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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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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)




