iBN AM MAR, Fahrülmülk
ele geçirmek üzere Musul'dan Bağdat'a
doğru yola çıkınca yanında ibn Arnmar da
bulunuyordu. 513 (1119) yılında vezirlikten aziedilen İbn Arnmar daha sonra Abbasl Halifesi Müsterşid- Billah 'ın hizmetine girdi. Halife, Haçlılar'a karşı verdiği
başarılı mücadelelerden dolayı teşekkür
lerini bildirmek üzere Sedldüddevle Muhammed b. Abdülkerlm ei-Enbarl'yi Artuklular'dan Necmeddin İlgazi 'ye elçi olarak gönderince İbn Arnmar da onunla
beraber ilgazi'nin yanına gitti ve kısa bir
süre sonra da vefat etti. Kaynaklar Fahrülmülk İbn Arnmar ' dan ileri görüşlü ,
zeki, cesur ve atılgan bir emir olarak söz
ederler (a y rı ca bk. AMMAROGULLAm) .
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Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Talebesi Ahmeçl ei-Gazzal ei-Mağri
bl'nin hacası için yazdığı kasidenin bir
beytinde ilim ve dinde babasını örnek aldı
ğını belirtmesinden (kaside için b k. Hifnavl, ll, 324-325) ve Buharl'ninel-Cami<u•ş
şaJ:ıiJ:ı ' ini dayısı Muhammed b. Seyyid eiMaliki'den okuduğunun kaydedilmesinden onun ilim ehli bir aile muhitinde yetiştiği anlaşılmaktadır. Ebfı Hafs Ömer
b. Akil ei-Hüseynl'den hadis, Hifnl'den fı 
kıh dersleri alan İbn Ammar, Ebfı Abdullah Muhammed Münewer et-Tilimsanl'den Şazeliyye tarikatının adabını öğrendi
ve Abdülvehhab ei-Aflfı'den temel tasavvufi bilgiler aldı. 1166 (1753) yılında hac-
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1195'te (1781) yerleşmek üzere gittiği
Tunus'ta uzun süre kalmadan geri döndü.
ömrünün kalan kısmını Mekke ve Medine'de geçirmek üzere ikinci defa Hicaz'a
gitti. Bundan sonraki hayatı bilinmeyen
İbn Arnmar'ın vefat tarihi kesin olarak
tesbit edilememekteyse de talebesi İb
rahim b. Abdullah es-Seyyale'de bulunan
el-Münte]]ab'ındaki icazet kaydının 1204
( 1790) tarihini taşıması (Abdülhay ei-KetUinl, ı. 122), diğer bir öğrencisi olan Muhammed Halil ei-Muradl'nin icazetinin
120S'te ( 1791) verilmesi onun bu yıllarda
hayatta olduğunu göstermektedir (Ebü'lKa s ım Sa'dullah, Ta rll;u 'L-Ceza'iri 'ş-şeka
fi, ll , 236) .
Döneminin önde gelen alimleri arasın
da sayılan İbn Arnmar manzum ve mensur eserler vermiştir. Feth b. Hakan elKaysi, İbn Zemrek, Şakratisl. Hariri gibi
önemli edip ve şairleri örnek aldığı , özellikle mevlid ve ilahi tarzında başarılı örnekler verdiği, bunların günümüzde Cezayir'deki dini törenlerde okunduğu belirtilmektedir.

Es e r le ri. 1. NiJ:ıletü'l-le bib bi-a]]bô-

(ı,Sj f_r..lf.)~ .:,.ıl)

Cezayir müftüsü,
muhaddis, şair ve edip.

ca gitti ve Mekke'de mücavir olarak kaldı. On iki yıl kadar süren bu ikameti sıra
sında 1172'de (1758-59) Mısır' ı ziyaret etti. Cezayir' e döndükten sonra fıkıh , hadis
ve tefsir dersleri verdi. 1181 'de ( 1767) tayin edildiği Cezayir müftülüğü görevini kı
sa bir azil dönemiyle birlikte 1184 ( 1770)
yılına kadar sürdürdü. Hüseyin ei-Vertelanl, Ebu Re's ei-Muaskerl ve İbrahim b.
Abdullah es-Seyyale et-Tllimsanl onun talebelerinden bazılarıdır.

