
üzere hemen orada irticalen uzun bir ka
side söylemiştir. Aynı vezin ve kafiye ile 
nazmettiği kasidede müslümanlara ya
pılan hakaretlere ve ileri sürülen iddiala
ra cevap veren İbn Hazm tevhid ve teslls 
inancının değerlendirme ve eleştirisini 
yapmış. hak ile batılı karşılaştırmış, müs
lümanlarla hıristiyanlar arasında cereyan 
eden olaylar ile tarihi hadiselerin, zafer 
ve hezimetlerin bir tasvirini yapmış, bu 
arada Türk ve Hazar askerlerinin gücün
den. İstanbul'un fethedileceğinden söz 
etmiştir. 

İbn Hazm'ın , öğrencisi Humeydl tara
fından tertip edildiği bilinen divanı henüz 
bulunamamıştır. Darü ' l-kütübi'I-Mısriy

ye'de (nr. ı 6302) ona nisbet edilen bir di
van bulunmaktaysa da bu divandaki şiir
lerin sayısı azdır ve bunlar başka kaynak
larda da geçmektedir. Onun biyografi
sine yer veren Endüıüs, Mağrib ve Doğu 
İslam dünyasına ait kaynaklarda ve edebi 
eserlerde de çok sayıda şiir i bulunmak
tadır. 

İbn Hazm mensur eserlerinde ilmi ve 
edebi iki ayrı üsiGp kullanmıştır. ilmi üs
IGbu son derece sade ve açıktır. Dile ve 
konuya hakimiyeti sayesinde anlatımı ol
dukça güç olan fıkıh, felsefe ve kelam 
meselelerini bile büyük bir ustalıkla an
l atır. Özellikle hililfla ilgili kitaplarında fi
kir ayrılıkiarına konu olan meselelerdeve 
cedel mevzularında keskin, sert. ağır ve 
kışkırtıcı bir üsiGp hakimdir. Bu yüzden. 
"Haccac'ın kılıcından ve İbn Hazm 'ın di
linden Allah'a sığınılır" sözü alimler ara
sında yaygınlık kazanmıştır. İbn Hazm'ın 
bu üsiGbunda Endülüs'te kadrinin bilin
memesi, hak ettiği takdiri görmemesi, 
kitaplarının yakılması , çevresindeki hıris
tiyan ve yahudilerin İslam'a karşı alaycı 
ve saldırgan bir tutum içinde olmaları , 

kendine ve bilgisine aşırı derecede gü
venmesi gibi sebepler in etkisi olmuştur. 

Özellikle h ayatının belli bir devresinde 
müptela olduğu hastalığın da kendisini 
hırçınlaştırdığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu hastalığa yakalanmadan önceki eser
lerinde dil ve anlatım oldukça yumuşak
tır. Bunun en güzel örneği Tav]fu'J-J:ıa 

mame'sidir. Bununla birlikte hastalan
dıktan sonra kaleme aldığı hililfla ilgili ol
mayan Müdava tü 'n-nüfus gibi eserle
rinde de üs!Gbu yumuşaktır. 

Başta Tav]fu'l-J:ıamame'si ile Müda
vatü'n-nüfus'u olmak üzere bazı risale
lerinde Cahiz ve İbnü'I - Mukaffa ' ile boy 
ölçüşen edebi bir üsiGp hakimdir. Seçil
miş lafızlar. yerinde kullanılmış kelime ve 
ifadeler, tekellüfsüz seciler. gereksiz lafzl 

süslerden uzak tabii bedTI sanatlar. canlı 
tasvirler, mantık! dizim. mana ve hayal 
derinliği gibi özellikler onun sanatlı nes
r inin başlıca vasıflarıdır. 
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iBN HAZM, Ebü'I-Mugire 

İBN HAZM, Ehü'l-Mugire 
((".)> l)! f ö_r-io.J f ~i) 

Ebü'I-Muglre Abdülvehhab 
b. Ahmed b. Abdirrahman 

b. Said b. Hazm 
(ö. 438/1046) 

Şair, katip 
ve devlet adamı . 

_j 

Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Endülüs 
Erneviieri zamanında devletin çeşitli ka
demelerinde önemli görevler üstlenen 
şahsiyetlerin yetiştiği soylu bir aileye 
mensuptur. Meşhurfakih ve edip EbG 
Muhammed İbn Hazm amcasının oğlu
dur. Ondan ayırt edilmek için Ebü'I-Mu
glre künyesiyle anılmıştır. 

