
çalışmışlardır. Özellikle Beledi'nin Fatımi 
Veziri İbn Killis'e ithaf ettiği Kitô.bü Ted
biri'l-]J.abô.lô. ve'l-etfô.l ve'ş-şıbyô.n ve 
]J.ıf'{.ı şı]J.]J.atihim ve müdavati'l-emra
:Zi'l-'arıza le h üm adlı eseri zikre değer 
bir çalışmadır (krş. Davir M. es-Samir!, XJV/ 
36]1408/19881. s. 257; Ullmann, lslamic 
Medicine, s. 1 09; Sezgin, lll, 318). 

İbn Ebü'I-Eş'as'ın tıbba dair çalışmaları 
arasında, CallnGs (Galen) külliyatı üzerinde 
yaptı ğı düzenlemeler ve onun bazı eser
lerine yazdığı şerhler özell ikle kayda de
ğer bulunmaktadır. İbn Ebu Usaybia'ya 
göre bir Callnus uzmanı olan İbn Ebü'I
Eş'as. bu filozof-tabibe ait on altı eserlik 
külliyatı yeni bir bölümlerneye tabi tut
muş ve böylece kendisinden sonraki tıp 
araştırmacıianna önemli kolaylıklar sağ
lamıştır. 

İbn Ebü'I-Eş'as'ın felsefi -akli ilimiere de 
ilgi duyduğu. bu konuda eserler verdiği 
kaydedilmektedir. İbn Ebu Usaybia, bu 
eserlerinden biri olan Kitô.b ii 'ilmi'l-ila
hi'nin müellif hattıyla bir nüshasını gör
düğünü yazmakta, ayrıca onun Callnus 
külliyatı için yaptığı düzenlemenin ben
zerini Aristo'nun kitapları için de yaptığı
nı belirtmektedir. Zoolojiyle ilgili önemli 
çalışmaları da bulunan İbn Ebü'I-Eş'as'ın 
Kitabü'l-lfayevan'ı Aristo zoolojisinden 
nisbeten bağımsız tarzda kaleme alınmış 

bir incelemedir. Bu eserde canlılar alemi 
üçe ayrılmaktadır: ei-Hayyü'l-malik (yö
netici canlı . insan) . el-hayyü'l-memluk (evcil 
hayvanlar). el-hay la malik ve la memiGk 
(vahşi hayvanlar). Son kategoriye girenler 
de tabiatiarına göre ayrıntılı şekilde tas
nif edilmiştir. Ancak müellifin bu eseri
ni bitirerneden öldüğü söylenir (Kruk. ll 
11986 ı. s. 21 o-211 ). Abdüllatlf ei-Bağda
di'nin bu eserin bir özetini yazdığı ayrıca 
kaydedilmiştir (Muhammed Bakır Ulvan, 
S. 29). 

Eserleri. Fuat Sezgin İbn Ebü' I-Eş'as'ın 
günümüze ulaşan eserlerini şu şekilde s ı 

ralamaktadır ( GAS, lll, 302): 1. Kitabü '1-
Edviyeti'l-müfrede; Z. Ki tabü 'I-Gazi 
ve'l-mugtezi; 3. Risale fi'n-nevm ve'l
ya]fa'{.a; 4. Kitabü'l-lfayevan; s. Tafşi

lü Kitabi Calinus ii Ustu]fussat; 6. Ki
tabü'l-Mizac. Günümüze ulaşmayan 
eserleri ise 'Uyunü'l-enba' (s. 332) ve 
Keşfü''{.-'{.unO.n'da şu şekilde tesbit edil
miştir: 1. Ki tab ii 'ilmi'l-ilahi; z. Ki tab 
fi'l-cüderi ve'l-]J.aşbe ve'l-]J.umey]fa 
(Keşfü';;.-;;.unün, ll, 1408); 3. Kitab fi's-sir
samve'l-birsam ve müdavatihima (a.e., 
ll, 1424); 4. Kitab fi'l-]fülunc ve eşnô.fi
hi ve müdavatihi ve'l-edviyeti'n -na
ti'a minhü (bu esere Fahreddin es-Saati 

tarafından tekmil e ]a.e., ll, 1451 J, Abdülla
tlf ei-Bağdadltarafından da birtelhis ]Ali 
Abdullah ed-Deffa', s. 196] yazılmıştır); S. 

Kitab ti 'l-baraş ve'l-beha]f ve müdava
tihima (Keşfü';;.-;;.unün, ll, 1402); 6. Kitô.
bü'l-Mali]]O.lya (a.e., ll, 1455); 7. Kitabü 
Terkibi'l-edviye (a.e., I, 40 I); 8. Kitabü 
Emrazi'l-mi'de ve müdavatiha; 9. Şer

]J.u Kitabi'I-Piraif li-Calinus (a.e., ll, 
1446); 10. Şerl].U Kitô.bi'l-lfummeyat 
li-Calinus (a.e., ll, 1413); 11. Kitabü 'ş
Şar' (a.e., ll, 1432). 
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İBN EBÜ'l-FEV ARiS 
(..,.,_,ı,.;ıı ..di ..:_,.!1) 

Ebü'I-Feth Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed ei-Bağdadi 

(ö. 412/1022) 

Hadis hafızı . 
_j 

21 Şewal338'de (13 Nisan 950) doğdu. 

