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liyorsa da bu kesin değildir. 27 Reblülev
vel 469'da (29 Ekim 1 076) vefat etti. 

Edebiyata ilgi duymak ve bu alanda 
yüksek seviyede zevk ve yetenek sahibi ol
makla beraber İbn Hayyan 'ın asıl tema
yüz ettiği saha tarihtir. Tabakat kitapla
rında "Endülüslü tarihçilerin sultanı. En
dülüs tarihinin bayraktarı" unvanlarıyla 
anılır. Gerek sonraki tarihçi ve edebiyat
çıların onun eserlerinden bol miktarda 
nakillerde bulunması. gerekse el-Mıi]fte
bes adlı tarihinin günümüze intikal ede
bilen kısımlan üzerinde yapılan çalışma
lar İbn Hayyan'ın bu nitelendirmeleri ha
kettiğini göstermektedir. 

İbn Hayyan. Endülüs tarihinin kendi ya
şadığı dönemden önceki kısmını ele alır
ken kaynaklardaki bilgileri nakledip ten
kide tabi tutmuş, daha sonra doğru bul
duğu rivayetleri kaydetmiştir. Yaşadığı 
dönemi yazarken şahsi müşahedelerine 
ve belgelere dayanmış . olaylarla ilgisi bu
lunan kişilerin bilgisine de başvurmuştur. 
Olayları sebep-sonuç bütünlüğü içerisin
de görmeye çalışmış. bundan hareketle 
bir olaya temas ettikten sonra yol açabi
leceği muhtemel gelişmelere de işaret 
etmiştir. Bu bakımdan onun İbn Haldun'a 
öncülük ettiği söylenebilir. Hadiselerin 

r oluşumu ve sonuçlanmasında ilahi irade
nin r olünü de vurgulamayı ihmal etme
yen İbn Hayyan. rivayetlerinde ve olayla
rın tahlilinde tarafsız olmakla beraber 
devletin düzeni ve toplumun dirliği söz 
konusu olduğunda aynı tarafsızlığı koru
yamamış. ülkenin birliğini bozanları sert 
bi.r dille tenkit etmiştir. Kolay anlaşılır bir 
üslüba sahip olan İbn Hayyan eserlerinde 
sık sık edebi sanat ve tabir iere yer vere
rek tarihle edebi zevki birleştirmiştir. 

Eserleri. İbn Hayyan'ın çeşitli ilim dal
larında ellinin üzerinde eser yazdığı kay
dedilmektedir. Ancak el-Mu]ftebes'in 
bir kısmını neşreden Mahmud Ali Mekkl 
onun eserlerinin fazla olmadığı görüşün
dedir (a.g.e., n eşreden in girişi, s. 66) Baş

