına geçmiş bulunan Adudüddev
le, Müeyyidüddevle'den, ordu üzerindeki 
hakimiyetinden dolayı tehlikeli gördüğü 
ve Bağdat'taki faaliyetleri sebebiyle kız
gın olduğu ibnü'I-Amld'in öldürülmesini 
istedi. Bunun üzerine ibnü'I-Amld. malia
rına el konulduktan ve çeşitli işkencele
re maruz bıraktidıktan sonra idam edildi 
(17 Reb\'ülevvel366/ 13 Kasım 976). 

Babasından ve nahiv alimi ibn Paris' 
ten ders alan ibnü'I-Amld devrin önemli 
edip ve şairlerindendi; hatta bu yönüyle 
babasından daha üstün olduğu söylenir. 
Yaküt ei-Hamevl, onun öldürülmesinden 
önce zindan duvarlarına yazdığı kendisi
ne yapılan işkenceleri anlatan şiirlerini. 
Ebu Hayyan et-Tevhldl de uzun bir gaze
lini nakletmiş. ayrıca "dost" dediği at üze
rine yazılmış bir gazeli hakkında bilgi ver
mişlerdir (Mu'cemü '1-üdeba', XIV, I 95-
20 I, 213; ei-Me~alibü '1-uezfreyn, s. 267-
270). ibnü'I-Amld itme ve edebiyata bü
yük ilgi duymuş. alim ve ediplerle bir ara
da bulunmaya özen göstermiştir. Ebu Sa
Id es-Sirafi. Ali b. Isa er-Rummanl. Ebu 
Süleyman ei- Mantıki. Ebü'I-Hasan el-Ami
ri ve ibnü'I-Bakkal onun özellikle Bağdat'
ta iken tertipiediği meclisiere devam eden 
alim, filozof ve şairlerden bazılarıdır (Ya
küt, XIV, 213-214). 363 (973-74) yılında 
Rey'e gitmeden önce ibnü'I-Amid'e yaz-



dığı mektubu günümüze ulaşan (bk. Re

sa'il, s. 349-358) Ebu Hayyan et-Tevhidi, 
el-Meşalibü'l-vezireyn'de Ebu Abdul
lah Hüseyin b. Ali en-Nemeri'nin İbnü'I
Amid'i öven uzun bir kasidesine yer ver
miştir (s . 344-348) 
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Lugat alimi ve şiir ravisi. 
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1 SO (767) yılında Kufe'de doğdu. Baba
sı Hindistan'ın Sind bölgesinden gelen bir 
köledir; annesi de Arap değildir. İbnü'l
A'rabi künyesi ona lugat, ah bar, şiir ve 
emsal dinleyip tesbit etmek için çöl Arap
ları ile sürekli ilişki içerisinde bulunma
sından dolayı verilmiştir. İbnü'l-A'rabi, kü
çük yaşta babasının vefatı üzerine anne
siyle evlenen şiir ravisi Mufaddal ed-Dab
bi'nin himayesinde büyüdü. Başta üvey 
babası olmak üzere Ali b. Hamza el-Kisai, 
Ebu Muaviye ed-Darir. Kasım b. Ma'n, 
Ebu Zeyd et-Ensari, Ebu Ziyild et-Kitabi. 
Heysem b. Adi. Ebü'I-Mücib er-Rebei, İb
nü'l-Kelbi gibi birçok alimden şiir ve en
saba, garib ve nadir lugatlara dair ders
ler aldı. Mufaddal ed-Dabbi'nin şiir anto-

lojisi el-Mufa<;i<;ialiyyat'ını . nahiv ve lu
gat dersleri aldığı Kisai'nin en-Nevadir'i
ni kendilerinden dinleyip rivayet etti. Güç
lü hilfızası sayesinde çok sayıda garib ve 
nadir kelime ezberleyerek bu alanda üs
tat olduğunu herkese kabul ettirdi. Kufe 
civarına konaklamak üzere Yername'den 
gelen bedevilerden, özellikle Beni Esed 
ve Beni Ukayl'den yıllarca lugat, emsal, 
şiir, ah bar dinleyip tesbit etti; bu alanlar
da ve eyyam-ı Ar ab hususunda geniş bilgi 
sahibi oldu. 

Bağdat'ın güneybatısında bir camide 
verdiği derslerden aldığı ücretle geçimini 
sağlamaya çalışan İbnü'l-A'rabi'nin büyük 
ilgiyle izlenen derslerine çok sayıda öğ
rencinin katıldığı, öğrencilerine elinde hiç
bir kitap olmadan güçlü hafızasına daya
narak lugat. garib, nevadir, şiir. ah bar ve 
ensaba dair notlar tutturduğu kaydedil
mektedir. Öğrencileri arasında Sa'leb, Ca
hiz, İbnü's-Sikklt, İbrahim et-Harbi, Ebu 
İkrime ed-Dabbi. Muhammed b. Habib, 
Belazüri. Osman b. Said ed-Darimi. Mu
faddal b. Selerne gibi ünlü alimler bulun
maktadır. en-Nevddir'ini kendisinden 
Sa'leb, Abdullah et-Teymi ve Muhammed 
b. Habib rivayet etmiştir. Ondan en çok 
istifade eden Sa'leb'dir. Kaynakların din
dar ve dürüst bir kimse olarak tanıttığı 
İbnü'l-A'rabi Samerra'da vefat etti. Ölüm 
yılı olarak 230 (845). 232, 233 tarihleri 
de verilmekle birlikte doğrusu 231 (846) 
olmalıdır. Topa! ve şaşı olduğu söyleniyor
sa da (İbnü'I-Kıftl, lll , ı 33) öğrencisi ve 
yakın dostu Cahiz'in el-Bursan ve'l- 'ur
can ve'l-'um yan ve'l-l:zillan adlı eserin
de adı geçmemektedir. 