İbn Hazm. hayatının büyük kısmını En
dülüs Emevl hükümdarları arasındaki 
taht kavgaları sebebiyle siyasi otoritenin 
sık sık el değiştirmesi sonucunda ortaya 
çıkan kargaşa devrinde geçirdi. Tahsili 
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yok
tur. Ancak gençlik yıllarında bazı eserler 
yazdığı ve bu sebeple rakiplerinin kıs
kançlığına maruz kaldığına bakılarak (İbn 
Bessam eş-Şen terin!. ı. ı ı ı) ciddi bir tah
sil gördüğü ve kendisini özellikle edebiyat 
sahasında iyi yetişti rdiği söylenebilir. Ni
tekim onun daha sonraki yıllarda ilmi ve 
edebi çevrelerde kazandığı itibar da bu
nu göstermektedir. Sosyal ve kültürel mü
nasebetlere önem veren İbn Hazm, İbn 
Şüheyd ei-Eşcal ve EbG Muhammed İbn 
Hazm gibi devri n önde gelen şair ve edip
lerinin yanı sıra saray çevreleriyle de iyi 
ilişkiler kurmuş ve bazı emlrlere yazdı
ğı methiyeler sayesinde önemli ölçüde 
maddi imkana kavuşmuştur. Ayrıca onun. 
hacib İ bn EbG Amir Mansur'un sarayda 
tertip ettiği eğlence meclislerine katıl
dığı ve muganniyelerin şarkılarına kendi 
şarkılarıyla eşlik ettiğ i bilinmektedir. İ bn 
Hazm 'ın çok güzel t asvir ettiğ i bu mecl is
lerden birinde, İ bn EbG Amir'in Ünsülku
IGb denilen cariyesinin şarkısından sonra. 
ona olan aşkını dile getirdiği bir şiiri İbn 
EbG Amir'i öfkelendirmiş, cariyeye karşı 
ağır sözler söyleyerek kılıcına davranmış. 
ancak cariyen in ağlayarak onu öven sözler 
söyleyip af dilemesi, İ bn Hazm'ın da yine 
okuduğu bir şiirle affını istemesi üzerine 
İbn Ebu Amir onları bağışlamış ve cariye
yi İbn Hazm'a hediye etmiştir (Makkar!, 1, 
617-6ısı 

414 ( 1 023) yılında iktidara gelen Halife 
Müstazhir- Billah (Abdurrahman b. Hişam) 
tarafından vezirtayin edilen İbn Hazm'ın 

bu görevi halifenin iki ay sonra öldürül-
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mesi sebebiyle kısa sürdü. Yeni halife 
Müstekfi- Billah, onun Emevller lehine 
propaganda yaptıkları gerekçesiyle arn
casının oğlu Ebu Muhammed İbn Hazm'
la beraber hapsedilmesini emretti (İbn 
Said el-Mağribl, I, 55). İ bn Hazm ' ın ha
piste ne kadar kaldığı bilinmemektedir. 
Muhtemelen bu olaydan sonra Kurtuba'yı 
terkeden İbn Hazm, mülGkü't-tavaif dö
neminde Sarakusta (Saragossa) melikle
rinin vezirliklerinde bulundu. 431 (1040) 
yılında Sarakusta, Laride (Lerida) Valisi 
Ebu Eyyüb Süleyman b. Hud tarafından 
işgal edildiği sırada Muizzüddevle ll. Mün
zir'in veziriydi. Bundan sonra aleyhindeki 
birtakım söylentiler üzerine ikinci defa 
hapsediidiyse de bir süre sonra serbest 
bırakıldı. İbn Hazm Tuleytula'da (Toledo) 
vefat etti. 

Vezirliği yanında şair ve müellif olarak 
da devrinin önde gelen şahsiyetleri ara
sında yer alan İbn Hazm kıvrak zekası. 
hazırcevaplılığı ve edebi ilimlerdeki geniş 
bilgisiyle tanınmıştır. Bu sayede hacib 
İ bn Ebu Amir'in sarayında yapılan ilmi ve 
edebi tartışma larda muarızlarına karşı 

daima üstün gelmiş , ancak amcasının oğ
lu İbn Hazm ile araları açılmıştır. 

İbn Hazm'ın bazı resmlyazıları ve çağ
daşlarıyla yazışmalarını ihtiva eden bir
kaç risalesi dışında (Humeydl. s. 292; İbn 
Bessam eş-Şenterlnl, 1, 113-117, 127, 136, 
139; Dabbl, s. 392-393; Makka rl, 1, 617, 
618; DMBİ, lll. 345) günümüze herhangi 
bir eseri ulaşmamıştır. Hisalelerinin dil ve 
üslübu her bakımdan övülmüştür (İhsan 
Abbas . s. 275). İbnü'r-Rebib olarak tanı
nan Kayrevanlı edip ve ensab alimi EbG 
Ali Hasan b. Muhammed et-Temimlken
disine yazdığı bir mektupta Endülüslü
ler'in kendi alim, edip, şair ve devlet 
adamlarını tanıtan çalışmalar yapmadık

larından şikayet etmesi üzerine (İbn Bes
sam eş-Şenterlnl, l, ı 11-113) yazdığı ri
sale ile amcasının oğlu İbn Hazm'a gön
derdiğ i mektuplar onun seci ağırlıklı üs
IGbunu yansıtan en güzel örneklerdir. İbn 
Hazm'ın yetiştiği dönemde Endülüs nes
rinde Abbasiler'de olduğu gibi ağdalı bir 
üslüp hakim di. Diğer Endülüslü n esir ya
zarları gibi İbn Hazm da Cahiz ve Bediüz
zaman el-Hemedanl'den etkilenmiş, He
medanl'nin yazılarından birine aynı üslup
ta bir nazire yazmıştır. Amiriler devrinin 
en önemli şairleri arasında yer alan İbn 
Hazm'ın şiirlerinden pek azı günümüze 
ulaşmıştır. Kaynaklarda parçalar halinde 
yer alan özellikle aşka dair şiirleri onun bu 
sahadaki gücünü ortaya koymaktadır. 
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İBN HAZRÜN 
( WJJ.j> <.)! f ) 

1012- 1066 yıllan arasında 
Endülüs'te Erküş ve çevresinde 
hüküm süren İslam hanedanı. 

