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li] SADETIİN ÖKTEN 

ı İBNÜ'd-DEBBAG, Ebü'I-Kasım ı 

L 

(tq~ı .;,ıl ~lalf ~i) · 

Ebü'l-Kasım Halef 
b. el-Kasım b. Sehl (Sehlun) 

el-Ezdi el-Endelüsi 
(ö. 393/1003) 

Hadis hafızı. 
_j 

32S'te (937) Kurtuba'da doğdu. Baba
sının tabaklıkla uğraşması sebebiyle İb
nü'd-Debbağ diye anıldı. İlk öğrenimini 
memleketintle yaptıktan sonra 34S'te 
(956) tahsil için seyahate çıktı. On beş yıl 
kadar süren bu yolculuğu sırasında Mısır, 
Şam ve Hicaz bölgelerini dolaşarak pek 

. çok alimden istifade etti. Muhammed b. 
Yusuf el-Kindi, İbnü's-Seken, Hamza el
Kinani, İbn Eşte ve Acurri, İbnü'd-Deb
bağ'ın sayıları 300'ü bulduğu söylenen 
hocalarından bazılarıdır. Hadis ilimleri ya
nında kıraatle de meşgul olan İbnü'd-Deb
bağ, Kitabü's-Seb'a'nın müellifi İbn Mü
catiid'in talebesi Ebu Bekir Ahmed b. Sa
lih el-Bağdadi'den kıraat okudu. Memle
ketine döndükten sonra Kurtuba'da ha
dis okutınaya başlayan İbnü'd-Debbağ'ın 
talebeleri arasında kendisinden çok mik
tarda hadis yazan İbn Abdülber en-Ne
meri ile Ebu Amr ed-Dani ve İbnü'l-Fara
di zikredilebilir. Güvenilir bir hadis hafızı 
olan, rica! ve hadislerde görülebilecek il
letler konusunda uzman kabul edilen İb
nü'd-Debbağ 17 Rebiülahir393'te (23 Şu
bat 1 003) vefat etti; İbn Tağriberdi ise 
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onu 395 (1005) yılı vefeyatı içinde zikret
miştir. 

İbnü'd-Debbağ'ın kaynaklarda adı ge
çen eserleri şunlardır: Müsned.ü ]J.adişi 
(ef:ıadlşi) Malik b. Enes; Müsnedü J:ıa
dişi Şu'be b. el-ljaccac, Esma,ü'l-ma'
rufin bi'l-küna mine'ş-şa]J.abe ve't-ta
bi'in ve sa,iri'l-mu]J.addişin, Kitabü'l
Ija,ifin; A]fzıyetü (ffazaya) ŞüreyJ:ı, Züh
dü Bişr b. el-ljariş, Kitabü'z-Zühd. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbnü'ı-Faradi, Tfırif;u 'ulema'i'l-Endelüs (nşr. 

ibrahim eı-Ebyar1'), Kahire -Beyrut 1989, ı , 250-
251; Humeydi, Ce?vetü'l-mul!:tebis (nşr. ibrahim 
eı-Ebyar1'), Kahire-Beyrut 1989, I, 326-329; Dab
bi, Bugyetü '1-mültemis (Ebyarl),l, 357-359; İbn 
Abdülhiidi, 'Ulema'ü'l-/:ıadiş, III, 224-225; Ze
hebi, Te?;kiretü '1-J:ıuff~. lll, 1025-1 026; a.mlf .. 
A'lamü'n-nübela', XVII, 113-114, 241; a.mlf .. 
Tarif;u'I-İslfım: sene 381-400, s. 285; İbn Fer
hün, ed-Dibacü '1-mü?;heb, I, 114-115; İbnü'I
Cezeri, Gayetü'n-/'lihaye, ı. 272; İbn Tağriberdi. 
en-/'lücümü 'z-zfıhire, IV, 211; Süyüti, Tabal!:a
tü'l-J:ıuffa?(Ömer). s. 406; MakkarL /'lefl:ıu't-tib, 
ll, 105; Bedran, Teh?;ibü Tarfbi Dımaş/i:, V, 173. 

