
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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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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mi'in ise nağme ve ses yönünden döne
min en önde gelen sanatkarlarından ol
duğu belirtilmektedir. Harunürreşld, ney
zen Barsuma'dan İbrahim el-Mevsıll ve 
İbn Cami' arasında bir mukayese yapma
sını istemiş. Barsuma da İbrahim'i içeri
sinde her türlü meyve ve kokuların bu
lunduğu bir bahçeye ve İbn Cami'i de bal 
kasesine benzetmiştir. 

İbn Cami', Harunürreşld'in isteği üzeri
ne İbrahim el-Mevsıll ve Füleyh b. Ebü'l
Avra ile birlikte el-Mi'etü'ş-şavti'l-muJJ
tô.re adıyla 100 şarkı sözünü toplayan bir 
antoloji kaleme almış. ancak İsfahanl'nin 
Kitô.bü '1-Egani'sinde bazı güftelerine yer 
verdiği bu eser günümüze ulaşmamıştır. 
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İBN CEBİROL 

(J.9~ ..:r. f) 

Ebu EyyCıb Süleyman b. Yahya 
(ö. 450/1058) 

İspanya' da yaşayan 
yahudi filozof ve şair. 

.J 

411 (1 020-21) yılında İ spanya'nın Male
ka (Malaga) şehrinde doğdu. Yahudi litera
türünde Şelomoh ben Yehudah, Batı lite
ratüründe Salomon ben Judah, Salomon 
lbn Gabirol olarak tanınmakta, Latince ya
zılarda Avicebron, Avengebirol, Avengeb
rol, Avencebrol ve Avicebrol şeklinde geç
mektedir. Hayatına dair bilgilerin te
mel kaynağı kendi şiirleridir; yine haya
tıyla ilgili bazı ayrıntılar Ortaçağ müslü
man düşünürlerinden Said el-Endelüsl 
ile yahudi filozof Moses İbn Ezra'nın ça-

386 

lışmalarında mevcuttur. Öte yandan Sa
lomon MunkMeJanges de philosophie 
juive et arabe adlı eserinde, o güne ka
dar İbn Cebirol'ü müslüman veya hıristi
yan gösteren Avrupalı ilim adamlarının 
yanlışlığını ortaya çıkararak onun hakkın
da bilinmeyen pek çok konuyu aydınlat
mıştır. 

İbn Cebirol, Sarakusta'da (Saragossa) iyi 
bir öğrenim gördü. Önce babasını. ardın
dan annesini kaybetti ( ı 04 5) ve onlar için 
çok sayıda mersiye yazdı. Çocukluğun
da sık sık hastalanmış, zayıf bünyesin
den. kısa boyundan ve çirkinliğinden da
ima şikayetçi olmuştur. Kendini fizik
sel olarak çirkin bulması onun yazılarını ve 
hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Ha
yatının büyük bir kısmının bunalımlarla 
geçtiği anlaşılmaktadır. İbn Cebirol on al
tı yaşında manzumeler kaleme aldı, Sa
rakusta Hükümdan ll. Münzir'in sarayın
da yüksek dereceli bir görevli olan yahudi 
Jekuthiel (Yeqoti 'el) b. İshak b. Hasan'ın 
himayesine mazhar oldu. Onu metheden 
çok sayıda şi i r ve üç m ersiye yazdığı bilin
mektedir. İbn Cebirol on yedi yaşına gir
diğinde kendisini himaye eden bu kişinin 
ölümüyle sosyal durumu sarsıldı, man du
rumu da iyice bozuldu. 

1 045 yılından sonra Sa rakusta'yı ter
keden İbn Cebirol'ün bu tarihten sonraki 
hayatı hakkında çok az şey bilinmekte, 
Gırnata'da (Granada) yaşadığı ve Gırnata 
sarayında 1 027-1 056 yıllarındavezir olan 
Samuel ha- Nagid'in himayesinde bulun
duğu sanılmaktadır. Fakat İbn Cebirol'ün 
adı geçen vezirin şiirlerini tenkit etmesi 
aralarının açılmasına sebep oldu, 1 048 ve 
1049 yıllarını Nissim b. Jacob b. Şahin 
adındaki bir şahsın himayesinde geçirdi. 
Belensiye (Valencia) şehrinde ölen İbn Ce
bi rol'ün ölüm tarihiyle ilgili çeşitli riva
yetler vardır. Joseph ben Zaddik ve Josef 
Sambari, yahudi takvimiyle4830'da (mi
ladi ı 070) öldüğünü nakl ederler. İbn Ez
ra onun otuz yaşını biraz geçmiş olarak, 
Abraham b. David ise elli yaşında öldü
ğünü söylemektedir. Bu hususta en doğ
ru bilgiyi çağdaşı olan Said el-Endelüsl 
vermektedir. Buna göre İbn Cebirol 450 
(1058) tarihinde ölmüştür. 