Büyük dedesi Ebü'I-Fevar is Sehl'e nis
betle İbn Ebü'I-Fevaris diye tanındı. Se
kiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan 
İbn Ebü'I-Fevaris ilk derslerini Ebu Bekir 
en-Neccad'dan aldı. Daha sonra Basra'
ya, oradan İran'a ve Horasan'a gitti. Mu
hammed b. Hasan en-Nakkaş. Ebu Bekir 
eş-Şafii, Ebu Ali İbnü's-Sawaf, Ahmed b. 
Fazi b. Huzeyme, Ca'fer ei-Huldl ve Da'
lec b. Ahmed başta olmak üzere birçok 
alimden hadis rivayet etti. Kendisinden 
de Malini. Berkanl, Lalekal, Ebu Ya'la eı
Ferra, Ebü'I-Hüseyin İbnü'I-Mühtedl- Bil
lah ve İbnü 'I-Benna ei-Bağdadl hadis tah
sil etti. Bağdat'ta Rusafe Camii'nde hadis 
imla ederken Hatlb ei-Bağdadl de kendi-

iBN EBÜ'I-HADID 

sinden faydalandı ve onun bazı rivayetle
rini huzurunda okudu. Hocalarından der
lediği seçme hadisleri rivayet etmesiyle 
tanınan İbn Ebü'I-Fevaris 16 Zilkade 412 
(21 Şubat 1 022) tarihinde vefat etti ve Ba
bü Harb Mezarl ı ğı'nda Ahmed b. Han
bel'in mezarının yakınına defnedildi. Ha
tlb ei-Bağdadl İbn Ebü'I-Fevaris'i kültürlü, 
hafızası kuwetli, dürüst ve si ka bir mu
haddis olarak nitelend irmiş, dindar ve fa
ziletli bir kimse olduğunu belirtmiştir. 

İbn Ebü'I-Fevaris'in çok miktarda ha
dis yazdığı ve bunları muhtelif kitaplarda 
topladığı belirtilmekteyse de Ebu Tahir 
Muhallis Muhammed b. Abdurrahman'ın 
(ö. 393/1003) rivayetlerinden seçmeler 
yaptığı el-Feva'idü'l-münte]fatü '1-'ava
li adlı eseriyle (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua. nr. 2, vr. 84•-89b, nr. 21/4, vr. 137•-

258b, nr. 46, 243•-262•, nr. 72/5 ]kısım 6], 

nr. 97, vr. 140•- 25 ı •) çeşitli hadisleri ihti
va eden bir cüzü (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, Mecmua. nr. ı ı0/2) dışında bunlar hak
kında bilgi yoktur (Sezgin, I, 226) Müelli
fin yine İbn Ebü'I-Fevaris diye anılan ve 
salih bir kişi olduğu belirtilen kardeşi Ali'
nin de hadis tahsil ettiği, ancak herhangi 
bir rivayette bulunmadan vefat ettiği zik
redilmiştir. 
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Cevzı. el-Munta?am (Ata). XV, 149-150; Zehebi, 
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İslam, Beyrut 1405/1985, s. 216;Safedl, el-Vaf1, 
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İBN EBÜ'l-HADID 
( .J.ı.xı.lf .s! i ..:,.! ') 

Ebu Hamid İzzüddin Abdülhamid 
b. Hibetillah b. Muhammed el-Medain1 

(ö. 656/1258) 

Nehcü '1-be/;ig a şarihi , 

Mu'tezile kelamcısı ve şair. 
_j 

Kaynaklarda 1 Zilhicce 586' da (30 Aralık 

1190) Medain'de dünyaya geldiği ve ilk 
öğrenimini burada yaptığı kaydediliyor
sa da bir şiirinden (krş. İbn Ebü'r-Rıza el
Alevi, s. 113) Kerh'te doğup Medain'de 
yetiştiği anlaşılmaktadır. Kültürlü bir aile
ye mensup olan İbn Ebü'I-Hadld'in baba
sı Medain'de kadılık yapmıştı. Kardeşleri 
Ebü'I-Meall Muvaffakuddin Ahmed. Ebü'I
Berekat Muhammed ve Ebu Muhammed 
Abdüllatlf de şairdir. Medain halkı genei
likle gulat-ı Şla'dan olduğu için İbn Ebü'l-
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Hadid'in de başlangıçta yetiştiği çevrenin 
etkisiyle bu mezhebi benimsediği, 611'
de ( 1214) yazdığı "eH~aşa'idü's-seb'U'l

caleviyyat" adlı manzumelerinden anlaşıl
maktadır. Daha sonra tahsilini ilerietmek 
için Bağdat'a giden İbn Ebü'l-Hadid, Ni
zamiye medreselerinde değişik mezhep
lere mensup alimierin derslerine devam 
etti. Şafii Ebü'l-Hayr Musaddık b. Şebib 
el-Vasıti'den Arap dili ve grameri. Han
beli Ebü'l-Beka el-Ukberi'den Arap ede
biyatı, Şii-Hanefi alimi ve Mu'tezile kelam
cısı Ebu Ya'küb Yusuf b. i smail el-Lemga
ni'den Mu'tezile kelamı. Hanbeli Ebu Mu
hammed Fahreddin İsmail b. Ali el -Bağ
dadi'den fıkıh, usul ve mantık, Şii Ebu 
Muhammed Kureyş b. Sübey'a b. Mühen
na'dan tarih ve mutedil bir Şii olan Basra 
nakibi Ebu Ca'fer Yahya b. Muhammed el
Basri' den İslam tarihi dersleri aldı. Neh
cü'l-belô.ga şerhinde sık sık görüşlerine 
yer verdiği Ebu Ca'fer Yahya onun fikri 
yapısının oluşumunda hayli etkili olmuş

tur. Bunlardan başka hocalarının bulun
duğu da bilinmektedir. 

