
iBNÜ'd-DÜMEYNE 

el-Ijamase (Ebu Temmam). eş-Şlrve'ş
şu'arô.' (İbn Kuteybe). el-Egani(Ebü'l-Fe
rec el-isfahanl) gibi eski Arap şiiri ve şair
leriyle ilgili eserlerde bazı şiirleri yer alan 
İbnü'd-Dümeyne'nin divanı Muhammed 
b. Habib ve Sa'Ieb ( ö . 291/904) gibi eski 
dilciler tarafından derlenmiştir. Divan, 
Darü'I-kütübi'l-Mısriyye'deki iki yazma 
nüshasına dayanılarak M. el-Haşimi el
Bağdadi'nin yazdığı şerh ile birlikte 1337 
(1918) yılında Kahire'de yayımlanmıştır 
(el-Meşrı~. ı 920, s. 489). Ahmed Ratib en
Neffah, Muhammed b. Habib ve Sa'Ieb'in 
rivayetleriyle gelen divanın bilinen en eski 
nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki (Re!sülküttab Mustafa Efendi, nr. 950) 
yazmaya dayanarak eserin daha sağlık
lı bir neşrini gerçekleştirmiştir (Kahire 
ı 3 7911959). Halidiyyan tarafından el
Mu{ıtô.r min şi'ri İbni'd-Dümeyne adıy
la yapılan seçmeleri Muhtarüddin Ahmed 
neşretmiş (Aligarh ı 963). Kerim el-Ma'
süml de bazı şiirlerini yayımiarnıştır (Şe
~a{etü '1-Hind, sy. ı 5 1 ı 964]. s. 60-70). Zü
beyr b. Bekkar Kitô.bü A{ıbô.ri İbni'd
Dümeyne adıyla bir kitap yazmıştır. İbn 
Ebu Tahir TayfOr'un da böyle bir eseri ol
duğu kaydedilmektedir (İbnü'n-Ned!m, s. 
ı ı ı. ı47; Sezgin, ll, 446). 
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İBNÜ'd-DÜREYHİM 
(~.)~' 1)-!f ) 

Ebü'l-Hasen Tacüddln All 
b. Muhammed b. Abdilazlz 

es-Sa'lebl el-Mevsıll 
(ö . 762/1360) 

Çok yönlü alim ve şair. 
_j 

Zengin ve kültürlü bir ailenin çocuğu 
olarakŞaban 712'de (Aralık 1312) Musul'
da doğdu ve ilk tahsilini orada yaptı. Ebu 
Bekir b. Alemüddin Sencer el-Mevsıli'den 
Kur'an, Zeynüddin İbn Şeyhü'l-Uveyne ile 
Şerefeddin Abdullah b. Yunus'tan fıkıh 
ve Alaeddin İbnü't-Türkınani ile Şemsed
din el-isfahani'den hadis dersleri aldı. Ay
rıca Ebu Hayyan el-Endelüsi'den bazı ki
taplarını okudu. Ergenlik çağına gelince 
küçük yaşta kaybettiği babasının Musul 
şeyhülbeledinin velayetinde bulunan zen
gin mirasını almaya çalıştı; ancak sadece 
bir kısmını kurtarabildi ve bunu sermaye 
yaparak ticarete başladı. Bu amaçla önce 
Dımaşk'a, ardından Kahire'ye gitti (733/ 
ı 333) ve burada büyük bir servet edine
rek Memlük sultanlarıyla yakın ilişki kur
du. Fakat sattığı mal karşılığında devle
tin kendisine 200.000 dirhem borçlanma
sı , bundan sonraki hayatının önemli bir 
kısmını. alacağını tahsile yönelik mücade
le ile geçirmesine sebep oldu. Bu yüzden 
ei-Melikü'I-Muzaffer tarafından Dımaşk'a 
sürüldü (748/ı347); arkasından da evine 
baskın yapılarak kitaplarına el konuldu. 
Bundan sonra H alep. Dımaşk ve Kahire 
arasında bir hayli dolaşmak zorunda kal
dı. Nihayet Emeviyye Camii'ne müderris 
olarak tayin edildi; bir süre de çeşitli di
vanlarda görev yaptı. 760 (1359) yılında 
Mısır'a döndü ve Sultan en-N asır Hasan 
tarafından elçi sıfatıyla Habeşistan'a gön
derildi; ancak istemeyerek çıktığ ı bu yol
culuk sırasında Küs şehrine varınca vefat 
etti (Safer 7621 Aralık ı 360) Şevkani onun 
766 ( 1365) yılında öldüğünü söylüyorsa 
da çağdaşı ve dostu Safedi'nin verdiği yu
karıdaki tarih (A'yanü'l-'aşr, ll, 25 ı) doğ

ru olsa gerektir. 

