iBNÜ'd-DELAT
ra isfahan'a giderek bazı alimlerden hadis dinledi ve kütüphanelerdeki birçok
edebi eseri istinsah etti. Ardından Bağ
dat'a döndü ve bir süre daha burada kaldı. ileri yaşlarında Ebfı Galib Ahmed b.
Benna, Ebü'I-Kasım Hibetullah b. Muhammed b. Husayn ve bazı alimlerden
hadis dinledi. Kendisi de dil ve edebiyat
dersleri verdi ve Ebfı Ali ei-Farisl'nin eliza]J ii'n-na]Jv adlı eserini okuttu.
İbnü'd-Dehhan 544 (1149) yılında Musul 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 ondan ders vermesini ve kitap yazmasını isteyerek 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 Musul'a naklettirirken Bağdat'ta meydana
gelen sel baskınında kitaplarının çoğu telef oldu. Kendisine ulaşanlar ise kokmuş
ve harap olmuştu. Eserleri bu durumdan
kurtarmak ve kötü kokuyu gidermek için
tavsiye edilen ladin reçinesi buharını fazla miktarda kullanınca gözlerini kaybetti.
Musul'da vefat etti. Hayatının son yılla
rında dünyaya gelen tek oğlu Ebu Zekeriyya 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 belirtilmektedir (mesela bk. Yaküt, xı. 220; İbn
Hallikan, ll, 383) . Ünlü hattat Yaküt eiMevsıll ile hadis alimi Mecdüddin İbnü'I
Eslr ei-Cezerl ondan dil ve edebiyat dersleri almıştır (Yaküt, XIX, 312; İbn Hallikan, 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-Fuşül lnşr. Naciye Muhammed!. neşredenin
girişi, s. 19-21 ).
Eserleri. 1. el-Ezdfıd fi'l-iuga. Arap dilindeki karşıt anlamlı kelimelere dair bu
risale Muhammed Hasan Al-i Yasin tarafından neşredilmiştir (Nefa'isü'L-maf..ıtu

tat içerisinde, Necef 1371/1952, s. 1-21;
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 ).
Bağdad 1963,

Naciye Muhammed Abdürrazık Ad es,
eseri Kitfıbü'l-Fuşul ii'l-'Arabiyye adıy
la yüksek lisans tezi olarak tahkik edip yayımlamış (Amma n 1401/198 I). kitap ayrıca Faiz Faris tarafından neşredilmiştir
(Beyrut I 409/1 988). 3. el-Fuşul fi'l-~avfı
fi. Arap şiirinde katiyeyle ilgili çeşitli meselelerin incelendiği bir risale olup İbnü'd
Dehhan'ın hayatı ve eserlerine dair bir
mukaddime ve çeşitli notlarla birlikte Salih b. Hüseyin ei-Aid tarafından yayımian
mıştır (Mecelletü Cami'ati 'L-imam Mut;ammed 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 kütüphanelerde yazma nüshaları mevcuttur (Kah i re ei-Hizanetü't-TeymGriyye, Nahiv, nr. 171; Köprülü Ktp., FazılAhmed Paşa , nr. 1495; Süleymaniye Ktp., K ılı çAli Paşa , nr. 949) . 5. Şer]Ju ebniyeti Sibeveyhi.
Sibeveyhi'nin el-Kitab'ında geçen morfolojik 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 (Kahire 141 1/1991). 7. ed-Dürusii'ilmeyi'l'aruz ve'l-~avafi(Sü leymaniye 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 'a vişi'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 'avişi'J-i'rab adlı şerhi Abdurrahman b. Süleyman ei-Useyman yayımiarnıştır (Kahire 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-Risa1etü's-Sa'diyye fi'1-me'al)i~i'l-Kindiyye
mine '1-me 'ani't-Ta'iyye (el-Me' af..ıi?ü '1Kindiyye). Mütenebbl'nin Ebfı Temmam
ve Buhtüri'nin şiirlerinden yaptığı intihale 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 geçen diğer eserleri de şunlardır : ed-Dürus
fi'n -na]Jv, Teisirü'1-Kur'an, Teisirü'lFati]Ja, Teisirü '1- İl)1aş, İzfı1etü '1-mirfı'
ii'1-gayn ve'r-ra', Divanü resfı'il, Zehrü'r-riyaz, Kitdbü 'r-Riyaza, Şer]Ju bey-