lıca eserleri şunlardır: 1. el-Mu]ftebes 
min enbô.'i ehli'l-Endelüs (el-Muk:tebes 
f[ al]bari beledi'l-Endelüs, el-Muktebes f[ 
tarfi]i'l-Endelüs). Endülüs'ün fethinden 
Halife ll. Hakem döneminin (961-976) so
nuna kadarki tarihini içine alır. Yıllara göre 
kaleme alınmış olan eserden Endülüs'ün 
siyasi tarihi yanında ekonomik ve sosyo
kültürel durumu ile meşhur şahısların ha
yatlarına dair bilgiler edinmek mümkün
dür. Müellifın. eserleri günümüze ulaşma
mış olan İbnü'n-Nizam, İshak b. Selerne 
el-Kaynl. Ferec b. Sellam el-Bezzaz gibi 
tarihçilerin kitaplarından istifade etmesi 
eserin değerini arttırmaktadır. İbn Hazm'ın 
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on cilt olduğunu söylediği el-Mu]ftebes'in, 
ll. Abdurrahman'ın (822-852) son birkaç 
yılı ile oğlu Muhammed döneminin (852-
886) önemli bir kısmını. Emir Abdullah 
dönemini (888-9 ı 2), lll. Abdurrahman'ın 
ilk otuz yılını (9 ı 2-942) ve son olarak ll. 
Hakem döneminin 970-974 yıllarını kap
sayan kısımları bugüne ulaşmıştır. Ese
rin. I. Hakem döneminin tamamını (796-
822) ve ll. Abdurrahman döneminin bü
yük bir bölümünü kapsayan kısmı 1950'
li yıllarda Evarista Levi- Provençal'in kü
tüphanesinde bulunmaktaydı. Ancak bu 
kısım daha sonra kaybolmuştur. el-Mu]f
tebes'in 232-267 (846-881) yıllarını kap
sayan bölümü Mahmud Ali Mekkl (Bey
rut 1393/1973), 275-300 (888-913) yılla
rı arası Melchor Antuna ( Chronique des 
regne du calife umayyade 'Abd Allaha 
Cordoue, Paris ı 937) ve İsmail ei-Arabl 
( Mağrib 1 990), 299-330 (911-942) yılla
rına ait kısım Pedro Chalmeta (Rabat
Madrid 1979, 1 982), 360-364 (970-975) 
yılları arası Abdurrahman Ali el-Hacci 
( Beyrut 1965) , küçük bir bölümü de Levi
Provençal - Emilio Garcfa G6mez (al-An
da/us, XIX 11 950], s. 295-3 ı 5) tarafından 
neşredilmiştir. Eserin 275-300 (888-913) 
yılları arasındaki olayları içeren kısmını 
K h. Ghorayyib ( Cuadernos de historia de 
Espana içinde, Buenos Aires ı 952), 299-
330 (911-942) yıllarına ait kısmını Maria 
Jesus Viguera- Federico Corriente (Sa
ragossa 1981), 360-364 (970-975) yılları 
arasını Emilio Garcfa G6mez (Madrid 1967) 
ispanyolca'ya çevirmiştir. z. el-Metin. 
399-463 ( 1008-1 071) yılları arasında ge
çen olayları ele alır. İbn Hayyan bu eserin
de anlattığı olayların pek çağuna bizzat 
şahit olmuştur. Dönemin siyasi, içtimal 
ve fikri yapısı açısından önemli bir eser 
olan el-Metin günümüze intikal etme
mekle beraber başta İbn Bessam eş-Şen
terin! olmak üzere diğer Endülüslü mü
elliflerin yaptıkları nakiller sayesinde ma
hiyeti hakkında geniş bilgi sahibi oluna
bilmektedir. Altmış cüz olduğu kaydedi
len esere Beyyasi bir zeyil yazmış. Abdul
lah Cemaleddin de el-Metin hakkında 
bir doktora tezi hazırlamıştır ( 1978, Mad
rid Üniversitesi) 3. Al].bô.rü'd-devleti'l
Amiriyye . ll. Hişam döneminde (976-
1009, lOl0- 1013) Endülüs Emevl Dev
leti'nde iktidarı ele geçiren Amirller 
hakkındadır. 4. el-Batşatü'l-kübrô.. İbn 
Abbad el-Mu'temid-Alellah'ın Kurtu
ba'yı işgalini ve Cehverl hanedanının yı
kılışını anlatan bir eserdir (ayrıca b k. 
İbn Hayyan, el-Muktebes, neşredenin gi
rişi, s. 82-84; Muhammed Abdullah İnan, 
S. 278). 
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Ebü'l-Fityfm Muhammed b. Sulti'ın 
b. Muhammed b. Hayyus 

el-Ganevi ed-Dımaşkı 
(ö. 473/1081) 

Methiyeleriyle tanınan 

L 
Arap şairi. 

..J 

394 (1 004) yılında Dımaşk'ta doğdu. 
Mustafe'd-devle lakabıyla da anılır. Zen
gin bir ailenin çocuğudur. Büyük dedesi 
Heysem. Halife Mu'tasım-Billah 'ın ku
mandanlarındandı. Dedesi Hayyus'un 
adıyla tanınan babası Sultan b. Muham
med emir olduğu için İbn Hayyus emir 
diye de anılır (İbn Hallikan, IV, 64). 

