
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-
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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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bozukluğundan kaynaklanan yaygın hata
ların incelenmesine ayrılmıştır. Eser Mu
hammed b. Ali es-Se bt! tarafından İnşfı
dü'çl-çlavfı1 ve irşfıdü's-sü"fı1 adıyla ye
niden düzenlenmiş. İbn Hatime de buna 
irfıdü'1-1e'fı1 min İnşfıdi'çl-çlavfı1 adlı 
bir zeyil yazmıştır (bk İBN HtÜİME) İs
panya'da Escurial Library'de yazma nüs
haları bulunan eserin bazı bölümleri neş
redilmiştir (nşr. Abdülazlz ei-Ehvanl, "El
fa~un Magribiyye min kitabi İbn Hişam 
el-Lal]m! fı Lai:ıni'l-'amme", Ma'hedü'L
mal].tütati'L-'Arabiyye, lll/1-2 11376/19571; 
a mlf .. "AI]iru faşlin min Kitabi Lai:ıni'l
'amme", Abdurrahman Bedevl'nin yayım
ladığı ila Tahfi Hüseyin fi 'idi mfladihi's
seb'fn adlı eserin içinde, Kahire 1962; n şr. 

Abdülazlz M atar. "er-Red 'ale'z-Zübeydl fı 
Lai:ıni'l- 'amme", Ma' hedü '1-mal].tütati '1-
'Arabiyye, XIJ/2 11386/19661; a mlf, "er
Red 'ala İbn Mekki fı Teşi9fı'l-lisan", fjau
Liyyetü külliyyeti'L-benat, sy. 7 IKahire 
19731; diğer bölümler nşr. Hat im Salih ed
Dam in, ei-Meurid, X-Xll IBağdad 1402-
1403/198 ı-ı 9831 ). e1-Med{ıa1 üzerinde 
Gırnata, Madrid ve Paris üniversitelerin
de üç doktoraçalışması yapıldığı. çeşitli 
makale ve araştırmalar yayımlandığı kay
dedilmektedir (Abdülkerlm Avfl. sy. 38 
119941. s. 104-1 05) Eser ayrıca müstakil 
olarak Jose Perez Lazara tarafından Ki
tfıbü '1-Med{ıa1 ilfı ta]fvimi'1-1isfın ve 
ta'limi'1-beyfın adıyla yayımlanmıştır 

(Madrid 1990).3. Şer]]u'1-Faşi]]. Sa'
leb'in dil ve lugat hatalarma dair eserinin 
şerhidir. İbn Hişam bu eserde e1-Faşi]] '
te verilen örneklerin şerhini yapmış. bazı 
meselelerde Sa'leb'i tenkit etmiştir. Meh
di Ubeyd Casim tarafından yayımlanan 
(Bağdad 1988) şerh üzerinde Abdülkerlm 
Avfı Camiatü'J-Cezair'de bir doktora çalış
ması yapmıştır ( 1993). 4. Şer]]u'1-Ma]f

şı1reti'ş-şugrfı (Kaşfdetü '1-Makşür ue'L
memdüd) . İbn Düreyd'in Arapça'daki 
maksur isimleri topladığı "f\aşldetü'l
ma~ür ve'l-memdüd" adlı didaktik man
zumesinin şerhi olup Mehdi Ubeyd Casim 

tarafından neşredilmiştir ( ei-Meurid, Xllll 
] [ 1984J, S. 183-200) 

İbn Hişam'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Şer]]u Iju
tabi İbn Nübfıte, Şer]]u man;::ume fi'1-
menfızil ve'1-bürı1c, e1-Fuşı11 ve'1-cü

me1 fi şer]]i ebyfıti'1-Cüme1, f>.aşide
tü '1-Ifariri ti';::-;::fı' (bu eserler ve yazma 
nüshaları için bk. AbdülkerTın Avfl. sy. 38 
[ 1994 J, s. I 05), e1-Cümelfi'n-na]]v; ed
Dürrü'1-muna;::;::am ii mevlidi'n-nebiy-
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yi'1-mu'a;::;::am, Şer]]u'1-Fuşı11i'l-]].am

sin 1i'bn Mu'ti, e1-Mu]farrib fi'n-na]]v 
adlı eserler bazı kaynaklarda yanlışlıkla 
İbn Hişam ei-Lahml'ye nisbet edilmiştir 
(a.g.e., sy 38 [ 19941. s. 105). Mehdi Ubeyd 
Casim. İbn Hişfım e1-La{ımi ve cühu
dühü '1-1ugaviyye ma'a ta]]]fi]fi kitabi
hi Şer]]u Ma]fşureti İbn Düreyd adıyla 
bir çalışma yapmıştır ( Beyrut 1986). 
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İBN HişAM en-NAHVİ 
(.ş~' ı"L;,ıt, ..:,.of ) 

Ebu Muhammed Cemalüdd!n Abdullah 
b. Yusuf b. Ahmed b. Abdiilah 

b. Hişam el-Ensar! ei-Mısr! 
(ö. 761/1360) 

