
HUSAYN b. NÜMEYR 

ğinin başında Kufe çevresinde görevlen
dirdiği Husayn b. Nümeyr et-Temlml de 
onunla karıştırılmıştır (Dlneverl, s. 243). 
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Iii] HASAN ÜNAT 

HUSEYL b. CAAİR 
Cr.~~ ~ı 

(ö. 3/625) 

Huzeyfe b. Yernan'ın 
babası olan sahabi 

(bk HUZEYFE b- YEMAN)_ 

HUSRi, Ali h- Abdülgani 

( ~:?r='' ~~~ ~ ~) 
Ebü'l-Hasen All b. Abdilgant 
el-Fihri el-Husri el-Kayrevani 

(ö . 488/1095) 

Kuzey Afrikalı kıraat alimi, 
şair ve edip_ 

_j 

_j 

415 (1024) veya 420'de (1029) Kayre
van'da doğdu . Soyu Hz. Peygamber'in 
atalarından Fihr b_ Malik b. Nadr b. Kina
ne'ye dayandığından Fihrl. doğduğu şeh
re nisbetle Kayrevani (bazı kaynaklarda 
Karavl[bk. Humeydl, s. 3 ı 4]), hasır doku
d uğu, hasır ticareti yaptığı veya muhte
melen Kayrevan civarındaki Husr köyün
den olduğu için Husrl nisbeleriyle tanı
nır. İleri yaşlarda gözlerini kaybettiği için 
Darlr. MekfQf ve Kefif lakaplarıyla da anı
lan Husrl Abdülazlz b. Muhammed. Ebu 
Ali İbn Hamdun el-Ce!Qll, Ebu Atik İbn 
Ahmed el-Mısrl'den kıraat dersleri aldı. 
Şeyh Ebu Bekir el-Kasrl'nin huzurunda 
Kur'an-ı Kerlm'i yedi kıraat üzere (kıra
at-i seb'a) birçok defa hatmetti. Sebte'de 
(Ceuta) ve diğer bazı yerlerde kıraat ders
leri verdi. Kuzeybatı Afrika'nın kıraat üs
tadı olarak tanındı. 
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Zekası. geniş kültürü, güçlü şiir yetene
ğiyle zamanın en ünlü edip. şair ve alim
leri arasına girmeyi başaran Husrl İbn Re
şll5.. İbn Şeref gibi şairlerle birlikte İfrlkı
ye hakimi Muiz b. Badls'in nezdinde saray 
şairi olarak bulundu. Kayrevan, Bedevi ka
bilelerinden Beni Hilal (HilaiTler) tarafın
dan istila edilince (450/1 058) bir süre Seb
te'de ikamet etti. İşblliye (Sevilla) Hüküm
darı İbn Abbad el-Mu'temid-Alellah'ın da
veti üzerine Endülüs'e geçerek 462'de 
(1070) İşblliye'de kaldı. Başta İbn Abbad 
el-Mu'temid-Alellah olmak üzere Abbadl 
hükümdarları Sarakusta (Saragossa) Hü
kümdarı Muktedir el-Hudl, Sumadıhiye 
Hükümdan İbn Sumadıh Mu'tasım et
Tüclbl ve Maleka (Malaga) Valisi Müstan
sır Temlm b. Bülikkin gibi birçok hüküm
dar, vezir ve vali için kasideler yazdı (i b n 
Bessam eş-Şenterlnl, ı, 255-283) . Endü
lüslü emirler kendileri hakkında daha gü
zel şiir yazmasını sağlayabilmek için ade
ta ona ödül verme yarışına girdiler. 

Ağır yergileri ve bazı hasımları yüzün
den bir yerde devamlı kalamayan Husrl 
Maleka. Daniye (Denia). Belensiye (Valen
cia). M eriye (Almeria) ve Mürsiye (Murcia) 
gibi birçok yeri dolaştı. Mahalli emirlerin 
(mü!Qkü't-tavaif) yıldızlarının sönmesiyle 
ülkede şiir ve edebiyata rağbet kalmayın

