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(nşr. Ab dül mecîd Diyâb), Ri yad 1406/1986, s. 44, 
339; Ebû Hayyân el-En de lüsî, Te×ki re tü’n-nü¼ât 
(nşr. Afîf Ab dur rah man), Bey rut 1406/1986, s. 
549, 599, 600; Sa fedî, el-Vâfî, V, 175-176; VI II, 
101; Sü yû tî, Bu³ye tü’l-vu£ât, I, 259, 386; Sez-

gin, GAS, IX, 206-207; Ah med Mokh tar Omar, 

“Gram ma ti cal Stu di es in Early Mus lim Egypt”, 
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Lei den 2001, s. 51-65; İbrâhim b. Ali b. Mu-
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Stam mer jo hann), Tü bin gen 2009, s. 713; Ab dul-

lah Dervîş, “İbn Vel lâd en-Na¼ vî”, Me cel le tü Kül-
liy ye ti’ş-şerî£a, sy. 2, Bağ dad 1385-86/1965-66, 
s. 107-124; Ahmed Nasîf Câ sim, “E¦e rü’l-Maš ½ûr 
ve’l-mem dûd l’İbn Vel lâd fi’l-¼a re ke ti’l-lu³aviy-
ye”, Me cel le tü Âdâbi’l-Müs tan ½ı riy ye, III/2, 
Bağ dad 1397/1977, s. 9-40; J. N. Dru el, “The 
Pro per Na me Ah mar a Morp ho lo gi cal Dis cus si on 
in the 2nd-4th Cen tu ri es AH (S¢ ba wayh, al-Akh-
fash, al-Måzin¢, al-Mu bar rad, Ibn Wal låd and Ibn 
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Mahmûd
b. Muhammed b. Hüseyn

el-Annâbî el-Cezâirî
(ö. 1267/1851)

Islah yanlýsý Cezayirli âlim.˜ ™

Ken di ifa de si ne gö re 1189 (1775) yı lın da 

ve muh te me len Ce za yir şeh rin de doğ du. 

Ce za yir’in Annâbe şeh ri ne nis bet le Annâbî 

ve ya İb nü’l-Annâbî di ye ta nı nır; bu nis be 

Unnâbî şek lin de de kay de di lir. Türk ya da 

Ar na vut asıl lı ol du ğu söy le nir ve ai le si nin 

İz mir’den Ce za yir’e göç et ti ği ri va yet edi-

lir. Dinî ve si yasî ma kam lar da gö rev alan 

kök lü bir ai le ye men sup tur. Bü yük de-

de si Hü se yin b. Mu ham med el-Annâbî, 

Ha nefî baş müf tü süy dü (Şey hü lislâm). İb-

nü’l-Annâbî ba ba sı Mahmûd b. Mu ham-

med’in ya nın da hâfız lı ğı nı ta mam la ya rak 

on dan Ha nefî fık hı  ile Øa¼î¼-i BuÅârî’yi, 

ka dı olan de de si Mu ham med b. Hü se-

yin’den Øa¼î¼-i BuÅârî’nin bir kıs mı nı, 

ay nı müs ten sih ta ra fın dan ya zı lan iki 

nüs ha sı na da ya na rak neş ret miş (Bey rut 
1416/1996), Mo ni que Ber nards da ese-

rin Arap ça met ni ni Sîbe vey hi, Mü ber red 

ve eser le riy le dil ko nu sun da ki gö rüş le ri 

ve bun lar et ra fın da ki tar tış ma lar üze ri-

ne ka le me al dı ğı ge niş bir de ğer len dir-

mey le bir lik te ya yım la mış tır (Changing 
Traditions: al-Mu bar rads Re fu ta ti on of 
S¢ba wayh and the Sub se qu ent Re cep ti-
on of the Ki tåb, Lei den 1997). İb nü’l-Hâc 

el-İşbîlî, TelÅî½u red di’l-Mü ber red £alâ 

Sîbe vey hi ve’nti½âri İbn Vel lâd lehû 

ad lı bir eser ka le me al mış (Tu nus Ah me-
diy ye Ktp., nr. 3966; el-Met ha fü’l-Irâk¢, nr. 
778, 1352), İbrâhim b. Ali b. Mu ham med 

Asîrî, Mek ke Üm mül kurâ Üni ver si te si’nde 

el-İn ti½âr’dan ha re ket le İbn Vel lâd’ın na-

hiv dü şün ce si üze ri ne yük sek li sans te zi 

ha zır la mış tır (bk. bibl.). İb nü’l-Kıftî, İbn 

Vel lâd’ın meâni’l-Kur’ân’a da ir bir eser 

yaz ma ya baş la dı ğı nı, an cak ve fa tın dan 

do la yı sa de ce Ba ka ra sûre si nin bir kıs mı-

nı ta mam la ya bil di ği ni kay de der (İnbâhü’r-
ruvât, I, 134).