!il N].JRİ TOPALOGLU 

ı İBNÜ'd-DEBBAG, Ebü'I-Velid ı 
( tl!~' .;,ıl ~,ıı ~~) 

Ebü'l-Velid Yusuf b. Abdilaziz 

L 

b. Yusuf el-Lahmi el-Ündi el-Endelüsi 
(ö. 546/1151) 

Hadis hafızı ve tarihçi. _j 

Endülüs'te Belensiye'nin (Valencia) köy
lerinden Ünde'de (Onda) doğdu ve daha 
sonra Mürsiye'ye (Murcia) yerleşti. İbn Ab
dül hadi ve Zehebi, doğum yılını İbn Beş
küval'den naklen 481 (1088) olarak gös
terirken bizzat İbn Beşküval bu tarihin 
482 (1089) olduğunu belirtmektedir. Ebu 
Ali es-Sadefi onun en çok istifade ettiği 
hocasıdır. Kendisinden İmam Malik'in el
Muvatta, adlı eserini. ŞaJ:ıiJ:ı-i BuJ:.ıari 
ve ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i, Tirmizi'nin el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin büyük bir kısmını, Ebu 
Davud'un es-Sünen'ini, İbn Şeybe ile Bez
zar'ın el-Müsned.'lerini, Darekutni'nin 
es-Sünen ve el- 'İlel'ini, İbn Kani'in el
Mu'cemü'ş-şa]J.abe'sini okudu. Ayrıca 
Ebü'l-Velid İbn Rüşd ile Ebu Bekir İbnü'l
Arabi de onun faydalandığı hocaları ara
sında yer alır. İ bnü'd-Debbağ'ın en tanın
mış talebesi ise İbn Beşküval'dir. 

Mürsiye'de hatiplik, Daniye'de (Denia) 
kadılık görevlerinde bulunan İbnü'd-Deb
bağ hadis yazmaya önem veren, hadisle
rin senedierini ve ravileri iyi bilen bir alim 
olup İbn Beşküval onu çeşitli hadis ilimle
rinde döneminin önde gelen otoritesi ola
rak tanıtmış, Endülüslü hadis imamlarının 

sonuncusu kabul edilmiştir. Maliki mezhe
bine mensup olan İbnü'd-Debbağ'ın isa
betli hükümler vermesi sebebiyle çevre
sinde daima aranan bir kişi olduğu belir
tilmiştir. İbnü'd-Debbağ Daniye'de vefat 
etti ve Mürsiye'ye götürülerekorada def
nedildi. 

Eserleri. İbnü'd-Debbağ'ın kaynaklar
da adı geçen eserleri şunlardır: Tabal}a
tü '1-]J.uffd?: min ehli'l-J:ıddiş (bazı sırala
ma hataları sebebiyle eleştirildiği söyle
nen eserin İbn Şihabez-Zühr\"den lö. ı 24/ 

742] Silefi'ye lö. 576/1 180] kadar gelen ha
disçilerin isimlerini ihtiva ettiği belirtil
mektedir !İbn Abdülhadi. IV. 87]; Taba~a
tü'L-mu/:ıaddişln ve'L-fu~aha' adıyla kay
dedilen eser de muhtemelen bu kitaptır 
1 el-ffamüsü 'L-islaml, II, 345 ı); Kitabü'l
Gavamiz ve'l-mübhemat (İbn Hayr, s. 
219); Mu'cemü şüyuJ:.ıi'l-Küc!i eş-Şadefi 
(Ebu Ali es-Sadef\"nin kendilerinden fay
dalandığı şeyhlerine dair bir mu'cemdir 
iİbnü'z-Zübeyr, VII, 208]); Fehrese; İJ:.ıti
şaru izaJ:ıi'l-işkai (Abdülganl el-Ezdl'nin, 
hadis ravilerinin isimlerinde görülen prob
lemlerle ilgili olarak kaleme aldığı ita.J:ıu '1-
işka.L'in özetidir ıa.g.e., VII, 208]). Hediy
yetü'l-'arifin'de (II. 552) müellifin Reş
J:ıatü'n-naşiJ:ı mine'l-J:ıadişi'ş-şa]J.iJ:ı ad
h bir eserinden bahsedilmekteyse de bu 
kitap Debbağzade Mehmed Efendi'nin
dir (DiA, IX, 63). 
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liJ NuRi ToPALOG LU 

İBNÜ'd-DEHHAN 
( u~~~ .;,ı') 

Ebu Muhammed Nasıhuddin 
Said b. el-Mübarek b. Ali 

b. Abdiilah encNahvi el-Bağdadi 
(ö. 569/1174) . 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 