Safedi'ye göre deha derecesinde bir ze
kaya sahip bulunan İbnü'd-Düreyhim çok 
yönlü ve çok zengin bir bilgi birikimini 
temsil etmekteydi. Mücadelelerle geçen 
elli yıllık ömründe değişik ilim daliarına 
ait olmak üzere seksen civarında eser ka
leme almıştır. Kaynaklardan öğrenildiğine 
göre bunların önemli bir kısmı sürelerin 
esrar ve faziletleriyle hurüf-ı mukattaa
nın yorumu hakkındadır. Ayrıca onun iba-

detlerin esrarı, miras hukukundaki mü
naseha hesapları, Kitab-ı Mukaddes'in 
tahrifi ve satranç oyunu gibi çok çeşitli 
konulara dair kitap ve risaleler yazdığı bi
linmektedir. Ancak daha ziyade, şifre ve 
semboller halinde yazılan bir metni çöz
menin usul ve kurallarını belirleyen "mu
amma" ile anlaşılır durumdaki bir met
ni şifreyle yazma demek olan "ta'miye" 
alanlarındaki çalışmaları ile dikkat çek
miştir. 

Eserleri. 1. Miftô.J:ıu '1-küni'ız ii izô.J:ıi'r
rumi'ız. Müellifin günümüze ulaşmayan 
izô.J:ıu'l-mübhem fi J:ıalli'l-mütercem 
adlı hacimli eserinde yer alan bilgilerin 
özetidir. Beş fasıldan meydana gelen ese
rin ilk faslında şifreyle yazılan metinleri 
anlayabilmek için çok iyi bir dil ve lugat 
bilgisine ihtiyaç bulunduğu hatırlatılır; bu 
arada Arap, Türk, Rum, Ermeni, Süryani, 
İbrani, Yunan, Hint, Kıpti ve Moğol alfa
beleri hakkında bilgi verilir. Bu durum İb
nü'd-Düreyhim'in kültürünün genişliğini 
göstermektedir. İkinci fasıl ta'miye çe
şitlerine ayrılmıştır. Üçüncü fasılda Arap 
dilinin morfolojik yapısı incelenmekte ve 
bu dildeki beş ve altı harfli (humasl, süda
si) kelimelerin başka dillerden alınma ol
duğu ileri sürülmektedir. Dördüncü fasıl 
şifreyle yazılan metinleri çözmenin yön
temlerine ayrılmıştır. Beşinci fasılda ve
rilen iki örnekle şifrelerin nasıl çözüldüğü 

gösterilmektedir. Eser, Muhammed Me
rayati, Muhammed Hassan et-Tayyan ve 
Yahya Mlr Ali tarafından 'İlmü 't-ta'miye 
ve isti{ırô.cü'l-mu'ammô. 'inde'l-'Arab 
içinde yayımlanmıştır ( Dımaşk ı407/1987, 
ı. 32 ı -365) . 2. Gayetü'l-magnem fi'l-is
mi'l-a'?am (Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud Efendi, nr. 627). 3. Nehcü'ş-şavô.b 
ii ]fubJ:ıi istiktô.bi ehli'l-kitô.b. 4. Kaşide 
ii medJ:ıi'r-Resi'ıl. Otuz beyitlik bir kasi
de olup içinde geçen kelimelerin lugat ve 
gramer açısından tahlillerini de vermek
tedir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 3342; 
bu eserlerin yazma n üshaları için ayrıca 
bk. DMBi, lll, 507). 5. Kitô.bü Menô.fi'i'l
J:ıayevô.n. Müellif nüshasıyla karşılaştırı

lan 3 Rebiülewel 755 (28 Mart 1354) ta
rihli bir yazması Madrid'de Escurial Li
brary'de (nr. 898) mevcut olup ihtiva et
tiği 250 kadar hayvan minyatürüyle de 
büyük önem taşımaktadır (Sarton, 11112, 
s. ı638-ı639). 