tin li-Şfılil; b. Ruzzik, e1-Gunyetü fi'cj_l)ad ve'?-?fı', Kitab ti'l-küna, Kitfıbü'1Kanun 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 Abdürraz ık Ad es), Amman 1401(1981, neşredenin girişi, s. 1-44; a.e.
(nşr. Fai z 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-meflükün, Kahire 1322, s. 126-127; Süyüti. Bugyetü '1-vu'at, ı, 587; Davüdi, Taba~atü '1-mü{essirfn, 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, 5456; Brockeımann, GAL, I, 281; Suppl., 1, 494;
Fuad Seyyid. Fihrisü'l-matıtutati'l-muşavvere,
Kahire 1954, 1, 386, 389, 392, 393, 401 ; C. Zeydan, 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 Kaynaklar, Erzurum 1995, s. 166-167; Salih b. Hüseyin 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.
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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. Babasının 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 kalarak 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 Mekkeli, diğerleri hac için gelen pek çok alimden hadis ve fıkıh dersleri aldı. 416'da
(1 025) Endülüs'e dönen İbnü'd-Delal, Meriye Camii'nde ders vermeye başladı . Ara-

9

iBNÜ'd-DELAT
larında aynı zamanda kendilerinden hadis dinlediği İbn Rüşd, İbn Hazm ve İbn
Abdülber en-Nemerl ile Ebü Ubeyd eiBekrl, Muhammed b. Fütüh ei-Humeydl,
Ebü Ali es-Sadefi, Ebü Ali ei-Gassanl'nin
bulunduğu çok sayıda tanınmış kişi onun
talebeleri arasında yer aldı.

Maliki mezhebine mensup olan ibnü'dDelal güvenilir bir muhaddis. önemli bir
coğrafya alimidir. iber yarımadasının çeşitli bölgelerine seyahatlerde bulunarak
bu yerler hakkında bilgi toplamış. kendisine bu yolculuğunda coğrafyacı Ebü Ubeyd
ei-Bekrl kılavuzluk yapmıştır. Yaküt eiHamevl ve Muhammed b. Muhammed
el-idrlsl gibi coğrafyacılar ondan faydalanmış. Zekeriyya b. Muhammed ei-Kazv'inl
de Aşarü '1-bilad ve a]]bdrü'l-'i bd d adlı
eserinde (mesela b k. s. 216, 240 vd.) ispanya ve Batı Avrupa ile ilgili coğrafi bilgi
verirken onu esas almıştır (Krachkovsky,
ı, 274). Eserlerinde, çalkantılı mülükü'ttavaif dönemi (ı 031-1 090) ispanya'sının
coğrafi yapısı ile tarihi ve kültürel hareketliliğine ışık tuttuğu kabul edilen ibnü'd-Delal 19 Şaban 478'de (10 Aralık
1085) Meriye'de vefat etti ve Havz Kabristanı'na defnedildi.
Eserleri. 1. İfti:Uızu (İktizazu) ebkdr
eva'ilü'l-a]]bar. Hadis kitaplarından derlenmiş olup Hz. Peygamber henüz hayatta iken fıkhl hükümlere esas teşkil eden
hadislerden meydana gelmiş bir çalışma
dır (İbn Hayr, s. 473 ; Abdülvahid ZennGn
Taha , s. 150). 2. Terşi'u'l-a]]bar ve tenvi'u'l-aşar ve'l-büstdn ti gara'ibi'l-büldan ve'l-mesalik ila cemi'i'l-memalik.
Ahmed b. Muhammed er-Razl'nin baş
lattığı, Endülüslü alimierin sürdürdüğü
tarihi ve coğrafi bilgilerin iç içe verilmesi
geleneğine (a.g.e., s. 159) uygun olarak
kaleme alınan bu tarihi coğrafya eserinde önce kısaca coğrafi bilgiler verilmiş,
ardından genişçe tarihi malumat kaydedilmiş. olaylar kronolojik sıraya göre sı
ralanmıştır. Eserin o dönem için önemli
sayılabilecek bir özelliği de esas alınan
hicrl tarihierin gerekli görülen yerlerde
miladi karşılıklarının verilmesidir (a.g.e.,
s. 161 ). İbnü'd-Delal bu çalışmasında daha çok müşahedelerine dayanmış olmakla birlikte önceki müelliflerin eserlerine de
başvurmuş. özellikle İslam öncesi İspan
ya tarihine dair konularda Ahmed b. Muhammed er-Razl'den istifade etmiştir.
.Endülüs'le ilgili araştırmalar için önemli
kaynaklar arasında sayılan eserin bir bölümü Abdülazlz ei-Ehvanl'nin tahkikiyle
yayımlanmıştır (Madrid ı 965). 3. Ni?amü'l-mercan fi'l-mesalik ve'i-mema-
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lik. Genel

