
iBN HACER ei-HEYTEMT 

eserinde deriemiştir (Seyyid Abdurrah
man b. Muhammed Ba Alevi'nin Bugye
tü'l-müsterşidfn ' inin kenarında basılmış

tır, Kah i re 1371 / 1 952). 
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1 
İBN HADRAVEYH ei-BELHİ 

--, 

(bk. AHMED b. HADRAVEYH). 
L _j 

1 
İBN HAFACE 

--, 

( ~ IQ> 1)1 f) 

Ebu İshak İbrahim 
b. Ebi'I-Feth (b.) Alıdillah (Ubeydillah) 

b. Haface 
ei-Hewari eş-Şukari 

(ö. 533/ 1 139) 

L 
Endülüslü şair. 

_j 

450'de (1 058), Şatıbe ile (Jativa) Belen
siye (Valencia) arasında yer alan ve etrafı 
sularla çevrili olduğu için Ceziretüşşukar 
veya sadece Şukar (Jucar) adı verilen kasa
bada doğdu. Burada başladığı öğrenimini 
Şatıbe, Belensiye ve Mürsiye'de (Murcia) 
sürdürdü . İbn Sükkere diye tanınan 
kadı ve muhaddis Ebu Ali es-Sadefi, 
Ebu İmran Musa b. Ebu Telld , Ebu Be
kir Atık b. Esed ve EbG İshak İbrahim 
b. Savab gibi alimlerden gramer, lu
gat, edebiyat, hadis ve fıkıh dersleri 
aldı. Edebi zevkinin oluşumunda özei
likle İbn Savab'ın büyük tesiri vardır. 
Fıkıh alanında derinleşip "fakih" unva
nıyla anıldığı halde resmi bir görev al
madı. 

Endülüs'ün çeşitli emirliklere (mü!Cı
kü't-tavaif) bölündüğü, bunların bir yan
dan birbirleriyle, öte yandan hıristiyan
larla savaştıkları bir dönemde yaşama
sına rağmen bütün bu olup bitenlere 
ilgisiz kalan İbn Haface, olağan üstü gü
zelliklere sahip Şukar'a çekilerek tabi
atla iç içe yaşamayı tercih etti. Burada 
yaklaşık elli yaşına kadar zevku safa için
de bir ömür sürdükten sonra pişman

lık d uyarak zahidane bir hayat yaşamaya 
başladı. Aynı sebeple şiir yazmayı da bı
raktı (Dfvan 1 nşr. Seyyid Gazi]. neş rede

nin girişi, s. 7). Murabıtlar Emlri EbG İs
hak İbrahim b. Yusuf b. Taşfin'in teşvi
kiyle on yıl sonra yeniden şiire dönerek 
(a.g.e., neşredenin giri ş i, s. 7-8 ) geçmi
şinden duyduğu pişmanlığı ve zühdünü 
ifade eden şiirler kaleme aldı . 25 Şewal 
533'te (25 Haziran 1139) doğum yeri olan 
Şukar'da vefat etti. 

İbn Haface divanını hayatta iken kendi
si tertip eden nadir şairlerdendiL Dost
larının isteği üzerine vefatından on sekiz 
yıl önce derlediği divanına yazdığı mukad-

dirnede sanat hayatının genel çizgileri, 
edebi zevk ve yönelişleriyle etkilendiği şa
irler hakkında önemli bilgiler vermiştir. 

Şerif er-Radi, Mihyar ed-Deyleml, Buhtü
rl ve Sanevberl'nin yanı sıra özellikle ga
zelde Abdülmuhsin es-SGrl (bk. Dfvan, 
nşr.SeyyidGazi, s .6, 12-18,67, 125, 192, 
24 7), gazel- hamase karışımı türde ise 
Mütenebbl'nin (a.g.e., s. 16, 283, 2'84-
285) tesiri altında kalmıştır. Kendisi de 
İbnü'z-Zekkak ve İbn Mutarrif künyele
riyle anılan yeğeni Ali b. Atıyye el-Belen
sl ile EbG Abdullah İbn Aişe başta olmak 
üzere birçok Endülüslü şair üzerinde et
kili olmuştur. 

