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Ebü'l-Mehasin Takıyyüddin 
EbCı Bekr b. Ali b. Abdiilah 

b. Hicce el-Hamevi 
(ö. 837 /1434) 

L Memlükler dönemi edip ve şairi. _j 

767'de (1366) Hama'da doğdu. Küçük 
yaşta Kur'an'ı ezberledikten sonra ipek
çilik ve düğmecilik işleriyle meşgul oldu. 
Bu sebeple "düğmeci" anlamına gelen Ez
rarl nisbesiyle de anılır. Ardından tahsil 
için gittiği Hama'da Alaeddin el-Kadae
ml, Şeyh Şemseddin el-Heyti, İzzeddin 
Ali b. Hüseyin el-Mevsıll ve Ebu Bekir ib
nü'l-Hayseml el-Hanefi gibi alimlerden 
dil ve edebiyat dersleri aldı. Bunlar ara
sında özellikle Alaeddin el-Kadaemi'nin 
halk şiiri alanındaki geniş bilgisinden fay
dalanan ibn Hicce başlangıçta zecel ve 
mevaliyya gibi halk şiiri türlerinde man
zumeler yazdı. Daha sonra Hama'nın ile
ri gelenleri ve alimleri için kasideler kale
me aldı. Dımaşk Kadısı Burhaneddin ibn 
Cemaa'ya 790 (1388) yılından önce yazıp 
gönderdiği methiyesiyle büyük şöhret ka
zandı. 

ibn Hicce Dımaşk, Halep, Trabluşşam 
ve Kahire'ye birçok seyahatte bulundu. 
791 (1389) yılında Kahire'de vezir ve şair 
Fahreddin ibn Mekanis ve oğlu Mecdüd
din, ibn Haldun. ibn Hacer el-Askalanl, 
Dımaşk'ta Makrizi gibi dönemin önde ge
len şahsiyetleriyle tanı ştı. Dostu ve hem
şehrisi Nasırüddin Muhammed ibnü'l-Ba
rizl, Mısır Sultanı el-Melikü'l-Müeyyed Sey
feddin el-MahmCıdl'nin sır katibi olun
ca onu Divan-ı inşa katipliğine tayin etti 
( 8 ı 5/ ı 4 ı 2) . Sultan ın yakınları arasına gir
meyi başaran ibn Hicce uzun süre bu gö
revde kaldı. Hamisi Nasırüddin ibnü'I-Ba
rizl'nin ölümünden (823/1420) sonra ye
rine geçen oğlu Kemaleddin ibnü'l-Bari
zl zamanında da aynı görevi sürdürdü . 
830'da (1426) Hama'ya dönerek telifle 
meşgul olmaya başladı. Te'hilü'1-garib 
adlı eserini 83S'te (1431-32) burada ta
mamladı. 1 S Şaban 837' de (27 Mart 1434) 
Hama'da vefat etti. 

ibn Hicce kendine aşırı derecede güve
nen, başka şair ve müelliflere tepeden 
bakan bir kişiliğe sahipti. Kaynaklarda bu 
yüzden çok sayıda hasmı olduğu. hatta 
talebesi Muhammed b. Hasan en-Neva
ci'nin onun aleyhinde e1-ljücce ii ser~a
ti İbn ljicce adlı bir eser yazdığı kayde
dilmektedir. 

Eserleri. 1. e1-Bedi'iyye . Safiyyüddin 
el-Hilll ile izzeddin el-Mevsıll'nin bed1iyye-

lerine nazlre olmak üzere Hz. Peygamber 
için kaleme aldığı, 14 7 bedTI sanatı içeren 
142 beyitlik kasidedir. Müellif, Nasırüd
din ibnü'l-Barizl'nin isteği üzerine Büsi
ri'nin Kaşidetü '1-bürde'siy le aynı vezin 
ve kafiyedeyazdığı manzumeyi Ta]fdimü 
Ebi Bekr adıyla şerhetmiştir. Eser Os
man b. Tahir, Muhammed b. isa ibn Ken
nan, Muhammed b. Hasan es-SemennG
dl ve H Cı ri Bôlüs Awad tarafından da şer
hedilmiş olup Awad' ın şerh i basılmıştır 
(el-'ikdü '1-bedT' {1 fen ni '1-bedT', Beyrut 
ı 88 ı ). e1-Bedi'iyye ve şer hi kendisinden 
sonra kaleme alınan bu tür eserleri bü
yük ölçüde etkilemiştir. SüyGtl esere Tan
:.r.imü'1-bedi' fi medf:ıi'ş-şefi' adıyla bir 
nazlre yazmıştır. 2. Ijizanetü'1-edeb ve 
gayetü'1-ereb. e1-Bedi'iyye'nin şerhi
dir. Asıl adı Ta]fdimü Ebi Bekr iken şer
hin zengin muhtevası göz önüne alınarak 
Ebü'I-Vefa Nasr el-HGrlnl (ö. ı 29 ı / ı 874) 