coğrafyaya

dair bir risaledir.

İbnü'd-Delal'nin bunlardan başka De-

la'ilü'n-nübüvve (A'Lamü 'n·nübüuue) ile
Fehrese adlı eserlerinden de söz edilmiş
tir (İbn Hayr, s. 430).
BİBLİYOGRAFYA :

Humeyd1. Ce?uetü'l·mul).tebis (nşr. lbrahirıi
ei-Ebyarl), Kahire 1410/1989,1, 213-217; Sem'ani. el-Ensab, V, 389; İbn Hayr. Fehrese, s. 222,
430, 473; İbn Beşküvaı, eş-Şıla (nşr. ibrahim eiEbyari), Kahire-Beyrut 1410/1989, I, 115-117;
Dabbi, Bugyetü'l-mültemis (Ebyarl).l, 242-244;
İbnü'I-Esir, el-Lilbab, ı , 522; Kazvin1. Aşarü'l-bi
lad, Beyrut, ts . (Daru Sad ır). bk . İndeks; Zehebi,
A'lamü'n-nübela', XVIII, 567-568 ; a.mlf.. Tarf/Ju'l-İslam: sene 471-480, s. 216-217; Safedi,
el-Va{i, VII, 259-260; el-l;fulelü 's-sü ndüsiyye, ı,
380-382, 404; Mahıuf, Şeceretü 'n-nur, ı , 121; I.
Krachkovsky. Tarfl; u '/-edebi '1-cogra{iyyi '1-';t\rabf(trc. Selahaddin Osman Haşim), Kahire 1963,
I, 273-274; Hüseyin MOnis, Tarfl]u'l-cogra{iyye
ue'l-cogra{iyy1n fi'l-Endelüs, Madrid 1967, s.
81-96; Abctüıvehhab b. Mansur, A'lamü'l-Magribi 'l-';t\rab1, Rabat 1403/1983, lll, 163-164; Abdülvahid Zennun Taha, Dirasal {i't-tar1/]i'l-Endelüs1,Bağdad 1987, s. 147-166;Manue1Sanchez
Martinez, "Razi, fuente de al-'U~ri para la Espafıa preislamica", Cuadernos de la Historia del
Islam, lll, Granada 1971, s. 7 -23; a.mlf., "La co ra
de Ilbira (Granada y Almeria) en los Siglos X y
Xl, segun al-'U~ri (ı 003-85)", a.e., VII ( ı97576). s. 5-78; Ali Refii. "İbn Delayi", DMBİ, lll,
511-513.
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İBNÜ'd-DEMAMiNi
(~Lo~fı:,;f)

Ebu Abdiilah Bedrüddin Muhammed
b. Ebi Bekr b. Ömer
ei-Mahziimi ei-iskenderi ed-Demamini
{ö . 827 /1424)
L

Arap dili ve

edebiyatı

alimi.

_j

763'te (1362) İskenderiye'de doğdu. ibnü'd-Demamlnl veya Dernam'in diye tanı
nır. iskendei'iye'de akrabası Baha İbnü'd
Demamlnl, Abdülvehhab ei-Karavl, Kahire'de Siracüddin İbnü'I-Mülakkın, Mecd
İsmail el-Hanefi ve Kemaleddin ed-Demiri, Mekke'de Kadı Ebü'I-Fazl en-Nüveyrl
gibi alimlerden tahsil gördü. Memleketinde zamanının ileri gelen ilim adamları ile
ve bilhassa İbn Haldün'la uzun süre beraber bulundu. Nasır et-Tinnlsl, İbn Arafe,
Cemal İbrahim ei-Emyüti', Celaleddin Abdurrahman b. Ömer ei-Bulkinl gibi alimlerden de istifade etti. İskenderiye'de birçok medresede ders veren İbn C. 'd-Dema
mlnl, Kadı Ahmed İbnü't-Tinnlsl'nin naibiİğini yaptı. Daha sonra onunla beraber
gittiği Kahire'de de bir süre aynı göreve
devam etti. Ezher'de Arap dili ve edebiyatı dersleri verdi. 800 (1398) yılında Dı
maşk'a geldi ve oradan hacca gitti. Hac

