
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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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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ellifin zamanına kadar oluşan ve fer'l sa
natlar adını verdiği altmış beş edebi sa
nat ele alınmıştır. Bu bölümde müellifin 
bazı sanatlara verilen adları beğenmeyip 
değiştirdiği görülür. Mesela "tesblğ"e "te
şabühü'l-etraf" (a.g.e., s. 520). "teşrl'"e 
"tev'em" .(a.g.e., s. 522) adını vermiştir. 
Müellif, eserin üçüncü bölümünde kendi 
buluşu olan otuz sanattan söz etmekte
dir. Eser Hifnl Muhammed Şeref tarafın

dan tahkik edilerek yayımlanmıştır (Ka
hire ı 383). z. Bedi'u'l-Kur,an. Eserin adı 
bazı kaynaklarda Beda,i'u'l-Kur,an ola
rak kaydedilmekteyse de doğrusu Be
di'u'l-Kur ,an'dır. Müellif, TalJ,rirü 't-TalJ.
bir'in Kur'an'la ilgili edebi sanatlar kısmı
nı yeniden ele alarak meydana getirdiği 
bu eserinde 1 09 edebi sanatı incelemiş 
ve bu sanatlara Kur'an'dan örnekler ver
miştir. Muhtemelen Kur'an'dan örnekle
rini bulamadığı için TalJ,rirü't-TalJ,bir'de 
geçen yirmi iki sanattan söz etmemiştir. 

Ancak daha sonraki bazı müellifler bunla
rın bir kısmına Kur'an'dan örnekler bul
muşlardır. Öte yandan TalJ,rirü 't-TalJ,bir'
de bulunmayan altı sanattan daha(tafsll, 
ilca', tanzlr, remz ve lma·, tefrlk ve cem', 
lafza güzellik veren ziyade) söz etmiştir. 
F'arsça'ya da tercüme edilen (Meşhed 
ı 368) Bedi'u'l-Kur,an Hifnl Muhammed 
Şeref tarafından tahkik edilerek yayım
Ianmıştır (Kahire 1377/1957, 1972). TalJ.
rirü't-TafJ.bir ve Bedi'u'l-Kur,an'ın mu
kaddimelerinde yararlandığı 1 OO'e yakın 
kaynağı müellifleriyle birlikte zikretme
si ve bunlardan bazılarını tenkit etmesi 
eserlerin değerini arttırmaktadır. 3. Ki
tfıbü'l-Ijavfıtıri's-sevani/J. ii ~ikri sera,i
ri'l-fevati/J.. Sure başlarının te'vil ve tef
siriyle ilgili olan bu eserin adı bazı kaynak
larda el-Cevahirü's-seva,ilJ. ii sera,iri'l
]fara,ilJ. şeklinde geçmekteyse de müellif 
Bedi'u'l-Kur,an'da (s . 254) eseri bu adla 
zikretmektedir. Bu eser de Hifnl Muham
med Şeref tarafından tah ki k edilerek ya
yımlanmıştır (Kahire 1960) 4. Kitdbü'l
Emşal (Dürerü '1-emşal). Müellif bu ese
rinde önce Kur'an'da, ardından Kütüb-i 
Sitte'de geçen meselleri alfabetik olarak 
açıkladığını, daha sonra muallakalar, ha
mase, Iamiyyetü'l-Arab, Iamiyyetü'I
Acem, Süveyd b. Ebu Kahil'in kasidesi, 
Ebu Züeyb ei-Hüzell'nin mersiyesi, Ebu 
Nüvas, Ebu Temmam, Buhtürl, ibnü'r-Ru
ml ve Mütenebbl gibi eski ve yeni Arap 
şairlerinin şiirlerinde geçen mesel haline 
gelmiş parçalara, en sonunda da atasöz
lerine yer verdiğini söyler ( Taf:ırfrü 't- Taf:ıbir, 
s. 2 ı 9). s. ŞılJ.fıfJ.u'l-meda,ifJ.. İbn Ebü'I-
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isba'ın Hz. Peygamber'i, Ehl-i beyt'i, Hu
lefa-yi Raşidln'i öven. Kur'an-ı Kerim'in 
edebiyat ve belagata ilişkin güzelliklerin
den, i' cazından ve üslup hususiyetlerin
den söz eden şiirlerini ihtiva eden eserin 
(Bedi'u'l-Kur,an, s. 290-29ı) Darü'I-kütü
bi'l-Mısriyye'de mikrofilmi bulunmakta
dır (Edeb, nr. 4931 ). 6. Kaşidetü İbn Ebi'l
İşba' (yazma nüshası ve şerhiiçin bk. Sü
leymaniye Ktp., Laleli, nr. 277ı, 2772;Aya
sofya , nr. 3928). 