İbn Vel lâd hak kın da ya pı lan ça lış ma-

lar dan ba zı la rı şun lar dır: Mu ham med 

Mu ham med Saîd, İbn Vel lâd en-na¼vî 

(Ka hi re 1406/1986); İbrâhim Kalâtî, İbn 

Vel lâd ve cühûdühû fi’l-lu³ati’l-£Ara-

biy ye (1989, yük sek li sans te zi, Ce za yir 
Üni ver si te si); Mu ham med Hâdî Mu ham-

med Os man Ab dülâl, Ebü’l-£Ab bâs A¼-

med b. Vel lâd et-Te mî mî: Â¦âruhû ve 

ârâßü hû fi’½-½arf ve’n-na¼v (1996, yük-
sek li sans te zi, Mün ye Üni ver si te si Arap ça 
Araş tır ma la rı Fa kül te si); Arafât Fay sal Ab-

dül veh hâb Ab dül kerîm el-Men nâ’, Ebü’l-

£Ab bâs İbn Vel lâd ve cü hû dü hû fi’n-

na¼v ve’½-½arf (2011, yük sek li sans te zi, 
Bas ra Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si).

BİB Lİ YOG RAF YA :
İbn Vel lâd, el-İn ti½âr li-Sîbe vey hi £ale’l-Mü ber-

red (nşr. Zü heyr Ab dül muh sin Sultân), Bey rut 
1416/1996, neş re de nin gi ri şi, s. 11-35; a.mlf., 
Chan ging Tra di ti ons: al-Mu bar rads Re fu ta ti on 
of S¢ba wayh and the Sub se qu ent Re cep ti on 
of the Kitåb (nşr. Mo ni que Ber nards), Lei den 
1997, neş re de nin gi ri şi, s. 27, 36, 41-45, 64-65; 
Mü ber red, el-Muš te Šab (nşr. Mu ham med Ab-
dül hâ liš Uzay me), Bey rut, ts. (Âle mü’l-kü tüb), 
neş re de nin gi ri şi, I, 89-95; Ali b. Ham za el-Bas rî, 
Ba šıy ye tü’t-Ten bî hât  £alâ a³lâ¹i’r-ruvât (nşr. 
Ha lîl İbrâhim el-Atıy ye), Bağ dad 1991, neş re de-
nin gi ri şi, s. 18, 19, 24, 25; Ebû Be kir ez-Zü bey dî, 
ªa ba šå tü’n-na¼viyyîn ve’l-lu³aviyyîn (nşr. M. 
Ebü’l-Fazl İbrâhim), Ka hi re 1373/1954, s. 233, 
234, 236-237, 238-239; İbn Cinnî, el-ƒa½âßi½ 
(nşr. M. Ali en-Neccâr), Bey rut, ts. (Dârü’l-ki tâ-
bi’l-Ara bî), I, 206; III, 287; İbn Hayr, Feh re se, s. 
311, 354, 385-386; Yâ k†t, Mu£ce mü’l-üdebâß, 
IV, 201-203; XI II, 209; XIX, 105-106; İb nü’l-Kıftî, 
İn bâ hü’r-ruvât, I, 134-136; III, 224-225, 264, 