İbn Hayyus. muhtemelen dayısı Kadı 
Ebu Nasr Muhammed b. Ahmed b. Ha
run'un yanında eğitim gördü. Ebu Mu
hammed Hasan b. Ahmed es-Semerkan
dl ve Kadı Yahya b. Ali el-Kureşl gibi alim
lerin İbn Hayyus'tan hadis rivayet ettikle
ri kaydedilmekteyse de bu bilgiler doğru 
olmamalıdır (Zehebl, XVIII, 413). Bu yan
lışlığın, bir fakih olan kardeşi Ebü'l-Me
karim Muhammed b. Hayyus ile karıştırıl-



m ış olmasından kaynaklandığı söylene
bilir. 

Bir methiye şairi olarak tanınmasını 
sağlayan ilk şiirlerini ibn Hayyus Türk ku
mandanı Anuş Tegin ed-Dizberl için yaz
dı. 420 (1029) yılında Fatımi Halifesi Za
hir- Lii'zazidlnillah tarafından kabile ayak
lanmalarını bastırmak için görevlendiri
len Anuş Tegin'in savaşlarını öven iki ka
side yazarak kendisiyle yakın ilişki kurdu. 
ibn Hayyus on üç yıl boyunca Anuş Te
gin'in hizmetinde bulundu. Bu süre için
de onu öven kırk kaside kaleme aldı (Ha
lll Merdem Bek. s. 161-163; Abd ülhafız 

ibrahim ed-DemTsT. s. 59-60). 

ibn Hayyus. Anuş Tegin'in 433 (1041 -
42) yılında ölümünden sonra Şam'ın yeni 
yöneticisi Nasırüddevle Hasan b. Hüseyin 
el-Hamdanl'yi öven on kaside yazdı. Yöne
tirnde baş gösteren istikrarsızlık sebebiy
le bir süre sonra Şam'dan ayrılarak Fatı
ml yönetiminin merkezi Kahire'ye gitti. 
Burada Fatımi Halifesi Müstansır- Billah'ın 

veziri Ebu Muhammed Hasan b. Ali el-Ya
zCırl'nin sekiz yıl ( ı 050-1 058) süren vezir
liği sırasında ona on bir kaside yazdı. Fa
tım! vezirleri Ebü'l-Ferec Muhammed b. 
Ca'fer el-Mağribl ile Ebü'l-Ferec Abdullah 
b. Muhammed el-Babill için de methiye
ler kaleme aldı. Daha sonra Dımaşk'a dön
dü. 

454 (1062) yılında Fatımi idaresinde 
ortaya çıkan karışıklıklar Dımaşk'ı da et
kiledi. Yaklaşık on yıl süren bu karışıklık
lar sırasında bütün mal varlığını kaybetti 
ve Dımaşk'ı terketmek zorunda kaldı. Fa
tım! taraftarı olduğu ve şiirlerinde Ab
basller'i yerdiğiiçin Abbasller'in hilafet 
merkezi Bağdat'a gidemeyeceğinden 
Trablusşam'da bulunan Kadı Emlnüddev
le'nin yanına gitti ( 464/ı 07 ı -72) . Kısa bir 
süre sonra Emlnüddevle'nin ölmesi üze
rine Emir Ali b. Münkız'ın tavsiyesiyle Ha
lep Valisi Mahmud b. Nasr el-Mirdasl'nin 
yanına gitti. Kendisine sunduğu kasideyi 
beğenen Mahmud b. Nasr ona 1 000 dinar 
bahşiş verdi ve bir yıllık da ödenek tahsis 
etti. Zamanla Mirdasller"in özel şairi olan 
ibn HayyCıs. hanedan mensupları için yaz
dığı methiyelerle büyük servet kazandı. 
H alep'te yaptırdığı evinin kapısına Mirda
sller"in cömertliklerini öven bir ·kasidesini 
nakşettirdi. ibn Hayyus. Mahmud b. Nasr 
el-Mirdasl ölünce (46711 074-75) yerine ge
çen oğlu Nasr b. Mahmud ile onun ölü
münden sonra yerini alan kardeşi Sabık 
b. Mahmud için de methiyeler yazmaya 
devam etti. Onun Mirdasller için toplam 
otuz kaside yazdığı tesbit edilmiştir (Ha
ITIMerdemBek.s . 172-ı74). 

lbn HayyOs'un divanında n bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Uı· 

