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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 va
kıf 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 edil
mesini, "İbn Sem'Qn söz. Husrl dert sa
hibiydi" diyerek meşrep farklılığına bağ
lamıştır. Husr1'nin tasawufun temel ko
nularına dair sözleri sOfi tabakat kitapla
rında önemle nakledilmiştir. 
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Ebu İshak İbrahim b. Alı 
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el-Fihri ei-Husri 
(ö. 413/1022) 

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

_j 

Kayrevan'da doğdu. Husrl nisbesiyle 
anılması, kendisinin veya ailesinin hasır · 
işiyle uğraşması yahut Kayrevan civarın
daki Husr köyünden olmasıyla ilgilidir. 
Kırtasiyecilik ve kitap istinsahı ile geçimi
ni sağlayan Husrl, zengin kütüphanesi sa
yesinde 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 Kayre
vanil olan öğrencileri arasında İbn Reş1)5. 
ei-Kayrevanl ile İbn Şeref el-Kayrevani gi
bi seçkin kimseler de vardı. Öğrencileri-
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nin yetişmesinde büyük rol oynayarak 
genç yaşta "üstat" diye anılan Husrl, ta
lebelerine eski edebiyatla şiir ve ahbarın 
yanında müvelled, muhdes ve hatta çağ
daş edip ve şairlere ait eserleri de okutu
yordu. Bu çalışmaları ile yeni edebiyat 
akımının da ilk temsilcisi sayılmıştır. H us
ri, özellikle Bedlüzzaman ei-Hemedan1'
nin Ma]fö.mat ile Resd'il'inden bol mik
tarda nakiller yapmış ve bunları okutarak 
öğrencilerine sanatlı nesri sevdirmiş , Af
rika'ya "makamat" türünü ilk defa o ge
tirmiştir. 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 Tem
mam'ın etkisinde kalarak başta tıbak, 
cinas ve istiare olmak üzere edebi sanat
ların çokça yer aldığı şiirler de yazmıştır 
(İbn Reşt~ ei-Kayrevant, s. 45-49). Bunun
la birlikte onun şöhreti başta Zehrü '1-
adab'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 O ı 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 Yah
ya. /javliyyatü '1-Cami'ati't- Tiı.nisiyye, sy. 
ı. s. 9-ı9) . H u sri'nin 453 ( 1 061) yılında öl
düğünü söyleyenler de vardır (mesela bk. 
İbn Bessam eş-Şenterlnl. 11/4 , s. 585; Ya
küt, 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 na
zım örneklerinden oluşan ve Arap edebi
yatının temel eserlerinden kabul edilen 
Zehrü'1-adab Ali Muhammed ei-Bica
vl tarafından neşredilmiştir (l-ll, Kahire 
ı3 72/ı953. 1389/ı969). 2. Cem'u'1-ceva
hir 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 '1-
cevahir daha yeknesak bir içeriğe sahip
tir. Bu eser de edeb1fıkra, hikmet, vecize, 
latife, güldürücü, eğlendirici ve ibretli hi
kaye, güzel ve nükteli sözlerden oluşmak
tadır. Ancak Husrl, Zehrü'1-i'ıdab gibi 
ciddi eserine uygun düşmeyen güldürü
cü ve eğlendirici fıkra ve hikayeleri onun 
bir zeyli mahiyetindeki bu kitabında top
lamıştır. Bununla birlikte eserde ahlaka 
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EbO ishak ei-Husri'nin Zehrü'l-il.dil.b ad l ı eserinin 1. cildi
nin kapağı <Kahire 13891 

ve genel actaba aykırı parçalara yer veril
memiştir. İlk defa Muhammed Emin ei
Hanc1 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-Bica
vl (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 ih
tisarı mahiyetinde olmakla birlikte onun 
tekran değildir. En belirgin özelliği, öğre
tici ve eğitici vasfı göz önünde bulunduru
larak kısa tutulmuş olmasıdır. Eserin yaz
ma nüshaları Escurial (nr. 392) ve Gotha 
(nr. 2ı29) kütüphanelerinde bulunmak
tadır. 4. e1-Maşı1n ii sırri'l-heva'1-mek
nun. Bazı kaynaklarda e1-Maşun mine'd
devavfn (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 (Ze
hebl, XVlll, ı39) adlarıyla da geçer. Ana 
teması aşk olan eser, sanat değeri taşı
yan manzum ve mensur parçalardan seç
meleri ihtiva eder. Fakat önceki eserlerin 
aksine burada konular başlıklarla birbirin-



den ayrılmıştır. öteki eserler birer edebi
yat antolojisi niteliğinde iken bu eserde 
konuların anlatımı bizzat yazar tarafın
dan yapılmakta ve edebi malzeme konu
ların işlenmesinde örnek olarak kullanıl
maktadır. Eserde aşk, aşkın tezahürleri, 
iffet, kıskançlık, hi cr an. vuslat gibi konu
lar eleştirici bir yaklaşımla ele alınmış 
olup alıntılarla ilgili açıklamalar son dere
ce başarılıdır. Görüşlerine yer verilen alim 
ve düşünürler arasında sık sık Yunan fi
lozoflarının adı da geçmektedir. Ayrıca 
eserde birçok konuda diyalog üslübuna 
yer verilmesi Yunan tesirini düşündür
mektedir. Kurtubalı İbn Hazm'ın (ö. 456/ 
1064) Tav~u'l-]J.amame adlı eserinde 
Husrl'nin tesiri görülmektedir. Hasan Zik
ri Hasan bu iki eseri edebi açıdan karşılaş
tıran bir çalışma kaleme almıştır (lfadl· 
şü'l·f:ıub beyne'l-ljuşrl ve İbn ljazm, Ka
hire 1988). el-Maşıln, Muhammed Arif 
Mahmud Hüseyin (Kahire 1407/1986) ve 
Nebevi Abdülvahid Şa'lan (Kahire 1409/ 
1989) tarafından yayımlanmıştır. s. Re
sa'ilü'l-Kayrevani ve divanühu. Hus
rl'nin edebi mektuplarıyla şiirlerini ihtiva 
eden eseri Muhammed ei-Merzüki ile Ci
lani b. Hac Yahya neşretmiştir (Tunus 
1963). Husrl'nin, ince tasvirvegazel par
çalarının yoğunlukta olduğu şiirlerinin bir 
kısmını Hasan Hüsni Abdülvehhab derle
miş ve Mücmelü taril].i'l-edebi't-Tılni
si adlı eserinin içinde yayımlamıştır. 6. 
Tayyibdtü'l-Egani ve mutribdtü'l-~ı