Mu ham med b. Suûd el-İs lâ miy ye Üni ver-

si te si’nde İbn Vel lâd lu ³a viy yen ma£a 

ta¼ š¢ šı kitâbi hi el-Maš ½ûr ve’l-mem-

dûd adıy la bir dok to ra te zi ha zır la mış tır 

(1424/2003). 2. el-İn ti½âr li-Sî be vey hi 

£ale’l-Mü ber red. Bas ra dil mek te bi nin 

Sî be vey hi’den son ra ikin ci bü yük âli mi olan 

ve onun el-Ki tâb’ını oku tup müş kül le ri ni 

çöz me de oto ri te sa yı lan Mü ber red’in bu 

ki tap ta yer alan i‘rab, is tişhâd, âmil ler, 

ri va yet ve te rim ler le il gi li gö rüş le rin den 

ha ta lı bul duk la rı nı eleş tir di ği Me sâßi lü’l-

³ala¹ (er-Red £alâ Sîbe vey hi) ad lı ese ri ne 

yö ne lik bir red di ye dir. İbn Vel lâd’ın is mi ni 

kay det me di ği ese rin adı ba zı kay nak lar da 

yu ka rı da anıl dı ğı gi bi, ba zı la rın da el-İn-

ti½âr li-Sîbe vey hi fîmâ ×eke re hü’l-Mü-

ber red ve ya İn ti ½â ru Sîbe vey hi £ale’l-

Mü ber red, ay nı müs ten sih ta ra fın dan 

ya zı lan mev cut iki nüs ha sın dan bi ri nin ilk 

say fa sın da Ki tâbü Naš ²i İbn Vel lâd £alâ 

red di’l-Mü ber red £alâ Sîbe vey hi fi’l-

Ki tâb, di ğe rin de Ki tâ bü’l-İn ti½âr ev Ki-

tâbü Naš²i İbn Vel lâd £ale’l-Mü ber red 

fî red di hi £alâ Sî be vey hi şek lin de kay de-

dil miş tir. Do la yı sıy la İbn Hayr’ın mü el li fe 

el-İn ti½âr’dan ay rı ola rak en-Ne šåßi² ad lı 

bir ki tap nis bet et me si (Feh re se, s. 311, 
385-386) yan lış tır, iki si de ay nı ça lış ma dır.

Mü ber red’in Sîbe vey hi’yi ten kit et ti ği 

Me sâßi lü’l-³ala¹ ad lı ki ta bı bu gün el de 

mev cut ol ma yıp eleş ti ri le ri nin bir kıs mı nı 

el-Muš te Šab’da zik ret miş, Sîbe vey hi’nin 

ten kit et ti ği gö rüş le ri nin bir kıs mı na da 

el-Muš te Šab’da eleş tir me den yer ver-

miş tir (el-Muš te Šab, neş re de nin gi ri şi, I, 
89-95). İbn Vel lâd, Me sâßi lü’l-³ala¹’ta ki 

sı ra ya gö re Mü ber red’in gö rüş le ri ni ele 

alıp eleş tir miş tir. Mü ber red’in Sîbe vey-

hi’ye nis bet et ti ği fi kir le rin sıh ha ti ni in-

ce le me ye özel lik le önem ve ren İbn Vel lâd 

çe şit li se bep ler le as lın dan fark lı kay de-

di len iba re le re dik kat çe ke rek doğ ru su-

nu yaz mış, ay rı ca Mü ber red’in son ra dan 

vaz geç ti ği fi kir le ri ne de işa ret et miş tir. 

Eleş ti ri le rin de ta as sup ve sert lik ten uzak 

ilmî bir üslûp kul lan mış, za man za man 

Mü ber red’i hak lı bul du ğu nu di le ge tir miş-

tir. İbn Cinnî de Mü ber red’in genç yaş-

ta yaz dı ğı bu eleşti ri le rin bir kıs mın dan 

da ha son ra vaz geç ti ği ni ve Sîbe vey hi’den 

özür di le di ği ni kay de der (el-ƒa½âßi½, I, 206; 
III, 287). İbn Vel lâd, el-İn ti½âr’da Mü ber-

red’in Sîbe veyhi’ye yö ne lik 131, Ah feş 

el-Ev sat ve Halîl b. Ah med’e yö ne lik iki 

eleş ti ri siy le bir lik te top lam 133 eleş ti ri-

ye ce vap ver miş tir. Önem li bir po le mik 

risâle si ol ma sı nın ya nı sı ra Arap gra me ri 

ta ri hi ba kı mın dan da bü yük de ğer ta şı yan 

el-İn ti½âr’ı Zü heyr Ab dül muh sin Sultân 
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İb nü’l-Annâbî, Fran sız kuv vet le ri ne kar şı 

sa va şan as ker le ri mânevî yön den des tek-

le mek le gö rev len di ril di; hal kı sa vaş için 

ör güt le mek ve ci ha da teş vik et mek gi bi 

fa ali yet ler ic ra et ti. Bu ara da Fran sız lar 

ta ra fın dan bir sü re hap se dil di ve ar dın dan 

sür gü ne gön de ril di. İs ken de ri ye’ye var-

dı ğın da ora nın müf tü sü ve fat et ti ğin den 

Mı sır Va li si Meh med Ali Pa şa onu İs ken de-

ri ye Ha nefî müf tü lü ğü ne ta yin et ti (1831), 
1850 yı lı na ka dar bu gö rev de kal dı.

