
emriyle ikametini yeni kurulan Kahire'ye 
nakleden İbn Hinzabe. birkaç ay sonra 
vezirlik görevinden alınarak mali işler so
rumi uluğuna getirildi. 7 Ramazan 362'
de (11 Haziran 973) Kahire'ye gelen Halife 
Muiz tarafından görevinden aziedildL 

Uzun süre resmi görevden uzak kalan 
İbn Hinzabe bu sırada ilim meclislerine 
devam etti. Muiz'den sonraki Fatımi Ha
lifesi Azlz-Billah. onu Mısır'da Dlvanü'r

. resail reisliğine tayin ederek bütün ka-
tipleri emrine verdi. Katipler, İbn Hinza
be'den meslekleriyle ilgili konularda ve 
dini hususlarda ders aldılar ve hadis din
lediler. 383 yılı Şaban ayının ortalarına 
(Ekim 993) kadar bu görevini sürdüren 
İbn Hinzabe bu tarihten sonra kendisini 
tamamen ilme verdi. Yaküt. 387 (997) 
yılında Mısır'da ilim meclislerinde hadis 
imla ettirdiğini. Darekutnl ve Abdülganl 
ei-Ezdl'nin onun katipliğini yaptığını nak
letmektedir (Mu'cemü'l-üdeba', VII . 170 
vd ı İbn Hinzabe hayatının bundan son
raki safhasında büyük sıkıntılarla karşı
laştı. Fatımi yönetimine bağlı idareciler 
onu mali yönden çok sıkıştırdılar ve bü
tün maliarına el koydular. İbn Hinzabe 
13 Reblülevvel 391 'de (1 O Şubat 1001) Mı
sır'da vefat etti (Hatlb, VII, 235) 13 Safer 
392'de (1 Ocak 1002) öldüğü de rivayet 
edilir. Cenazesi vasiyeti üzerine Medine'
ye götürüldü. Tabutu Haremeyn eşrafı ta
rafından karşılanarak Mekke'de Kabe ta
vaf ettirildi, Arafat'ta vakfe yaptırıldı. Me
dine'de satın aldığı hem annesinin hem 
de ResQiullah'ın kabri civarındaki eve def
nedildi (Yaküt. VII. ı 76; Zehebl. Te?kiretü 'l
f:ıuff§..?, lll , 1024) . 

İbn Hinzabe'nin Seyduk lakabı ile tanı
nan oğlu Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Ca'fer, 
Fatımi Halifesi Hakim- Biemrillah'ın em
riyle 399'da ( 1008-1 009) öldürülmüştür. 
Yahudi asıllı Vezir İbn Killis'in kızı ile evle
nen diğer oğlu Ebü'I-Abbas Fazi, adı ge
çen halife tarafından 405 ( 1 O 14-15) yı 

lında vezir tayin edilmiş, ancak beş gün 
sonra o da öldürülmüştür (Yaküt. VII. 164-
165). 

İbn Hinzabe, vezirliği sırasında Darekut
nl başta olmak üzere ilim erbabına. Ha
remeyn halkına büyük maddi yardımlar
da bulunmuş ve hayır yolunda çok para 
sarfetmiştir. Makrlzl, onun Hz. Peygam
ber'e ve Ehl-i beyt'e son derece bağlı ol
duğunu. Haremeyen'de yaşayan Ali ev
ladına her yıl çeşitli hediyeler ve ihtiyaç 
maddeleri gönderdiğini söyler (ljıtat, s. 
381 vd.). İbn Hinzabe'nin Mısır'da. özel 

görevlileri bulunan bir bahçe düzenJete
rek burada yılan ve benzeri h aşeratı top
lattığı kaydedilmektedir (Yaküt, VII. 170-
172). 