Gördüğü eğitimin ve bulunduğu orta
mın etkisiyle aşırı düşüncelerinden uzak
laşıp Mufaddıla'dan olmakla yetinen İbn 
Ebü'l-Hadid ald ığı kelam ve usul dersle
rinden sonra da Mu'tezile'ye meyletti. 
Bağdat. Vasıt. Kerh ve Hille'de bazı idari 
görevlerde bulunmasının ardından Abba
si Halifesi el-Müstansır - Billah zamanın
da ( 1226-1242) hilafet merkezindekatip 
olarak görevlendirildi. Daha sonra büyük 
kardeşi Muvaffakuddin'in de yardımıyla 
Darü't-teşrifat katibi, hazine katibi ve hi
lafet divanı katibi olarak görev yaptı. Bir 
ara aziediidiyse de son Abbas! halifesi el
Müsta'sım - Billah'ın hilafete geçmesiyle 
Hille'ye vilayet müşrifi olarak tayin edildi 
(642/1 244) Bir süre Emir Alaeddin Ta 
bers'in hocalığını yapan İbn Ebü'l-Hadid 
daha sonra Kerh'teki Adudüddevle Has
tahanesi nazırlığına getirildi. Son olarak 
Nasirüddin-i Tüsi onu ve kardeşi Muvaf
fakuddin ile öğrencisi İbnü's-Sal'yi Bağ
dat kütüphaneleri müşrifi olarak tayin 
etti (656/1 258). Aynı yıl Moğol istilasıyla 

birlikte Divanü'z-zimam katipliği görevi
ne getirildiği de rivayet edilmektedir. Hü
lagü'nun 6SS'te (1257) Bağdat'a saldırı
sı esnasında ölüme mahkum edilen İbn 
Ebü'l-Hadid, Vezir İbnü'l-Alkami'nin yar
dımı ve Nasirüddin-i Tüsi'nin aracılığ ıyla 

kurtulmuş. ertesi yıl Bağdat'ta vefat et
miştir. 

İbn Ebü'l-Hadid kendisinin Sünnilik'le 
Şiilik arasında bulunduğunu söyler. Ayrı
ca Nehcü'l-belô.ga şerhinde (1, 185-186) 
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itikadi · görüşlerinin Cahiz'in görüşleriyle 
uyuştuğunu belirttiği için Mu'tezile'nin 
Cahiziyye kolundan sayılmıştır. Son Abba
si halifesi el-Müsta'sım- Billah ' ın gulat-ı 

Şia'dan olduğu bilinen veziri İbnü'l-Al
kami'ye son derece bağlıydı. Moğollar'ın 
Bağdat'a ilk hücumunda (642/1244) Ab
bas! ordusu Moğol kuvvetlerini mağlüp 
edince İbn Ebü'l-Hadid bu zaferi İbnü'l
Alkami'nin tedbirine bağlamış ve bu se
beple ona yazdığı bir kasideye Nehcü'l
belô.ga şerhinde yer vermiştir (VIII , 242-

243). 

İbn Kesir, İbn Ebü'l-Hadid'in gulat-ı Şia'
dan olduğunu söyler ( el-Bidaye, XIII, 213) . 

Ancak Şer]]. u Nehci'l-belô.ga incelendi
ğinde onun mutedil bir Şii olduğu görü
lür. Bağdat Mu'tezilesi'nin (ŞYa - i Mufaddıla) 

görüşünü benimseyerek Hz. Ali'nin ken
dinden önceki üç halifeden üstün olduğu
nu savunan İbn Ebü'l-Hadid'e göre hali
fenin en üstün kimse olması şart değildir. 

İbn Ebü'l-Hadid gulat-ı Şia'yı şiddetl e kı
namış. imamiyye'nin Ebu Bekir, Ömer ve 
Osman ile Hz. Aişe hakkındaki tutumla
rını da tenkit etmiştir. 

İbn Ebü'l-Hadid'in kaynaklarda adı ge
çen kelama dair eserlerinden hiçbiri gü
nümüze ulaşmamıştır. Bununla beraber 
Şer]J.u Nehci'l-belô.ga'dan onun kelaml 
görüşleri hakkında bilgi edinmek müm
kündür. O bu eserinde yeri geldikçe tev
hid, Allah'ın sıfatları. adi. rü'yetullah, bü
yük günah işieyenin durumu vb. konular
da Eş'ariyye, Kerramiyye, İmamiyye gibi 
kelami ekallerin yaklaşımiarına yer ver
miş ve bunları Mu'tezill bakış açısıyla de
ğerlendirmiştir. Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat. 
Cahiz. Kadi Abdülcebbar, Ebü'I-Kasım el
Belhi gibi Mu'tezile alimlerinden yaptığı 
iktibaslardan ve onları tahlil edişinden. 
onun yalnızca Mu'tezill fikirleri aktaran 
bir nakilci değil aynı zamanda bunları 
kendi bakış ve yorumlarıyla değerlendi
ren güçlü bir kelam alimi olduğu anlaşıl
maktadır (mesela bk. Şerf:ıu Nehci'l-bela
ga, lll, 223-237; VII. 113-118) . 