· dönüşü

Kahire'deki naiblik görevini bıra
karak İskenderiye'ye döndü. Şehrin büyük bir camisinde imam- hatiplik yapmaya
başladı. Ayrıca ticaretle de meşgul oldu.
Borca girerek büyük bir dokuma tezgahı .
kurdu. Tezgahla birlikte evi yanınca ekonomik durumu iyice sarsıldı. Alacaklıların
dan kaçıp Mısır'ın Said bölgesine gittiyse
de yakalanıp Kahire'ye getirildi. Bu sırada
Kahire'de bulunan edip ve şair İbn Hicce
el-Hamevi ile sır katibi Nasırüddin ibnü'IBarizi"nin yardımları sayesinde borçların
dan kurtuldu ve eski itibarına kavuştu.
Memlük Sultanı ei-Melikü'I-Müeyyed elMahmud! tarafından Mısır'da Maliki kadısı olarak tayin edildi. Bazı ciddi suçlamalara maruz kalması üzerine görevinden
ayrılarak tekrar hacca gitti (819/1416).
Ertesi yıl Yemen'e geçip Zebld Camii'nde
bir yıl kadar ders okuttu. Fakat burada
daha fazla kalma imkanı bulamayıp Hindistan'a geçti. Hindistan'da verdiği dersler ve çalışmalarıyla kısa sürede kendini
kabul ettirdi. Ancak buradaki hayatı da
uzun sürmeyen İbnü'd-Demamlnl827 Şa
banında (Temmuz 1424) Hindistan'ın Gülberge şehrinde vefat etti. Bazı kaynaklarda zehirlenerek öldürüldüğü kaydedilmektedir (Sehavl, VII, 185; Ahmed Baba
et-Tinbüktl, s. 489). İbnü'd-Demamlnl dil,
edebiyat alimi ve şair olmasının yanı sıra
fıkıh. tefsir ve hadis alanlarında da söz
sahibiydi.

Eserleri. 1. el-'Uyun ü '1-gamize 'ala
]]abaya 'r-Ramize (Şer!; u 'l-ljazreciyye,
Şerl;u 'Arü.zi'L-ljazreci). Ebü Muhammed
Abdullah b. Osman ei-Hazrecl'nin el-Ijazreciyye ve er-Ramize adlarıyla anılan
aruza dair kasidesinin şerhidir. Bazı kaynaklarda iki ayrı kitap olarak gösterilen
eserde EbG Abdullah Muhammed b. Ahmed ei-Gırnatl'nin er-Ramize üzerine
yazdığı şerhi esas alan müellif, hocalarının
aruza dair görüşleriyle kendi görüşlerini
mezcetmiştir. İlk olarak kenarında Şeyhü
lislam Ebu Yahya Zekeriyya ei-Ensarl'nin
Fet}:ıu Rabbi'l-beriyye bi-şerJ:ıi'l-Kaşi
deti'l-ljazreciyye adlı eseriyle birlikte
el-'Uyunü ;1-ta]]iretü'l-gamize 'ala ]]abaya'r-Ramize ismiyle basılan eserin
(Kah i re 1303) ilmi neşri el-'Uyunü '1-gamize 'ala ]]abaya'r-Ramize adıyla Hassanİ Hasan Abdullah tarafından gerçekleştirilmiştir (Kahire 1383/1973, 1415/
1994). 2. Tul;fetü'l-garib bi-şerJ:ıi Mugni'l-lebib. İbn Hişam en-Nahvl'nin i'rab
ve edatlarla ilgili Mugni'l-lebib adlı eserinin şerhidir. Bu eser Mısır'da ( 1305), Takıyyüddin eş-Şümünnl'nin Kitdbü'l-Munşıf mine'l-kelam 'ala Mıigni İbn Hişam