ve ibrahim Abdülgaffar gibi naşirler ta
rafından Ijizô.netü '1-edeb olarak adlan
dırılmıştır. Eserin ilk baskısı (Bulak ı 273). 

daha sonraki neşirleri (Kah i re ı 29 ı . ı 304) 
ve Muhammed Ebü'l-Fazl ibrahim tara
fından yapılan ilmi neşri (Kahire, ts. !Mek
tebetü'l -Hancll) bu adla yayımlanmıştır. 
ibn Hicce, 826'da (1423) tamamladığı bu 
şerh i 1 00 kadar kaynağa başvurarak ha
zırlamıştır. Eser bedl' türlerinin tanımı, 
türün tarihi seyri, ilgili ayet ve hadislerle 
çok sayıda şiir örnekleri ihtiva eder. Muh
yiddin Abdülkadir b. Muhammed et-Ta
berl(ö . 1033/ı624), ibn Hicce'ninesere 
Ta]fdimü Ebi Bekr adını vermesini uy
gun bulmamış. bu konuda 'A.liyyü'1-J:ıüc
ce bi-te'l]iri İbn ljicce adıyla bir tenkit 
kaleme almıştır. Ijizanetü'1-edeb, Ab
dülhay ibnü'I-imad el-Hanbell tarafından 
Şerf:ıu Ebi'l-FeldJ:ı adıyla ihtisar edilmiş
tir. 3. Şemeratü'1-evra]f (fi'l-muf)açi.arat). 
Kıssa, fıkra . ilginç haber, güzel cevap, ata
sözü ve ·seçme şiirlerden oluşan bir mec
mua olup Hariri'nin Dürretü'1-gavvaş'ı, 
ibnü'I-Cevzl'nin İmtif:ıanü '1-e?,kiya' ve 
ibn Hallikan 'ın Veteyatü'1-a'yan' ı başta 
olmak üzere kırk kadar kaynaktan yapıl
mış seçmeleri ihtiva eder. ilk defa Ragıb 
el-isfahanl'nin Muf:ıdçiaratü '1-üdebd'
sı kenarında yayımlanan eserin (Kah i re 
ı 287) daha sonra çeşitli baskıları yapıl
mış, son olarak Muhammed Ebü'l-Fazl 
ibrahim (Kahire ı 39 ı / ı971) ve Müfid Mu
hammed Kumeyha ( Beyrut ı 403/1983) 

tarafından neşredilmiştir. Esere ibrahim 
b. Ali el-Ahdeb'in Te'hilü'1-garib ve'?,
?,ey1 li-Şemerati'1-evra]f adıyla yazdığı 
zeyil Kah i re ( ı 300) baskısında yer almak
tadır. Kitaba Muhammed b. Muhammed 
es-Sabık el-Hamevl de bir zeyil yazmıştır. 
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Ya'küb Abdünnebl'nin bu zeyilden yap
tığı seçmeleri Hamid Abdülkadir neşret
miştir (Kah i re ı 392/ı 972) 4. Zey1ü Şe
merati'1-evra]f (Te'h1lü 'l-gar1b). Nesir ve 
şiir seçmelerine ait olmak üzere iki bö
lümden oluşan zeyil aslıyla birlikte bir
kaç defa basılmıştır (Kah i re ı 287; n şr. M. 
Ebü 'l-Fazl ibrahim, Kah ire 1 97ı; nşr. Mü
fld Muhammed Kum ey ha, Beyrut ı 40 3/ 

ı 983) . S. Bu1Ugu '1-eme1 ii fenni'z-ze
cel. Zecel , müveşşah. mevaliyya. kaneve 
kan. kuma gibi halk şiiri türlerine ait zen
gin örneklerle bunların açıklamalarını ih
tiva eden eser Rıza Muhsin el-Kureyşl 
tarafından neşredilmiştir ( Dımaşk ı 394/ 