İbnü'd-Düreyhim'in kaynaklarda adı ge
çen eserlerinden bazıları da şunlardır : en
Nesemô.tü'l-iô.'iJ:ıa limô. ii ô.yô.ti'l-Fô.ti 
J:ıiı, el-Aşô.rü'r-rô.'i'a ii esrô.ri'l-Vô.]fı 'a, 
Kenzü'd-dürer ii J:ıuri'ıfi evô.'ili's-süver, 



Giiyetü'l-i'caz fi'l-aJ:ıacve'l-elgiiz, Sül
lemü '1-J:ıirase ii 'ilmi'l-firase, Bestü '1- · 
feva'id ii J:ıisabi'l-]fava'id, Nef'u'l-ced
va fi'l-cem' beyne eJ:ıadişi'l- 'adva, İşra
lfu'n-nets fi 'l-J:ıamdelati'l-{ıams, İda'e
tü buh 'ala "ve yes'eWneke 'ani'r-ruJ:ı ", 
Menamü 'n-naşuJ:ı fi'l-kelam 'ala sure
ti 'n-NU.J:ı, el-İftiJ:ıô.ş 'ala sureti'l-İ{ılô.ş, 
Seyrü'ş-şarf ii sırri'l-J:ıarf, Bevadirü'l
J:ıuWm ii nevadiri'l-'uWm, er-Red 'ala 
Ta]fıyyüddin el-AJ:ına'i (diğer eserleri 
için b k. Safedl. A'yanü'L-'aşr, ll, 250-25 ı). 
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[il MAHMUT KAYA 

İBNÜ'I-EBBAR 
(}~Yf 01 ı) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdiilah b. Ebi Bekr 

b. Abdiilah b. Abdirrahman 
b. Ahmed b. Ebi Bekr el-Kudai 

(ö. 658/1260) 

Hadis alimi, 
edip, şair, tarihçi ve katip. 

_j 

Endülüs'e yerleşen Kudaa kabilesine 
mensup bir ailenin çocuğu olarak S9S yılı 
Reblülahir ayında (Şubat 1199) Belensiye'
de (Valencia) doğdu. Tahsil hayatına ba
basından Kur'an ve kıraat dersleri alarak 
başladı. Daha sonra Ebü Abdullah Mu
hammed es-Sarakusti, Ebü'l-Hattab Ah
med el-Kaysi, Muhammed b. İbn Ebü Za
hir. Muhammed el-Ensilri, Ebü Abdullah 
Muhammed el-Bekri. İbn Matruh el-Kay
si ve Ebü'r-Rebi' Süleyman el-Kilai gibi 
alimlerden hadis, fıkıh. tarih. nahiv ve 
edebiyat okudu. Hocalarından onu en çok 
etkileyen Kilai'dir. O dönemde yalnız Be
lensiye'nin değil bütün Endülüs'ün hadis 
ilmini ve ricalini en iyi bilen kişilerinden 
biri sayılan Kilai aynı zamanda hatip, iyi 
bir hattat ve edipti. İbnü'l-Ebbar'a büyük 
emeği geçmiş, yirmi yıl boyunca dersleri-

ni takip eden bu sadık öğrencisini et-Tek
ınile'yi yazmaya yönlendirip onun kendi 
birikimlerinden ve elinin altındaki Endü
lüs ricaline dair kayıtlardan faydalanma
sını sağlamıştır. 

İbnü'l-Ebbar. bilgi ve görgüsünü arttır
mak için Endülüs'ün diğer ilim merkez
lerini de dolaşıp belli bir olgunluğa ulaş
tıktan sonra Belensiye'ye döndü (ı 225-

ı 2 30 aras ı ). O sırada Endülüs. 609'da 
(1212) kaybedilen İkab Savaşı'nın ardın 
dan Muvahhidler'in zayıflaması üzerine 
hem içeride bir dağılma süreci yaşamak
ta, hem dışarıdan hızlı bir biçimde hıristi
yan işgaline maruz kalmaktaydı. Çok geç
meden Belensiye de bu gelişmelerden na
sibini aldı ve şehrin idaresini. Muvahhid 
hanedamndaki bölünmenin ardından E bO 
Abdullah Muhammed b. Ebü Hafs el-Bey
yasİ ele geçirdi. İbnü'l-Ebbar. dönüşün
den hemen sonra Beyyasi tarafından ka
tipliğe getirildi ve onun bu görevi Beyya
si'nin yerine geçen oğ lu E bO Zeyd Abdur
rahman döneminde de sürdü . Ancak o 
sıralarda Doğu Endülüs'te güçlenmeye 

. başlayan İbn Merdeniş'in baskıları sonu
cunda Ebü Zeyd Abdurrahman Aragon 
Krallığı'na sığınmak zorunda kalınca be
raberinde giden İbnü'l-Ebbar. onun Ara
gon'da yaşamaya karar vermesi üzerine 
Belensiye'ye döndüve bu defa da şehri 
ele geçirmiş olan Ebü Cemi! Zeyyan b. 
Merdeniş tarafından katip tayin edildi. 
Bu arada 633 (1235-36) yılında kısa bir 
süre Daniye (Denia) kadılığı yaptı. 