Müf tü lü ğü nün son dö nem le rin de İb-

nü’l-An nâ bî, Meh med Ali Pa şa’nın is te ği 

üze ri ne, müf tü ve ka dı la rın baş vu ru ki-

ta bı ol mak üze re dört fı kıh mez he bi nin 

ter cih edi len ve yü rür lük te ki ya sa la ra uy-

gun olan gö rüş le ri ni bir ara ya ge tir mek 

için Si yâ ne tü’r-riyâse bi-beyâni’l-ša²â 

ve’s-si yâ se ad lı ese ri ni yaz ma ya baş la-

dı. Kı sa bir sü re son ra Ali Pa şa’nın to ru nu 

Ab bas Pa şa, Mı sır va li si olun ca müf tü ler 

ve meşâyih, bu ese rin İs lâm di ni ne za rar 

ve re ce ği ni ile ri sü re rek İb nü’l-Annâbî’yi 

Hâricîlik ve zın dık lık la it ham et ti ler. Bu-

nun üze ri ne İb nü’l-Annâbî az le di lip ye-

ri ne ta le be si Ez her mü der ri si Mu ham-

med el-Bennâ ta yin edil di. İb nü’l-Annâbî, 

Rebîülâhir 1267’de (Şu bat 1851) İs ken-

de ri ye’de ve fat et ti. Şa ir Mu ham med Âkıl 

ve fa tı na şu kay dı düş müş tür: “el-Yev me 

ru mi se müf ti’l-İs ken de riy ye” (Bu gün defne-

dil di İs ken de ri ye müf tü sü). Ken di sin den ilim 

tah sil eden ler ara sın da Mu ham med b. 

Halîl el-Ka vukcî, IV. Mu ham med Bay ram, 

İb râ him b. Ali es-Sekkå, Ah med b. Ha-

san er-Reşîdî, Ab dur rah man b. Os man 

ed-Dimyâtî, İbrâ him b. Ha san el-İs‘irdî, 

Mu ham med b. Ali et-Tahâvî, Ah med et-

Te mî mî el-Ha lî lî, Mu ham med el-Bennâ, 

Ali el-Baklî, Ha lîl er-Re şî dî, Mu ham med el-

Kü tübî ve Muham med el-Mellâh el-İs ken-

derî sa yı lır. İb nü’l-Annâbî ilk dö nemle rin de 

ye tiş ti ği or tam da yay gın olan ge le nek sel 

ha ya ta ve ta sav vufî gö rüş le re bağ lı kal-

mış ken Hi caz ve Mı sır’da ika met et tik ten 

son ra Vehhâbî ve Se lefî ha re ket ler den 

et ki len miş, as kerî mo dern leş me ve bi lim 

alış ve ri şi gi bi me se le le re şer‘î ve aklî meş-

ru iyet sağ la ma ça ba sın dan do la yı da İs lâm 

dün ya sın da ki tec did ha re ket le ri nin ön-

cüle rin den bi ri ola rak de ğer len dirilmiş tir. 

Cezayir li araştır ma cı Ebü’l-Kåsım Sa‘ dul-

lah, el-Müftî el-Ce zâßirî İb nü’l-£Annâ-

bî: Râßi dü’t-tec dî di’l-İs lâmî adıy la bir 

mo nog ra fi ha zır la mış tır (Ce za yir 1977, 
1983; Bey rut 1990).

Eser le ri. 1. es-Sa£yü’l-Ma¼mûd fî 

ni ¾â mi’l-cünûd. Mü el li fin, Ez her’de 

mü der ris lik yap tı ğı sı ra da gay ri müs-

lim le rin ih das et tik le ri as kerî ye ni lik le rin 

gö re ve ge len iki da yı Ali Ho ca ve Hü se yin 

Pa şa yö ne ti min de 1817-1820 yıl la rın da 

Ha ne fî ka dı lı ğı ma ka mın da bu lun du ğu 

an la şıl mak ta dır.

İb nü’l-Annâbî, ba ba sı ve Ce za yir Da yı-

sı Hü se yin Pa şa’nın kar de şi Mu ham med 

Efen di ile bir lik te hac iba de ti ni ye ri ne ge-

tir mek ve resmî te mas lar da bu lun mak 

üze re Hi caz’a git ti (1236/1821). Dö nüş yo-

lun da Mu ham med Efen di ile ara la rında 

an laş maz lık çı kın ca İb nü’l-Annâbî ile ba-

ba sı Ce za yir’e dön me yip İs ken de ri ye’de 

kal ma ya ka rar ver di; bu ara da ve fat eden 

ba ba sı Sü veyş sa hi lin de def ne dil di. Ken-

di si Ka hi re’ ye geç ti. Ez her’de mü der ris-

lik ya pa rak bir çok ta le be ye icâzet ver di. 

Yak la şık do kuz yıl kal dı ğı Mı sır’da iken üç 

de fa hac zi ya re tin de bu lun du. Ba tı kay-

nak lı as kerî ye ni lik le rin meşrûlu ğu na da ir 

es-Sa£yü’l-Ma¼ mûd fî ni¾âmi’l-cü nûd 

ad lı ese ri ni bu ra da yaz dı (1826). Fran-

sa’nın Ce za yir’i iş ga lin den kı sa bir sü re 

ön ce Ce za yir Da yı sı Hü se yin Pa şa, da ve-

ti ne uya rak mem le ke ti ne dö nen İb nü’l-

Annâbî’yi müf tü lü ğe ta yin et ti (1829). 

ve Ce za yir Mâlikî müf tü sü İb nü’l-Emîn Ali 

b. Ab dülkådir’den Øa¼î¼-i Müs lim’i oku-

ya rak icâzet al dı.

