
(Wiesbaden ı 985). Fransızca çevirisi ise 
Mahmud Sıdki Bey tarafından Un ban
quet de medecins başlığı altında yayım
lanmıştır (Kahire ı 928). 3. Risale ii şira'r
ra]fi}f ve ta}flibi'l-'abid (Kahire 1373) . 

Köle satın alımında ve sağlığının korun
masında dikkat edilecek hususlara dairdir. 
Beş bölümden meydana gelen eserin son 
bölümü m üzikle ilgili konulara ayrılmış ve 
kadınların bu hususta erkeklerden daha 
kabiliyetti olduğu fikri işlenmiştir. 4. el
Ma]fiilfıtü '1-mul]tare ii tedbiri'l-emrô
zi'l-'ôriqa 'ale '1-ekşer bi'l-ag~iyeti'l
me'lCıfe ve'l-edviyeti'l-mevcCıde yente
fi'u bihô ruhbônü'l-edyire ve men be'u
de mine'l-medine. Şehirlerden uzakta 
yaşayanların ve özellikle manastırlara ka
panmış rahiplerin hasta olmaları duru
munda başvurabilecekleri tedavi yöntem
lerini ele almaktadır (DMBİ, lll , ı 20); İbn 
EbG Usaybia tarafından Künnôşü'l-ed
yire ve'r-ruhbôn adıyla zikredilen kitap
la ('UyD.nü'l-enba', s. 328) aynı eser olma
lıdır (Brockelmann, GAL Suppl., I, 885). S. 

Malfiile fi'l-i'tiraz 'alô men ]fiile inne'l
ierl] e]J.arru mine'l-ferrCıc. Müellifin Mı
sır'a yeni gittiğinde İbn Rıdvan ile giriştiği 
tartışmaların ilk merhalesinde yazılmış
tır. İbn Butlan. aldığı cevaptan sonra aynı 
yıl Malfiile ila 'Ali b. RıQ.vôn adıyla ikinci 
bir risale daha kaleme almış ve bu iki ma
kale, cevaplarıyla birlikte Joseph Schacht 
ve Max Meyerhof tarafından İngilizce 'ye 
tercüme edilerek yayımlanmıştır (The 
Medico-Philosophical Controversy Be
tween lbn ButUin of Baghdad and lbn Rıd
van o{Cairo, Kah i re 1937) . İbn Butlan'ın 
Kahire'yi terkettikten sonra yazdığı Va]f
'atü'l-etıbbô' adındaki son cevabı ise gü
nümüze ulaşmamıştır (EJ2jing.J. lll , 741 ). 

6. Malfiile ii'l-]furbôni'l-mu]faddes. Ev
haristiya ayini ve mayasız ekmek hakkın
da İstanbul patriğinin isteği üzerine 446 
(1054) yılında yazdığ ı bir eser olup G. Gr af 
tarafından Oriens Christian us dergisin
de tanıtılmıştır (XXXV ı 19381. s. 46-70, 

175- ı 9 ı). 7. İbn Butlan, Büveyhller devri 
devlet adamlarından Hilal b. Muhassin es
Sa bl' nin isteği üzerine Bağdat-Kahire se
yahatinin izienimlerini yazmış. bu zatın 
oğlu olan Muhammed de bu eseri Kita
bü'r-Rebi' adlı çalışmasına almıştır. İb
nü'I-Kıfti'nin anılan kitaptan bu seyahat
name hakkında fikir verecek kadar uzun 
alıntılarda bulunduğu görülür (İ/]btırü'l
'ulema', s. 193-195). Halep, Antakya, Laz
kiye ve diğer şehirler hakkında değerli 
izienimler ihtiva eden bu alıntılar Guy le 
Strange tarafından İngilizce'ye (Palestine 

under the Muslims, London 1890, s. 370-

375). İngilizce'den deR. Röhricht tarafın
dan Almanca'ya (Gesch ichte des ersten 
Krcuzzuges, Insbruck 1 90ı, s. 242-246) ter
cüme edilmiştir (EF ı ing. J, 11112, s. 741 ). 

İbn EbG Usaybia. İbn Butlan'ın başka 
eserlerini de zikretmektedir ('UyD.nü '1-
enbtı', s. 328). İbn Butlan'a nisbet edilen 
'Umdetü't-tabib ii ma'riieti'n-nebôt 
li-külli lebib adlı eserin ise ona ait olma
dığı anlaşılmıştır (E/2 ı ing. ı. 11112. s. 741; 

krş. Hüseyin Said Küur, lll ı I 985 ı. s. 30 I; 
DİA, Yili, 56). 
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EsiN KA.HYA 

İBN BÜCEYR 

(bk. BÜCEYRi). 

İBN BÜLBÜL 

(bk. İSMAİL b. BÜLBÜL). 