609'dan (1212) itibaren hızlanan hıristi
yan istila hareketi (reconquista), 636 (1238) 
yılında Belensiye'ye ulaşıp şehir Aragon 
kuwetlerince kuşatma altına alımnca İb
nü'l-Ebbar. İbn Merdeniş tarafından bir 
heyetin başında Hafsi Sultanı ı. Ebü Ze
keriyya Yahya'nın hükümranlığını tanıdık
larını bildirmek ve yardımını sağlamak 
maksadıyla Tunus'a gönderildi. Onun, 
Hafsi sarayında yardım talebini dile ge
tirirken okuduğu "Siniyye" adıyla bilinen 
meşhur kasidesi dinleyenleri derin bir 
şekilde etkiledi ve heyetin amacına ulaş
masını kolaylaştırdı. Bu kaside uzun süre 
edebi mahfillerde gündemde kalmış ve 
gerek şiir tekniği gerekse muhteva açı
sından ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Ancak E bO Zekeriyya, Belensiye'ye yardım 
gönderdiyse de bu yardım yerine ulaşa
madı ve 17 Safer 636'da (29 Eylül 1238) 
İbn Merdeniş şehri ispanyollar'a teslim 
etmek zorunda kaldı: teslim şartlarını 
içeren antlaşma metni İbnü'l-Ebbar ta
rafından hazırlandı. 

İ BNÜ'I -EBBAR 

Bunun üzerine Belensiye'den ayrılan 
İbnü'l-Ebbar. önce İbn Merdeniş'le birlik
te Daniye'ye geçtiyse de daha sonra mevc 
cut şartlarda Endülüs'te kalmanın an
lamsızlığını görerek birçok aydın gibi Tu
nus'a gitti ve oraya varır varmaz Sultan 
E bO Zekeriyya tarafından alarnet katip
liğine ( Osmanlılar'daki tuğrakeşlik) tayin 
ediidiyse de daha sonra sultanın bu ma
kam için başka birini tercih etmesi üze
rine Divan-ı inşa katipliğinde görevlendi
rildL Bu tayin dolayısıyla duyduğu öfkeyi 
gizleyemeyince evinde göz hapsine alındı. 
Daha sonra yakınlık kurduğu veliaht Mu
hammed el-Müstansır'ın araya girmesi ve 
İ'tô.bü'l-küttab adlı eserini sultana.tak
dim etmesi sonucunda affa uğradı ve es
ki görevine iade edildi. Ebü Zekeriyya Yah
ya'nın 647'de (1249) vefatı üzerine yerine 
geçen oğlu Muhammed el-Müstansır'ın 

çoğunluğun u Endülüslü edip, şair ve alim
lerden oluşan sohbet meclisinde İbnü'l
Ebbar da bulunuyordu. Fakat onun bu ko
numu uzun sürmedi ve gerek kendi hata
ları gerekse aleyhinde çıkarılan dedikodu
lar neticesinde Bicaye'ye (Bougie) sürüldü. 
Orada el-lfulle, et-Tekmile gibi eserle
rini tamamlayan İbnü'I-Ebbar bu arada 
Müstansır'ın rızasını kazanarak tekrar Tu
nus'a döndü. Ancak kısa bir süre sonra 
bir rivayete göre şiirleri arasında sultanı 
kötüleyen bir beytin, diğer bir rivayete gö
re ise tarihe dair bir eserinde aynı mahi
yetteki bilgilerin dikkat çekmesi üzerine 
21 Muharrem6S8'de (7 Ocak 1260) idam 
edildi ve cesedi ele geçirilebilen kitapla
rıyla birlikte yakıldı. 

İbnü'l-Ebbar, Endülüs'ün yetiştirdiği en 
büyük şahsiyetlerden biri olup sonraki dö
nemlerde birçok alim tarafından övgüyle 
anılmıştır: bugün de üzerinde en fazla ça
lışma yapılan Endülüslü alimler arasında 
yer alır. Kaynaklarda ona ait hadis, ede
biyat ve tarih alanlarında kaleme alın
mış otuz dokuz eserin ismi geçmektedir. 
Bunlardan hadise dair olanlar günümüze 
ulaşmadığı için hadisçiliğini değerlendir
mek mümkün değildir. Mevcut eserleri 
ise onun iyi bir edip ve şair, özellikle de 
dikkatli bir tarihçi olduğunu göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. el-Mu'cem ii aşJ:ıabi'l-Kii
ı;li'l-İmam Ebi 'Ali eş-Şadefi. Müellifin 
hocası E bO Ali es-Sadefi'nin hocaları, alim 
arkadaşları ve öğrencileri hakkındayazıl
mış bir biyografi kitabıdır. Mağrib tarzı 
alfabetik sıra esas alınmak suretiyle 31 S 
kişinin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi verir. 
Eser ilk defa Francisco Coderatarafından 
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