İbn Ebü'I-isba'ın diğer eserleri de şun
l ardır: (Beyanü) 'I-burhan ii i'cazi'l
Kur,an, el-Kafile bi-te,vili "tilke 'aşe
retün kamile", eş-Şfıfiye ii 'ilmi'l-]fiifi
ye, el-Mizan ti't-tercilJ. beyne keldmi 
Kudame ve l]uşumih (başta İbn Reşl~ 
olmak üzere Hasan b. Bişr el-Amidl ve Zi
yaeddin ibnü'I-Eslr gibi ediplerin Kudame 
b. Ca'fer'in Nai).dü'ş-şi'rve Nal).dü 'n-neşr 
adlı eserlerine yöneltmi ş oldukları eleş

tirilere cevap mahiyetindedir), Vaşiyyetü 
İbn Ebi'l-İşba' ile'l-küttab ve'ş-şu'ara' 
(Ebu Temmam'ın Buhtürl'ye yaptığı vasi
yetin İbn Ebü'l-isba ' tarafından edebiten
kit konusu ilave edilerek yazı lmış şeklidir; 
önceki eserin bir bölümü olup öneminden 
dolayı ayrı bir eser olarak söz edilmekte
dir). 
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Ebü'I-Hasen Sadrüddin 
Ali b. Alaiddin 

Ali b. Muhammed ed-Dımaşki 
(ö . 792/1390) 

Hanefi fakihi. 
_ı 

22 Zilhicce 731 (26 Eylül 1331) tarihin
de muhtemelen Dımaşk'ta doğdu. Birçok 
alim yetiştiren bir aileye mensup olup 
ataları Dımaşk'ın 70 mil güneyindeki Ez
riat'tan (Derea) gelerek o sırada Dımaşk'ın 
kenar semtlerinden olan Salihiyye'ye yer
leştiklerinden Ezral ve Salih! nisbesiyle 
de anılmaktadır. İbn Ebü'l-iz lakabını bü
yük dedelerinden Ebü'l-izz'e nisbetle al
mıştır. 

Dedesi kadılkudat, babası kadı olan İbn 
Ebü'I-iz, bilhassa Takıyyüddin ibn Teymiy
ye'nin fikirlerinin tartışılmaya devam edil
diği Dımaşk gibi bir ilim ve kültür muhi
tinde yetişti. Hocaları hakkında tabakat 
kitaplarında ayrıntılı bilgi bulunmamak
la birlikte tahsilini muhtemelen babasın
dan ve yakın çevresindeki alimlerden yap
tı. ilim tahsili için herhangi bir yolculuğa 
ç ıkmaması. içinde yaşadığı bölgenin bu 
yönden tatminkar bir seviyeye sahip ol
masıyla ilgilidir. 748 (1347) yılında Kay
maziyye Medresesi'nde ders vermesi, er
ken sayılabilecek bir yaşta islami ilimlerde 
yetkin bir seviyeye ulaştığını göstermek
tedir. Öte yandan İbn Teymiyye'nin öğ
rencileri İbn Kayyim ei-Cevziyye ile Ebü'I
F'ida İbn Kesir'den önemli ölçüde fayda
lanmış olmalıdır. Zira onun Selefi görüş
leri benimsemesinde, taklit ve taassuba 
karşı çıkmasında bu alimierin büyük tesi
ri görülmektedir. Meşhur eseri ŞerlJ,u'l
'A]fideti't-Tahaviyye'de, muhtemelen 
o dönemdeki tartışma ortamı uygun ol
madığı için ibn Teymiyye'nin adını açıkça 
zikretmemesine karşılık İbn Kayyim'i iki 
(I, 272: ıı. 603), İbn Keslr'i de üç yerde (1. 

277; ll, 480, 603) "şeyhimiz" diye anmıştır. 
Tabakat kitaplarında öğrencileriyle ilgili 
herhangi bir kayda rastlanmamakla be
raber Sehavl. hocalarından ibnü'd-Deyrl'
nin İbn Ebü'I-izz'in talebelerİnden oldu
ğunu söylemektedir (e<;t-Pav,ü'l-lami', lll, 
249). 

Kaymaziyye'deki öğretim görevinin ar
dından Rükniyye, izziyyetü ·ı -Berraniyye 
ve Cevheriyye medreselerinde ders veren 
İbn Ebü'I-iz, 776 (1375) yılının sonlarında 
amcasının oğlu Necmeddin'in Mısır kadı
lığına tayin edilmesi üzerine ona vekale-