ı 

_j 

494'te (11 01) Bağdat'ın Nehritabık ma
hallesinde doğdu. Şair sahabi Ka'b b. Amr 
el-Ensari'nin soyundan dır. Bağdat'ta lu

. gat, dil ve edebiyat d<>rsleri aldıktan son-



ra isfahan'a giderek bazı alimlerden ha
dis dinledi ve kütüphanelerdeki birçok 
edebi eseri istinsah etti. Ardından Bağ
dat'a döndü ve bir süre daha burada kal
dı. ileri yaşlarında Ebfı Galib Ahmed b. 
Benna, Ebü'I-Kasım Hibetullah b. Mu
hammed b. Husayn ve bazı alimlerden 
hadis dinledi. Kendisi de dil ve edebiyat 
dersleri verdi ve Ebfı Ali ei-Farisl'nin el
iza]J ii'n-na]Jv adlı eserini okuttu. 

İbnü'd-Dehhan 544 (1149) yılında Mu
sul üzerinden Dımaşk'a gitmek üzere 
Bağdat'tan ayrıldı . Musul'a uğradığında 
Vezir Cemaleddln-i isfahanl ile görüştü . 
Vezirin kendisine yakın ilgi göstermesi 
üzerine onun himayesine girdi. Vezir on
dan ders vermesini ve kitap yazmasını is
teyerek Dımaşk'a gitmesine engel oldu. 
Yirmi dört yıldan fazla kaldığı Musul'da 
zamanını ders verip eser yazarak geçirdi 
(Safedl, Nektü'L-himyan, s. 158) . Hayatı

nın sonlarına doğru kütüphanesini Mu
sul'a naklettirirken Bağdat'ta meydana 
gelen sel baskınında kitaplarının çoğu te
lef oldu. Kendisine ulaşanlar ise kokmuş 
ve harap olmuştu. Eserleri bu durumdan 
kurtarmak ve kötü kokuyu gidermek için 
tavsiye edilen ladin reçinesi buharını faz
la miktarda kullanınca gözlerini kaybetti. 
Musul'da vefat etti. Hayatının son yılla
rında dünyaya gelen tek oğlu Ebu Zeke
riyya Yahya b. Said de kendisi gibi edip 
ve şairdi . 

Dil ve edebiyat alanındaotorite sayılan 
Mevhfıb b. Ahmed ei-Cevaliki, İbnü'ş-Şe
cerl ve İbnü'I-Haşşab gibi alimlerle çağ
daş olan İbnü'd-De.hhan ' ın ilmi yönden 
bunlardan üstün sayıldığı ve zamanının 
Sibeveyhi'si olarak kabul edildiği belirtil
mektedir (mesela bk. Yaküt, xı. 220; İbn 
Hallikan, ll, 383) . Ünlü hattat Yaküt ei
Mevsıll ile hadis alimi Mecdüddin İbnü'I
Eslr ei-Cezerl ondan dil ve edebiyat ders
leri almıştır (Yaküt, XIX, 312; İbn Halli
kan, VI, 119). Aynı zamanda şair olan İb
nü'd-Dehhan'ın bir divanının bulunduğun
dan bahsedilmekte, bazı kıta ve beyitleri 
kaynaklarda yer almaktadır ( Kitabü '1-Fu
şül lnşr. Naciye Muhammed!. neşredenin 
girişi, s. 19-21 ). 

Eserleri. 1. el-Ezdfıd fi'l-iuga. Arap di
lindeki karşıt anlamlı kelimelere dair bu 
risale Muhammed Hasan Al-i Yasin tara
fından neşredilmiştir (Nefa'isü'L-maf..ıtu

tat içerisinde, Necef 1371/1952, s. 1-21; 

Bağdad 1963, s. 85-1 08; ayrıca müstakil 
olarak Bağdad 1372/1953) . Z. Kitfıbü'l
Fuşul ii'n-na]Jv (fi'L-'Arabiyye). Esere 
Mecdüddin İbnü'I-Eslr el-Bedi' ii 'ilmi'l
'Arabiyye adlı bir şerh yazmıştır (şerh in 
farklı bir ismi için b k. İbn Hallikan, IV, 141 ). 