ı 974) . 6. Keşfü'1-li§am 'an vechi't-tev
riye ve'1-istil]dam. Tevriye ve türleriyle 
istihdam sanatlarını bol örnekle açıkladığı 
bu eserinde ibn Hicce'nin lafızdan ziyade 
anlama önem verdiği görülmektedir. Ci
nô.nü'1-cinas adlı eserin müellifı Selahad
din es-Safedl'nin. edebi sanatlarda lafzı 
öne çıkaran bir anlayışı benimsediğini söy
leyen ibn Hicce. bu eseri onun Fazzü'1-
l]itam 'ani't-tevriye ve'1-istil]dam adlı 
kitabını yetersiz bulduğu için kaleme al
mıştır. Özellikle Kadi el-Fazıl. ibn Senaül
mülk, ibn Nübate el-Mısrl ve Ali b. Mu
zaffer el-Vedal'nin manzum ve mensur 
eserlerinden alınmış tevriye ve istihdam 
örneklerine geniş yer veren eser. aslın
da Ijizanetü'1-edeb'deki ilgili bölümün 
müstakil kitap haline getirilmiş şeklidir 
(Beyrut ı 3 ı 2/ ı 894 ). 7. Şübutü '1-J:ıü cce 
'a1e'1-Mevşıli ve lfilli 1i'bn lficce. ibn 
Hicce bu eseri. e1-Bedi'iyye ve onun şer
hi olan e1-Ijizane'sinin Safıyyüddin el
Hilll ve izzeddin el-Mevsıll'nin bed1iyyele
rinin taklidi olduğu yolundaki iddialara 
cevap olarak kaleme almıştır. Eserde üç 
bed1iyyeyi ve şerhini karşılaştırarak ken
di bed1iyyesinin ve şerhinin üstünlüğünü 
ortaya koymaya çalışan müellif ibn Hacer 
el-Askalanl, Bedreddin ibnü'd-Demamlnl 
ve Muhammed ibnü'l-Cezerl'nin onun be
dliyyesini diğer ikisine üstün tutan görüş
lerine de yer vermiştir (iz m ir Milli Ktp ., 
nr. ı 75 ı ) . 8. Kahvetü'1-inşa'. Müellifin 
mektuplarından meydana gelen bir mec
muadır. "er-Resa'ilü'd-divaniyyat" ve "er
Resa'ilü'l-il}vaniyyat" olmak üzere iki bö
lüme ayrılır. Mısır'da Divan-ı inşa'da ka
tipken kaleme aldığı ilk bölümdeki mek
tupları . zamanın ileri gelen devlet ricaline 
hitap ettiği için tarih açısından da önem
lidir. ikinci bölüm. Trablus'tan Mısır'a git
tiği sırada ibnü'd-Demamlnl'ye yazdığı 
er-Risa1etü'1-baf:ıriyye, 819'da (1416) 
Kadi el-Fazı! ve ibn Nübate'ye m uaraza 
için yazdığı Risa1etü vefa'i 'n-Nil, edebi 
gücünü göstermek amacıyla kaleme al-
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dığı Risfı1etü's-sikkin'i ile 791'de (1 389) 
ei-Melikü'z-Zahir Berkuk tarafından ya
kılıp yıkılmış olan Dım aşk' ı görünce tees
sürlerini dile getirdiği ve Mısır'dakiVezir 
İbn Mekanis'e gönderdiği Yfı]fütü'1-ke-
1ô.m fimfı nfıbe'ş-Şfım (Risa/e li'bn Me
kanis) adlı risalelerinden oluşur. Ömer 
Musa Başa tarafından neşredilen eser 
(baskı yeri ve tarihi yok). Şemerfıtü'1-ev
rô.]f ve Te'hilü '1-garib gibi eserlerin için
de de yayımlanmıştır. Ayrıca Yfı]fütü '1-
ke1fım' ı Ahmed TarbYn de neşretmiştir 
(MMLADm., XXXI/4 [ 1376/ 19561. s. 611-
630) . 9. Bu1Ugu'1-murfıd mine'1-J:ıaye
vô.n ve'n-nebfıt ve'1-cemfıd. Cahiz'in 
e1-ljayevfın'ı ile DemYri'nin Jjayfıtü'1-
I:ıayevfın'ında sadece hayvaniara dair bil
gi ve şiiriere yer verilirken İbn Hicce, 829'
da (1425) kaleme aldığı eserinde bunla
ra bitki ve değerli taşlarla ilgili olanları 
da ekleyerek alfabetik sıraya göre düzen
lemiştir. 10. Bu1U.gu'1-merfım min Sire
ti İbn Hişfım ve'r-Ravzü'l-ünüf ve'1-
İ'ldm . İbn Hişam'ın Sirefi ile onun şerh
leri olan er-Ravzü'l-ünüf (SüheyiT) ve el
İ'lfım'ın (Ahmed b. Ömer ei-Kurtubl) muh
tasarıdır (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3060). 
11. Bün1]fu'1-Gayş (elle?! insecemfi şerf:ıi 
Lamiyyetü'l-'Acem). Thğral'nin Lfımiyye
tü'l-'Acem kasidesine Selahaddin es-Sa
fedl'nin yazdığı e1-Gayşü'l-müseccem 
adlışerhe eleştiri ağırlıklı haşiyedir. 12. 
ŞerJ:ıu Kaşideti Bfınet Sü'ô.d. Ka'b b. Zü
heyr'in meşhur kasidesinin şerhidir (nşr. 
Ali Hüseyin ei-Bewab, Riyad ı 985). 13. Ez
hô.rü'l-envfır. Kısa hikaye ve fıkra mec
muası olup yer yer şiir parçaları da ihtiva 
eder. 14. Mültelwtatü İbn ljicce. Varlık 
ve türleriyle ilgili bir eserdir. 1 s. Me cra 's
sevfıbı]f. At tasvirlerine dair şiirlerden 
derlenen bir mecmuadır (nşr. Ömer MO
sa Başa, Cezayir ı974) . 16. Tal].misü Ka
şideti'1-Bürde (li 'l-Büşiri) (N uruosmani
ye Ktp .. nr. 37ı2) 17. Tagridü'ş-Şô.dıJ:ı. 
Muhammed İbnü'l-Hebbariyye'nin ( ö. 