_j 

Beni Hazrün (HizrOn). Endülüs Emevi hi
lafetinin çöküş döneminde İbn EbG Amir 
el-MansOr'un ordusuna katılmak için En
dülüs'e gelen İrniyyan (Yirniyyan) kabile
sine mensup Zenate Berberileri'ndendi. 
Hanedanın kurucusu İmadüddevle EbG 
Abdullah Muhammed b. Hazrün b. Ab
dün, Endülüs Emevileri'nin zaaf içerisin
de bulunmasından yararlanarak Kalsane'
de (Kalşane [Calsena]) ayaklandı ve Erküş 
Kalesi'ni (Arcos de la Frontera) zaptederek 
kendini hükümdar ilan etti ( 402/l o 11-12) 
Kaynaklara göre İ madüddevle cesareti ya
nında kan dökmekten çekinmeyen mer
hametsiz bir kişiydi. 420'de (1 029) ölü
münden sonra yerine oğlu Abdün b. Mu
hammed b. Hazrün geçti. 

Şezüne'yi (Sedona, Sidonia) topraklarına 
katan Abdün b. Muhammed b. Hazrün 
Karmüne (Carmona), Mevrür (Moron) ve 
Gırnata (Granada) Berberlleri'nin yanında 
yer aldı. Abbadiler'e karşı üstünlük sağla

mış olan Ziriler hanedanının Gırnata Hü
kümdarı Badis b. Habbüs'un Ceziretül
hadra (Aigeciras) hakimi Muhammed b. 
Kasım el-Hammüdi'nin halife olarakta
nınması isteğine olumlu cevap verdi ve 
Ceziretülhadra'daki Hammüdi hakimiye
tini tanıdı. Bu arada komşu küçük Serbe
ri hanedanlarını ortadan kaldırmak iste
yen Abbadi Hükümdan Ebu Amr Ab bad b. 
Muhammed' e (Mu'tazıd - Bi Ilah) karşı onlar-

la birlikte cephe aldı. Müttefiklerin 439 
(1 047-48) yılında İş biliye'ye (Sevi lla) dü
zenledikleri başarısız saldırı Abbadiler'le 
ilişkilerin daha da gerginleşmesine sebep 
oldu. Bir süre sonra Mevrür hakimi Mu
hammed b. Nuh ed-Demmeri, Runde 
(Randa) hakimi Ebu NGr b. EbG Kurre ve 
Abdün b. Muhammed b. Hazrün ile zahiri 
dostluklar kuran E bO Amr Abbad b. Mu
hammed onları davet ederek İş biliye'ye 
gelmelerini sağladı. Ancak burada bir su
ikast düzenledi ve onları yakalatıp hapse 
attı, bir süre sonra da öldürttü ( 44 5/l 05 3-
54 ). E bO N Gr b. E bO Kurre'yi serbest bı

raktığı da rivayet edilmektedir (İbn İzEirl , 
lll, 295, 313). 

Abdlin'un ölümünden sonra kardeşi 

Muhammed b. Muhammed b. Hazrün "Ka
im" lakabıyla Erküş hükümdan ilan edil
di. Muhammed de Abbadiler'e karşı top
raklarını savunmaya çalıştıysa da Mu'ta
zıd - Billah 'ın Erküş yakınlarında kale inşa 
edip kendisini sürekli baskı altında tut
masına daha fazla dayanamadı. Gırnata 
Hükümdan Badis b. Habbüs'Ia anlaşarak 
iskan için kendilerine verilecek bir yere 
karşılık topraklarını ona teslim etti. Badis 
b. Habbüs. İrniyyan kabilesinin Gırnata'ya 
güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak için 
çok sayıda asker gönderdi. Gırnata'ya 
doğru yola çıkan kafile Mu'tazıd - Billah ' ın 

askerleri tarafından kıstırıldı. Meydana 
gelen şiddetli çarpışmada Badis b. Hab
büs'un kumandanı ile birlikte Muham
med b. Muhammed b. Hazrün da öldü
rüldü. Hanımının ve kızının düşmanların 
eline geçmesinden çekinen Muhammed'in 
hizmetçisine emredip onları öldürttüğü 
rivayet edilir (a.g.e., lll, 273) Böylece ha
nedanın hakimiyeti sona erdi ve Erküş 
Abbaditopraklarına katıldı (458/1066). 
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