Naciye Muhammed Abdürrazık Ad es, 
eseri Kitfıbü'l-Fuşul ii'l-'Arabiyye adıy
la yüksek lisans tezi olarak tahkik edip ya
yımlamış (Amma n 1401/198 I). kitap ay
rıca Faiz Faris tarafından neşredilmiştir 
(Beyrut I 409/1 988). 3. el-Fuşul fi'l-~avfı
fi. Arap şiirinde katiyeyle ilgili çeşitli me
selelerin incelendiği bir risale olup İbnü'd
Dehhan'ın hayatı ve eserlerine dair bir 
mukaddime ve çeşitli notlarla birlikte Sa
lih b. Hüseyin ei-Aid tarafından yayımian
mıştır (Mecelle tü Cami'ati 'L-imam Mut;am
med b. Su'Qd el-islamiyye, XVI IRiyad 
1417/ 19961. s. 193-270) . 4. el-Gurre ii 
şer]Ji'l-Lüm'a. İbn Cinnl'nin nahve dair 
el-Lüma'ının şerhi olan eserin bazı kü
tüphanelerde yazma nüshaları mevcut
tur (Kah i re ei-Hizanetü't-TeymGriyye, Na
hiv, nr. 171; Köprülü Ktp., FazılAhmed Pa
şa , nr. 1495; Süleymaniye Ktp., Kılı çAli Pa
şa , nr. 949) . 5. Şer]Ju ebniyeti Sibeveyhi. 
Sibeveyhi'nin el-Kitab'ında geçen mor
folojik yapı ve kalıpların izahına dair olan 
eseri Hasan Şazell Ferhfıd neşretmiştir 
(Riyad 1987). 6. Kitdbü Şerl;i'd-Dürus 
fi'n-na]Jv (Bastü 'n-nüfüs fi şert;i 'd-Dürüs). 

Müellifin günümüze ulaşmayan eserinin 
şerhi olup İbrahim Muhammed Ahmed 
ei-İdkavl tarafından yayımlanmıştır (Ka
hire 141 1/1991). 7. ed-Dürusii'ilmeyi'l
'aruz ve'l-~avafi(Süleymaniye Ktp., Bağ
ctatl ı Vehbi Efendi, nr. 203 I; Gotha, Landes 
Bibliothek, nr. 358/1 ). 8. Şer]Ju'l-izal; . 
Ebfı Ali ei-Farisl'ye ait eserin şerhi olup 
eş-Şamil adıyla da anılır (İbnü'I-Kıftl, ll, 
.50; Yaküt , Xl, 221 ). 9. e1-Kaşide ii 'avi
şi'l-i'rab. İbn Habbaz el-Mevsıll'nin bu 
kasideye yazdığı el-Peride ii şer]Ji'l-Ka

şideti'lleti enşe'ehfı Sa'id İbnü'1-Mü
bdrek (ibnü 'd-Dehhan en-Nat;ui) ii 'avi
şi'J-i'rab adlı şerhi Abdurrahman b. Sü
leyman ei-Useyman yayımiarnıştır (Ka
hire 14 ı o; ı 990) 10. Babü'l-hica'. im la 
esaslarına dair olan eseri Faiz Faris neş
retmiştir (İrbid 1406/1986) 11. e1-Mul) 
taşar ii'l-~avfıfi (yazma nüshası için bk. 
c. Zeydan. Adab, lll , 4 ı) . 12. er-Risa1e
tü's-Sa'diyye fi'1-me'al)i~i'l-Kindiyye 
mine '1-me 'ani't-Ta'iyye (el-Me' af..ıi?ü '1-
Kindiyye). Mütenebbl'nin Ebfı Temmam 
ve Buhtüri'nin şiirlerinden yaptığı intiha
le dair olan eser üzerine Ziyaeddin İbnü'I
Eslr tarafından e1-İstidrak adıyla yazılan 
reddiyenin yazma nüshası Köprülü Kü
tüphanesi'ndedir (nr. I 204 ). 

