
iBN EBÜ'I-HADID 

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-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. 



Döneminde yaygın olan nazım ve n esir 
türlerinde örnekler veren İbn Ebü'I - Hı" 
sal'in, Hariri'nin e1-Ma]famat'ı tarzında 

ve onu eleştirrnek amacıyla yazdığı maka
meleriyle Ebü'I-Aia ei-Maarrl ve İbn Nü
bate ei-Hatlb'in risaleleri tarzında onları 
tenkit için kaleme aldığı h it<:\ be ve şiirleri 
önemli görülmektedir. Hz. Peygamber'in 
soyunu ve sahabeyi öven Mi<racü'1-me
na]fıb ve minhacü '1-J:ıasebi'ş-şa]fıb'ı 
uzunca bir kasidedir. Hacminden ötürü 
müstakil nüshalar halinde de yazılan kasi
de (nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, 
ı, 455) Resd'il'in Rıdvan ed-Daye neşrin
de eserin sonuna eklenmiştir (s. 627-637). 

Yine Resa'il arasında yer alan (s . 370-

390) Mu<araza 1i-Mu1]fa's-sebil de İbn 
Ebü'I-Hısal'in. Ebü'I -Aia ei-Maarrl'nin 
Mu1]fa's-sebi1 fi'1-va<? ve 'z-zühd'ü tar
zında ve ona nazlre olarak kaleme alın
mış olup (DMBİ, ll, 646) müstakil nüsha
ları da vardır(Brockelmann, GAL, l, 455). 
Onun bunlardan başka e1-Menhec ii 
mu<arazati'1-mübhec adlı bir eserinden 
de söz edilmiştir (İbn Hayr, s. 386). 
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Iii EBUBEKiR SiFiL 

ı 
İBN EBÜ'l-İSBA' 

ı 

( ~t'' ldı 0-! f) 

Ebu Muhammed Zekiyyüddin 
Abdülazim (Abdüsselam) b. Abdilvahid 

b. Zafir ei-Mısrl 
(ö. 654/1256) 

Bedi' ilmine dair 

L 
eserleriyle tanınan edip ve şair_ 

_j 

Kaynakların çağuna göre 585 (1189) 
veya S89'da (1193) Mısır'da doğdu. İb
nü's-Sabun! ise onun Muharrem S9S'te 
(Kasım 1198) Mısır'da dünyaya geldiğini 

bizzat kendisinden duyduğunu kaydet
mektedir ( Tekmiletü İkmali'l-İkmal, s. ı3-
ı4). Ancak 23 Şevval 6S4'te ( 13 Kasım 
1256) Mısır'da vefat ettiği (a.g.e., s. ı3-
ı4) kesin olduğuna ve bu sırada altm ış 

beş yaşında bulunduğuna göre (Makrli1, 
ı. 40 ı) 589'da (1193) doğmuş olmalıdır. 
Mısrl, Bağdadl, Kayrevani ve Advanl nis
beleriyle de anılır. Kendisine Advanl nis
besi verilmesi, muhtemelen Cahiliye şairi 
Zülisba' ei-Advanl ile isim benzerliği sebe
biyle yapılmış bir karıştırmadan kaynak
lanmıştır. Zira bu şairin neslinden gelme
si veya şairlikte ona benzetilerek bu nis
benin verilmiş olması ya da soyunun Ad
van kabilesine dayanması uzak ihtimaller 
olarak görülmektedir. 

İbn Ebü'I-İsba' hadis alimi Muhammed 
Zekiyyüddin ei-Münzirl, Şafii kadısı ve şair 

İbn Senaülmülk ile Sirac ei-Verrak, Afifüd
din et-111imsanl ve Ebü'I-Hüseyin ei-Cez
zar gibi edip ve alimlerden tefsir. hadis 
ve fıkhın yanı sıra dil ve edebiyatla ilgili 
dersler aldı. 

Hayatının önemli bir kısmını EyyGbl 
Devleti zamanında geçiren İ bn Ebü'I-İs
ba'. Şam'a ve lrak'a yaptığı birçok seyahat 
sırasında dönemin halife, emir ve valile
riyle, özellikle EyyQbl hanedanına mensup 
devlet adamlarıyla yakın ilişkiler kurdu. 
Bunların birçağuna kasideler yazdı. Bu
nunla beraber hiçbir resmi görev kabul 
etmediği gibi yazdığı kasideler için kim
seden herhangi bir karşılık da bekleme
di. Hac farlzasını yerine getirdikten sonra 
Mısır'a dönerek hayatının sonuna kadar 
dil, edebiyat ve Kur'an ilimleriyle meşgul 
oldu. 

