
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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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Ziyad el-KCıfi 
(ö . 231!846) 
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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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]fabô.t, Kitabü Men nüsibe mine'ş-şu

'ara' ila ümmiha, Kitabü Keramati'l
evliya', Kitabü 'l-Emşal, Kitabü'l-ljayl, 
Nesebü 'l-]].ayl. Ayrıca.Cerlr b. Atıyye, Fe
rezdak, Hansa, Hutay'e, Ru'be b. Accac. 
Ebu Züeyb el-H üzen. Adi b. Zeyd , Ertat 
b. Süheyye, Ebu Mihcen es-Sekafi, Nemlr 
b. Tevleb, İbnü't-Tasariyye, Süraka el-Ba
rıkl, Amr b. Ma'dlkerib gibi şairlerin di
van l arı İ bnü ' l -A' rabl tarafından rivayet 
edilm iştir. 
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b. Muhammed ei-Meafiri 

(ö. 543/1148) 

Endülüslü Maliki fakihlerinin 
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önde gelenlerinden, muhaddis. 
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22 Şaban 468'de (31 Mart 1076) işblli 
ye'de (Sevilla) doğdu. Arap kabilelerinden 
Kahtan ' ın Meafir kolundan olup ataları 
fetihten sonra Endülüs'e yerleşmişti. Ba
bası, İ şblliye ve çevresinde hüküm süren 
Abbadller'in vezirlerinden ve bölgenin ön
de gelen ilim adamlarından Ebu Muham
med İ bnü' I -Arabl, annesi ise Abbadl ha
nedanının siyasi rakibi Ebu Hafs ömer 
el-Hevzenl'nin kızıdır. İlk öğrenimine ba
bası. dayısı Ebü'I-Kasım Hasan ei-Hevze
nl ve Ebu Abdullah b. Ahmed es-Sarakus
t l'den ders alarak başladı . Erken yaşta 
hıfzını . kıraat-i aşereyi tamamladı; t emel 
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dini bilgileri, dil ve edebiyat, matematik 
ve fen bilimlerini okudu. Bir süre sonra 
Kurtuba'ya (Cordoba) giderek Ebu Abdul
lah İbn Attab. Ebu Mervan İ bn Serrac gi
bi hocalardan ders aldı. Abbadl haneda
nının yıkılıp bölgenin Murabıtlar'ın hakJ
rniyetine girmesiyle ( 484/ ı 091 ) başlayan 
gelişmeler hem ilim yolcu l uğu arzusu 
içinde olan İbnü'I-Arabl, hem de oğlunun 
en iyi şeklide yetişmesini arzulayan ve hac 
ibadetini ifa etmek isteyen babası için uy
gun bir fırsat oldu. Ailece 485 (1092) yı
lında Maleka'dan (Malaga) hareketle Ku
zey Afrika üzerinden Doğu İslam dünya
sının önemli ilim merkezlerini kapsayan 
uzun bir yolculuğa çıktılar. İbnü'l-Arabl, 
Ebü'I-Velld ei-Bacl'nin de Doğu seyahatin
den önemli bir ilmi birikimle dönmesinin 
ve Endülüs'te büyük it ibar kazanmasının 
bu yolculuğa çıkmasında etkili olduğunu 
belirtir (19inünü't-te'vll, s. 76-77) . 

İbn Haldun baba ve oğlun, Murabıtlar 
Hükümdan Yusuf b. Taşfin tarafından 
Bağdat Abbas! halifesine kendisi adına 
biat vermek ve hükümdarlığ ı için onay 
almak üzere gönderild i ğini belirtirken 
(Mul).addime, Il, 642) Abdülhay el-Ketta
nl, bölgenin yeni hakimi Yusuf b. Taşfiri' 

den kaçarak Doğu'ya gittiklerini ve mülk
lerine de el konulduğunu ileri sürer (et
Teratfbü'l-idariyye, ı. 91 ). Bazı yeni araş
tırmalar ve belgeler. başlangıçta böyle bir 
görev üstlenmeseler bile memleketleri
ne dönüşleri sırasında, müsbet icraatla
rını duydukları Yusuf b. Taşfin'in hem si
yasi rakiplerine karşı hem sürdürdüğü ci
had hareketi hususunda desteklenmesi 
ve hükümdarlığının onaylanması için Gaz
zall'den bir fetva ve halifeden de ferman 
aldıklarını göstermektedir (Ahmed Mu h
tar ei-Abbadl. s. ı o ı-ı 04. 4 71-484; i h san 
Abbas, XVl/2 [ 1963], s. 217-236) On yıla 
yakın bir süreyi kapsayan bu ilim yolculu
ğu İbnü'l-Arabl açısından çok verimli geç
ti. O, Tertibü'r-ril;le li't-tergib fi'l-mille 
adlı kitabıyla el-'Avaşım da dahil diğer 
eserler inde bu seyahati sırasında uğra
dığı ilim merkezleri ve görüştüğü alimler 
hakkında geniş bilgi ver ir. İbnü ' l-Arabl, 
Endülüs'ten ayrıldıktan sonra bir süre Ce
zayir'in Bicaye (Bougie). Tunus'un Mehdi
ye ve Kayrevan şehirlerinde kalarak Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ali ei-Mazerl gi
bi bazı alimlerden ders okudu. Daha son
ra maceralarla dolu bir deniz yolcu luğu 