İbn Ebü'I-Hadid'in gerek Divan- ı inşa'
da görevliyken kaleme aldığı resmi mek
tuplarında gerekse özel risalelerinde es
ki Arap şiiri, emsal ve hutbeleriyle edip
lerio sözlerinden, ayet ve hadislerden la
fız ya da anlam itibariyle pek çok iktibas 
yaptığı görülmektedir. Bu bakımdan onun 
bu tür sanatlı nesirle kaleme aldığı mek
tupları edebi ve tarihi açıdan büyük önem 
taşır. Bununla birlikte gereksiz uzatma 
ve tekrarlar da göze çarpmaktadır. Di
ğer taraftan el-Felekü'd-dô.'ir ve Şer]]. u 
Nehci'l-belô.ga gibi eserlerini yalın , sa-

de, açık ve güçlü bir üslupla kaleme al
mıştır. Bu eserlerde az kullanılan kelime
lere yer vermeyerek daima fasih kelime 
ve tabirlerin seçimine dikkat etmiş. ke
lam alimlerinin dile soktukları "es-sıfa
tü'z-zatiyye, el -cismaniyyat, el-mahsü
sat.. ." gibi terkip ve kelimeleri fasih bul
mamış. bunları kullanmak zorunda kaldı
ğı için de özür dilemiştir (a.g.e.,XX, 350). 

Dil ilimlerinde, edebiyatın bütün dalla
rında , eski şiir, hutbe, ahbar, ensab ve 
emsalde, Arap. lugat ve lehçelerinde, fe
sahat ve belagatta güçlü ve geniş bir bi
rikime sahip olan İbn Ebü'l-Hadid'in bu 
zengin kültürü başta Şer]J.u Nehci'l-be
lô.ga olmak üzere bütün eserlerine yan
sımıştır. Ziyaeddin İbnü ' l-Esir'in el-Me
şelü's-sô.'ir' i üzerine kaleme aldığı el-Fe
lekü'd-dô.'ir'i edebitenkit alanında önem
li eserlerdendir. Tenkitlerinde genellikle 
deliliere dayalı tarafsız bir eleştiri sergile
mekle birlikte bazı tenkitleri daha sonra
ki eleştirmenlerce haksız bulunmuştur. 

Dil ve edebiyat açısından bir kültür ha
zinesi olan Şer]J.u Nehci'l-belô.ga'sında 

ele aldığı seci , cinas, mukabele, istidrac, 
kinaye, ta'riz. remz, ima. tahallus. istitrat 
gibi belagat türleri hakkında teorik bilgi
Ierden çok ayet ve hadislerden, Arap şiir. 
söz ve emsalinden örneklere yer vermiş
tir. Hz. Ali'nin seeili sözlerini beğenmeyip 
eleştiren bir grup belagat aliminin görüş
lerini seeili ayet ve hadislerden örnekler 
vererek reddetmiş (1, 126- ı 33), Ebü'l-Ala 
el-Maarri'nin !üzüm ma la yelzem sana
tını uyguladığı manzum eserini de tenkit 
ederek birtakım zorlamalarla dolu oldu
ğunu söylemiştir(!, 133-135) . EbQTem-

. mam. Ebu Nüvas gibi bazı meşhur şair
lerio şiirlerindeki istiareleri de bu açıdan 

eleştirmiştir (ı, 2 ı 5-218). Fesahatte kuralı 
değil zevki esas alan İbn Ebü'l-Hadid, İbn 
Nübate el-Hatib'in hutbelerini Hz. Ali' 
ninkilere denk görenlere karşı onun bazı 
hutbeleriyle Hz. Ali 'nin hutbelerini edebi 
açıdan karşılaştırarak Hz. Ali'nin hutbe
lerinin üstünlüğünü göstermiştir (VII, 211-

216). Şer]J.u Nehci'l-belô.ga'da bunların 
dışında çeşitli konularda şiirler, hutbe ve 
risaleler, hikmetli sözler. atasözleri, vasi
yetler, fıkra, mizah, hikaye, haber, müfa
hare, münafere gibi konularla ilgili bol 
miktarda edebi malzeme yer almaktadır. 

Aynı zamanda yetenekli bir şair olan 
İbn Ebü'l-Hadid'in es-Seb'u'l-'aleviyyô.t 
ve el-Kaşô.'idü'l-Müstanşıriyyô.t gibi sa
nat, edebiyat ve tarih açısından önem ta
şıyan kasideleri yanında Na~mü'JcFaşiJ:ı 
gibi öğretim amacıyla nazmettiği didak
tik urcüzeleri de bulunmaktadır. Özellikle 



yirmi beş yaşlarındayken kaleme aldığı 
yedi uzun kasideden oluşan es-Seb'u'l
'aleviyyat geleneksel kasidenin bütün 
şartlarını taşımakta olup edebi sanatlar, 
coşku ve lirizm yoğunluğu itibariyle bir 
şaheserdir. Medih, risa, hikemiyat, tas
vir, gazel ve özellikle münacata dair olan 
şiirlerinden birçoğu el-'Ab)sariyyü'l-J:ıi

san adlı eserinde ve öğrencisi İbnü's-Sal'
nin el-Cami'u'l-mu]]taşar adlı tarihinde 
yer almaktadır. Divanı zamanımıza ulaş

mamıştır. 