Divanı methiye, mersiye, gazel. züh
diyyat, ihvaniyyat, hamriyyat ve özel
likle tabiat tasviri gibi geleneksel te
malarda yazılmış manzumelerden oluş
maktadır. Hiciv ve fahriye türü şiir yaz
mayan İbn Haface, Endülüs şiirine has 
bir tür olan müveşşaha da ilgi duyma
mıştır. Edebiyata düşkün ve sanatkar
ları takdir eden emlrlere yakın olmak, 
onların saraylarında yaşamak gibi bir 
düşüncesi olmamış , şiirlerinde onlara 
yer vermemiş, para kazanma veya he
diye alma amacıyla methiye yazmamış
tır. Methiyelerine konu olanlar genellik
le fakih, kadı ve vezirler olup bunların 
çoğu onun hocaları veya okul arkadaş
larıdır. 

İbn Haface'nin divanında tabiat güzel
liklerini ve eğlence meclislerini tasvir eden 
şiirler önemli bir yer tutar. Onun şiirleri 
tabiattaki güzellikleri yansıtan bir tablo 
gibidir. Bu durum onda adeta bir karak
ter haline geldiği için çağdaşları tarafın

dan "Endülüs'ün bahçıvan!" (cennan) diye 
anılmıştır. Bağ , bahçe ve çiçek tasvirleriy
le ünlü Doğulu şair Ebu Bekir es-Sanevbe
ri ile de (ö . 334/946) bu yönüyle karşılaş
tırılan İbn Haface'ye Endülüs'ün Sanev
beri'si lakabı verilmiştir. Gençlik günleri
ni birlikte geçirdiği arkadaşları için teb
rik, taziye, teselli , methiye, mersiye, tas
vir ve gazel tarzında yazdığı şiirler (ihva
niyyat) divanın yaklaşık üçte birini oluştu
rur. Şair , kendi dönemindeki içtimal ve 
siyasi olaylardan kopuk bir ömür geçirdi
ği için şiirleri tarihi belge olma vasfından 
uzaktır. İbn Haface, genellikle Endülüs 
Arap şiirinde çok tutulan kısa şiir formu
nu tercih etmiş, tasvirlerinde daha çok 
meyve, bahçe, ud çalan zenci kadınlar, 
şarap dolduran kambur zenciler, bazı 
hayvanlar, nehirler gibi objeleri kullan
mıştır. 



Şiirleri yapı bakımından sağlamsa da 
ifade ve anlamın zihinde meydana getir
diği etki açısından her zaman başarılı de
ğildir. İstiare, teşbih, cinas ve tıbak gibi 
bedi' ve beyan sanatlarını çok kullanması 
anlamın zaman zaman kapalı kalmasına 
yol açm ı ş. kullandığı terimler. şiirin duy
gusaLboyutunu gölgeleyerek donuk ve 
soğuk bir mahiyet almasına sebep olmuş
tur. Bununla birlikte özellikle tabiat tas
viri alanında daha sonraki şairler üzerin
de büyük ölçüde etkili olmuş ve "Hafaci 
üslCıbu" diye anı lan üslübu Endülüs'te 
uzun süre taklit edilmiştir. 

İbn Hafike'nin divanının Mustafa Sela
me en-Neccari tarafından yapılan ilk neşri 
(Kah i re 1286/1869; Beyrut 1961, 2. bs), ka
fiyelerine göre alfabetik olarak diziimiş 
256 kasideyi (2855 beyit) ihtiva eder. Bu 
yayımda şairin divanı için kaleme ald ığı 

uzun mukaddime ile bazı kasidelere yaz
dığı mensur mukaddime ve ta'likler çı
karılmıştır. Kerem el-Bustani'nin ger
çekleştirdiği neşirde ise ( Beyrut ı 3811 
196 1) şiirler konularına göre tertip edil
miştir. Divanın Seyyid (Mustafa) Gazi ta
rafından yapılan neşri (İskenderiye 1960) 

309 kaside (3304 beyit). kırk üç mektup 
ihtiva eder. Bunun altm ı ş altı kıta (356 

beyit) ve yirmi üç mektuptan oluşan kıs
mı naşir tarafından derlenmiş ve bir 
zeyil halinde divanın sonuna eklenmiş
tir. Divanın açıklamalarla birlikte İngi
lizce çevirisi Arthur Wormhout tarafın
dan William Pe n n College yayınları ara
sında yayımianmış ( 1987), ispanyolca 
çevirisi Mahmud Sobh (Valencia 1986; 

Madrid 1992) tarafından gerçekleştiril

miştir. 

İbn Haface'nin biyografisini ihtiva 
eden eserlerde dostlarına, arkadaşla
rına. resmi makamlara. vali ve vezirle
re gönderdiği bazı mektupları yer almak
tadır. Divanında bulunan kırk üç mek
tup. bazı kasidelerine yazdığı mukad
dirneler ve divanın mukaddimesi şairin 
başlıca nesirlerini teşkil eder. Ayrıca 
onun lugata dair ilginç bir eserinin oldu
ğu rivayet edilmektedir (Abdülvehhab b. 
MansGr, I, 59) . 

