
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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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 -



hani'nin Ijilyetü '1-evliya' ve taba~ii
tü'l-aşfiya' adlı eserinde zikredilen saha
be ve tabiln isimlerinin manzum hale ge
tirilmiş şeklidir. Bu sebeple eser Na?mü 
ricali Ijilyeti'l-evliya' adıyla da anılır. 

7. Neta'isü'l-müla]J. ve <ara'isü'l-mi
da]J. (Dluanü'l-Heuuari). Hz. Peygamber 
ve Ehl-i beyt'ine dair kasidelerden oluşur. 

8. <umdetü'l-mütelaffı? ii naz;mi Kifa
yeti'l-müte]J.affı?. ibrahim b. ismail ib
nü'I-Ecdabl'nin Kifayetü '1-müte]J.affı? 
ve nihayetü '1-mütelaffı? adlı lugatının 
manzum halidir. ibn Cabir'den başka iki 
alim daha (Eb O Abdullah Şehabeddin Mu
hammed b. Ahmed ei-Huveyyl lö. 693/ 
ı 2941 ve Ebü'I-Fida imad üddin ismail b. 
Muhammed ei-Ba'IT [ö. 764/ı 363 [)bu eseri 
nazma çevirdikleri için bazan ibn Cabir'le 
karıştırılmaktadır (M. Sıddlk Hasan Han, 
s. 482-483; Ahmed eş-Şerkavl ikbal, s. ı 54, 
159). 9. Kaşide mimiyye fi'?-?Cı ' ve'cj.
cj.ad. Ebü Ca'fer er-Ruaynl tarafından 
şerhedilmiştir. 10. Giiyetü'l-meram ii 
te§li§i'l-kelCım. Bir harfinin harekesinin 
değişmesiyle üç türlü okunan ve buna 
göre farklı anlamlara gelen kelimelere 
dair 272 beyitlik bir kasidedir. 11. Tu]J.fe
tü'l-a~ran iima ~uri'e bi't-te§li§ min 
]J.urCıfi'l-Kur'an. ei-Bire'de 74S'te (1344) 
nazmedilen kıraate dair bir kasidedir. 12. 
er-Rav?ü'l-memtCır ii na?mi'l-ma~şCır 
(el-Ma~şü.r ue 'l-memdü.d). 296 beyitlik bu 
kaside muhtemelen Kaşide ii med]J.i'n
nebi ile aynı eserdir. 13. ŞelCı§ü ~aşa'id. 
Hz. Peygamber'in methine dair olan bu 
üç kaside olup şiir hakkında teknik açık
lamalar da ihtiva eder. 

Bunların dışında şu eserler de ibn Ca
bir'e aittir: Kitabü'l-Gayn ii m ed]J.i sey
yidi'l-kevneyn, Kaşide ii med]J.i 'l-Me
dine (on sekiz beyitlik bir kasidedir) , Risa
l e fi's -sire ve mevlidi'n-nebi, el-Ma~

şadü'ş-şali]J. ii med]J.i'l-Meliki'ş-Şali]J., 

Man?Cıme fi'n-na]J.v, el-Kelam <alCı uşCı
li'l-<nm bi'l-menam, Şari]J.atü'l-J:ıa~ (di
van ından alınmış bir ş iirdir). Şer]J.u Elfiy
yeti İbn Malik (756'da [ 13551 Mekke'de 
yazılmı ştır). Şer]J.u Elfiyyeti İbn Mu<
ti ( ese rl erinin yazma nü s hal a rı için bk. 
Brockelmann, GAL, I, 445; II, ı4-ı 5; Suppl. , 
1, 182, 541' 617; ll, 6) 

el-Mi<yar ii na~di'l-eş<ar adlı eser, 
Abdullah Muhammed Süleyman Hindavl 
neşrinde (Kahire 1408/ 1987) Ebü Abdul
lah Cemaleddin Muhammed b. Ahmed 
ei-Endelüsl'ye ait olarak gösterilmiştir. 
Muhammed Zağlül Sellam ile M. Rıdvan 
ed-Daye'nin anılan eseri ibn Cabir'e nis
betleri isim benzerliğinden kaynaklanmış 
bir iltibas olmalıdır. 
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ı 
İBN cAMi· 

--, 

( ~~IJ!f ) 

Ebü ' I-Kasım isınail 
b. Cami' b. Abdiilah 

(ö. ı 92/808) 

Abbasller döneminin en tanınmış 

L 
musikişinas ve mugannllerinden. 