Başta hadis alimi Darekutnl ve Mısır'ın 
meşhur hadis hafızı Abdülganl ei-Ezdl ol
mak üzere pek çok kişi İbn Hinzabe'den 
hadis almıştır. Darekutnl ve Ezdl ona ha
dis konusunda katiplik yapmışlardır. 
Müsnedini tasnif ederken Darekutnl'nin 
yardım için onun yanına gittiği kaydedi
lir. Zehebl. İbn Hinzabe'nin hadisle ilgili 
meselelerde otorite kabul edildiğini söy
ler (Te?kiretü'l-f:ıuffa?, lll, 1023). Hamza b. 
Muhammed ei-Kinanl ve Darekutnl Ki
tabü'l-Müdebbec'inde ve diğer kitapla
rında ondan hadis rivayet etmişlerdir. Pek 
çok hadis toplayan İbn Hinzabe. devrine 
göre en kısa sened kabul edilen ve dört 
ravisi olan (rubiH) rivayetlere de sahipti 
(krş. Zehebl, Te?kiretü'l-f:ıufffi?, lll. 1023-
l 024). Silefi onun hadis hafızı ve sika ol
duğunu. yüksek makam ve mevkiine rağ
men hadisçilerle sohbet ettiğini ve bu
nunla övündüğünü belirtir. Ayrıca bazı 
şiirleri de bulunduğu bilinmektedir (Ha
tlb. VII, 235) 

İbn Hinzabe. hadis ricalinin isimleri ve 
ensab konusunda eserler telif etmiştir. 
Ömer Rıza Kehhale, onun Müsnedü es
ma'i'r-rical ve'l-ensab adlı kitabının 
Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Ge
nel . nr. 4616) bulunduğunu bildirmek
tedir ( Mu'cemü '1-mü'ellifin, I ll. 142). Bağ
d atlı İsmail Paşa ise aynı eseri Müsnedü 
İbni'l-Furat adıyla kaydetmektedir (İta
f:ıu 'l-meknün, ll , 481 ). 
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L 

İBN HİŞAM 
(ı" l-a .:.,.! ') 

İBN HİSAM 

Ebu Muhammed Cemalüddln 
Abdülmelik b. Hişam b. Eyyub 

ei-Himyeri ei-Meafiri el-Basri ei-Mısri 
(ö. 218/833) 

es-Siretü'n-nebeviyye adlı 
eseriyle meşhur olan tarihçi, 

dil ve ensab alimi. 

Basra'da doğdu. Birçok kaynakta Ye
menli Himyer kabilesinin Meafirl koluna 
mensup olduğu kaydedilmektedir. Zehe
bl ise onun Zühl kabilesinin Sedus kolun
dan olduğunu. Ebu Said b. Yunus'un za
manımıza intikal etmemiş olan Tariou 
Mışr adlı kitabındaki rivayete dayanarak 
belirtir (A'lamü 'n-nübela', X. 428-429; Ta
ril]u'l-İslam, s. 282; ayrıca bk. SüyGtl. II, 
ı ı 5) . İbn Hişam tahsilini Basra'da ta
mamladı. Daha sonra Mısır'a gitti ve 
ölünceye kadar rustat şehrinde yaşa
dı. Onun Basra'dan ne zaman ayrıldığı 
ve Mısır'a gitmeden önce tahsil için di
ğer ilim merkezlerine seyahat edip et
mediği bilinmemektedir. 175 (791) yılın
da vefat eden Leys b. Sa'd ile görüşmüş 
olduğundan hareketle Mısır'a bu tarih
ten önce geldiği söylenebilir. Ancak İbn 
İshak'ın es-Sire'sini kendisine rivayet 
eden hacası Ziyad b. Abdullah ei-Bek
kal ile görüşmek üzere Kufe'ye veya Bağ
dat'a gitmiş olmalıdır. İbn Hişam 13 Re
blülahir 218 (8 Mayıs 833) tarihinde rus
tat'ta vefat etti. Bazı kaynaklarda 213'
te (828) öldüğü nakledilir (Süheyll, I, 43; 
Ebu Zer ei-Huşenl , neşredenin g iri şi, I, 43; 
Keşfü'?·?unün, ı . 179) Zehebl onun 218 
(833) yılında vefat ettiğini, diğer tarihin 
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyli'nin 
vehmi olduğunu söyler (A'Iamü'n-nübe
la', x. 429) 

Mısır'da İmam Şafii ile Arap şiiri üze
rinde sohbetlerde bulunan İbn Hişam'ın 
önceleri onunla pek görüşmek istemedi
ği, fakat görüştükten sonra dil, şiir ve en
sab ilmi konusunda derin bilgi sahibi ol
duğunu aniayarak kendisinden övgüyle 
söz ettiği bilinmektedir (Zehebl, Tfirfl]u'l
İslam, s. 282) İmam Şafii de İbn Hişam'ın 
dilde hüccet (SüyGtl, ll, 115) ve Arap dili 
konusunda iyi yetişmiş bir alim olduğu
nu belirtmiştir. 