1208’de (1794) Ce za yir ka dı sı ol du. İki 

yıl sü ren bu gö re vin den Ce za yir Da yı sı 

Ha san Pa şa’nın meşrû ol ma yan bir işe 

ken di si ni zor la ma sın dan do la yı is ti fa et ti. 

Bir kaç ay son ra tek rar ge ti ril di ği bu gö re vi 

1213 (1798) yı lı na ka dar sür dür dü. Ay nı yıl 

Ce za yir Ha nefî müf tü sü Mu ham med b. 

Ab dur rah man’ın ve fa tı üze ri ne onun gö-

re vi ni üst len di ve 1236 (1821) yı lı na ka dar 

bu ma kam da kal dı. 1220’de (1805) tek rar 

Ha ne fî ka dı lı ğı na ge ti ril di. Her per şem be 

top la nan Mec lis-i Şer‘î’de dev let ricâli hu-

zu run da ulemâ ara sın da mey da na ge len 

bir tar tış ma yü zün den Mâlikî müf tü süy le 

bir lik te gö re vin den alın dı (4 Şâban 1226 / 
24 Ağus tos 1811). Da yı Ömer Pa şa dö ne-

min de (1814-1816) nakîbü leş raf lı ğa ta yin 

edil di. 1816’da Ce za yir do nan ma sı nın İn-

gi liz do nan ma sı ta ra fın dan bom ba lan ma-

sı nın ar dın dan yar dım is te mek için Fas 

Sul ta nı Mevlây Sü ley man’a el çi ola rak gön-

de ril di. Ba zı bel ge ler den, bun dan son ra 
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ri sâ le fî vašfi’l-£ašår, Şer¼ £alâ fe râßi-

²i’l-Mec ma£, el-Muš te ¹af mi ne’l-¼a-

dî¦ (Øa ¼î ¼u İbn ¥ib bân’da ki ha dis ler den 
der len miş tir), el-Mün tešå (sa hih ha dis 
ki tap la rın dan der le di ği ha dis le ri içe rir). 
İb nü’l-An nâ bî’ nin şi ir ve tak riz le riy le ka-

dın ko nu sun da bir risâle si de kay nak lar-

da zik re dil miş tir (eser le ri hak kın da da ha 
ge niş bil gi için bk. a.g.e., s. 12-13, 45-48, 
57-105, 111-128). İb nü’l-Annâbî’nin ver di ği 

ba zı icâ zet le ri Mu ham med Ziyâd b. Ömer 

et-Tük le (Mecmû£un fîhî icâzâtün min 
£al lâ me ti’l-Cezâßir İb nü’l-£Annâbî el-E¦erî, 
Bey rut 1429/2008) ve Mus ta fa Dayf (İcâzât 
¼a dî ¦iy ye Ce zâßi riy ye, Mesîle 1433/2012, 
s. 95-135) neş ret miş tir.
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Ko santîne 1403/1983, s. 21-25; Ebü’l-Kåsım 

Sa‘dul lah, Râßidü’t-tecdîdi’l-İs lâmî: Mu¼am med 
b. el-£Annâbî, Bey rut 1990; a.mlf., Eb¼â¦ ve ârâß 
fî tâ rî Åi’l-Cezâßir, Bey rut 1990, I-III, bk. İn deks; 
a.mlf., el-¥are ke tü’l-va¹aniy ye tü’l-Cezâßiriy ye, 
Bey rut 1992, I, 108-110; ay rı ca bk. İn deks; a.mlf., 
Tâ rî Åu’l-Cezâßiri’¦-¦ešåfî, Bey rut 1998, I-VI II, bk. 
İn deks; Hi la fet Risâle le ri (haz. İs ma il Ka ra), İs tan-
bul 2002, ha zır la ya nın su nu şu, I, s. VII-VI II; Eyüp 

Öz türk, Os man lı Ta rih çi li ğin de Fezâil Ede bi ya-
tı: Mer‘î b. Yu suf’un Kalâidü’l-İkyân fî Fezâili 
Âli Osmân Ör ne ği (yük sek li sans te zi, 2004), AÜ 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 53-55; el-Fih ri sü’ş-
şâ mil li’t-türâ¦i’l-£Ara biy yi’l-İs lâmiy yi’l-maÅ¹û¹: 

içe ren 14 va rak lık bir nüs ha sı İs ken de ri ye 

Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır (nr. 11767). Bu 

nüs ha yı in ce le yen Ebü’l-Kå sım Sa‘dul lah’a 

gö re eser, Ab dül hamîd Bey’in söy le di ği 

gi bi dört fı kıh mez he bi ne gö re de ğil sa-

de ce Ha nefî fık hı na gö re ha zır lan mış tır 

(Râßidü’t-tecdîdi’l-İs lâmî, s. 103). 3. Şer¼u 

Kitâbi’d-Dür ri’l-muÅtâr. Has ke fî’ ye ait 

ese rin üç te iki si ni kap sa yan bir şerh olup 

Meh med Ali Pa şa’nın is te ğiy le Zâid Efen di 

ta ra fın dan Türk çe’ye ter cü me edil miş tir. 

