HUSRT, Ali b. İbrahim
Uzra aşıklarının geleneğini sürdürerek
ve platonik bir tutkuyla "cefası çok, vefası 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 izlenimini veren bu manzumeler Arap şii
rinin en güzel aşk şarkılarından sayılmış
tır. Muhammed ei-MerzGki'nin Ebü'lIjasan el -Ifu şri el-Kayrevani adlı eserinin içinde yayımlanan "ei-Mu'aşşerat"ı
(s. 212-240) Derenbourg ve ondan nakleden Brockelmann yanlış olarak Ebu İshak
ei-Husrl'ye nisbet etmişlerdir ( GAL, ı. 315 ;
Suppl., ı . 472).
Şairin el-Kaşidetü'l-Ifuşriyye

veya elKaşidetü'r-ra'iyye adıyla da anılan manzumesi 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 ölümü ve eşi tarafından terkedilmesi üzerine 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 bölüm kafiyelerine göre alfabetik olarak sı
ralanmış 21 S6 beyit ihtiva eder. Zeyil kıs
mında ise yine kafiyelerine göre alfabetik
olarak sı ralanm ış on beşer beyitten teşekkül eden kasideler yer alır. Toplam 43S
beyitten meydana gelen bu kısmın bir
özelliği her kasidenin bir öncekinin son
harfiyle başlamış olmasıdır (Abd u h Abdülazlz Kılkile, s. 200) .
Husrl. Ebü'I-Feth ei-Büstl'den etkilenerek. cinaslı kafiyelerden oluşan şiirler nazmettiği gibi Ebü'I-Aia ei-Maarr'i'yi taklit
ederek kafiyeleri, hatta bütün kelimeleri
cinaslı lafızlardan meydana gelen şiirler
yazmış. zamanın alim ve ediplerine manzum lugazlar tarzında sorular yöneltmiş
tir. Bu özellikleri sebebiyle Husrl'yi Maarrl'ye benzeten ve onunla mukayese edenler olmuştur (ibn Bessam eş-Şentertnt,
l, 246, 259).
Husrl'nin, zamanın edip ve alimleriyle
hitaben sanatlı n esir ve nazım
halinde kaleme aldığı mektupları ve na-·
hiv alimi Ebü'I-Hüseyin İbnü't-Tarave ile
birbirlerini hicveden yazışmaları bulunmaktadır. İbn Bessam e;r;-Za.tıire'sinde
Husrl'nin bazı mektuplarına yer vermiş
tir (1, 247-254).
dostlarına

Husr'i'nin şiirlerinin bir kısmı, Muhammed ei-MerzGki ve Cilani b. Hac Yahya
tarafından kaleme alınan Ebü'l-Ifasan
el-Ifuşri el-Kayrevani adlı eserde (Tun us 1963) toplanmıştır. Şairin bu kitapta
yer almayan bazı şiirlerine çeşitli edebi
eserlerde rastlanmaktadır. Mesela Safedi'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 arasında saymaktadır (Darü'(-tır§.? fi 'ameli ' l-müveşşa/:ıiit, s. 53). Muhammed Ali
Hüseyin. Husr'i'nin edebiyat ve biyografi
kitaplarında yer alan şiirlerini derteyerek
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Bağdat şeyhi unvanıyla tanınan

sufi.