Eserleri. İbn Ebü'l-Hadld'in değişik alan
larda telif. şerh, ta'lik, reddiye ve tenkit 
türlerinde kaleme aldığı eserlerinin sayı

sı yirmiyi aşmaktadır. Bunların çok azı za
manımıza ulaşabilmiştir. 1. ŞerJ:ıu Neh
ci'l-beldga. Şerif er-Radl'nin Hz. Ali'nin 
hikmetli söz, veeize ve hutbelerinden 
derlediği Nehcü'l-beldga adlı kitabının 
şerhi olup edebiyat, tarih, kelam ve İs 
lam kültürünü bütün boyutlarıyla kuşa

tıcı mahiyette hacim li (yirmi cüz) bir eser
dir. İbn Ebü'l-Hadld, Vezir İbnü'l-Alkaml 
için kaleme aldığı şerhi Receb 644'te (Ka
s ım 1246) yazmaya başlamış ve Hz. Ali'
nin halifelik süresi olan dört yıl sekiz aya 
denk getirerek Safer 649'da (Mayıs 1251) 
tamamlamış. bu hizmetin karşılığı olarak 
vezir kendisine 1 00.000 dinar ile kıymetli 
bir hil 'at ve bir at hediye etmiştir (Hansa
rT, V, 2I -22) . Nehcü'l-belaga'nın 200'den 
fazla şer hi içinde en güzeli ve en meşhu
ru olan eser, İbn Ebü'l-Hadld'in görüş ve 
düşüncelerini ortaya koyması bakımın
dan o lduğu kadar tarihi ve edebi değeri 
yönünden de özel bir önem taşır. Moğol 

istilasını yaşayan müellif eserde Moğol
lar'ın Maveraünnehir, Horasan, Irak ve 
diğer yerleri zaptetmeleri ve Bağdat'a 
hücumlarıyla ilgili geniş açıklamalarda bu
lunmaktadır. Günümüze ulaşan ve ulaş
mayan pek çok kitaptan faydalanıp ya
zılan şerhin kaynakları hakkında geniş 

bir araştırma yaparak el-'U~ey)su 'n-na
çfid bi-meşadiri İbn Ebi'l-lfadid (Bağ
dat I407/1987) adıyla müstakil bir eser ka
leme alan Ahmed er-RebiT. İbn Ebü'l-Ha
dld'in eserini 143 müellife ait223 kaynak
tan istifade ile meydana getirdiğini tesbit 
etmiştir. İbn Ebü'l-Hadld, Nehcü'l-bela 
ga'nın tamamının veya bir kısmının Hz. 
Ali'ye ait olmadığını ileri sürenlere karşı 
çıkarak eserin bazı bölümlerinin Hz. Ali' 
ye, diğerlerinin ise başkasına ait olması

nın düşünülemeyeceğini, çünkü eserin 
Şii olmayan muhaddisler ve tarihçiler ta
rafından da Hz. Ali'ye nisbetle tevatüren 
nakledildiğini söyler ( Şerl:ıu Nehci'l-bela
ga, X. I 28- I 29). Eserde Şiltemayüller ağır 
basınakla birlikte imametle ilgili tarihi 

meseleler hakkında ŞYa'nın görüşlerine 
ters düşen bazı yaklaşımlar da vardır. Me
sela müellif, Hz. Peygamber'in Hz. Ali'nin 
hilafeti konusunda kesin bir tavır ortaya 
koyduğunu kabul etmez (a.g.e., II, 59). Bu 
tür fikirler bazı İmamiyye alimlerini bu 
kitaba reddiye yazmaya sevketmiştir. Ce
maleddin Ahmed b. TavQs el-Hilll'nin er
ROJ;, İbn UsfQr el-Bahranl'nin Selasilü'l
J:ıadid li-talsyidi İbn Ebi'l-lfadid ve Ali 
b. Hasan el-Biladl el-Bahranl'nin er-Red 
'ala İbn Ebi'l-lfadid adlı eserleri bu 
amaçla kaleme alınmıştır. ŞerJ:ıu Nehci'l
belaga, Zeyd! alimlerinden Fahreddin Ab
dullah el-Hadi tarafından el-'İJsdü 'n-na
çiid adıyla ihtisar edilmiş, bu muhtasar 
Farsça'ya da çevrilmiştir (Brockelmann, 
GAL Suppl., I, 705; Il, 242). ŞerJ:ıu Neh 
ci'l-beldga'nın Tebriz (I 267, I 285), Tah
ran (I-11, I27I, I302), Bombay (I304), Meş
hed(I3IO),Kahire(I-11, 1290, I327, I328 
!Muhammed Nail el-Mersafl'nin haşiyele
riyle],I-IV, I 329, I 330-133 I; I-XX, nşr. Mu
hammed Ebü'l-Fazl ibrahim, I 378-1380, 
I 385- I 387) ve Beyrut'ta (l-V, nşr. Hasan 
Te m im, 1963- I 965; 1-1V, I 397/I 976, I403/ 
I 983) yapılmış birçok baskısı bulunmak
tadır. ŞerJ:ıu Nehci'l-belaga bünyesin
de Ahmed b. Hanbel'in Kitabü Feza'ili 