İbn Cebirol , temel felsefi görüşlerini 
Yenbu'u'l-J:ıayô.t (MekorHayyim) adlı 
eserinde ortaya koymuştur. Onun felsefi 
görüşleri büyük ölçüde Yeni Eflatuncu
luğa dayanır. Genel hatları ile felsefesinin 
fazla orüinalitesi olmamakla birlikte Yeni 
Eflatunculuğu yorumlayışı dikkate alın
dığında kendine has bir kurgusunun bu-

lunduğu söylenebilir. Diğer Yeni Eflatun
cu yahudi filozoflarından farklı olarak sis
temini kurmakla yetinmez. ayrıca siste
minin temellerini güçlendirmek ve diya
lektik bir mantık vasıtasıyla öncüllerini 
doğrulamak için büyük çaba sarfeder. 
Felsefesi büyük oranda madde ve suret 
kavramlarının analizine dayanır. Her ne 
kadar bu kavramlar ondan önceki filozof
larca araştırılmışsa da bunları külll mad
de ve külll suretle ilişkilendiriş biçimi açı
sından kendisinden öncekilerden ayrılır 
(Guttmann , s. 102-103) 

Bütün felsefesini Tanrı 'ya yönelmeye 
kılavuz olarak kurduğunu söyleyen İbn 
Cebirol'ün ilk felsefe tanımı da şüphesiz 
Tanrı'nın mahiyetiyle ilgilidir. İbn Cebirol'e 
göre ilk öğrenilmesi gereken şey Tanrı'
nın mahiyetinin bilinemeyeceğidir. Yeni 
Ef!atuncu su dur teorisinden hareket ede
rek insan aklının Tanrı'ya doğru ulaşabi
leceği en üst makamın "izzet tahtı" oldu
ğunu söyler; aklın bunun ötesine geçme
si imkansızdır. Bu teoriyi kurarken Yeni 
Ef!atunculuk ve yahudi "merkebah" mis
tisizmi arasında bir uzlaştırma yaptığı 
açıktır (Baron, VIII. 82). 

İkinci olarak İbn Cebirol, madde ve su
retle külll madde ve külll suret arasında 
ciddi bir ayırım yapar. Ona göre Tanrı'nın 
kendisi ilk mahiyet ve özdür. Bu ilk ma
hiyetten ilahi irade, ondan da külll mad
de ve külll su ret sud ur eder. Fakat İbn Ce
birol'ün bazı ifadelerine göre külll mad
de ve külll suret doğrudan Tanrı'nın ma
hiyetinden türemiştir; diğer bazı pasaj
lara göre ise bu iki varlık alanı birbirin
den bağımsızdır; daha sonra da akıl, ne
fis ve tabiat gibi basit cevherler ve son 
olarak da cismanl alem gelir. Alemdeki 
her şey bu basit cevherlerden müteşek
kildir, fakat basit cevherler de madde ve 
su ret olarak iki halde bulunur. Madde ve 
suretin ana kaynağı esasta külll madde 
ve külll su ret katmanı dır. Külll madde ve 
külll suret. basit cevherlerin oluşabilme
si için madde ve suret halinde daha alt 
düzeyde zuhur eder. Bu durumda varlık 
tabakaları şöylece kurgulanabilir : En üst
te külll madde ve su ret, sonra madde ve 
suret, en sonda ise cevherlere özellikler 
kazandıracak şekilde madde ve suretin 
cevherlerle karışmış hali bulunur. Cevher
lerden oluşan alemdeki varlıkların farklı 
oluşanlarının sebebi de madde ve suretin 
cevherlerle farklı oranlarda birleşmesi
dir. İbn Cebirol, ayrıca akıl ve nefis gibi 
cismanl olmayan cevherlerin de manevi 
bir madde olduğunu söyler. 