~

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 benim 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 hakim olamayan cezbeli sGfiler zümresinden 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 zaviyede geçiren Husrl yaklaşık seksen yaşında 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 vasıfları ve ulaştığı yüce mertebeleri bir daha kaybetmeyeceğini , terkettiği kötü huyIara ve hallere de bir daha dönmeyeceğini anlatmak istemiştir. Husrl sonradan
olanı yok sayıp sadece ezell olanı dikkate
almayı , dostları terkedip vatandan ayrıl
mayı, bilineni de bilinmeyeni de unutmayı tasawufun esası olarak görür (Serrac,
s. 289) ve keramete iltifat edilmemesi gerektiğine dikkat çeker. Ona göre sGfi, söyleyeni ortadan kaybolunca sona eren semaya değil, sürekli ve kesintisiz bir semaya yönelmelidir (a.g.e., s. 48). Attar, onun
semaya düşkün olması yüzünden halifeye şikayet edildiğini kaydeder ( Te?kiretü 'levliya', 288).
Husrl, "Allah Adem'i yarattı . ona kendi
ruhundan üfledi, melekleri ona secde ettirdi, sonra kendisine bir emir verince
karşı geldi. Bu durumda küpün başı tor-
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tu olursa dibinden ne çıkar" diye düşü
n ür ve bu düşünceden hareketle kendi
haline bırakılan insanın isyana düşeceği
ni, ancak Hakk'ın infiyetiyle muhabbete
mazhar olacağını söyler.
Havf ve recii kavramları üzerinde de
duran Husrl, Allah korkusunun ve Allah'tan ümitli olmanın kaderi değiştirmeye
ceğine inanır ve, "O'ndan korkmam O'nun
benim hakkımdaki kanaatini değiştirmez,
O'ndan ümitli olmam da beni amacıma
erdirmez" der (Süleml, s. 490). Ona göre
havf ve recanın sırrına sadece ve111er vakıf olur; diğer insanlar ise havf ve reca
esasına göre hareket etmelidir. Husr1'yi
aynı yılda vefat eden İbn Hafif ile karşı
laştıran Herevi İbn Hafifin zahir, Husrl'nin batın yönünün ağır bastığım söyler
(Taba~at, s. 529). Herevl, Husr1'nin çağ
ctaşı İbn Sem'Qn tarafından tenkit edilmesini, "İbn Sem'Qn söz. Husrl dert sahibiydi" diyerek meşrep farklılığına bağ
lamıştır. Husr1'nin tasawufun temel konularına dair sözleri sOfi tabakat kitaplarında önemle nakledilmiştir.
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Ebu İshak İbrahim b . Alı

b. (İbrahim b.) Terolm ei-Ensari
el-Fihri ei-Husri
(ö. 413/1022)

Zehrü '1-iidiib adlı eseriyle tamnan
edip ve şair.
L

_j

Kayrevan'da doğdu. Husrl nisbesiyle
kendisinin veya ailesinin hasır ·
işiyle uğraşması yahut Kayrevan civarın
daki Husr köyünden olmasıyla ilgilidir.
Kırtasiyecilik ve kitap istinsahı ile geçimini sağlayan Husrl, zengin kütüphanesi sayesinde kendi kendini yetiştirerek Arap
dili ve _edebiyatı ile ah bar hakkında geniş
bir kültüre sahip oldu. Birçok kimse onun
kitaplığından ve ilminden faydalanmak
için etrafında toplanmıştı. Çoğu Kayrevanil olan öğrencileri arasında İbn Reş1)5.
ei-Kayrevanl ile İbn Şeref el-Kayrevani gibi seçkin kimseler de vardı. Öğrencilerianılması,
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nin yetişmesinde büyük rol oynayarak
genç yaşta "üstat" diye anılan Husrl, talebelerine eski edebiyatla şiir ve ahbarın
yanında müvelled, muhdes ve hatta çağ
daş edip ve şairlere ait eserleri de okutuyordu. Bu çalışmaları ile yeni edebiyat
akımının da ilk temsilcisi sayılmıştır. Husri, özellikle Bedlüzzaman ei-Hemedan1'nin Ma]fö.mat ile Resd'il'inden bol miktarda nakiller yapmış ve bunları okutarak
öğrencilerine sanatlı nesri sevdirmiş , Afrika'ya "makamat" türünü ilk defa o getirmiştir. Nitekim Afrika'da bu alanda ilk
eser olan Mesa'ilü'1-inti]fö.d öğrencisi
İbn Şeref tarafından kaleme alınmıştır.
Şiirlerinde genellikle incelik, lirizm ve
tabiilik hakim olmakla birlikte EbO Temmam'ın etkisinde kalarak başta tıbak,
cinas ve istiare olmak üzere edebi sanatl ar ın çokça yer aldığı şiirler de yazmıştır
(İbn Reşt~ ei-Kayrevant, s. 45-49). Bununla birlikte onun şöhreti başta Zehrü '1adab'ı olmak üzere mensur eserlerine
dayanır.

