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Endülüs'ün batısında bulunan Batal
yevs (Badajoz) civarındaki Şenterin'de (San
tarem) doğdu ve hayatının büyük bir kıs
mını burada geçirdi. Bazı edebiyat tarih
çileri Şenterneriye ile (Santa Maria) Şente
rin'i birbirine karıştırdıkları için İbn Bes
sam'ı Şentemeriyeli olarak göstermişler
dir. 

İbn Bessam'ın doğduğu yıllarda Endü
lüs'ün batı taraflarına Eftasiler hakimdi. 
ilme ve alimiere büyük değer veren Efta
si Emiri Muhammed el-Muzaffer ile oğlu 
Ömer ei-Mütevekkil dönemlerinde ilmi 
açıdan oldukça zengin bir ortamda yeti
şen ibn Bessam küçük yaşlarda Kur'an'ı 
ezberledi. Yirmi yaşlarında işbiliye'ye (Se
vi ila) giderek matematik, tarih ve edebi
yat öğrenimi gördü. üstün zekası ve gay
retiyle kendini gösteren İbn Bessam. bu 
sırada Şenterin'i ziyaret eden Eftasi Ve
ziri İbn Abd ün ei-Fihri ile tanıştı. Vezir ona 
büyük değer vererek kendisiyle sohbet
te bulundu. Bu yıllarda dönemin meşhur 
şairleri İbn Haface ile Yahya b. Atıyye ez
Zukak gibi şahsiyetlerin meclislerine ka
tıldı. Onlarla ilmi ve edebi tartışmalar 
yaptı. Bu durum, onun işbiliye'ye gittiğin
de belli bir ilmi olgunluğa erişmiş olduğu
nu göstermektedir. 

Daha sonra Şenterin 'den Üşbune'ye 
(Lizbon) giden İbn Bessam'ın burada ne 
kadar kaldığı bilinmemektedir. ibn Bes
sam Liyun (Leon). Üşbüne ve Şenterin'in 
Kastilya Kralı VI. Alfonso tarafından işgal 
edildiği 486 (1 093) yılında bölgeyi terke
derek işbiliye 'ye gitti. Ancak buradaki ha
yatı da sıkıntılar içinde geçti ve 494'te 
(1101) Kurtuba'ya (Cordoba) yerleşti. 502'
ye ( 11 09) kadar bu şehirde kaldıktan son-

. ra işbiliye'ye döndü. Tercümeler yaparak 
ve ileri gelenlere methiyeler yazarak du
rumunu düzeltmeye çalıştı. Bu dönem
de giderek şöhreti artan İbn Bessam ve
zirlerle dostluk kurdu. Hayatının en ve
rimli yıllarını işbiliye'de geçirdiği için bazı 
edebiyat tarihçileri onun işbiliyeli olduğu
nu yazmıştır (M. Rıdvan ed-Daye, s. 371-
372). Son zamanlarını Murabıtlar döne
minde geçiren İbn Bessam bu devletin 
yıktidığı 542 (1147) yılında işbiliye'de ve
fat etti. 

İbn Bessam Endülüs'te yetişen en bü
yük edebiyat eleştirmenlerindendir. e?;-
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Zal]ire adlı eserinde yer alan manzum ve 
mensur metinler üstün bir edebi zevke 
sahip olduğunu göstermektedir. Yapıcı ve 
yol gösterici bir eleştirmen olmaya dikkat 
eden İbn Bessam şairlere onur kırıcı hiciv 
söylememelerini tavsiye etmiştir. Kendi
sinin de hiciv şiirleri yazdığı kaydedilmek
teyse de bunlar zamanımıza ulaşmamış
tır. Çağdaşlarından Feth b. Hakan el-Kay
si Kalfı'idü '1- 'L]fyfın adlı biyografik ese
rinde sevdiklerini övmek. sevmediklerini 
yerrnek suretiyle taraflı bir tutum sergi
lerken e?;-Za}]ire'sinde tarafsızlığını ko
ruyan İbn Bessam ciddi ve titiz bir ilim 
adamı olarak tanınmıştır. 