4. Keş fü’l-šınâ£ £an me sâßi li’l-in šı ¹â£ 

(el-Mek te be tü’l-Ez he riy ye, nr. 2665; Tıt-
vân Umu mi Ktp., nr. 1572). 5. Mesâßil fi’l-

£ibâdât ve mâ ye te£al la šu bihâ (Dâ rü’l-
kü tü bi’l-Mıs riy ye, nr. 20336B). 6. et-Ta¼-

š¢ šå tü’l-i£câziy ye bi-şer ¼i na¾ mi’l-£alâ-

šå ti’l-mecâziy ye (İs ken de ri ye Ktp., nr. 
2475D). 7. İm£ânü’l-beyân fî mesßele ti’l-

icâre (beyâni aÅ×i’l-üc re ti) £ale’l-Æurßân 

(Ra bat Umu mi Ktp., nr. 3466-1880 D/2, vr. 
29b-68a). 8. Fetâvâ (Tu nus Millî Ktp., nr. 
194/3, vr. 18a-24b). 9. Mesßele fi’t-tev¼îd 

(Ra bat Umu mi Ktp., nr. 1089 K). 10. el-

Fet¼u’l-šayyûmî bi-ce vâ bi esßile ti’r-

Rûmî (Tu nus Millî Ktp., nr. 194, vr. 18-24, 
nr. 9732, vr. 70-75). Muh te me len Ana do-

lu’dan ba zı kim se le rin ken di si ne sor du ğu 

al tı so ru ya ver di ği ce vap la rı içe rir (muh-
te va sı için bk. Ebü’l-Kå sım Sa‘dul lah, 
Râßidü’t-tecdîdi’l-İs lâmî, s. 85-93). Mü el li-

fin kay nak lar da adı ge çen di ğer ba zı eser-

le ri de şun lar dır: Şer¼u met ni’l-Bir givî 

fi’t-tev ¼îd, et-Tev fîš ve et-tem dîd fî 

şer¼i’l-ferîd fi’t-tecvîd, ¡e mâ nî £aşe ra 

müslü man lar ta ra fın dan alın ma sı nın 

meşruiye ti ni is pat la mak için ka le me al-

dı ğı bu ri sâ le, Pa di şah II. Mah mud’un ıs-

la hat ha re ket le ri nin şe ri ata uy gun lu ğu nu 

sa vun mak için İs tan bul’da ya zıl mış olan 

eser le rin dinî me tin le ri da ha faz la kul la-

nan bir ben ze ri dir ve ıs la hat ha re ket le ri ni 

ha li fe-sul ta na ita at çerçevesinde ele alan 

bir eser dir. Muh te va ba kı mın dan dinî de-

lil le re da ya na rak ye ni li ği (Ba tı lı laş ma) sa-

vu nan me tin le re ön cü lük et miş tir. Risâle 

iki bö lüm (umûrü’l-har biy ye ve ahvâlü’s-
siyâsiy ye) ve bir hâti me den oluş mak ta dır. 

As kerî teş kilâtta ya pı la cak ye ni dü zen le-

me le rin öne mi ve meş ru iye ti ni, sa vaş tak-

tik le ri, is ti şa re, Os man lı Dev le ti’nin İs lâm 

dün ya sın da ki ye ri ve li der li ği ni, ha li fe-sul-

ta na ita at, Av ru pa lı su bay lar dan as kerî 

eği tim al ma nın ge rek li li ği ve meş ru iye ti ni, 

İs lâm’ın ön gör dü ğü si ya set il ke le ri ni vb. 

ko nu la rı âyet ler, ha dis ler, Hz. Pey gam ber 

dö ne min de ve İs lâm ta ri hin de ki uy gu la-

ma la rı çe şit li alın tı lar la bir lik te ele alıp in-

ce le yen mü el lif, ana me tin le re vu ku fu ba-

kı mın dan yet kin bir âlim ol mak la be ra ber 

za man za man dinî me tin le rin an la mı nı 

zor la yıp ola yın ar ka pla nı nı gör me den ba zı 

hü küm le re var dı ğı gö rül mek te dir. İb nü’l-

Annâbî’nin, muh te me len ha li fe-sul ta nın 

dinî-si yasî nü fu zu nu ve İs tan bul’un mer-

kez olu şu nu he sa ba ka ta rak ay nı za man 

için de Mı sır’da uy gu la nan ıs la ha ta hiç de-

ğin me den sa de ce II. Mah mud’un ic ra atı-

nı iş le me si ma ni dar dır. Eser kı sa sü re de 

İs tan bul ulemâsı nın dik ka ti ni çek miş ve 

Sa haf lar Şey hizâde Esad Efen di ta ra fın-

dan el-Kev ke bü’l-mes‘ûd fî kev ke be-

ti’l-cünûd adıy la Türk çe’ye çev ri le rek II. 