İbn Hişam kaynaklarda tarih, ahbar, 
ensab, şiir, nahiv ve lugat alimi olarak 
tanıtılmakla birlikte hocaları. eserleri ve 
görüşleri hakkında bilgi bulunmamakta
dır. İbn İshak'ın Siretü İbn İs]fals diye de 
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iBN HiSAM 

bilinen Kitabü'l-Mübtede' ve'l-meb'aş 
ve'l-megazi'sini yeniden tertip eden İbn 
Hişam şöhretini bu esere borçludur. 
Eseri hazırlarken İbn İshak'ın en meşhur 
ravilerinden Ziyad b. Abdullah el-Bek
kal'nin KCıfi- Bağdadl diye meşhur olan 
nüshasını esas alarak eseri kısaltmış . bu 
arada bazı ilavelerde de bulunmuştur. Ki
tap zamanla onun ad ıyla ( Siretü İbn Hi
şam, Teh?ibü İbn Hişam) anılır olmuştur. 
Kıftl, Zehebl, İbn Keslr, İbnü ' I-imad, İbn 
Hallikan ve Sehavl gibi müellifler, bu eseri 
Hz. Peygamber'in hayatına dair en sağ
lam ve en iyisiyer kitabı olarak kabul et
mişlerdir. 

İbn Hişam. İbn İshak'ın kitabını esas 
almakla birlikte onun aksine Kur'an'da 
temas edilmeyen ve Hz. Peygamber'le il
gisi olmayan konulara. pek tanınmayan 
şairleri n şiirleri ne, nezaket dışı bazı ifa
delereve hacası Bekkal'nin güvenilir bul
madığı rivayetlere itibar etmediğini söy
ler (es-Sire2

, 1, 4) . Müellif eserine aldığı ba
zı şiirlerin dilini ve veznini düzeltmiş, ba
zılarının nisbet edilen şahıslara ait olma
dığını belirtmiş, bir kısmının kaynağını ve 
ravilerini zikretmiş, bazan da yeni şiirler 
ilave etmiştir. İbn Hişam ' ın eserde yer 
alan ayet, hadis ve şiirlerdeki garlb keli
meleri açıklarken verdiği bilgiler, onun 
Arap dili ve edebiyatma vakıf olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir. Kelime
leri şiirlerden deliller getirmek suretiyle 
açıklayan İbn Hişam, ayrıca Ebu Ubeyde 
Ma'mer b. Müsenna başta olmak üzere 
Yunus b. Hablb, Eb Cı Mu h riz Halef el-Ah
mer, Eb Cı Zeyd el-Ensarl ve Hasan-ı Basri 
gibi alimlerden nakillerde bulunmuştur. 
Bazı tarihi bilgileri esere ilave etmesi. bir
takım kelimelerin okunuşunu belirtınesi 
ve şahısların nesepleriyle ilgili bilgileri ila
ve etmesi. onun İbn İshak'ın eserine yap
tığı diğer katkılar arasında sayılabilir. İbn 
Hişam. esere yaptığı bu ilaveleri "kale İbn 
Hişam" diye başlayan bir ibareyle göster
miştir. 

Eserleri. 1. es-Siretü 'n-nebeviyye (Si
retü İbn Hişam, Siretü Resulillah) . Hz. 
Peygamber'in hayatına dair tamamı za
manımıza intikal etmiş en eski kitaptır. 
İbn İshak'ın es-Sire'sinin farklı raviler 
tarafından nakledilen birçok nüshasının 
hiçbiri tam olarak günümüze gelme
miştir (bk İBN İSHAK). İbn Hişam'ın ese
ri ise daha çok Mısırlı raviler yoluyla di
ğer islam ülkelerine ulaştırılmıştır ( ibn 
Hi şam ' ın eserini rivayetedenleriçin bk. 
Muta· et-Tarablşl, s. 194-200). Bunlardan 
bilhassa Muhammed b. Hasan el-Kattan. 
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Abdürrahlm b. Abdullah el-Berkl ve kar
deşi Ahmed el-Berkl'nin isimleri zikredil
melidir. 