ca 483 (1 090) yılında Fas'ın Tan ca şehri
ne döndü. İbn Ab bad el-Mu'temid -Al el
lah 484 'te ( 1 091) tahtından indirilip sü
rüldüğünde sürgün yolu üzerinde bulu
nan Ta nca'ya uğrayıp burada Husrl ile bu
luşmuş. şair eski hamisine saygıda kusur 
etmeyip kendisine bazı şiirler takdim et
miştir. İbn Kunfüz'ün Husrl'ye isnat et
tiği (el-Vefeyat, s. 259-265) Kitdbü'l-Ka
şfı'id muhtemelen bu şiirlerden oluşmak
taydı. Hayatının geri kalan kısmını Kur'an 
ilimlerini okutarak ve şiir yazarak geçiren 
Husrl 488'de (1095) Tanca'da vefat etti. 
İbn Kunfüz, Kayrevan'dan yola çıkıp İşbl
liye Hükümdan Mu'temid-Alellah'la gö
rüşmek için Endülüs'e giderken Tanca'da 
öldüğünü söylüyorsq da (a.g.e., s. 259) 
bu doğru değildir. İbnü'l-Cezerl'nin Husrl'
nin 468 ( 1 075) yılında öldüğüne dair tes
biti de (Gaye tü 'n-nihtiye, I, 55 ı )yanlıştır. 

Husrl çok sevdiği oğlu Abdülganl'nin 
ölümü üzerine bunalım geçirerek şiirleri

ni derlerneyi ihmal ettiğinden birçok ş i 

iri kaybolmuştur. Husrl'nin en tanınmış 
manzumesi, "ya leyle's-sab" matlaı ile 
başlayan ve bu adla bilinen "Kaslde-i Da
liyye"sidir. Manzumenin yirmi beyitlik gi
riş kısmı büyülü nağmeleriyle bir senfo
ni, eşsiz tasvirleriyle bir resmi andırması 
ve ince hayallerle örülü olmasıyla adeta 
bir gazel (neslb) şaheseri kabul edilmiştir. 

Escurial Library'nin Arapça yazmalar fih
ristini hazırlayan Derenbourg'un ve on
dan naklen Brockelmann'ın (GAL, ı, 315; 
Suppl., I, 4 72) kasideyi Ebu İshak el-Hus
rl'ye ait göstermeleri doğru değildir. Ay
rıca Escurial Library'deki yazma nüsha
nın (nr. 467) Mayorkalı şair Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ahmed el-Mayurkl'ye nisbet edilme
si de yanlıştır. Ebü'l-Fezail Necmeddin el
Kamravl. Musa b. Muhammed el-Kinanl 
ve Nasıhuddin el-Errecanl gibi birçok eski 
şair le (Ebu İshak el-H url, neşredenin mu
kaddimesi, s. ı o; ibn Hallikan, III, 332) Eml
rü'ş-şuara Ahmed Şevki başta olmak üze
re İsmail Sabri. Veliyyüddin Yeken. Nahle 
el-Halid ve Emir Şeklb Arslan gibi çağ
daş şairler bu kasideye nazlre yazmışlar
dır. Bu nazlreler İsa İskender el-Ma'luf el
Lübnan! (Mu'aratatü ~aşldeti Leyli'ş-şab, 
Kahire 192 ı) ve Muhyiddin Rıza (Mu'ara
zatü ~aşldeti'l-fjuşrl, Kah i re ı 338/ı 9 ı 9, 
1342/ı 924) tarafından yayımlanmıştır. Ze
ki Mübarek, Ahmed Şevki'nin nazlresiyle 
Husrl'nin kasidesini karşılaştıran bir çalış
ma yapmıştır. Bu çalışma Zeki Mübarek'in 
el-Muvfızene beyne'ş-şu'arfı' (3. bs. 
1973, Mustafa el-Bab! el-Halebl) adlı ese
riyle, Salih el-Ciddevl'nin en-Na?-arfıtü'n
na]fdiyye ii şi'ri AJ:ımed Şev]fi adlı ese
rinde (Kah i re ı 344/ı 925) yer almaktadır_ 

"Taiyyetü'l-Husrl" veya "Kasldetü'l-Kay
revan" olarak bilinen diğer meşhur kasi
desinde şair. ülkesinin Hilalller tarafından 
istila edilmesi üzerine doğup büyüdüğü 
Kayrevan'ı terketmek zorunda kalması

nı. Kayrevan ve halkı ile oradaki yakınları 
ve dostları için duyduğu üzüntü ve öz
lemlerini bir ağıt tarzında dile getirmiş
tir_ Bu uzun kasidenin bazı bölümleri kay
naklarda yer almaktadır. Kasidenin İbn 
Bessam'ın e~-Za.(ıire'sinde (ı, 2 I4-2 ı 5) 
yirmi sekiz beyti, Şerişi'nin ŞerJ:ıu Ma
]famfıti'l-l:fariri'sinde (III, ı 23) otuz beş 
beyti, İbn Nacl'nin Me'fılimü'l-imfın' ı 
(I, 2 I), Hasan Hüsnl Abdülvehhab'ın el
Münte.(ıabü'l-medres1si (s. 84) ve Es
curial Library'deki bir yazmada (nr. 408), 
elli sekiz ve aynı kütüphanedeki diğer bir 
yazmada da (nr. 467) kırk beyti bulun
maktadır. Mükerrerleri hariç beyit sayısı 
altmış dokuzu bulan kasidenin Escurial 
Library'deki yazma nüshada (nr. 408) Ma
yorkalı şair Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el
Mayurki'ye (ö. 477/ı084) nisbet edilme
si isim benzerliğinden kaynaklanan bir 
müstensih hatası olmalıdır. 