_j 

Mekke'de doğdu . Kureyş kabilesinin 
Sehm koluna mensup olup büyük dedesi 
Muttalib b. EbG Vedaa Mekke'nin fethi 
sırasında islamiyet'i kabul etmişti. ibn 
Cami' henüz küçükyaşta iken babası ölün
ce annesi. Siyyat diye tanınan devrin ün
lü mGsikişinas ve mugannisi Abdullah b. 
Vehhab ile evlendi. ilk mOsiki derslerini , 
Siyyat ile devrin önemli mOsiki ekallerin
den "Eski Hicaz mektebi"nin temsilcisi 
Yahya ei-Mekkl'den aldı. Meşhur mOsiki
şinasiardan ibrahim ei-Mevsıll ve Füleyh 
b. Ebü'I-Avra ders arkadaşlarındandır. ibn 
Cami ' Kur'an'ı ezberledikten sonra dini 
ilimlerde kendini yetiştirerek özellikle fı
kıh ve hadiste söz sahibi oldu. Abbas! Ha
lifesi Mehdi -Billah zamanında (775-785) 
Siyyat ile birlikte Bağdat'a gitti. Halifeden 
büyük ilgi görerek kısa zamanda saray 
mugannileri arasında yer aldı. Bu devre 
onun hayatında bir dönüm noktası olmuş , 

önceleri dindarlığı ve takvası ile tanınır
ken Bağdat'ta bütün vaktini içki ve eğ-

iBN CAMi ' 

lence meclislerinde geçirmeye başlamış. 
kumara alışmıştır. izinsiz olarak veliaht 
MGsa ei-Hadl'nin meclislerine katıldığı 
için Halife Mehdi onu saraydan uzaklaş
tırdı. Bunun üzerine ibn Cami' Mekke'ye 
dönmek zorunda kaldıysa da Mehdi'nin 
ölümünden sonra oğlu Musa ei-Hadl'nin 
kısa hilafeti sırasında ( 785-786) eski gö
revine döndü. Halifeden aldığı büyük ca
izelerle yeterli miktarda servete sahip 
olunca sade hayat yaşamak üzere Mek
ke'ye gitti. Fakat cömertliği sebebiyle elin
deki serveti tüketince HarGnürreşld'in hi
lafeti döneminde (786-809) yeniden Bağ
dat'a giderek saraydaki görevine başladı . 

ibrahim ei-Mevsıll. Muharik, Zelzel. Amr 
ei-Gazzal, Allüye gibi mGsikişinasların yer 
aldığı bu saray topluluğunda ibn Cami' 
ile ibrahim ei-Mevsıll arasında ortaya çı
kan rekabet devrin mOsiki hayatına bir 
canlılık kazandırmıştır. Bu rekabet. sara
yın diğer mGsikişinaslarının da katılması 
ile iki karşı grubun meydana gelmesine 
sebep oldu. O dönemde oğlu ishakei-Mev
sıll, Zelzel ve Muhammed er-Ref gibi mü
sikişinaslarca desteklenen ibrahim ei
Mevsıll klasik ekolü; başta Muharik, Ak.id 
ve öğrencisi Denanlr olmak üzere birçok 
mGsikişinasın desteklediği ibn Cami' ise 
romantik ekolü temsil ediyordu. Mugan
ni ve bestekar ibrahim b. Mehdi de ibn 
Cami'i desteklemiştir. ibn Keslr, ibn Ca
mi'in 192 (808) yılında vefat ettiğini kay
deder (el-Bidaye, X. 208 ). 

MGsikişinaslığı yanında aynı zamanda 
bir islam hukukçusu kabul edilen ibn Ca
mi'in hayatının bir döneminde, cuma gün
leri mescidde sabah namazını kıldıktan 
sonra cuma namazı vaktine kadar Kur'an'ı 

hatmettiği ve halkın hatim bitmeden cu
ma namazını kılmayıp onu dinlediği riva
yet edilir. Ayrıca bazı kaynaklar. ibn Ca
mi'in Bağdat'ta Kadı Ebü Yusuf ile sohbet 
ettiğinden söz etmektedir. Buna göre ibn 
Cami' e birtakım sorular soran Ebü Yusuf 
ondan beklemediği şekilde cevaplar ala
rak bilgisine hayran kalmıştır. Ancak er
tesi gün yine bir araya geldiklerinde bazı 
kimseler kendisine konuştuğu kişinin mu
gannl ibn Cami' olduğunu söyleyince Ebu 
Yusuf ona karşı tavrını değiştirir. Bunu 
farkeden ibn Cami', duygularını şiirle ifa
de etmenin bir sakıncası olup olmadığını 
Ebü Yusuf'a sorar. Ebü Yusuf da şiir oku
manın günah sayılmadığını belirtir. Bu
nun üzerine ibn Cami' bir beyit okur ve 
kal be daha kolay ulaşması ve kulağa hoş 
gelmesi için şiiri sesiyle süsleyip güzelleş
tirdiğini söyler. 

el-cİ~dü'l-ferid 'de ibrahim ei-Mevsı
II'nin mOsiki bilgisiyle tanındığı. ibn Ca-
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