İBN BÜRO el-ASGAR 
(j-<>Y1 ~.i. 1)!1 ) 

Ebu Hafs Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed b. Bürd el-Asgar 

(ö. 445/1054) 

Endülüslü şair, katip ve vezir. 

_j 

_j 

395 (1 005) yılı civarında Kurtuba'da 
(Cordoba) doğdu. Hayatının ilk dönemle
rini. Divan-ı İnşa reisi ve vezir olan dede
si İbn Bürd el-Ekber'in yanında geçirdi. 

iBN BÜRO ei-ASGAR 

Edebiyat, sanat ve yazı üsiGbu konuların
da ilk dersleri ondan aldı. Siyasi huzursuz
luklar yüzünden Kurtuba sarayındaki gö
revini bırakmak zorunda kalan dedesiyle 
birlikte Sarakusta'ya (Saragossa) göç etti 
(416/1025). iki yıl sonra dedesi ölünce Sa
rakusta'dan ayrılıp Daniye'ye (Denia) gitti. 
Burada Daniye ve Doğu Cezayir Emlri Mü
cahid el-Amirl'nin emrine girdi. 426'da 
(1 035) ailesiyle birlikte Kurtuba'ya dönen 
İbn Bürd. Vezir İbn Şüheyd ei-Eşcal'nin 
hizmetine girdi. Vezir Ebü'I-Velld İbn Zey
dGn'la da bu sırada tanıştı. İbn ZeydGn. 
zamanından şikayet ettiği meşhur kasi
desini o sıralarda tutuklu bulunduğu Kur
tuba zindanından İbn Bürd'e göndermiş 
olmalıdır. İbn Bürd, Kurtuba'dan ayrıldık
tan sonra gittiğiMeriye'de (Aimeria) Mu'
tasım b. Sumadıh et-Tüclbl'nin veziri oldu. 
Bu görevini vefatma kadar sürdürdü. 

Dedesiyle aynı ismi taşıdığından kendi
sine İbn Bürd ei-Asgar denmesine rağ
men bazı edebiyat tarihçileri bu hususta 
yanılgıya düşmüşlerdir. Mesela Fransız 
Hen ri Peres dedesinin yazdığı hilafet ahid
namesini ona nisbet etmiştir (bk bi bl.) . A. 
R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry (Balti
more 1946) adlı eserinde ikisini aynı kişi 
kabul ederek bir başlık altında ele almış
tır. İbn Abbad tarafından düzenlenen, 
dedesinin adının karıştığı bir komplo
nun onun biyografisinde zikredilmesi de 
( EF ı ing. ı. III, 7 40) ikisinin birbirine ka
rıştırılmasından kaynaklanan bir yanlış
lıktır. 

Eserleri. Edebi alanda döneminin ta
nınmış bir otoritesi ve şairi olarak kabul 
edilen İbn Bürd ei-Asgar'ın eserlerinin ço
ğu günümüze kadar gelmemiştir. Ona ait 
bazı şiir parçaları İbn Bessam'ın ez-Zô
hire'si başta olmak üzere bazı edebiyat 
ve biyografi kitaplarında yer almaktadır. 
Hakkında bilgi bulunan eserleri ise şun
lardır: 1. es-Seyive'l-}falem ve'l-müiô
l]are beynehümô (Risaletü's-seyf ve'l
~alem). Mücahid ei-Amirl'ye takdim edi
len bu risalede kılıçla kalem arasında ge
çen bir münazara anlatılmıştır. Emlre bir 
methiye ile biten risalenin bu konuda 
yazılan ilk eser olduğu kaydedilmekte
dir (Abdülvehhab b. MansGr. lll, 93-94). 

Fernando de la Granja, İbn Bürd'ün bu 
risalesiyle güle dair bir risalesini kısmen 
tercümelerini de vererek tanıtmış. İbn 
Bürd'ün hayatı ve Risôletü's-seyi ve'l
]falem'in Arap edebiyatı ve diğer edebi
yatiara etkisi üzerinde de durmuştur (bk. 
bibl.) . 2. Sırrü'l-edeb ve sebkü'~-~eheb. 
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iBN BÜRD ei-ASGAR 

İbn Bürd, Meriye Emiri Ma'n b. Suma
dıh'a takdim etmek için yazdığı bu ese
rinde edebi sanatlar ve inşa kuralları ile 
dostluk, vefa, güven, şükür, hamd, kitap, 
kalem tasvirleri gibi çeşitli konuları sa
natlı nesirle anlatmıştı r (İbn Bessam , I, 
487-505) Eserin, İbn Hazm'ın e1-A]]1fı]f 
ve's-siyer'i tarzında bir risale olduğu 
kaydedilmektedir (Ef2 [İng . ], lll, 740) . 3. 