· 'Ali'sideyeralır(1X. I67, 169, 17I-I74). Z
Tetimmetü Nehci'l-belaga. ŞerJ:ıu Neh
ci'l-belaga'nın Muhammed Ebü'1-Fazl 
tarafından yapılan neşrinin sonunda (XX. 
cüz) yayımlanmıştır. 3. el-Felekü'd-da'ir 
'ale'l-Meşeli's-sa'ir. Eyyübl Veziri Ziya
eddin İbnü'l-Eslr'in el-Meşelü 's-sii 'ir* 
ii edebi'l-katib ve'ş -şa'ir adlı eserinin 
tenkididir. İbnü'l-Eslr henüz hayatta iken 
eserinin bir nüshası İbn Ebü'l-Hadld'in 
eline geçmiş, vezirin kendisini öven ve es
ki alimlerden eleştirmedik kimse bırak
mayan tavrı karşısında dayanamayan İbn 
Ebü'l-Hadld, biraz da EyyQbl- Abbas! reka
betinin etkisiyle Abbas! Halifesi el-Müs
tansır- Billah için 633'te (1 235) on beş gün 
içinde bu eseri kaleme almıştır. Belagat 
ve edebi tenkit konusunda önemli kitap
lardan biri olan el-Felekü'd-da'ir, yazıl
dığı günden itibaren edebiyat ve ilim dün
yasında geniş yankı uyandırmış ve yakla
şık bir asır boyunca ediplerin ilgi odağı ol
muştur. Bunun sonucunda yazarı ve mü
nekkidi savunan eserler kaleme alınmış
tır. Ebü'I-Kasım Mahmud es-Sincarl'nin 
Neşrü '1-Meşeli's-sa'ir ve tayyü'l-Fe
leki'd-da'ir'i, Safedi'nin Nuşretü's-sa'ir 
'ale '1 -Meşeli's-sa'ir'i, Abdülaiiz b. lsa'
nın Kat'u 'd-dabir'ani'l-Feleki' d-da'ir'i 
ile anonim olarak kabul edilen Tayyü'l
Feleki'd-da'ir 'ale'l-Meşeli's -sa'ir bu 
tür eserlerdendir. el-Felekü'd-da'ir 1309'-
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da Hindistan'da ve 1984'te Riyad'da(nşr. 
Ahmed el-HQfl- Bedevi Tabane) neşredil
miştir. 4. es-Seb'u'l-'aleviyyat. İbn Ebü'l
Hadld'in 611 'de (1214) Medain'de söyle
diği yedi uzun kasideden oluşan eser el
Kaşa'idü's-seb'u'l-'aleviyydt adıyla da 
anılır. Hz. Peygamber' e, Hz. Ali 'ye, Hayber 
ve Mekke'nin fethine, Hz_ Hüseyin'in şe
hid edilmesine ve Halife N asır- Lidlnillah'a 
dair bu kasidelerde en çok dikkati çeken 
husus Hz. Ali'nin de beşer üstü nitelik
lerle övülmesidir. Eser birçok defa basıl
mıştır (Bombay I305 , I3I6; Kahire I3I7; 
Beyrut I 374; nşr. Yusuf el-Bikal- Kabist 
Mustafa. Dımaşk I406/I 986). Bu kasideler 
İbn Hammad el-Alevi, Takıyyüddin Mu
hammed b. Ebü'r-Rıza el-Alevi, Radi 
el-Esterabadl. MahfQz b. Veşşah el-Hill'i, 
Seyyid Muhammed el-Mübarek, Muham
med b. Abdullah e1-Amm gibi alimler ta
rafından şerhedilmiştir (a.g.e., 1, 497). 
s. el-Kaşa'idü'l-Müstanşıriyyat. 629-
631 (1232-1234) yılları arasında nazme
dilmiş, çoğu Müstansır- Billah'ı öven on 
beş uzun kasideden oluşur (Bağdat I 338). 
Divanü'l-Müstanşıriyyat adıyla da anı
lan eser, Müstansır - Billah dönemine ait 
güvenilir bir tarihi malzeme niteliği taşı
ması açısından da önemlidir. 6_ Kitdbü 
Na?.mi'l-FaşiJ:ı. Küfe mektebine mensup 
dil alimi Ebü'l-Abbas Sa'leb'in ( ö. 2911904), 
yaygın dil hatalarının fasih kullanılışiarını 
toplayan el-FaşiJ:ı adlı eserinin manzum 
hale getirilmiş şeklidir (nşr. Muhammed 
Bedevi el-MahtOn, Mecelletü'l-Ma'hedi'l
matıtutatl I979 J, s. 61 - I67) İbn Ebü'I-Ha
dld'in 785 beyitlik bu manzumeyi 643 
(1245) yılında ve yirmi saatte kaleme al
dığı kaydedilmektedir. 7_ ŞerJ:ıu'l-Aya
ti'l-beyyinat. Fahreddin er-Razi'nin man
tığa dair el-Ayatü'l-beyyinat adlı risa
lesinin şerhi olup metnin on katını aşan 
bir hacme sahiptir. Mantık ilminin bütün 
konularının ele alındığı eser Muhtar Ceb-
11 tarafından neşredilmiştir ( Beyrut ı 996). 
8. ŞerJ:ıu Man?. Ome (Elfiyye 1 urciize) ii 
(uşiili)'Hıb. İbn Sina'nın tıbba dair man
zumesinin şerhidir (a.g.e., I, 823). 