Mah mud’a su nul muş tur (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Esad Efen di, nr. 2363, 161 varak, 
nr. 2413, 412 varak). Eser, Ka va la lı Meh-

med Ali Pa şa’nın is te ğiy le mü el li fin ta le-

be le rin den İb râ him es-Sekkå ta ra fın dan 

Bülû³u’l-maš½ûd muÅta½arü’s-Sa£ yi’l-

Ma¼mûd fî teßlîfi’l-£asâkir ve’l-cü nûd 

adıy la ih ti sar edil miş tir (Dârü’l-kü tü bi’l-
Mıs riy ye, Tey mû riy ye, nr. 31). Çe şit li kay-

nak lar da fark lı isim le de kay de di len eser 

Mu ham med b. Ab dül kerîm ta ra fın dan 

neş re dil miş tir (Ce za yir 1985). 2. Øı yâ ne-

tü’r-ri yâ se bi-beyâni’l-ša²â ve’s-si yâ-

se. Mü el li fin bi yog ra fi si ni ya zan çağ da şı 

Ab dül hamîd Bey’in be lirt ti ği ne gö re bu 

eser, mah ke me ler de hu kuk bir li ği ni sağ-

la mak ve bu nun dı şın da bir hü küm le fet va 

ver me yi ya sak la mak ama cıy la ha zır lan-

mış tır (A£yân, s. 189). İb nü’l-Annâbî’nin 

bu ese ri bi ti rip bi tir me di ği tam ola rak bi-

lin me mek te dir. Ese rin kazâ teş kilâtı, yar-

gı, hü küm ve fet va ver me usu lü ko nu la rı nı 

İbnü’l-Annâbî’nin

es-Sa£yü’l-
Ma¼mûd

fî ni¾âmi’l-
cünûd  adlı

eserinin

ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,

Esad Efendi,
nr. 1885)
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ÝBNÜ’l-ANNÂBÎ

– —ÝBNÜ’l-HACCÂC
אج ) ّ ( ا ا

Ebû Abdillâh el-Hüseyn
b. Ahmed b. Muhammed b. Ca‘fer

en-Nîlî el-Baðdâdî eþ-Þîî
(ö. 391/1001)

Büveyhîler dönemi
kâtip ve þairlerinden.˜ ™

Do ğum ye ri ve ta ri hi ke sin ola rak bi lin-

me mek te dir. An cak İb nü’r-Rûmî’den (ö. 
283/896) ders al dı ğı (İbn Şehrâşûb, s. 183), 
Bağ dat’ta ki muh te sip lik gö re vin den 320 

(932) yı lın da az le dil di ği ve ye ri ne Ebû Saîd 

Ha san b. Ah med el-İs tahrî’nin (ö. 328/940) 
ge ti ril di ği (İb nü’l-İmâd, II, 312; Ab dül hü-
se yin Ah med el-Emînî, IV, 98), he nüz genç 

yaş ta iken Ebû Ab dul lah Hârûn b. Ali b. 

Ebû Mansûr el-Mü nec cim’i (ö. 288/901) 
hic vet ti ği ne da ir bil gi ler onun 283 yı lın-

dan ön ce doğ du ğu nu gös ter mek te dir. 

İmâmiy ye Şîası’na men sup tu. Ba zı kay-

nak lar da İran asıl lı ol du ğu ile ri sü rül mek le 

bir lik te (İbn Şehrâşûb, s. 183) şi ir le rin den 

ken di si nin Haccâc b. Yûsuf es-Se kafî’nin 

so yun dan gel di ği an la şıl mak ta dır. Şi ir ve 

kitâbet sa na tı nın ya nın da Arap di li ve tarih 

alan la rın da da ge niş bil gi sa hi biy di.

İb nü’l-Haccâc, Ka dı Bişr b. Hü se yin’den 

ders al dı. İlk ola rak di van kâtip li ği yap-

tı. Bu gö re vin den do la yı bir çok ödül al dı. 