İbn Haface'nin hayatı ve şiirleri hak
kında müstakil çalışmalar yapılmıştır. 

- Bunlar arasında Muhammed Rıdvan ed
Daye. Hamdan Haccaci. Abdurrahman 
Cübeyr. Kerrüriı BQ Medyen ve Magda 
Mohamed al-Nowaihi'nin çalışmaları özel
likle zikredilebilir (bk bibl .). 
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İBN HAFIF 
(~1)!1) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Hafif b. İsfikşad ed-Dabbl 

(ö . 371/ 982) 

Hafifiyye silsilesinin 
kurucusu olan siifi. 

_j 

Muhtemelen266'da (879) Şiraz'da doğ
du. "Şeyh-i kebir. şeyh-i meşayih, şeyh-i 
Şirazi" gibi unvanlarla da anılır. Aslen 
İran'ın Deylem eyaletine bağlı Kelaşem 

iBN HAFIF 

kasabasındandır. Büyük babası İsfikşad 
(isfikşar) hakkında bilgi yoksa da adından 
hareketle devlet adamlarına at yetiştirme 
işiyle meşgul olduğu söylenebilir. Babası 
Hafif. Saffari Hükümdan Amr b. Leys'in 
ordusunda subay iken görevinden ayrılıp 
Nişabur'a giderek dini hayata yöneldi. Bu
rada Kerramiyye mezhebi mensuplarının 
önde gelenlerinden birinin kızıyla evlen
di. Bir süre sonra tekrar askerlik görevine 
dönerek Amr b. Leys ile birlikte Şiraz 'a 

gitti. İbn Hafif burada dünyaya geldi. Oğ
lunun ismine nisbetle Ümmü Muham
med diye tanınan ve kadın evliyalar ara
sında zikredilen annesinin (Cami. s. 235) 

Kadir gecesinin işaretlerini dış alemde 
arayan oğlunu bu geceyi kendi iç alemin
de araması gerektiğini söyleyerek uyar
dığı söylenir. İbn Hafife annesi hırka giy
dirmiş olup (Ebü 'l-Hasan ed-Deyleml. Si
retü Ebi 'Abdillah, s. ı ı) daha sonra ona 
İbn Ata da hırka giydirmek istemişse de 
annesinin hırkasına bağlı kalmak gerek
tiğini düşündüğü için bunu kabul etme
miştir. 

Kaynaklarda verilen bilgilerden İbn Ha
fif in çocukluk ve gençlik yıllarını yoksul
luk ve s ı kınt ı içinde geçirdiği anlaşılmak
tadı r. Bizzat kendisi. yoksulluğunun de
recesini anlatmak için kırkyıl boyunca fit
re vermesini gerektirecek ölçüde mali im
kana sahip alamadığını söyler (a.g.e., s. 
19) . Bu bilgi onun küçükyaşta babasını 
kaybettiğini de göstermektedir. 

İbn Hafif. bir yandan geçimini sağla
mak için çalışırken öte yandan Şiraz'ın ün
lü alim ve şeyhlerinin meclislerine devam 
etti. Ebü'l-Abbas Ahmed b. Yahya, Ca'
fer-i Hazza, Ebu Bekir Muhammed el
Ataidi gibi alimlerden faydalan dı. Ebu Be
kir el-Ataidi, Abdullah b. Ahmed eş-Şar
dani. Bazran el-Hayyat, Abdullah el-Erze
gani ve Muhammed et-Temmar gibi alim
Ierden hadis okudu (a.g.e., s. 208, 214) . 

Şafii fıkıh alimi Ebü'I-Abbas İbn Süreye'
den fıkıh, Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'den Bas
ra'da kelam dersleri aldı. Her gece kırk 
hadis yazardı; ölümüne kadar kendisin
den hadis dinleyenler oldu. Hadis konu
sunda ondan istifade edenler arasında 
kelam alimi Kadı Ebu Bekir el-Bakıllan"i, 
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi. Ebu 
Nuaym el-İsfahani gibi meşhur simalar 
da vardır. 

İbadete büyük önem veren. çocuklu
ğundan itibaren çetin bir riyazet ve mü
cahede hayatı yaşayan İbn Hafif tasav
vuftaki yetişmişliği yanında hadis, fıkıh , 
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