es-Siretü 'n-nebeviyye birçok defa ba
sılmış. şerh ve ihtisar edilmiş, manzum 
hale getirilmiş ve çeşitli dillere çevrilmiş
tir. İlk baskısı Mısır'da yapılan kitabı (1-111 , 
Bu la k 1259) Ferdinand Wüstenfeld tah
kik ederek yayımiarnıştır (1-111 , Göttingen 
18 58- 1860) . Eserin ayrıca birçok tahkikli 
neşri yapılmış olup Mahmud Seyyid Tah
tavi (I -lll. Kah i re 1329), Mustafa es-Sek
ka- İbrahim el-Ebyarl- Abdülhafiz eş-Şe
lebl (1-IV. Kah ire 135511936, 137511955). 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamld (1-
IV. Kahire 1356/ 1937). Muhammed Halil 
Herras (I-IV, Kah i re 1971 ). Taha Abdürra
Cıf Sa'd (1 -IV, Kah i re 139 1/1971); Muham
med Fehml es-Sercanl (1-IV, Kah i re 1978). 
Ömer Abdüsselam Tedmürl ( Beyrut 1987) 
ve Mecdl Fethi es-Seyyid ' in (1-V, r anta 
1416/1995) neşirleri bunlar arasında zikre
dilebilir. es-Siretü'n-nebeviyye'ye dört 
ayrı şerh yazılmış olup bunların üçü ba
sılmıştır. En geniş şerhi, Endülüslü mu
haddis Abdurrahman b. Abdullah es-Sü
heyll(ö. 581 / 11 85) tarafından er-Ravzü'l
ünüf ii şer]J.i's-Sireti'n-nebeviyye li'bni 
Hişam adıyla kaleme alınmıştır. İlk ola
rak Mısır'da basılan bu eser (1- 11 , Kahire 
1332/19 14) daha sonra Abdurrahman el
Vel<il tarafından da neşredilmiştir (!-VII , 

Kah i re 1387- 1390/ 1967-1970). Süheyll'nin 
şerhinin iki muhtasarı yapılmıştır. Bun
ların ilki Muhammed b. Ahmed b. Os
man ez-Zehebl'nin Mul]taşarü'r-Ravzi'l
ünüf'ü (Berlin Staatsbibliothek, nr. 9565). 
diğeri Ebü'l-Feth Muhammed b. İbrahim 
b. Muhammed b. Mukbil el-Bilblsl'nin el
İlmam bi'r-Ravz ve Sireti'bni Hişam 
el-Müla]f]fab bi-Celô. 'i'l-efkar bi-sire
ti'l-Mul]tar'ıdır (Kudüs el-Mektebetü'l
Halidiyye, Siyer. nr 3). Vezlr el-Mağribl di
ye bilinen Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Ali b. 
Hüseyin (ö. 41811027). İbn Hişam'ın ese
rinin yeni ve sağlam bir rivayetini kaleme 
alırken bazı yerlerde kısa fakat değerli 
açıklamalar yapmıştır. Bu eseri Süheyl 
Zekkar es-Siretü'n-nebeviyye li'bni Hi
şam bi-Şer]J.i'l-Veziri'l-Magribi adıyla 
yayımıarnıştır (1-11. Beyrut 1412/1992). Di
ğer bir Endülüslü alim olan Ebu Zer el
Huşenl. es-Siretü'n-nebeviyye'de ge
çen garlb kelimeleri açıklayan bir şerh 
yazmıştır. İbn Hişam'ın eseri üzerine ya
zılmış şerhleri inceleyen Paul Brönnle, 
Die Commentataren des Ibn Ishaq und 
ihre Scholien ( 1895. Hall e Üniversitesi) 
adlı doktora tezinde Huşenl'nin eserini de 