İbn Ebü'l-Hadld'in kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: Na]fzü'l
MaJ:ışul ii uşuli'l-iılsh li'r-Razi, Na)szü'l
MuJ:ıaşşal (fi'l-kelam ue'l-felsefe) li'r-Ra
zi, Ziyadatü'n-Na]szayn, el-'Ab)sariy
yü'l-J:ıisan ((ı ba'zı eş'arihi ve resa'ilihi), 
el-İ'tibdr 'ala Kitdbi'~-Zerfa ii uşuli'ş
şeri'a li's -Seyyid el-Murtaza, ŞerJ:ıu 
müşkilati Gureri'l-edille ii 'ilmi (uşii
li)'l-keldm li-Ebi'l-lfüseyn MuJ:ıammed 
b. 'Ali el-Başri el-Mu'tezili, ŞerJ:ıu'l-Ya
}silt fi 'ilmi'l-kelam li-Ebi İsJ:ıdls İbra
him İbn Nevba]]t, el-VişaJ:ıu'~-~ehebi 
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ti'l-<j1mi'l-edebi, İnti]:fiidü '1-Müstaşfa 
ii uşı1li'1-fı]:fh 1i'1-Gazzali, Ta<li]:fiit ve 
]J.avaşi "a1e'1-Mufaşşa1 fi'n-na]J.v li'z
Zemal]şeri, Ta]:frirü't-tari]:fateyn ii uşı1-
1i'1-keldm, Ma]:fiilatii'ş-Şi'a, Müna]:fa
zatü (Nai!Zü)'s-Süfyaniyye 1i'1-Ca]J.i?, 
Te1l]işu Na]:fzi's-Süfyaniyye li'1-Ca1Ji?, 
ljallü Seyfiyyati'1-Mütenebbi, er-Re
sa'ilü'd-divaniyye (et-Tev~i<at), Risa1e 
fi'l-le?,?,e ve'l-elem <ald me?,hebi'l-feld
sife, Risa1e fi't-ta<ziye. 
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İBN EBÜ'l-HATIAB 
..., 

( ylk;.ıf .s.l l.)!f ) 

(IV./X. yüzyıl[?]) 

Ebu Zeyd el-Kureşi olarak da anılan 
ve Cemheretü eş<ari'VArab adlı 

eseriyle tanınan edip 

L 
(bk. CEMHERETÜ EŞ'ARİ'I-ARAB). 

_j 

ı İBN EBÜ'l-HAVARI 
..., 

L 
(bk. AHMED b. EBÜ'I-HAVARi). 

_j 

ı 
İBN EBÜ'l-HAYR el-iMRANİ 

..., 

L 
(bk. iMRANi, Yahya b. Sii.lim). 

_j 

ı 
İBN EBÜ'l-HAYR es-SA'LEBI 

..., 

L 
(bk. İBNÜ'd-DÜREYHİM). 

_j 
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İBN EBÜ'l-HISAL 
(J~f .s.i .,)!f ) 

Ebü Abdiilah İbn Ebi'I-Hısal 
Muhammed b. Mes'Gd b. Halsa 

el-Gafikı el-Endelüsi 
(ö. 540/1146) 

Muhaddis, kiltip ve şair. 
_j 

465'te (1 072) Endülüs'ün Ceyyan (Jaen) 
bölgesinde Şeküre'ye (Segura) bağlı Fer
galit'te (Gorgolitas) dünyaya geldi. 463'te 
(1070) doğduğu da söylenmiştir. Yetiş
tirdiği ilim adamlarıyla meşhur bir aileye 
mensup olup kardeşi Ebu Mervan Abdül
melik de dönemin tanınmış katiplerin
dendir. Tahsiline Fergalit'te başlayan İbn 
Ebü'l-Hısal öğrenimini yakın şehirlere se
yahat ederek sürdürdü. Ardından Kurtu
ba'ya (Cordoba) yerleşti ve bundan sonra 
Kurtubi nisbesiyle de anıldı . Ebu Bahr el
Esedi, Ebu Bekir Ga!ib b. Atıyye, Ebu Bekir 
b. Sabık es-Sıkılli ; kendisine Müslim ile 
Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şa]J.i]J.'Ierini oku
duğu ve kendisinden Buhari'nin eş-Şa
]J.i]J.'inin çoğu ile Ebu Davud'un es-Sü
nen'i ve Abdülgani el-Ezdi'nin Müştebi
hü'n-nisbe adlı eserini dinlediği Ebu Ali 
es-Sadefi, birbirlerinden rivayetleri mü
debbec* sayılan Ebü'l-Hasan İbnü'l-Baziş 
gibi alimler faydalandığı hocalardan bazı- . 

larıdır. İbnü'l-Kasir diye tanınan Ebu Ca'
fer Ahmed b. Ahmed, Ebü'l-Kasım İbn 
Hubeyş. İbn Beşküval, Ebu Abdullah Mu
hammed b. Abdurrahman ve daha pek 
çok kimse de ona talebe olmuştur. 