İbnü'd-Dehhan'ın kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır : ed-Dürus 
fi'n -na]Jv, Teisirü'1-Kur'an, Teisirü'l
Fati]Ja, Teisirü '1-İl)1aş, İzfı1etü '1-mirfı' 
ii'1-gayn ve'r-ra', Divanü resfı'il, Zeh
rü'r-riyaz, Kitdbü 'r-Riyaza, Şer]Ju bey-

iBNÜ'd-DELAT 

tin li-Şfılil; b. Ruzzik, e1-Gunyetü fi'cj_
l)ad ve'?-?fı', Kitab ti'l-küna, Kitfıbü'1-
Kanun ii'l-luga, el-Ma'~üd fi'l-ma~şur 
ve'l-memdCıd, en-Nüket ve'l-işfırat 'ala 
elsineti '1-]Jayvanfıt, Ta~imü 'n-na?ar. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü'd-Dehhiin. Kitabü '1-Fuşul fi'L-'Arabiyye 
(nşr. Naciye Muhammed Abdürrazık Ad es), Am
man 1401(1981, neşredenin girişi, s. 1-44; a.e. 
(nşr. Faiz Fari s). Beyrut 1409/1988, neşredenin 
girişi , s. 13-31 ; ibnü'I-Kıfti. İnbahü'r-ruvat, ll, 
47-51; Yaküt, Mu'cemü 'L-üdeba', Xl, 219-223; 
XIX, 312; İbn Hallikan, Ve{eyat, ll , 382-385; IV, 
141; VI, 119; Zehebi. A'Lamü'n-nübela', XX, 
581-582; Safedi. Nektü'L-himyan (n ş [ Ahmed 
Zek!Bek) , Kahire 1329/1911, s. 158-159; a.mıf., 
el-Va{f, XV, 250 vd.; Deıci, ei-Felake ve'L-meflü
kün, Kahire 1322, s. 126-127; Süyüti. Bugye
tü '1-vu'at, ı, 587; Davüdi, Taba~atü '1-mü{essi
rfn, ı, 190-191; Keş{ü'?·?Unün, ı , 72, 116,212, 
438,752,872;11,960, 1156,1212,1265,1438, 
1563, 1630, 1977; Hansari, Ravzatü'L-cennat 
(nşr. Esedullah ismailiyyan). Kum 1391, IV, 54-
56; Brockeımann, GAL, I, 281; Suppl., 1, 494; 
Fuad Seyyid. Fihrisü'l-matıtutati'l-muşavvere, 
Kahire 1954, 1, 386, 389, 392, 393, 401 ; C. Zey
dan, Adab, lll, 41; Ömer Ferruh. Tarltı u '1-edeb, 
lll, 348-349; Ramazan Şeşen v.dğr .. Fihrisü 
matıtütali Mektebeti Köprülü, istanbul 1406/ 
1986, Il, 166-167; a.mlf., SalahaddfnEyyubf 
ve Devlet, istanbul 1987, s. 348; M. Sadi Çöğen
li- Kenan Demirayak. Arap Edebiyatında Kay
naklar, Erzurum 1995, s. 166-167; Salih b. Hü
seyin ei-Aict. "el-Fuşül fi'l-)5avafı", Mecelle tü 
Cami'ati'L-imam MuJ:ıammed b. Su'üd ei-İsla
miyye, sy. 16, Riyad 1417/1996, s. 193-270. 

Iii SüLEYMAN TüLÜCÜ 

r 
iBNÜ'd-DEı.Ai 

ı 

(_;Y~f ~.J!f) 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ömer 
b. Enes b. Dilhas ei-Uzri ed-Delai 

(ö. 478/1085) 

L 
Hadis hafızı ve coğrafyacı. 

_j 

4 Zilkade393'te (4 Eylül 1003) Endülüs'
te Meriye (Almeria) yakınlarındaki Delaye 
(Dalias) köyünde doğdu. Fetihten sonra 
İber yarımadasına göç eden Yemenli Arap 
kabilelerinden Uzre'ye mensuptur. Baba
sının dedesine nisbetle İbn Dilhas olarak 
da anılmaktadır. 407'de (1016-17) anne 
ve babasıyla birlikte Mekke'ye gitmek 
üzere yola çıktı ve ertesi yılın ramazan 
ayında oraya ulaştı. Mekke'de sekizyıl ka
larak Ebfı Zer el-Herevi'den Bu Mr!' nin ve 
Ebü'I-Abbas Ahmed b. Hasan b. Bündar 
er-Razi'den Müslim'in el-Cfımi'u 'ş-şa
NJ;'Ierini dinledi. Ebü'I-Kasım Mühelleb 
b. Ebfı Sufre'den, ayrıca bir kısmı Mekke
li, diğerleri hac için gelen pek çok alim
den hadis ve fıkıh dersleri aldı. 416'da 
(1 025) Endülüs'e dönen İbnü'd-Delal, Me
riye Camii'nde ders vermeye başladı. Ara-
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