tah ki k etmiş ve bu şerh i daha sonra Aşa
rü '1-lugati'l-'Arabiyye Şer]J.u 's-Sireti 'n
nebeviyye adıyla yayımiarnıştır (Kahire 
1329/ 191_1. 1969; istanbul. ts .). Eseri 
Hemmam Said ve Muhammed b. Ab
dullah Ebu Suayllk (1-IV, ürdün 1988, ibn 
Hişam'ın metniyle). ayrıcaAbdülkerlm 
Halife el-İmla'ü'l-mul]taşar ii şer]J.i 
garibi's-Siyer adıyla (1-111 , Amma n 1412/ 
ı 991 ) yeniden tahkik ederek neşretmiş
Ierdir. Bedreddin Mahmud b. Ahmed el
Aynl'nin Keşfü'l-lisam ii şer]J.i Sireti İbn 
Hişô.m adlı şerhi ise zamanımıza intikal 
etmemiştir. Arthur Schaade, Süheyll ve 
Ebu Zer el-Huşenl'nin şerhlerinde ge
çen Uhud Gazvesi'ne dair şiirlerin şerhini 
Kommentare von as-Suhaili und Ab u 
Darr zu den Uhudgedichten adıyla ay
rıca yayımiarnıştır (Leipzig 1920) . 

es-Siretü'n-nebeviyye'nin çeşitli muh
tasarları yazılmış olup birçoğu henüz yaz
ma halindedir (Keşfü '?·?unun, ll . ı O 12-
1 o 13) Bunlardan. İbrahim b. Muham
med el-Murahhal eş-Şafil'nin 611 (1214) 

yılında yaptığı ez-Zahire ii mul]taşari's
Sire ve İmadüddin Ebü'l-Abbas Ahmed 
b. İbrahim el-Vasıti' nin 711 'de (1311 ) ka
leme aldığı Mul]taşaru Sireti İbn Hi
şam önemlidir. Eserin bazı muhtasarları 
da basılmıştır. Abdüsselam Muhammed 
HarCın'un Teh?ibü Sireti İbn Hişô.m'ı 
(1-11, Kahire 1955, 1964. 1408/ 1987) Arif 
Erkan tarafından Hz. Muhammed'in 
Hayatı adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İs
tanbul I 981 ). Muhammed Afif ez-Zu'bl'
nin (Cidde 1400/1980) ve Mısır'da bir he
yetin (Kah i re 1413/ 1993) yaptığı muhta
sarlar yayımlanmıştır. 

es-Siretü 'n-nebeviyye muhtelif şair
ler tarafından manzum hale getirilmiş
tir. Bunlar arasında Ebu Hasr Feth b. M Cı
sa el-Hadravl. Said ed-Dirini diye meşhur 
Abdülazlz b. Ahmed ve Ebu İshak et-11-
limsanl İbnü'ş-Şehld'in (Muhammed b. İb
rahim) adları sayılabilir. İbnü'ş-Şehld'in 
Fet]J.u'l-garib ii sireti'l-lfabib adlı ese
ri 1 O.OOO'den fazla beyit ihtiva etmek
tedir. Siretü İbn Hişam, Atabek Sa'd b. 
Zengl ( 1198-1226) adına Siret-i Resulul
ldh (Terceme-i Si yer-i Nebi) adıyla Refiud
din İshak b. Muhammed Hemedanl ta
rafından Farsça'ya tercüme edilmiş olup 
eseri Asgar Mehdevl tah ki k ederek ya
yımlamıştır (HI , Tahran ı 36 1/ 1982). Fars
ça'ya yapılan diğer bir tercümesi de 
Ebü'I-Meall Şehabeddin Ahmed b. is
hak-ı Eberkül tarafından gerçekleştiril
miştir ( Terceme-i Sir e tü 'n-nebeviyye, Ta h
ran 1 348ş.). 