504/ ı ı ı ı) Kelile ve Dimne tarzında ka
leme aldığı eş-ŞfıdıJ:ı ve'l-Bfıgım adlı 
2000 beyitlik urcuzesinden seçmeleri ih
tiva eder. 18. TaJ:ırirü'l-Jprfıti. Burhaned
din el-Kiratl'nin divanından seçilmiş on iki 
kaside ve bazı kıtalardan oluşmaktadır 
(Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 7729) 19. Zd
viyetü Şeyl].i'ş-şüyul].. H ama şeyhüşşü
yuhu Abdülazlz el-Ensarl'nin tevriyelerin
den seçmeler olup meillifin Keşfü '1-lişfım 
adlı eserinin içinde de yer almaktadır. 20. 
Beyfıiü'n-nebdt. İbn Nübate el-Mısrl'den 
seçme şiirler olmalıdır (TSMK. nr. 2355) . 
21. Emfınü '1-l].fı'ifin min ümmeti seyyi
di'1-mürselin . Hz. Peygamber için yazı
lan bir kasidedir (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
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7934, vr. 50b-52") 22. Lez]fatü'1-baytar 
ii 'a]fri İbni'1-'Attfır. Şair Şerefeddin Yu
suf ibnü'I-Attar'ın hicviyesine cevap ola
rak kaleme alınmıştır. 23. Reşfü'1-men
he1(eyn). Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed 
b. Mahmud b. Abdülkadir el-Cllanl'nin bir 
kasidesinin tahmlsidir. 24. Divan (ed-Di
vanü 'l-Hamev1, Cene'l-cenneteyn, eş-Şe
meratü 'ş-şehiyye mine'l-fevakihi'l-Ha
meviyye ve'z-zeva'idi'l-Mtşriyye) ( Dımaşk 
ı 929). Müellifin, bedTI sanatların ve özel
likle tevriyenin yoğun biçimde kullanıldığı 
şiirlerinin çoğunu övgü, muaraza ve na
zlreler oluşturur (bu eserlerin yazma nüs
haları için b k. Brockelmann, GAL, ll , 18- ı 9; 
Suppl., ll, 9) . 