Husrl her biri on beyitten meydana ge
len. her kasidede değişik bir harfin kafi
ye olarak kullanıldığı yirmi dokuz şiir yaz
mıştır. "Muaşşerat" ad ı verilen bu tarzın 
mucidi olan Husrl, bu şiirlerde eski Beni 



Uzra aşıklarının geleneğini sürdürerek 
ve platonik bir tutkuyla "cefası çok, vefa
sı yok" bir sevgiliye ağlamış ve ümitsiz 
bekleyişini dile getirmiştir. Yaşlı ve ama 
şairin büyük bir tutku ile sevdiği genç ve 

güzel eşi tarafından terkedilmiş olduğu 
ve şiirlerini bu ruh hali içinde söylediği iz
lenimini veren bu manzumeler Arap şii
rinin en güzel aşk şarkılarından sayılmış
tır. Muhammed ei-MerzGki 'nin Ebü'l
Ijasan el-Ifuşri el-Kayrevani adlı ese
rinin içinde yayımlanan "ei-Mu'aşşerat"ı 

(s. 212-240) Derenbourg ve ondan nakle
den Brockelmann yanlış olarak Ebu İshak 
ei-Husrl'ye nisbet etmişlerdir ( GAL, ı. 315; 
Suppl., ı . 472). 

Şairin el-Kaşidetü'l-Ifuşriyye veya el
Kaşidetü'r-ra'iyye adıyla da anılan man
zumesi Nafi' b . Abdurrahman'ın kıraa

ti hakkında olup 209 beyittir. Zirikil'nin 
212 beyit olarak kaydettiği kaside (bk. 
el-A'lam, V. ll4-ll5) İbn Yunus ei-Gafiki 
ve İbn Azlme tarafından şerhedilmiştir 
(Keşfü '?·?Unün, ll, 1344). Muhtemelen 
47S'te (1082-83) oğlu Abdülganl'nin ölü
mü ve eşi tarafından terkedilmesi üze
rine ıstırabını dile getiren şiirlerden ve 
m ersiyelerden meydana gelen İ]ftiralw '1-
]faril). ve ictiral).u'l-ceril). adlı eseri bu 
tarihten beş yıl sonra bir araya getirilmiş 
olup üç mukaddime ile asıl ve zeyil olmak 
üzere iki bölümden oluşmuştur. Asıl bö
lüm kafiyelerine göre alfabetik olarak sı
ralanmış 21 S6 beyit ihtiva eder. Zeyil kıs
mında ise yine kafiyelerine göre alfabetik 
olarak sıralanmış on beşer beyitten te
şekkül eden kasideler yer alır. Toplam 43S 
beyitten meydana gelen bu kısmın bir 
özelliği her kasidenin bir öncekinin son 
harfiyle başlamış olmasıdır (Abd u h Abdü
lazlz Kılkile, s. 200) . 

Husrl. Ebü'I-Feth ei-Büstl'den etkilene
rek. cinaslı kafiyelerden oluşan şiirler naz
mettiği gibi Ebü'I-Aia ei-Maarr'i'yi taklit 
ederek kafiyeleri, hatta bütün kelimeleri 
cinaslı lafızlardan meydana gelen şiirler 
yazmış. zamanın alim ve ediplerine man
zum lugazlar tarzında sorular yöneltmiş

tir. Bu özellikleri sebebiyle Husrl'yi Maar
rl'ye benzeten ve onunla mukayese eden
ler olmuştur (ibn Bessam eş-Şentertnt, 
l, 246, 259). 

Husrl'nin, zamanın edip ve alimleriyle 
dostlarına hitaben sanatlı n esir ve nazım 
halinde kaleme aldığı mektupları ve na-· 
hiv alimi Ebü'I-Hüseyin İbnü't-Tarave ile 
birbirlerini hicveden yazışmaları bulun
maktadır. İbn Bessam e;r;-Za.tıire'sinde 
Husrl'nin bazı mektuplarına yer vermiş
tir (1, 247-254). 