Arap dili alimi. 
_j 

708 (1309) yılında Kahire'de doğdu. Öğ
renimini burada tamamladı. Soyu, ensarı 
teşkil eden iki kabileden biri olan Hazrec'e 
dayandığından Ensarl n is besiyle anılır. İbn 
Hişam Muhammed İbnü's-Serrac, Abdül
latlf b. Murahhal ve Ebu Hayyan ei-Ende
lüsl gibi hocalardan ders gördü. Arapça 

konusundaki temel bilgileri sürekli olarak 
yanında bulunduğu Abdüllatlf b. M urah

hal'den aldı. Şafii fakihi ve muhaddis Ta
cü't-Tebrlzl'nin (Ali b. Abdullah) derslerine 

devam etti. Tacü'I-Fakihanl'den (Ömer b. 
Ali) onun Şer]]u '1-İşfıre'sini okudu. Bed

reddin İbn Cemila'dan kıraate dair eş-Şfı
tıbiyye'yi okutma icazeti aldı. Şafilfıkhın
da derinleşti. Kahire'deki ei-Kubbetü'I
Mansüriyye Medresesi'ne tefsir hacası 
olarak tayin edildi. Ölümünden beş yıl ka-

dar önce Hanbeli mezhebini benimseye
rek Kahire'deki ei-Medresetü'I-Hanbeliy
ye'ye müderris oldu. Ancak İbn Tağrlberdl 
onun Hanefi iken Hanbeli mezhebine geç
tiğini söyler ( en-Nücümü 'z-zahire, X, 3 36). 
Arap dili ve edebiyatı yanında fıkıh ve tef
sir gibi dini ilimlerde de söz sahibi olan İbn 
Hişam s Zilkade 761'de (17 Eylül1360) 
Kahire'de vefat etti, Kahire'nin Nasr Ka
pısı yanında SCıfiye Mezarlığı ' na defne
dildi. 

Arap gramerinin bütün inceliklerine va
kıf olan İbn Hişam, bu alanda kendisin
den önceki çalışmaları inceleyip meslek
taşlarıyla tartıştıktan sonra eğitim ve 
öğretİmde en verimli yönteme u taşmaya 
çalışmıştır. İbn Haldun, onun nahiv ilmi
nin öncülerinden olan Slbeveyhi ve İbn 
Cinnl neslinden sonra bu alanın en büyük 
üstatlarından biri olduğunu söyler (Mu

kaddime, lll, 1241) İbn Hişam'ın başarısı. 
keskin ve eleştirici bir zekanın yanı sıra 
disiplinli çalışmasından ve üstübunun gü
zelliğinden kaynaklanmaktadır. Eserlerin
de genellikle nahiv otoritelerinin görüş
lerine yer vermiş, bunlar arasında tercih
ler yapmış. aynı zamanda kendi görüşle
rini de ortaya koymuştur. İbn Hişam dil
de delil olma (istişhad) açısından Kur'an'a 
ilk sırayı. hadise ikinci, şiire ise üçüncü 
sırayı verir. Bu arada kıyas ve ta'lll yön
temlerini de kullanır. Bazı araştırmacılar 
onun hadiste çok istişhad ettiğini ileri sür
müşlerse de eserleri bu iddiayı pek doğ

rulamamaktadır. Mesela Şer]]u Katri'n
nedfı'da on yedi, Şer]]u Şü;>;Cıri';>;-;>;eheb'
de yirmi bir. Evçla]]u'1-mesfı1ik'te yirmi 
beş, Şer]]u f>.aşideti Bfınet Sü'fıd'da yir
mi ve Mugni'1-1ebib'de altmış bir hadisi 
delil olarak kullanmıştır. Bu rakamlar ay
nı eserlerdeki ayet ve şiir sayısına oranla 
önemli bir yekün tutmamaktadır. 

Eserleri. 1. Mugni'l-lebib* 'an kütü
bi'1-e'fırib. İbn Hişam, 749 (1348) yılında 
Mekke'de yazdığı bu eseri Mısır'a döner

ken kaybettiği için 756'da (1355) tekrar 
Mekke'ye gittiğinde yeniden kaleme al
mış ve henüz hayatta iken bu eseriyle ün 
kazanmıştır. İ'rab konusunu sekiz bö
lümde inceleyen eser yüzyıllarca ders 
kitabı olarak okututmuş ve Muhammed 
ed-Demamlnl, Ahmed eş-Şümünnl, ei
Emlrü'I-Keblr es-Sünbavl, Muhammed 
b. Ahmed ed-Desüki gibi birçok alim ta
rafından şerhedilmiştir. Mugni'1-1ebib 
müstakil olarak(Kahire, ts.; Tahran 1274; 
Tebriz 1276), ayrıca Desüki ve Emir! haşi
yeleriyle beraber basılmış (Kahire 1331/ 