İbn Hicce'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Tal].misü's-Sü
heyli (Abdurrahman es-Süheyll'nin el-Ka
şidetü'l-'ayniyye'sinin tahmlsi); Büyu
tü'l-'aşere ( İbn Nübate el-Mısrl'nin beş 
ka sidesine yazdığı m uaraza olup eserin 
mukaddimesi Kahvetü'l-inşa'da yer al
maktadır) ; Kabı11ü'1-beyyinfıt (ibn Nü
bate, Burhaneddin ei-Kiratl ve ibn Hicce'
ye ait üç el-Kaşidetü 't-ta'iyye'nin muka
yesesidir); ljadi]satü Züheyr (Baha Zü
heyr'in şiirlerinden seçmeler olma lı dır); 

NfıQ.ıcü Kala]fıs (ibn Kalakıs'ın ş iirlerin
den seçme ler olmalıdır); Katrü'n-nebfı
teyn (ibn Nübate'den seçme şiir ler veya 
ona nazlre olmalıdır); Letfı'ifü 't-ta1tif (şi
ir, hikaye ve fıkra seçmelerini içeren bir 
mecmuadır); Nevadirü'l-üdebô.' (seçme 
ş iirler mecmuası olmalıdır) ; es-Siretü'ş

Şeyl].iyye (Mısır Sultanı ei-Melikü'l-Müey
yed Şeyh el-MahmCıdl'nin biyografi sidir) . 
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. ~ NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN 

İBN HİCci 
(~1)11) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Alaiddin Hiccl 

b. Musaes-Sa'di ed-Dımaşkı 
(ö 816/1413) 

L Muhaddis, tarihçi ve Şafii fakihi. _j 

4 Muharrem 751'de (14 Mart 1350) Dı
maşk'ta doğdu (Nuayml, ı. 139; ibn To! un. 
ı. ı 78) Kur'an'ı ezberledikten sonra baş
ta babası olmak üzere Şemseddin İbn Ka
di Şühbe ve Bahaeddin Ebü'l-Beka Mu
hammed gibi alimlerden fıkıh okudu. Ha
dis öğrenimini Ebü'l-Fida İbn Keslr ve İbn 
Rilfi'in yanında tamamladı; ayrıca arala
rında İmadüddin eş-Şlrad, Ahmed b. is
mail, İbnü'l-Mülakkın. Muhammed b. Hu
meyd'in de bulunduğu Kudüs. Medine. 
Ba'lebek ve Halep gibi şehirlerin muhad
dislerinden icazet aldı. Hadis ve fıkıh ya
nında tarihle de ilgilenerek Dımaşk'ın 
meşhur alimlerinden biri oldu ve şehrin 
Şafii mezhebine bağlı medreselerinin ço
ğunda müderrislikyaptığı gibi kadı naib
liğini ve Emeviyye Camii'nin hatipliğini de 
yürüttü. Birçok defa Kahire'ye giderek 
hadis rivayet edip ders ve fetva verdi. Bu 
seyahatlerinin sonuncusun u. sekiz yıl son
ra M em lük tahtına çıkacak olan o sıradaki 
Dımaşk N ai bi el-Melikü'l-Müeyyed Şeyh el
Mahmudl'nin Sultan el-Melikü'n-Nasır Fe
rec b. Berkük'a yolladığı mektubu götür
mek için yaptı. Bu arada Kahire'de İbn Ha
cer el-Askalanl ile karşılaştı ve onun Tag
li]fu't-Ta'1i]f adlı kitabını ezberledi. Dı
maşk'a döndükten sonra kadılığı bıraktı; 
kendisine birçok defa kadılkudatlık ma
kamının teklif edilmesine rağmen kara
rından vazgeçmedi ve geri kalan ömrünü 
ibadetle ve kitap yazmakla geçirdi. Öğ
rencileri arasında Takıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe ve oğlu Bedreddin İbn Kadi Şühbe 
de bulunmaktadır. 

Eserleri. ez-Zey1 'ald Tfıril].i İbn Ke
şir (Taril].u İbn Hicci). İbn Hiccl'ye "mü
errihu'l-İslam" denilmesine yol açan en 
önemli çalışmasıdır; 741 (1340) yılından 
itibaren ay ay olaylar hakkında bilgi verip 
her ay vefat eden meşhur şahsiyetleri 
tanıtır. İbn Hicd, İbn Keslr'in e1-Bidfıye 
ve'n-nihfıye adlı tarihine zeyil olarak ha
zırladığı kitabında 741-747 (1340-1346) 
ve 769-816 ( 1368-1413) yılları arasındaki 
olayları konu edinmiş. eksik kalan 748-
768 (1347-1367) yılları arasının yazılma
sını ise öğrencisi Takıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe'den istemiştir; o da bu kısmı ve 
81 6' dan ( 1413) 840 ( 1437) yılına kadar 
meydana gelen olayları ekledikten sonra 