Ar dın dan bir sü re Sık yü’l-Furât’ta zekât 

me mur lu ğu gö re vin de ça lış tı. Bağ dat 

muh te sib li ği ne ta yin edil di. Bu gö re vin ilki

nr. 2542/1; Sü ley ma ni ye Ktp., Bağ dat lı 
Veh bi Efen di, nr. 1335, Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 2090/2). 2. Risâle tü Šavßi’s-sirâc fî 

ma£ri fe ti mâ ye dül lü £aley hi’½-½avt ve’l-

£ayn mi ne’l-šuvâ ve’Š-Ša£f ve’l-mizâc 

(Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 3470/3). Risâle 

Mu ham med Îsâ Sâli hiy ye ta ra fın dan ya-

yım lan mış tır (el-Me cel le tü’l-£Ara biy ye 
li’l-£ulû mi’l-insâniy ye, II/8 [Kü veyt 1982], 
s. 220-223). 3. £İšdü’l-cümân fîmâ yel-

ze mü men ve li ye el-bîmâristân (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2112/14). 
4. Ki fâ ye tü’l-mürtâd fî £il me yi’l-ebvâl 

ve’l-en bâŠ. 117 be yit tir (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Esad Efen di, nr. 3785/10; Nu ru os-
ma ni ye Ktp., nr. 3470/2; Be ya zıt Dev let 
Ktp., Ve liy yüd din Efen di, nr. 2542/1). 5. 

Min ¼a tü’l-¼abîb fî ½ınâ£ati’l-£ilâc ve’¹-

¹a bîb (Sü ley ma ni ye Ktp., Âşir Efen di, nr. 
447/1). 6. Tu¼fe tü’¹-¹âlib fî a¼kâmi’l-

£ır šı’n-nâbıŠ (Šârıb) (Bağ dat Ev kaf Ktp., 
nr. 602). 7. Züb de tü’l-min¼a fî £il me yi’l-

£ilâc ve’½-½ı¼¼a. 8. er-Rav²ü’l-meßnûs 

fi’t-tir yâš (son iki kitabın yazmaları için 
bk. GAL, Suppl., II, 1028).
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ÿMah mut Dil baz

– —ÝBNÜ’d-DELLÂC
ّج ) ( ا ا

Abdülvâhid b. Muhammed
b. Abdilvâhid el-Magribî

(ö. 1099/1687)

Maðribli tabip.˜ ™

Ha ya tı na da ir çok az bil gi var dır. Kay-

nak lar da Mağ rib’den Dı maşk’a git ti ği 

be lir til mek te, an cak her han gi bir ta rih 

ve ril me mek te dir. Dı maşk’ta iken İbn To-

lun’dan İbn Mâlik’in el-El fiy ye’si baş ta ol-

mak üze re bir çok te mel ki ta bı oku du ğu na 

ve on dan ha dis din le di ği ne da ir ifa de ler 

genç yaş ta bu şeh re yer leş ti ği şek lin de 

yo rum la na bi lir. İb nü’d-Dellâc, Ebü’l-Feth 

el-Mâlikî’den Mâlikî fık hı oku du ve bu alan-

da dö ne mi nin ön de ge len isim le ri ara sı na 

gir di. Onun Emevî Ca mii’nde ders ver di ği, 

ay rı ca bu ca mi nin ya kı nın da bu lu nan, Nû-

red din Zengî ta ra fın dan in şa edil miş Med-

re se tü’l-Kelâse ile Emînüd din Gü müş te-

gin el-Ata begî’nin vak fet ti ği el-Med re se-

tü’l-Emîniy ye’de ço cuk la ra ders okut tu ğu 

be lir til mek te, fa kat okut tu ğu ders ler hak-

kın da her han gi bir bil gi ve ril me mek te dir. 

Ay nı dö nem de tıp tah sil et ti ği an la şı lan İb-

nü’d-Dellâc, Nûred din Zengî’nin Dı maşk’ta 

yap tır dı ğı Bîmâristân-ı Nûrî’de ta bip ola-

rak ça lış ma ya baş la dı. Bîmâris ta nın na sıl 

yö ne til me si ge rek ti ği ne dair bir eser ka-

le me al ma sın dan onun bu bîmâris tan da 

yö ne ti ci lik de yap tı ğı so nu cu çı ka rı la bi lir. 

22 Sa fer 1099 (28 Ara lık 1687) ta ri hin de 

Bîmâristân-ı Nûrî’de ve fat eden İb nü’d-

Dellâc’ın ve fat ta ri hi için Gazzî 944 (1537-

38) yı lı nı ve rir se de ho ca la rı nın ve fat ta rih-

le ri dik ka te alın dı ğın da 1099 yı lı nın da ha 

doğ ru ol du ğu an la şı lır.

Eser le ri. 1. Tu¼fe tü’l-mu¼ib fî ½ınâ£a-

ti’¹-¹ıb (Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 3470/1; 
Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, 

İbnü’d-Dellâc’ın Tu¼fetü’l-mu¼ib fî ½ınâ£ati’¹-¹ıb  adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1335)