Kazzaz ve Nehşel1 gibi ediplerle ilim,
kültür, edebiyat ve sanatta Kayrevan'ın
altın çağı sayılan Muiz b. Badlsdönemini
(ı Oı 5- ı 062) hazırlayanlardan biri olan
Husrl. Kayrevan yakınlarındaki Mansüre
(MansOriye) şehrinde 413 (1022) yılında
otuz beş kırkyaşlarında vefat etti (a.g.e.,
s. 45-46; ibn Hallikan, ı. 55; Şazel1 BO Yahya. /javliyyatü '1-Cami'ati't- Tiı.nisiyye, sy.
ı. s. 9-ı9) . Hu sri'nin 453 ( 1061) yılında öldüğünü söyleyenler de vardır (mesela bk.
İbn Bessam eş-Şenterlnl. 11/4 , s. 585; Yaküt, Il , 95) .
Eserleri. 1. Zehrü'l-iidab* ve şeme
rü '1-e1bdb. Husr1'yi şöhrete kavuşturan
en önemli eseridir. İnce bir ruh ve edebi
bir zevkle seçilmiş en güzel nesir ve nazım örneklerinden oluşan ve Arap edebiyatının temel eserlerinden kabul edilen
Zehrü'1-adab Ali Muhammed ei-Bicavl tarafından neşredilmiştir (l-ll, Kahire
ı3 72/ı953. 1389/ı969). 2. Cem'u'1-cevahir fi '1-mü1a]J. ve'n-nevadir. Bu kitap da
Zehrü'1-adab gibi sanat değeri yüksek
mensur ve manzum eserlerden seçmeler
mahiyetindedir. Ancak Zehrü'1-adab'ın
çok değişik konularına karşılık Cem 'u '1cevahir daha yeknesak bir içeriğe sahiptir. Bu eser de edeb1fıkra, hikmet, vecize,
latife, güldürücü, eğlendirici ve ibretli hikaye, güzel ve nükteli sözlerden oluşmak
tadır. Ancak Husrl, Zehrü'1-i'ıdab gibi
ciddi eserine uygun düşmeyen güldürücü ve eğlendirici fıkra ve hikayeleri onun
bir zeyli mahiyetindeki bu kitabında toplamıştır. Bununla birlikte eserde ahlaka
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EbO ishak ei-Husri'nin Zehrü'l-il.dil.b ad l ı eserinin 1. cildinin kapağı <Kahire 13891

ve genel actaba aykırı parçalara yer verilmemiştir. İlk defa Muhammed Emin eiHanc1 tarafından Zey1ü Zehri'1- i'ıdab ev
Cem'u'1-cevi'ıhir fi'1-mü1a]J. ve'n-nevi'ı
dir adıyla yayımlanan eser (Kahire ı353/
ı934) daha sonra Ali Muhammed ei-Bicavl (Kahire ı372/ı953 ; Beyrut ı407/ı987).
Zeki Mübarek (Beyrut ı972) ve Ruha b Hı
dır Akkavl (Beyrut I4ı3/ı993) tarafından
neşredilmiştir. 3. Nurü't-tarf ve nevrü'~
~arf. Kiti'ıbü'n-Nureyn adıyla da anılır
(Yaküt, ıı. 97) . Zehrü '1-adab'ın bir nevi ihtisarı mahiyetinde olmakla birlikte onun
tekran değildir. En belirgin özelliği, öğre
tici ve eğitici vasfı göz önünde bulundurularak kısa tutulmuş olmasıdır. Eserin yazma nüshaları Escurial (nr. 392) ve Gotha
(nr. 2ı29) kütüphanelerinde bulunmaktadır. 4. e1-Maşı1n ii sırri'l-heva'1-mek
nun. Bazı kaynaklarda e1-Maşun mine'ddevavfn (İbn Bessam eş - Şenterlnt, Il/4, s.
584). e1-Maşun ve'd-dürrü'1-meknun
(Yaküt, Il , 97) ve el-Maşun fi'1-hevi'ı (Zehebl, XVlll, ı39) adlarıyla da geçer. Ana
teması aşk olan eser, sanat değeri taşı
yan manzum ve mensur parçalardan seçmeleri ihtiva eder. Fakat önceki eserlerin
aksine burada konular başlıklarla birbirin-