er-Risfı1etü'1-bedi'a ii tafzili ühebi'ş
şfı' 'a1fı mfı yüftereş mine'1-vitfı' . İbn 
Bürd'ün, tevazu ve sıcaklık sembolü ola
rak gördüğü koyun postunun diğer yay
gılara üstünlüğünü anlattığı edebi bir 
eserdir (İbn Bessam, I, 53 ı -535). 4. Risfı1e 
fi'n-na]]1e. Arapça hurma isimlerinden, 
çeşitlerinden , hurmayla ilgili atasözü ve 
şiirlerden söz eden eser diyalog ağırlıklı 
edebi bir n esir le kaleme alınmıştır ( a.g.e., 
1,528-531) 

Ünlü şair İbnü'r-Rumi'nin nergisi güle 
tercih ettiği ve bu iki çiçeği diyalog halin
de konuşturduğu risalesine reddiye şek
linde nazire yazan ilk edibin İbn Bürd el
Asgar olduğu kaydedilmektedir (Peres, 
eş-Şi'rü'I-Endelüsi, s. 167). Yaküt el-Ha
mevi ve daha sonraki bazı müellifler tef
sire dairet-Tatşii ve et-Ta]J.şil adlı iki ese
ri İbn Bürd el-Asgar 'a isnad etmişlerdir 
(Mu'cemü '1-üdeba', V, 41 ). Ancak bunların 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el
Mehdevi'ye (ö. 440/1048 [?])ait olduğu ve 
biyografilerinin ardarda gelmesi sebebiy
le Yaküt tarafından karıştınldığı ileri sü
rülmüştür (Abdülvehhab b. Mansür, lll, 
95). 
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Feth b. Hakan el-Kaysi. Matmaf:ıu'l-enfüs ve 
mesraf:ıu 't-te'ennüs fi müle/:ıi ehli'I-Endelüs 
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ı , 486-535; Yaküt. Mu'cemü '1-üdeba', V, 4 ı-
44; İbn Said ei-Mağribi, Raya tü '1-müberrizin 
ve gayatü'l-mümeyyizin (n ş r. Nu 'man Abdül 
müteal el-Kadi }. Kahire ı973, s. 70-71; a.mlf., 
el-Mugrib, s. 86-92; Davfıdi. Taba/!:atü 'l-mü
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1 . 
İBN CABİR 

ı 

(_j. ~ ı)! f) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin 
Muhammed b. Ahmed 

b. Ali b. Cabir el-Hewari 
el-Endelüsi el-Malik! 

(ö. 780/1378) 

Hz. Peygamber'in methine dair 
el-f:lulletü 's -siyerfi ' adlı 
manzumesiyle tanınan 

L 
Endülüslü şair. 

_j 

698'de (1299) Meriye'de (Aimeria) doğ
du. Burada Ebü'l-Hasan Ali b. Muham
med b. Ebü'l-Ayş'tan (YaTş) Kur'an-ı Ke
rim ve nahiv, Ebu Abdullah Muham
med ez-Zevavi'den hadis, EbCı Abdullah 
Muhammed b. Said er-Rundi'den Mali
ki fıkhı okudu . 738'de (1338) hacca git
mek üzere Endülüs'ten ayrıldı. Yolda ha
yatının sonuna kadar dost ve arkadaş 
olarak yaşayacağı alim, şair ve edip EbCı 
Ca'fer er-Ruayni ile tanıştı. Gittikleri her 
şehirde aynı hocalardan ders alan İbn 
Cabir ile Ruayni, "a'ma ve basir" adıyla 
anılan bir ikili oluşturdular. Ruayni, şai
rin şiirlerini kendisinden dinleyerek riva
yet ettiği gibi e1-Jjulletü 's-siyerfı' adlı 
ünlü bediiyyesini de şerhetti. İbn Cabir, 
Mısır'da bir süre kalarak Ebu Hayyan el
Endelüsi'den dil ve edebiyat dersleri al
dı. Hac dönüşü (741/1340) Dımaşk'a git
ti. Burada Yusuf b. Abdurrahman el-Miz
zi. İbn Kamyar ve Muhammed b. İbra
him el-Cezeri'den hadis (İbn Hacer, lll, 
340), Ba'Iebek'te Fatıma b int Musa b. 
Muhammed el-Yunini'den k.ıraate dair 
eş-Şfıtıbiyye adlı eseri okudu. Hacası 
Mizzi'nin vefatından sonra 7 43 ( 1342) yı
lında Halep'e geçti ve orada ders ver
meye başladı. Gerek öğretim hayatın 

daki başarısı, gerekse güçlü şiirleri çağ 

ctaşı bazı alim ve ediplerin ilgisini çekti. 
İbn Fazlullah el-Ömeri. İbn Cabir'le gö
rüşmek istediği halde bir türlü kısmet 
olmadığını söyler (Mesalik, XI, 504; Süyu
tl, ı. 34) . Safedi ise H alep'te görüşüp şiir
lerini dinlediği İbn Cabir'in güçlü bir şair 
olduğunu, daha sonra kendisiyle mektup
laştığını bildirir (ei-Vafi, II, 157-158) . 