hammed Hac Sadık. İbn Arnmar' ın bu
eserinde mevlidle ilgili olarak verdiği bilgiler konusunda bir inceleme yapmıştır
("Le Mawlid , d 'apres le Mufti, poete d' Alger Ibn <Ammar", Melanges Louis Massignon, Dama scus 1957, Il , 270- 292) . Z. elicaze li-MuJ:ıammed ljalil el-Muradi.
Dönemin Şam müftüsü Muhammed Halll ei-Muradl'ye 120S'te ( 1791) verilen ve
İbn Arnmar'ın bazı hocalarının adını kaydetmesi bakımından ayrıca önemli olduğu söylenen bu icazetnamenin metni
Ebü'I-Kasım Sa' dullah tarafından yayım
lanmıştır ( eş-Şeka{e, [Cezayir 1978], sy.
45) . 3. Risale ii mes'eleti va~f. İsmail etTemlml'nin el-Mine]J.u'l-ilahiyye adlı
eseriyle birlikte bas ı lmıştır (Tunus. t s. ).
4. Liva'ü'n-naşr ii fuzalô'i (ulema'i)'l<aşr. Feth b. Hakan ei-Kaysl'nin (ö. 529/
ı ı 35 [?1) Kala'idü'l- <:ilD'ôn ' ı örnek alına
rak hazırlanan eser. müellifin kendi döneminden iki asır öncesine kadar edebiyata ilgi duyan Endülüslü emir, vali, kumandan ve vezirlerle edip ve şairlerin biyografilerini ihtiva etmektedir (Ebü'I-Kas ım Sa'dullah, Tarif_ıu 'L-Ceza'iri 'ş-şekafi, II ,
243) . s. Münte]]abü 'l-esanid (Makalidü 'L-esanid). Müellifin hocaları ile onlardan okuduğu kitapların adlarını ve rivayet tariklerini ihtiva eder. İbn Arnmar'ın
Tunuslu talebesi İbrahim b. Abdullah esSeyyale tarafından 1203'te (1789) iki cüz
halinde derlenmiştir. Kettanl, üzerinde
bu öğrencisine verilen 1204 (1790) tarihli
icazet kaydının yer aldığı bir nüshanın
kendisinde bulunduğunu bildirmektedir
(Fihrisü'L-{ehfiris, II. 590) .

ri'r-riJ:ıle ile'l-J:ıabib. er-Rfl:ıletü'l-lfica 

İbn Arnmar'ın ayrıca bir divanının ol-

ziyye diye de anılan eser (Brockelmann,
ll, 689) müellifin Hicaz'a yaptığı birinci
yolculuğun ardından telif edilmiş olup
. mukaddime. garaz (maksat) ve hatime olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Müellif. eserin basılmış olan
mukaddime kısmında (Cezayir ı 320/1902)
Hz. Peygamber ve Haremeyn'e olan sevgisini konuyla ilgili ayet ve hadisleri derleyip yorumlamak suretiyle ifade etmiş,
mevlid-i nebl münasebetiyle yapılan törenleri bu törenlerde okunan mevlid, ilahi
ve kasidelerden örnekler vererek anlatmış, Cezayir halkına mahsus bazı adet
ve gelenekler hakkında bilgiler vermiştir
(Ebü'I-Kas ım Sa 'dullah , Eb]J.aş ve ara' {f
tarif_ıi 'L-Ceza'ir, I, 18 3). Halen kayıp olan
ikinci kısımda Cezayir'den başlayan yolculuk anlatılmış, yine elde bulunmayan
sonuç bölümünde bu seyahatin değerlen
dirilmesi yapılmıştır (Ebü ' I - Kasım Sa'dullah , Tarif_ıu'L-Ceza'iri 'ş-şekafi, II, 406) . Mu-

duğu, aralarında Buharl'nin el-CamiU'ş
şaJ:ıiJ:ı'inin

de

bulunduğu bazı

kitaplara
müelliflere ait
eseriere takrizler kaleme aldığı ve deği
şik konularda küçük hacimli risaleler telif ettiği kaydedilmektedir (Ebü'I-Kasım
Sa'dullah, Tarif_ıu'L-Ceza'iri 'ş-şekafi, II, 24024 1).
haşiyeler yazdığı. diğer
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