es-Siretü'n-nebeviyye'yi Türkçe'ye ilk 
defa Siret-i Resulullah adıyla Aydınlı 
Eyyub b. Halil çevirmiş ve 12 Reblülewel 
986 (19 Mayıs 1578) tarihinde şehzade
liği sırasında lll. Murad'a takdim etmiş
tir. Yazma nüshası İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde (TY, nr. 2414) bulunan 
eser. Mes'ad Süveylim Ali eş-Şaman tara
fından Türk Edebiyatında Siyerler ve 
İbn H iş am 'ın Siyer'inin Türkçe Tercü
mesi adıyla doktora tezi olarak neşre ha
zırlanmıştır ( 1982, AÜ i lahiyat Fakültes i) . 
Siretü İbn Hişam'ın dört ciltlik Kahire 
neşrinin ( 1936) 1. cildini İ zzet Hasan ve 
Neşet Çağatay H z. Muhammed'in Ha
yatı (ı. Ankara 1971). ll. cildini Yusuf Ve
lişah Uralgiray aynı adla (ll, Riyad 1405/ 
1985) Türkçe'ye tercüme etmişlerdir. Ese
rin tamamını İslam Tarihi Siret-i İbn-i 
Hişam Tercemesi adıyla Hasan Ege Türk
çe'ye çevirmiştir (1-J V, istanbul 1985). Ki
tap ayrıca Gustav Weil tarafından Das 
Le ben Muhammeds na ch Muhammed 
b. Ishaq bearbeitet von Abdalmalik 
b. Hisarn adıyla Almanca'ya (Stuttgart 
1864). Abdü lcelll Sıddlki ve Gulam Resul 
Mihr tarafından Siretü'n-nebiyy-i Kamil 
adıyla Urduca'ya(l -11. Lahor 1971)tercü
me edilmiştir. İbn Hişam'ın, es-Siretü'n
nebeviyye'de geçen ayetlerdeki garlb 
kelimelere dair açıklamalarını İsmail Cer
rahoğlu yayımiarnıştır (AÜ ilahiyat Fa
kültesi islam ilimleri Enstitüsü Dergisi, lll 
11977i, s. J-28) z.Kitabü't-Ticanfimü
Wki }jimyer (et-Tican li-ma'rifeti mülu
ki'z-zamanfi atıbari ~ah[an) . Eserin Vehb 
b. Münebbih'e ait olup İbn Hişam tarafın
dan rivayet edildiği ileri sürülmektedir. 
Güney Arabistan'la ilgili halk hikayelerinin 
Tevrat ve İncil hikayeleriyle karıştırılıp 
destanlaştırılmasından meydana gelen 
ve Himyer melikleri hakkında bilgi veren 
eserin tarihi bir değeri bulunmamak
tadır. Kitap, İbn Hişam'a nisbet edilerek 
Freitz Krenkow (Haydarabad 1347/1928) 
ve Abdülaiiz ei-Mekalih (Kah i re 1996) ta
rafından neşredilmiştir. Süyutl ve Katib 
Çelebi'nin Ensabü }jimyer ve mü](ikü
hd adıyla İbn Hişam'a nisbet ettikleri ki
tap da muhtemelen bu eserdir (Bugye
tü'l-vu'at, ll. 115; Keşfü'z·zunan, ı. 179) . 

İbn Hişam'ın ayrıca İbn İshak'ın es-Si
re'sinde yer alan şiirlerdeki garlb kelime
leri açıklayan Ki tab fi şer]J_i md va]fa'a 
fi eş' ari's-Siyer mine'l-garib adlı bir ri
salesi olduğu ileri sürülmektedir (Süheyli, 
ı . 43; Keşfü'z·zunun, ll , 1012) Ancak onun 
böyle bir eserine başka kaynaklarda işa
ret edilmemiştir. 
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İBN HİŞAM el-LAHMi 
(~lı"l.i.ıı...:,.ıl ) 

Ebu Abdiilah (Ebu Ali) 
Muhammed b. Ahmed b. Hişam 

ei-Lahm! es-Se bt! 
(ö. 577 /118 1) 

Dil alimi ve edip. 
_j 

520 (1126) yılı civarında İşblliye'de (Se
villa) doğdu. Hayatının önemli bir kısmını 
Sebte'de (Ceuta) geçirdi. Ebu Bekir İbnü'I
Arabl, Ebu Tahires-Silefi ve İbn Meda el
Lah ml gibi alimlerden ders alarak özel
likle dil ve edebiyat alanlarında kendini 
yetiştirdi. Sebte'de uzun yıllar öğrenci ye
tiştirmek. dil ve edebiyatla ilgili önemli 
eseriere ve kasidelere şerh ve reddiye 
yazmakla meşgul oldu. Ömrünün sonla
rına doğru tekrar İşblliye 'ye döndü ve bu
rada vefat etti. 