ile Mısır 'a geçti; buradaki alimlerden fı
kıh, kelam ve hadis okudu, Şla ve Kade
riyye mensuplarıyla tartışmalarda bu
lundu. O sırada Mısır'da hakim olan Patı
mller'in Sünni düşünceyi baskı altında 

tutmaları sebebiyle burada sadece sekız 
ay kalıp Kudüs'e geçti ( 486/1 093). Selçuk
lu nüfuzu altında olan Kudüs'te tam bir 
hürriyet havası haklmdi. İbnü'l-Arabl'nin 
kaydettiğine göre yüksek düzeyde dini 
eğitim veren birçok ders ha lkasının ya
nında Hanefi ve Şafii mezhepler ine göre 
eğitim veren ikl Nizarniye medresesi var
dı (el-'Avaştm, II, 61 ). Burada çeşitli ders 
halkalarına katıldı ve yapılan münazara
ları takıp etti. Kelam. usGI-i fıkıh ve hila
fiyat okudu; özellikle Ebu Bekir İbn Ebu 
Rendeka et-TurtGşl'den çok faydalandı. 

Ebu Ali Hüseyin es-Saganl, Ebu Said ez
Zencanl, Ebu Sa'd ez-Zevzenl gibi Doğu 
İslam dünyasından gelmiş Hanefi f akihle
r inin bakış açıları onu etklledi (Kanünü't
te'vll, s. 92-98) . Eserlerinde sık sık bura
da geçen ilmi tartışmalara ve alimierin 
görüşlerine atıfta bulunmasından , Ku
düs'teki ilmi atmosferin İbnü ' l -Arabl'yi 
çok etki lediği ve burada geçirdiğ i üç yılı 
tahsil hayatının ver imli dönemlerinden 
biri olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Bu 
arada Filistin ve Şam bölgesinin Akka, Ta
beriye , Askalan. Dımaşk gibi d iğer ilim 
merkezlerini dolaştı. imamiyye ve Batı 
niyye alimleriyle tartıştı. Ebü'I-Fazl İbnü'l
Furat Ahmed b. Ali , Nasr b. İ brahim el
Makdisl, Hibetullah b. Ahmed el-Ekfanl. 
Ata el-Makdisl gibi birçok alimle görüş
t ü. 489 (1096) yılında Bağdat'a gitti. 

Irak bölgesindeki ilmi birikım ve öğre
tim usulü de İbnü 'l -Arabl'yi bir hayli et
klledi. Nizarniye medreselerindekl eğitim 
öğretim faaliyeti ve devlet ricalinin ilme 
ve ilim adamlarına itibarı sebebiyle o dö
nemde Bağdat'ın ilim ve kültür merkezi 
olma özelliği daha da artmıştı. Burada 
Nizarniye medreselerine devam etti ; Ha
nefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine men
sup birçok ilim adamı ile görüştü , çoğun

dan ders veya icazet aldı. Kendisi eserle
rinde Bağdat'ta görüştüğü ve faydalan
dığ ı alimiere ve okuduğu kıtapiara sıkça 

atıfta bulunur (a.g.e., s. ı 07-120) . Bunlar 
arasında Ebü'I-Hasan Ali b. Hüseyin el
Bezzaz. Ebü'I-Meall Sabit b. Bündar , 
Ebü'l-Hasan İbnü' t-1\.ıyurl, Ebu Muham
med Ca'fer b. Ahmed es-Serrac. Ebü'I-Ve
fa İbn Akli. Ebu Bekir İbn Tarhan. Ebü'l
Muzaffer ei-Eblverdl, Hatlb et-Tebriz! sa
yılabilir. Özellikle bölgenin önde gelen Şa
fii faklhi Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed 
eş-Şaşl'den çok faydalan dı. Aynı yı l ( 489/ 
ı 096) babasıyla birlikte hacca gitti. Mek
ke'de Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali et-Ta
berl'den hadis okudu. Hac farlzasını eda 
edip Bağdat' a geri döndükten sonra 
imam Gazzall'den İJ;ya'ü 'ulUmi'd-din'i 