Hadis ve hadis ilimleri yanında tarih, 
edebiyat, şiir gibi alanlarda da iyi yetiş
miş bir alim ve örnek gösterilen bir katip 
olan İbn Ebü'l-Hısal, Murabıtlar Devleti 
yöneticileriyle yakın ilişki içinde bulundu 
ve, önemli mevkilere getirildi. Ali b. Yusuf 
b. Taşfin döneminde ( ı ı 06- ı 14 3) Diva
nü'r-resail'in başına katip tayin edildi ve 
bu göreviyle birlikte diğer bir vezirliği de 
yürütmüş olmalıdır ki "zü'l-vizareteyn" 
lakabını aldı. Uzunca bir süre devam eden 
bu görevi dolayısıyla Fas, Gırnata (Grana
da), Sebte (Ceuta), Saragusta (Saragossa), 
Belensiye (Valencia) gibi pek çok şehri do
laştı, gittiği bazı yerlerde uzun müddet 
kaldı. 

İbn Ebü'l-Hısal, Kurtuba'ya giren Ser
beri Masmude kabilesinin askerleri tara
fından 12 Zilhicce540'ta (26 Mayıs 1146) 
kız kardeşinin oğlu ve damadı Abdullah 
b. Abdülaziz b. Mes'ud ile birlikte evinde 
şehid edildi ve ertesi günü İbn Abbas 
Kabristanı'na defnedildi. Edebiyat, tarih 
ve kitabet sanatındaki b?şarıları sebebiy-

le Endülüs'te İslam hakimiyetinin sona 
ermesinekadar İbn Ebü'l-Hısal'i gölgede 
bırakacak derecede güçlü bir başka isme 
rastlanmadığının söylerrmesi (Makkarl, 
lll, ı 93) onun ilmi seviyesini göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Eserleri. 1. ~ıllü(s-se/:ıtibi)'l-gamame 
ve tav]:fu'1-]J.amame ii mena]:fıbi men 
l]aşşahu Resı11ulliih şallalliihü <a1eyhi 
ve sellem min şa]J.abetihi bi'1-kerame 
ve e]J.allehüm bi-şehddetihi'ş-şadı]:fa 
dare'1-mu]:fiime. Adı çeşitli kaynaklarda 
bu şekilde veya birbirinden farklı kısalt
malarla geçen ve Hz. Peygamber ile zev
celerinin ve bazı yakınlarının biyografile
rine.dair olan eseri İbn Hayr el-işbili mü
ellife Kurtuba'daki evinde birkaç kere 
okumuş (Fehrese, s. 386). Abbas b. İbra
him de bu nüshaya dayanarak Abdülka
dir es-Sufi'nin (ö. ıo91!ı680) istinsah et
tiği bir yazmayı gördüğünü kaydetmiştir 
(el-i<lam, IV, 90; eserin yazma nüshaları 
için bk. Brockelmann, GAL, I, 454). 2. Me
na]fıbü '1- eaşere ve cammey Resulillah. 
Eserde cennetle müjdelerren on sahabi 
ile Hz. Peygamber'in amcaları Abbas ve 
Hamza'nın biyografilerine yer verilmiştir 
(yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, 1, 454-455; Suppl., 1, 629-630). 3. Re
sa'il. İbn Ebü'l-Hısal'in edebi bakımdan 
önemli sayılan pek çok risale kaleme al
dığı anlaşılmaktadır. Resmi görevi dola
yısıyla yöneticiler adına yazdıklarının ya
nında Ebu Bekir İ bnü'l-Arabi gibi devrin 
önde gelen alimlerine, akrabalarına, ho
ca ve talebelerine yazdığı bu risalelerden 
birkaçını talebelerinden ibn Hayr el-işbill . 
bizzat ibn Ebü'l-Hısal'e okuyarak istinsah 
etmiştir. İbn Hayr tarafından bir araya 
getirilmediği anlaşılan ve daha sonra da 
kimin tarafından derlendiği bilinmeyen 
bu risaleleri Muhammed Rıdvan ed-Daye 
tahkik ederek Resa'ilü İbn Ebi'l-ljışal 
adıyla yayımiarnıştır ( Dımaşk ı 408/1 987). 
İbn Ebü'l-Hısal'in risalelerinden birini 
daha önce Abdullah Kennun inceleyerek 
neşretmiştir ("Risaletü ibıi. Ebi'l-Ijışal el
leti nale fiha min kerameti'l-Murabıtln", 
MMİADm.,XXXV [19601. sy. 4, s. ı 1).4. Si
racü'1-edeb. Ebu Ali el-Kali'nin en-Ne
vadir'i ile Ebu İshak İbrahim b. Ali el
Husri'nin Zehrü'1-adab adlı eserleri tar
zında kaleme alındığı söylenen bu çalış
ma (Makkarl. lll, 184) kitabet sanatıyla il
gili mensur bir kitaptır. 5. Lem]J.atü (ljat
fü)'1-bdri]:f ve }:fa?,fü'1-mari]:f. Ebu Amir 
İbn Garsiyye'nin Acemler'in Araplar'dan 
üstün olduğu yolundaki iddiasını reddet
mek amacıyla kaleme alınmış uzunca bir 
risaledir. 


