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EBO lsA ei-İSFAHANI 

(bk. İSFAHANI, Ebıi lsa). 

EBO lsA ei-VERRAK 

(bk. VERRAK, Ebıi lsa). 

EBO İSHAK el-EN SARİ 

(bk. SAFFAR, Ebıi İshak). 

EBO İSHAK el-FEzARİ 

(bk. FEzARI, Ebıi İshak). 

EBO İSHAK el-HARBl 

(bk. HARBI). 

EBO İSHAK el-İLBlRİ 
( .s.,r.J"il d~! Y.l ) 

Ebı1 İshak İbrahim b. Mes'ı1d 
b. Said et-Tüdbi el-İlbirl 

{ö. 459/ 1067) 

Endülüslü şair ve fakih. 
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Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le birlikte 389 {999) yılında vefat eden 
İbn Ebü Zemenin'den ders okuduğu ve 
hadis rivayet ettiğine göre lV. (X.) yüzyı-

170 

lın sonlarında doğduğu söylenebilir. As
ten Gırnata 'ya komşu İlbire'den (Elvira) 
olup İbn Said el-Mağribfye göre "ba" ka
fiyeli meşhur kasidesi dikkate alınırsa 
Gırnata'ya 8 mil mesafedeki Hısnülukab'
dandır. Beni Tücib kabilesine mensup ol
duğu için Tücibi nisbesiyle de tanınır. 

Ebü İshak'ın yetiştiği ilim muhiti, ho
calan, talebeleri hakkında kaynaklarda 
fazla bilgi yoktur. Hocaları arasında İbn 
Ebü Zemenin'in, talebeleri arasında da 
Abdülvahid b. Ysa b. Hemedani, Ebü'l
Abbas Ahmed b. Hişam el-Kaysi, Ebü 
Hafs Ömer b. Halef'in dışında başka bir 
isim zikredilmemektedir. Fıkıhla ilgili her
hangi bir eserine rastlanmamıştır. Sa
dece hacası İbn Ebü Zemenin'in fıkha 
dair eserlerini rivayet ettiği, Ziri Sultanı 
Badis b. Habbüs es-Sanhaci zamanında 
Gırnata'da kadılık yapan Ali b. Muham
med b. Tevbe'nin katibi olarak görev yap
tığı ve aynı zamanda ders verdiği bilin
mektedir. Ebü İshak ayrıca hadiste de 
ilgilenmiştir. 

Ancak İlbiri daha çok zühd konusun
da yazdığı şiirlerle tanınmış olup divanı 
Escurial Library'de kayıtlıdır (nr. 404). Bu 
divan ilk olarak E. Garcia Gomez tarafın
dan ispanyolca bir mukaddime ve bazı 
ta'liklerle birlikte, daha sonra da Mu
hammed Rıdvan ed-Daye tarafından tah
kik edilerek neşredilmiş, 113 beyitlik 
"Taiyye" kasidesini de Abdullah Kenün 
yayımıarnıştır (bk. bibl) İlbiri'nin yahu
dilerle ilgili şiirleri üzerinde özellikle dur
mak gerekir. Ziri Sultanı Badis b. Hab
büs, yahudi veziri Samuel b. NağrTie'nin 
ölümü üzerine oğlu Joseph'i (Yusuf b. is
mail) vezir yapmış, Joseph de görevini 
kötüye kullanarak yahudileri bazı önemli 
mevkilere getirmiş ve onlara çeşitli men
faatler sağlamıştı. Bunun üzerine İlbiri, 
bir yahudiyi vezirliğe getirdiği için sul
tana, buna rıza gösterdiği için de halka 
sert tenkitler yöneltmiş, bu yüzden bir 
süre İlbire'nin dışında Rabıtatülukab'da 
ikamete mecbur edilmiştir. Fakat İlbiri 
tavrını değiştirmeyerek bu konuda bir 
kaside söylemiştir. Genellikle bu kaside 
üzerine galeyana geldiği rivayet edilen 
halkın yahudiler aleyhinde bir kıyam baş
lattığı (30 Aralık ı 066) ve çok sayıda ya
hudi ile adı geçen vezirin bu olaylarda 
öldürüldüğü kaydedilmektedir. Ancak İl
biri' nin, Vezir Joseph'in siyasi niyet ve 
teşebbüslerinin yol açtığı bu olaylardaki 
rolü henüz tam aydınlanmış değildir. Söz 
konusu olaylardan bahseden Arap ve ya
hudi kaynakları Ebü İshak'tan ve şiirin
den söz etmemektedir. Özellikle yahudi 

kaynaklarının ondan bahsetmemesi dik
kat çekicidir. Muhtemelen bu olaylarla 
Ebü İshak'ın söz konusu şiirini yazması 
aynı zamana rastladığı için ikisi arasın
da bir ilişki kurulmuştur. 

Ebü İshak el-İlbirf 459 yılının sonla
rında ( 1 067) vefat etti. 
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EBO İSHAK es-SEBİl 
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Ebu İshak Amr b. Abdiilah 
b. Ziyuhmid es-Sebrı 

(ö. 127 / 745) 

L 
Kufeli hadis ve kıraat alimi, tabii. 

_j 

34 (654) yılında doğdu. 29 (649) veya 
32 {652) yılında doğduğu da rivayet edil
mektedir. Yemen'deki Hemdan kabile
sine mensup Sebi' (Sebü') b. Sa'b'ın so
yundan geldiği için SebiT ve Hemdani. Kü
fe'ye yerleştiği için de Küfl nisbeteriyle 