Eserleri. İbn Bessam 'ın günümüze ula
şan tek eseri e?;-Zal]ire ii meJ:ıfısini eh
li'l-Cezire adını taşımaktadır. V. (Xl.) yüz
yıl Endülüs edebiyatma dair ansiklopedik 
bir eser olan e?;-Zal]ire edebi ve tarihi 
açıdan önemli bir kaynaktır. Özellikle mü
lukü't-tavaif dönemindeki (ı 031-1 o9oı 
edebi faaliyetler hakkında bilgi vermesi, 
ayrıca Ebu Mervan İbn Hayyan'ın (ö . 469/ 
ı 076ı altmış defter hacminde olduğu kay
dedilen. zamanımıza intikal etmemiş el
Metin adlı tarih kitabındaki birçok bilgiyi 
ihtiva etmesi eserin önemini arttırmak
tadır. Müellif el-Metin'den yaptığı nakil
lerde karmaşık meseleleri almadığı gibi 
uzun olanları da özetlemiş. fakat ravi isim
lerini zikretmeyişi yaptığı naklllerin tari
hi vesika olma değerini azaltmıştır. Öte 
yandan İbn Hazm'ın Na]ftü'l- 'arus adlı 
tarihinden ve İbn Kuteybe'den de bazı na
killerde bulunmuştur. Kendi dönemiyle 
mülukü't-tavaifin son ve Murabıtlar'ın ilk 
devirlerinde yaşayan şair, edip ve siyaset 
adamlarının biyografileriyle şiir ve nesir
lerinden örneklere yer vermiş. bir ölçüde 
onların edebi kişiliklerinin kritiğini yap
mıştır. 

İbn Bessam eserini, tesiri altında kaldı
ğı Ebu Mansur es-Sealibi'nin Yetimetü'd
dehr'inde yaptığı gibi dört ana bölüme 
ayırmıştır. Birinci bölüm Kurtuba ve civa
rında yaşayan otuz dört şair, edip, siyaset 

.adamı ve tarihçiye tahsis edilmiştir. Bu 
bölüm, Levi- Provençal'in elinde bulunan 
nüshaya dayanılarak iki cilt halinde yayım
lanmıştır (Kahire 1939, 1942) . ikinci bölüm 
Batı Endülüs, işbiliye ve civarında yaşa
yan kırk altı kişinin biyografisine, üçüncü 
bölüm Doğu Endülüs'e, dördüncü bölüm 
ise Doğu islam ülkelerinden Endülüs'e 
gelen otuz iki edip ve şairin hayatına ve 
eserlerinin tanıtırnma ayrılmıştır. Bu son 
bölüm ün ı. cildi Levi -Provençal nüshası 
esas alınarak neşredilmiş (Kahire 1945ı. 
eserin tamamı ise İhsan Abbas tarafından 

sekiz cilthalinde yayımlanmıştır (Beyrut 
1975-1979ı Muhammed Rıdvan ed-Daye, 
e?;cZal]ire'den yaptığı seçmeleri Mine'?;
Zal]ire ii meJ:ıfısini ehli'l-Cezire adıyla 
neşretmiştir ( Dımaşk 1978ı . Eser, Es'ad 
b. Memmati tarafından Letfı'ifü'?;-Zal]i
re ve tarfı'ifü'l-Cezire adıyla kısaltılmış
tı r. Katib Çelebi e?;-Za}Jire'nin müellifi 
olarak Ebü'I-Hasan ibn Bessam ei-Bağda
di'yi ( ö . 302/914 ı göstermiş (Keşfü '?-?U

nun, 1, 825). eserin 1939'da yayımlanan 
birinci bölümü de bu şahsa nisbet edil
miştir. 

Müellifin e?;-Zal:Jire'de aynı tarzda ka
leme aldığını söylediği el-İ'timfıd 'ald md 
şaJ:ıJ:ıa min şi'ri'l-Mu'temid (b. 'Abbad), 
el-İklilü '1 -müştemil 'ald şi'ri 'Abdi'l
Celil (b. Vehbun) , Silkü'l-cevfıhir min 
tersili İbni't-Tfıhir (Muf:ıammed b. AJ:ı
med b. isf:ıtiif:) ve Nul]betü'l-İl]tiyfır min 
eş'fıri Zi'l-vizfıreteyn İbn 'Ammdr adlı 
eserleri günümüze ulaşmamıştır. 

İbn Bessam'ın hayatı ve e?;-Za.l]ire'siy
le ilgili olarakyayımianmış çeşitli makale
lerin yanında Hüseyin Yusuf H. Haryüş, 
İbn Bessam ve Kitfıbühü'?;-Za.l]ire (Am
man 1984 ı, Ali b. Muhammed de İbn Bes
sam el-Endelüsi ve Kitfıbü'?;-Zal]ire 
(Cezair 1989ı adıyla müstakil eser kaleme 
almışlardır. 
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