Fıkıh. tefsir. hadis ve tarih sahalarında 
eser vermiş olan İbn Hişam'ın şöhreti da
ha çok dil ve edebiyat alanındadır. Bu ko
nudaki görüşleriyle Ebu Hayyan ei-Ende
lüsl'yi ve onun metodunu benimseyen 
diğer alimleri etkilemiştir. İbn Abdülme
lik, İbn Hizam'ın Muhammed b. Ahmed 
b. Tahirei-Ensari gibi alimlerle nahiv me
seleleri üzerine yaptığı tartışmalarda üs-

iBN HiSAM ei-LAHMT 

tünlüğünü gösterdiğini söyler. İbn Dihye 
ei-Kelbl gibi bazı müellifler de ondan öv
güyle söz etmişlerdir (el-Mutrib, s. 183). 
Aralarında Ebü'I-Hasan ei-Havlanl, Ebu 
Abdullah Muhammed b. Said ei-Kinanl, 
Ebu Abdullah İbnü'I-Gazl. Ebu Ali Hasan 
b. Muhammed ei-Cüzaml. Ebu Abdullah 
İbnü'I-Ebbar ve Ebu ömer Yusuf b. Ab
dullah ei-Gafiki gibi si maların bulunduğu 
öğrenciler yetiştiren İbn Hişam şiir de 
yazmıştır. Ancak "bal" kelimesinin çeşitli 
anlamlarını içeren yedi beyitlik didaktik 
bir manzumesinden (a.g.e., ay_) başka 
şiiri bilinmemektedir (SüyO ti. ı . 49; Ab
dülkerim Avfi. sy. 38 119941. s. 103) . 

Eserleri. 1. el-Feva'idü'l-ma]J_şure ii 
şerf:ıi'l-Ma]fşure . İbn Düreyd'in eserinin 
şerhidir. Her beytinin sonu maksOr elifle 
biten recez veznindeki el-Ma]fşure'nin 
çok sayıda şerhi yapılmıştır. Bunlar ara
sında İbn Hişam'ın şerhi en başarılı ka
bul edilmektedir. İbn H aHikan (IV, 324) ve 
Abdülkadir ei-Bağdadl de (lll , 119) el-Fe
va'id'i el-Ma]fşure'nin diğer şerhlerin
den üstün bulmuşlardır. Abdülgafur At
tar'a göre bu şerh aynı zamanda edebi 
tenkidin güzel bir örneğidir. Çünkü şarih 
edebiyat ve sanat zevkine sahiptir. Ese
rin mukaddimesinde kasidenin önemin
den. alim ve ediplerin ona gösterdiği ilgi
den söz eden İbn Hişam el-Ma]fşure'yi 
beyit beyit ele alarak bütün kelimeleri tek 
tek açıklamış. beyitlerde geçen ayet. ha
dis, emsaller üzerinde durmuş. eski şiir
lerden iktibas edilen sözlerde gördüğü 
çalma. değiştirilmeve hataları zikretmiş, 
daha sonra her beyti dil kuralları bakımın
dan ele almış. beytin tarih, fıkıh. belagat 
ve aruzla ilgili yön leri hakkında bilgi ver
miştir. Eser Kerim Hüsameddin (Kahire 
1 975), Ahmed Abdülgafur Attar (Beyrut 
1 980), Mehdi Ubeyd Casim (Beyrut 1407/ 
1986) ve Muhammed Hamidel-Hac Ha
lef (Rabat 1986) tarafından yayımlanmış
tır. 2. el-Med]].al ila ta]fvimi'l-lisan ve 
ta'limi 'l-beyan. Bir mukaddime ile altı 
bölümden meydana gelmektedir. Ancak 
eseri genel olarak iki bölüme ayırmak 
mümkündür. Birinci bölümü Ebu Bekir 
ez-Zübeydl'nin Kitdbü La]J_ni'l-'amme, 
ikinci bölümü de Ebu Hafs Ömer İbn Mek
kl'nin Teş]fifü'l-lisan ve tel]fi]J_u'l-cenan 
adlı eserlerine reddiyedir. Birinci bölüm
de mü el lif Zübeydi ve İbn Mekkl'nin eser
lerini eleştirirken Batı Endülüs'te halk di
linde yaygın olarak kullanılan bazı lafızla
rı ele almış. bunların menşe ve mahiyet
leri üzerinde du rm uştur. Eserin ikinci 
bölümü morfoloji. foneti k ve semantik 
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