Husr'i'nin şiirlerinin bir kısmı, Muham
med ei-MerzGki ve Cilani b. Hac Yahya 
tarafından kaleme alınan Ebü'l-Ifasan 
el-Ifuşri el-Kayrevani adlı eserde (Tu
n us 1963) toplanmıştır. Şairin bu kitapta 
yer almayan bazı şiirlerine çeşitli edebi 
eserlerde rastlanmaktadır. Mesela Safe
di'nin Tevşi'u't-tevşil).'inde (s. 151-154) 

yer alan parça onun müveşşah türünde 
bilinen tek şiiridir. İbn Senaülmülk bu şii
ri sebebiyle Husrl'yi müveşşah şairleri ara
sında saymaktadır (Darü'(-tır§.? fi 'ame
li ' l-müveşşa/:ıiit, s. 53). Muhammed Ali 
Hüseyin. Husr'i'nin edebiyat ve biyografi 
kitaplarında yer alan şiirlerini derteyerek 
Divanü Leyli'ş-şab adıyla yayımiarnıştır 
(Bağdad 1968). 
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HUSRT, Ali b. İbrahim 

HUSRİ, Ali b. İbrahim 
(._s~f ~f.t.! ~ ...Jo:) 

Ebü'I-Hasen Ali 
b. İbrahim ei-Husri 

(ö . 371/981) 

Bağdat şeyhi unvanıyla tanınan sufi. 
L ~ 

Basra'da doğdu . Gençlikyıllarında Bağ

dat'a giderek EbG Bekir eş-Şibll'nin (ö. 

334/945) sohbetlerine devam etti ve onun 
müridi oldu. Husrl. Hallac hayranı olan 
Şi bil ile aynı meşrepteydi ve onun gibi 
sekr hali içinde bulunuyordu. "Sen de be
nim gibi divanesin , aramızda ezell bir 
meşrep birliği var" demesi (Herevl, s. 529; 
Cami, s. 23 1) onun Şibll'ye olan yakınlığı
nı gösterir. Hücvlrl de Husrl'yi kendine ha
kim olamayan cezbeli sGfiler zümresin
den sayar (Keşfü'l-maf:ıcüb, s. 321). Şibll 
hakkında birçok kimse bilgi vermiş ve 
sözlerini nakletmişse de onun tek müridi 
Husrl'dir (Herevl, s. 529) . 

Hayatının son yıllarını Mansur Camii'
nin karşısında kendisi için yaptırılan za
viyede geçiren Husrl yaklaşık seksen ya
şında vefat etti ve Bağdat'ın Darülharb 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hücvlrl, 
şeyhi Ebü'I-Fazl ei-Huttell'nin Husrl'nin 
müridi olduğunu söyler (Keşfü 'l-maf:ıcüb, 
s. 208). Herevi de onu üstatlarından sayar 
( Tabakat, s. 529). Serrac bizzat Husrl'den 
dinlediği bazı sözleri nakleder ( el-Lüma', 
S. 48, 198, 343). 

Husrl tasawufu. "Ruhu Hakk'a karşı 
gelmekirinden arındırmaktır", sGfiyi de 
"var olunca yok, yok olunca var olmayan 
kişi" diye tarif eder (Hücvlrl, s. 43, 45) . Bu 
sözüyle hakiki bir sGfinin kazandığı iyi va
sıfları ve ulaştığı yüce mertebeleri bir da
ha kaybetmeyeceğini, terkettiği kötü huy
I ara ve hallere de bir daha dönmeyece
ğini anlatmak istemiştir. Husrl sonradan 

olanı yok sayıp sadece ezell olanı dikkate 
almayı , dostları terkedip vatandan ayrıl
mayı, bilineni de bilinmeyeni de unutma

yı tasawufun esası olarak görür (Serrac, 
s. 289) ve keramete iltifat edilmemesi ge
rektiğine dikkat çeker. Ona göre sGfi, söy
leyeni ortadan kaybolunca sona eren se
maya değil, sürekli ve kesintisiz bir sema

ya yönelmelidir (a.g.e., s. 48). Attar, onun 
semaya düşkün olması yüzünden halife

ye şikayet edildiğini kaydeder ( Te?kiretü 'l
evliya', 288). 

Husrl, "Allah Adem'i yarattı . ona kendi 
ruhundan üfledi, melekleri ona secde et
tirdi, sonra kendisine bir emir verince 

karşı geldi. Bu durumda küpün başı tor-
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