İbn Cabir, daha sonra Halep'ten ayrıla
rak SOrneysat (Samsat) yakınındaki el-Bi
re'ye (Birecik) yerleşti ve ömrünün sonu
na kadar burada kaldı. Artukoğulları sul
tanlarıyla ilişki kurdu, onlara kasideler 
yazdı , kendilerinden büyük maddi destek 
gördü. 780'de (1378) el-Bire'de vefat etti. 

Giiyetü'n-nihfıye fi taba]fiiti'1-]furrfı' 
adlı eserin müellifi İbnü'l -Cezerl ile Sıbt 
İbnü'l-Acemi lakabı ile tanınan Burhaned
din ei~Halebi gibi ilim adamları onun öğ
rencileri arasında yer alır. 

Eserleri. Şiiri ilmi konuların anlatımın
da bir vasıta olarak da kullanan ve bu tarz
da birçok didaktik manzumesi bulunan 
İbn Cabir'in hemen tamamı manzum olan 
eserlerinin başlıcaları şunlardır: 1. e1-lfu1-
1etü's-siyerô.' fi med]J.i ]]ayri'1-verfı'. 
Hz. Peygamber için yazılmış, edebi sanat
larla örülü eser "bediiyye" türü kasidele
ri n ilklerinden olup Bedi'iyyetü '1- 'um
yan ve e1-Bedi'iyye ii med]J.i ]]ayri'l

beriyye adlarıyla da anılır. 177 beyitten 
ibaret olan kasidede şair elli bir bediT 
sanat kullanmıştır. Şair tarafından şer
hedilen kaside Abdullah Muhlis (Kahire 
1348) ve Ali EbCı Zeyd (Beyrut 1405/1985) 

tarafından neşredilmiştir. Arkadaşı EbCı 

Ca'fer er-Ruayni'nin Tırfızü'1-]J.ulle ve şi
ffı'ü '1-gulle adıyla kaleme aldığı şerhi Re
ca es-Seyyid el-Cevheri yayımiarnıştır (İs
kenderiye 1410/ 1990). Bu şerhi Muham
med b. İbrahim el-Bişteki e1-Münte]fii 
adıyla ihtisar etmiştir. z. Kaşide ii es
mfı'i süveri'1-Kur'fın. Kadi İyaz'ın süre
lerin isimlerinden tevriye yoluyla söz et
tiği uzun bir hutbesinden esinlenilerek 
nazmedilmiş olan kasidede asıl konu Hz. 
Peygamber ve aşere-i mübeşşerenin met
hidir. Makkarl altmış beş beyitlik kaside
nin tamamını nakletmiştir (Nef/:ıu't-tlb, 
VII, 324- 336) . Birçok şairin nazireler yaz
dığı bu kaside N. Ali- M. Siret tarafından 
Kaside-i Bediiyye adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir (NOreddin Ali- Mustafa Slret, I, 
ı 0-24; II-lll, 16-32). 3. Kaşide n med]J.i'n

nebi. Ahmed b. Abdülmün'im ed-Demen
huri'nin (ö 119211778) Sebilü'r-reşfıd ilfı 

nef'i'1- 'i bad adlı eserinin (Kahire 1305) 

sonunda yayımlanmıştır. 4. Jjilyetü'1-fa
şi]J. fi nazmi ('1-Faşlf:ı) mô. cfı 'e fi'1-Faşi]J. . 

Sa'leb'in lugata dair e1-Faşi]J. adlı eseri
nin manzum hali olan eser747 (1346) yı
lında el-Bire'de tamamlanmış olup 1680 
beyit ihtiva eder. s. e1-Min]J.a fi']]tişfı
ri'l-Mü1]J.a . Hariri'nin gramere dair Mü1-

]J.atü'1-i'rô.b adlı manzum eserinin yine 
manzum olarak ihtisarı olup Min]J.atü'1-
i'rfıb ve sin]J.atü'1-fıdfıb adıyla da anılır 
(Paris Bibliotheque Nationale Ktp., nr. 
329/5). İbn Cabir daha sonra bu manw
mesini şerhetmiştir (Brockelmann , GAL, 

II, ı 5). 6. Vesiletü'1-fıbı]f fi esmfı'i'ş
şa]J.fıbe ve 't-tfıbi'in 'a1fı mfı ~ ekere
Mı Ebu Nu'aym. EbCı Nuaym el-İsfa -