yani. Husri. adından Ebü'I-Ferec el-İsfa
hanl'nin el-Egani'sinden yapılmış seç
meleri ihtiva ettiği anlaşılan bu eserin
den Cem'u'l-cevahir'inde söz etmekte 
ve ondan nakiller yapmaktadır (Abd u h 
Abdülazlz Kılkile, s. 80). Süyüti, Husrl' 
nin Sa'leb'in Kitdbü'l-Faşi]J.'ine yazdığı 
bir şerhten bahsetmektedir ( el-Müzhir; 
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Öğrencisi İbn ReşiJ5.'ın kaydettiğine gö
re Husri Kayrevan şairlerine dair krono
lojik bir eser yazma düşüncesinde iken o 
zaman kendisi bu şairlerin yaşça en kü
çüğü olması sebebiyle eserin sonunda yer 
almasını hoş karşılamayarak hocasını sert 
bir dille eleştirmiş. bunun üzerine hacası 
bu düşüncesinden vazgeçmek zorunda 
kalmıştır (el-Ünm~ec, s. 49). Daha sonra 
İbn ReşiJ5., Ünmıl?;ecü'z-zaman fi şu'a 
ra'i'l -Kayrevan adlı eseriyle hocasının 
bu düşüncesini gerçekleştirmiştir. İbn 
Reşil5'ın hocasını kıskandığı için bu yola 
başvurduğunu ileri sürenler varsa da bu 
uzak bir ihtimaldir. Zira İbn Reşil5. o sıra- · 

da yaşı ve ilmi seviyesi bakımından böyle 
bir rekabete girecek durumda değildi. 

C. Brockelmann tarafından Ebu İshak 
ei-Husrl'ye nisbet edilen (GAL, 1, 315; 
Suppl., 1, 472) el-Mu'aşşerat ve Kaşide
tü '1-Kayrevan Ali b. Abdülgani el-Hus
ri'ye aittir. 
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HUSUMET 

HUSÜF 
( ıJ~f) 

Ay veya güneş tutulması anlamında 
bir terim 

(bk. KÜSÜF). 

HUSUMET 
(~~!) 

Yargılama hukukunda 
şahısların davaya taraf olma 
sıfat ve ehliyetini ifade eden 

bir terim. 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "çekişme, cedel, delil ile karşı 
tarafa galip gelme" manasma gelen hasm 
masdanndan isim olan husfimet bir hu
kuk terimi olarak açılan bir davada dava
cı ile davaimm mahkeme huzurundaki hu
kuki konum ve sıfatını . davaya taraf ol
ma ehliyetini ifade eder. 

Kur'an'da husumet kelimesi geçme
mekle birlikte hasm kökünün çeşitli tü
revleri (bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"bşm" md.) kelimenin sözlük ve örfteki 
anlamı çerçevesinde, "iki veya daha fazla 
taraf arasında herhangi bir diniveya dün
yevi konuda cereyan eden, genelde bilgi
sizliğe, inat ve ön kabule dayalı tartışma 
ve cedelleşme, inkarcıların düşmanlık de
recesine varan tavırları ve körü körüne 
tarafgirlikleri". bazı ayetlerde de "huku
ki bir ihtilafın giderilmesi için yargı mer-

. cii önünde taraf olma ve çekişme" (Sad 
38/21-24) anlamlarında kullanılır. Hadis
lerde de husumet kelimesinin ve ayrıca 
hasm kökünün çeşitli t ürevlerinin sıkça 
geçtiği ve Kur'an'da olduğu gibi çekişme 
ana fikri etrafında yoğunlaşan zengin bir 
anlama sahip olduğu görülür (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "bşm" md.). Hz. Pey
gamber, aynı zamanda ashabın hukuki 
çekişmelerini çözüme bağlayan bir yargı 
mercii olduğundan sahabe arasında ce
reyan eden hukuki ihtilafların ResGl-i Ek
rem'e götürüldüğü, bu tür çekişmelerin 
. hadislerde genellikle husumet ve bu kö
kü n türevleriyle ifade edildiği bilinmek
tedir (el-Muuatta' , "M:i:ıye", 2, "Büyü'", 
4; Buhari, "ljuşümiH", 6, "Büyu'", 100. 
"Fera,i:i:", 28; Müslim, "Tala[5", 42; Ebü 
Davud, "A[5:i:ıye", 31, "Talal5", 32). Nite
kim hemen hemen bütün hadis mecmu
alarının kaydettiği bir hadiste Resülullah, 

· hukuki çekişme içinde olan kimselerin za
man zaman kendisine başvurduğunu, 
kendisinin de sunulan delillerin zahlrine 
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