Baha Züheyr, İbn MatrGh, Ebü'I-Hüse
yin ei-Cezzar gibi Mısır'ın ünlü şairleriyle 
çağdaş olan İ bn Ebü'I- İ sba' "M ısır şairi" 
unvanıyla tanınmıştır. Ta]J.rirü't-Ta]J.bir 
ve Bedi'u'1-Kur'an adlı eserleriyle Abba
si'nin Me<ahidü 't-tenşiş 'i, İbn Şakir ei
Kütübl'nin Fevatü '1-Vefeydt'ı, İbn Tağrl
berdl'nin e1-Menhe1ü'ş-şafi'si ve Örne
ri'nin Mesa1ikü'1-ebşar'ı başta olmak 
üzere edebiyat ve tabakat kitaplarında 
birçok şiiri yer almaktadır. Ta]J.rirü 't-Ta]].
bir'inde muhtelif edebi sanatlara dair 
kendi şiirlerinden verdiği örneklerden şiir
lerinin edebi sanatlarla örülü olduğu anla
şılmaktadır. Nitekim el-Melikü'I-Eşref MG
sa için yazdığı bir kasidenin daha ilk bey
tinde on altı edebi sanat kullandığım 
kendisi belirtmektedir ( Taf).rirü 't-Taf).bir, 
s. 6ı4) Ona göre şiir. titizlikle seçilmiş in
ce lafızlarla örülü olmalı, ifade edilmek is
tenen manayı şeffaf bir cam fanus gibi 
yansıtmaiıdır (a.g.e., s. 408). 

İBN EBÜ'I-iSBA' 

İbn Ebü'I-İsba'ın kasidelerini iki grup
ta değerlendirmek mümkündür. Bunla
rın bir kısmı, EyyGbl hanedam başta ol
mak üzere devlet büyükleri için yazdığı 
klasik tarzdaki kasidelerdir. Diğer grubu 
Hz. Peygamber, Ehl-i beyt ve Huleta-yi 
Raşidln hakkındaki şiirler ol uşturur. Şair 

bu tür şiirleri Şı]J.QJ:ıu'1-meda'iJ:ı adlı di
vanında toplamıştır. Onun, Kadi İyaz'ın 
eş-Şifd'ında Resul-i Ekrem ~in nübüvvet 
delilleri ve sıfatiarına dair verdiği bilgile
ri nazma çektiği 31 S beyitten meydana 
gelen kasidesinin bu tür şiirleri arasında 

müstesna bir yeri vardır. Uzunluğu sebe
biyle Şı]J.QJ:ıu'1-meda'iJ:ı 'ine almayıp müs
takil olarak istinsah ettiği ( Bedi'u '1-}fur
'an, s. 290-29ı) bu kasidede Kur'an-ı Ke
rlm'in i 'cazına, fesahat ve belagatına dair 
beyitler de yer alır (a.g.e., s. 29ı; Taf).rirü't
Taf).bir, s. 422) 

Aynı zamanda Şafii fakihi olarak tanın
masına (Makrlzl, I, 40 ı), zühd ve takva sa
hibi olmasına rağmen İbn Ebü' I-İsba' ~e
leneğe uyarak şiirlerinde şarap ve kadeh 
gibi din dışı sembolizme de yer vermiştir. 
Tabiat tasvirleriyle ördüğü gazellerinde 
müstehcen parçalara da rastlanır. TaJ:ıri
rü't-TaJ:ıbir'inde, teşabühü'l-etraf sana
tına örnek olarak gösterdiği beyiUer gü
zel bir gazel parçası olduğu kadar edebi 
açıdan da dikkat çekicidir. Aynı şekilde 
ağır ve tahiş sayılabilecek hiciv parçaları 
da nazmeden İbn Ebü'I-İsba'ın hikmet, 
mev'iza ve zühde dair şiirleri de vardır. Bu 
tür şiir leri arasında Hz. Ali'nin bir hutbe
sinden esinlenerek kaleme ald ı ğı, onun 
erdemlerini dile getirdiği manzumesi özel 
bir önem taşır. Zamanın edip ve şairleriy
le yaptığı atışmaları ve nazlreleriyle mer
siyeleri dışında dostluk, vefasızlık ve za
manın kötülüğü gibi ternalara yer verdiği 
şiirleri de bulunmaktadır ( Taf).rfrü 't-Taf).
bir, S. 447, 5ı5). 

Eserleri. İbn Ebü'l-İsba'ın başlıca eser
ler i şunlardır: 1. Ta]J.rirü't-Ta]J.bir (fi şı
na'ati'ş-şi'r ve'n-neşr ve beyani i'cazi'l
}fur'an) . Müellif, et-Ta]J.bir (fi 'ilmi'l-be

di') adlı daha hacimli eserinden ihtisar 
ettiği bu kitabında ele aldığı bedl' sanat
larının tanımlarını yapmış. türlerini anlat
mış, bun ları şiir ve nesirden, Kur'an ve 
hadisten verdiği örneklerle açıklamıştır. 

üç bölümden meydana gelen eserin ilk 
bölümünde asli sanatlar olarak nitelenen 
ve on yedisini İbnü'I-Mu'tezz'in. on üçü
nü Kudame b. Ca'fer'in tanımladığı top
lam otuz edebi sanat incelenmiştir. İkinci 
bölümde, bu iki alimin zamanından mü-
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