İbnü'I -A' rabi'nin halifeler ve devlet 
adamları nezdinde itibarı yüksekti. Şiir
lerde geçen, herkesin kolaylıkla an layama
yacağı garib ve nadir kelimelerin açıkla
masını bizzat kendisinden dinler ve onu 
çeşitli hediyelerle ödüllendirirlerdi. Nite
kim bir defasında Halife Vasil5- Billah 'tan 
10.000 dirhem, Me'mun'dan daSOOOdir
hem değerinde bir hediye almıştı. Küfe 
dil mektebinin önde gelen alimlerinden 
olan İbnü'I-A'rabi, Basra dil mektebinin 
iki ünlü dilcisi Ebu Ubeyde ile Asmai'nin 
rivayetlerini sıhhatli bulmazdı. Hatta As
m ai' nin bir rivayeti hakkında bu rivayetin 
tam aksini bin fasih bedeviden dinlemiş 
olduğunu söylemiştir. Lugat kitaplarında 
İbnü'l-A'rabi'den yapılan birçok rivayet ve 
nakil mevcut olup adının geçmediği söz
lük hemen hemen yok gibidir. Bununla 
beraber ileri sürdüğü nahiv kuralları ve 
otorite sayıldığı garib ve nildir kelimeler 
hakkında birçok yaniışı tesbit edilmiştir. 
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Eserleri. Kaynaklarda İbnü'l-A'rabi'nin 
otuzu aşkın kitap ve risalesi bulunduğu 
kaydedilmektedir. Zamanımıza ulaştığı 
bilinen başlıca eserleri şunlardır: 1. Es
ma'ü b.ayli'l-'Arab ve fürsaniha. Eski 
Arap kabilelerinin özel adlarla anılan 
meşhur atlarının isimleri. binicileri. onlar 
hakkındaki haber ve şiirlerle bu şiirlerde 
geçen garib kelimelerin açıklanması ve 
eyyamü'I-Arab'a dair bilgiler içeren eser 
dil. edebiyat ve tarih açısından önemlidir 
( nşr. Levi Della Vi da. Leiden 1928: nşr. NO
ri Ham m Gdi el-Kaysi- Hati m Salih ed-Da
m i n. MMİ/r. , XXXV 12 ı Bağdad 1404/ 1 9841. 
s. 249-330; nşr. M. Abdülkadir Ahmed, 
Kah i re 1404/1984) . Eser ayrıca yine Nuri 
Hammüdi ei-Kaysi Hatim Salih ed-Da
min tarafından İbnü'I-Kelbi'nin Nesebü '1-
ljayl'i ile birlikte Ki taban fi'l-b.ayl adıy
la yayımlanmıştır (Beyrut 1407/ 1 987). z. 
Kitôbü'l-Bi'r. Kuyuların kazımı, çeşitleri, 
suları , aletleri etrafındaki lugat ve şiirleri 
ihtiva eden eseri Mahmud Şükri el-Aiı1-
si (Mecelletü 'l-Mu~tebes, sy. VI ıoımaşk 
19221. s. 3-9). Nuri Hammudi et-Kaysi 
(Mecelletü Külliyyeti 'l-adab, sy. IX ı Bağ

da d 1966ı. s. 349-367) ve Ramazan Ab
düttewab (Kahire 1970) neşretmiştir. 3. 
Kitabü'l-Fôzıl fi'l-edeb. Mersiye tema
sında şiir parçalarından meydana gelen 
bir mecmua olup Wilhelm Wright tarafın
dan yayımlanmıştır (Leiden 1859) Eserin 
Kudüs Halidiyye Kütüphanesi'nde (nr. 45/ 
3) bir nüshası mevcuttur. 4. Nevadiru 
İbni'l-A 'rab i. Kudüs Halidiyye Kütüpha
nesi'nde ve Darü 'l-kütübi 'I -Mısriyye'de 

yazma nüshaları bulunan eserin bir kıs
mı Kamil Said Awad tarafından yüksek 
lisans tezi olarak tahkik edilmiştir ( 1976 
ı Bağdad ı. Külliyyetü'l-adab). Ayrıca Şam 
Umumi Kütüphanesi'nde (nr. 23, 280) bir 
nüshası mevcut olan Kitabü'l-Mu'cem 
de ona nisbet edilmektedir. Bazı mersi
yeleri ihtiva eden ve Wilhelm Wright ta
rafından ljırzetü'l-J:ıatıb ve tu]:zfetü't
talib içinde yayımlanan (Leiden 1859, s. 
67-122) Mulwtta'at merasin li-ba'zi'l
'Arab adlı eserin İbnü't-A' rabi'ye aidiyeti 
ise şüphelidir. 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : Kitabü'l-Enva', Şı
fatü'n-nab-1, Şıfatü'z-zer', Şıfatü'd-dir', 

Kitabü'n-Nebt ve'l-ba~l. Kitabü'n-Ne
bôt, Kitabü'~-Zübôb (Zi'ab), Kitabü'l
Elfa?:, Kitabü Nevadiri'z-Zübeyriyyin, 
Kitdbü N evadiri Beni FcıX'as, Kitdbü'l
Emali, Ebyatü'l-me'ani, Me'ani'ş-şi'r, 
Tarib.u'l-~abô'il, Med]:zu'l-~abô'il, Tef
sirü'l-emşal, Kitabü Et'ale, Garibü'l
J:ıadiş, Kitabü'l-Feva'id, Kitabü'l-Mu'a-
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