I eli. nr. 1726. vr. 2b) 

473'te (1 080) Mirdasller'in hakimiyeti
ne son veren Emir Şerefüddevle Müslim 
b . Kureyş'e takdim ettiğ i kasideye mu
kabil emir ona 2000 dinar bahşiş ve Mu
sul'u da tirnar olarak verdi. Musul'a git
mek üzere yola çıkan ibn Hayyus. altı ay 
sonra 4 73 yılının Şaban ayında (Şubat 
1081 ) vefat ederek Beni Mevsıl Mezarlı 

ğı 'na defnedildi. Musul'a ulaşmadan öldü
ğü de rivayet edilmektedir. Bırakmış ol
duğu büyük servet kardeşi Ebü'l-Meka
rim'in kızına miras olarak intikal etmiş
tir (a.g.e:, s. 175) 

ibn Hayyus'un hiciv. gazel ve dostlukla 
ilgili (ihvaniyyat) bir iki parça dışında bü
tün şiirleri methiye türündedir. Kendisine 
verilen bahşişler oranında övdüğü kişiler 
hakkında abartılı ifadeler kullanmış. on
lara bazan ilahlık sıfatları yakıştırmaktan 
çekinmemiştir. Methiye ile mersiyeyi tek 
beyitte birleştirebilen güçlü bir şair olan 
İbn Hayyus'un şiirleri Buhtürlve Ebu Tem
mam'ın şiirleriyle kıyaslanmış. Ebü'l-Ala 
el-Maarrl'den sonra V. (Xl.) yüzyılda Dı
maşk'ın en büyük şairi olarak kabul edil
miştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüs-
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haları bulunan divanı (Divan, neşredenin 
girişi. s. 45-49). HalilMerdem Bek tarafın
dan şairin hayatı hakkında uzunca bir gi
rişle birlikte çeşitli notlar ve indeksler ila
ve edilerek iki cilt halinde neşredilmiştir 
(Dlvanü İbn .Yay yas, Dımaşk ı 951; Beyrut 
ı 984) Abdülazlz b. N asır es-Salih. İ b n 
Ifayyus f:ıayôtühu ve şi'ruhu adıyla bir 
yüksek lisans tezi hazırlamı~tır ( ı 403/ 
ı 982-83. Riyad Cam iatü' l-imam Muham
med b. Suud) . 
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!iiJ MusA YıLDIZ 

İBN HAZM 
(ı" .i>" .:_,.ıl ) 

Ebu Muhammed Ali 
b. Ahmed b. Said b. Hazm 

el-Endelüsi el-Kurtubi 
(ö. 456/1064) 

Zahiri mezhebinin 
en büyük temsilcisi, usulcü, 

fakih, muhaddis, tarihçi, 
edip ve şair. 

_j 

Said el-Endelüsl'ye yazdığı bir mektu
ba göre Kurtuba ' nın (Cordoba) doğu kesi
mindeki Rabaz-ı Minyetü'l-Mugire'de 384 
yılı Ramazanının son gününde (7 Kasım 
994) doğdu(ibn Beşküvill. ıı. 417) Kay
nakların önemli bir kısmı onun Fars asıllı 
olduğunu kaydeder (Humeydl. s. 308; ibn 
Beşkü vil l . ll , 4 \5 ; Da bb!, s. 4 I 5 ). ibn Hay
yan ve Said el-Endelüsl gibi çağdaşı bazı 
tabakat yazarlarının bunu şüphe ile kar
şılamalarından ve ibn Hazm'ın islam'da
ki sapık mezheplerin ve bid'atların Fars
lar'dan kaynaklandığı yolundaki sözlerin
den (el-F aşi, ll. ı ı 5) hareketle bazı yazar
lar onun Fars asıllı olmadığını söylerken 
birçok ispanya tarihçisi (Dozy, Peres). İbn 
Hayyan ve Said ei-Endelüsl'den de destek 
alarak ibn Hazm'ın aslen ispanya!, bazıla
rı da annesinin i spanyol kökenli olduğunu 
ileri sürmüştür. Cemheretü ensôbi'l 
'Arab adlı eserinde dönemindeki Arap 
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