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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/ 



ı 9ı 2, ı 358/ı 939), Muhammed Muhyiddin 
Abdüıhamld(l-11, Kahire 1372/1952). Ma
zin Mübarek- Muhammed Ali Hamdul
lah (l-ll, Dımaşk 1386/1 964) ve Hanna ei

FahGrl (l-ll, Beyrut 1991) tarafından tahkik 
edilerek yayımlanmıştır. 2. el-İ'rab 'an 
]fava'idi'l-i'rab. Mugni'l-lebi.b'in muh
tasarı olup Arapça'da cümle ve şibh-i 
cümle, i'rabı güç bazı müfredlerle edat

ların i'rab halleri ve yaygın i' rab hataları
na dair dört bölümden oluşan bir eserdir. 
Defalarca basılan eser (Bulak 1253; Kahi
re 1278; istanbu l 1299) Silvestre de Sacy'
nin Fransızca tercümesiyle birlikte Paris'

te de ( 1829) yayımlanmıştır. Ayrıca Reşld 
Abdurrahman el-Ubeydl ile (Beyrut 1970) 
Ali Fevde Nil (Riyad ı 401/198 ı) tarafından 
tahkik edilerek neşredilmiştir. Eser hak
kında ona yakın şerh ve bunlar üzerine 

çok sayıda haşiye yazılmıştır. Şerhlerin
den bazıları şunlardır: Muhyiddin el-Ka
fiyeci. ŞerJ:ıu Kava'idi'l-i'rab (nşr. Fah
reddin Kabave. Dımaşk 1409/ı988); Halid 
b. Abdullah el-Ezherl. Mılşilü 't-tullab 
ila Kava'idi'l-i'rab (istanbul ı 285; Bulak 
1292; Kah i re ı 299; nşr. Abdülkerim Müca
hid- Sa'd Abdü lhadiTeym, Arnman 1985: 
nşr. Muhammed İbrahim Salim. Kahire 
ı 989); Muhyiddin Muhammed Şeyhzade, 

ŞerJ:ıu Kava'idi'l-i'rô.b (nşr. İ sma il İ smail 

Merve, Dımaşk I4ı 6/ 1995); Ebü's-Sena Ah
med b. Muhammed ez-Zili,ljallü me'a
]fıdi'l-Kava'id (istanbul ı 3 ı ı. diğer şerh 

ve haşiyeler için b k. Keş{ü':ç-:çunun, 1, ı 24-

1 25; Ali Fevde Nil, s. ı 5-46). 3. Evcj.aJ:ıu'l

mesalik ila Elfiyyeti İbn Malik (et-Tau
zif:ı ve Tauzif:ıu'l-1]-ulaşa) . ibn Malik'in eseri 
esas alınarak metni verilmeden şerh ma-. 
hiyetinde yazılmış bir kitap olup çeşitli 

zamanlarda basıldığı gibi (Kalküta ı 248, 
ı 832; Kah i re ı 304, ı 326, ı 354) Muham
med Muhyiddin Abdülhamld tarafından 
ilmi neşri yapılmıştır (Kahire ı 945, ı 956, 
ı 967) . Ayrıca bazı müelliflerce yazılmış 

çok sayıda şerh ve haşiyesiyle birlikte ba
sılmıştır. Bunlardan birkaçı şunlardır: 
Muhammed Abdülazlz en-Neccar. Zi
ya'ü 's-salik ila Evcj.aJ:ıi'l-mesalik ( ı-ıv. 
Kahire ı 388/1 968); Abdülmüteal es-Saldi. 

Bugyetü's-salik ila Evcj.aJ:ıi'l-mesalik 
(Kah i re ı 384/ ı 964); Muhammed Muhyid
din Abdülhamld. Hidayetü's-salik ila 
tal:ı]fi]fi Evcj.aJ:ıi'l-mesalik (Kah ire ı 368) 
ve 'Uddetü 's-salik ila tal:ı]fi]fi Evcj.aJ:ıi'l
mesalik(Kahire 1967; diğer çal ışma lar için 
b k. Ali Fevde Nil, s. 62-73; ayrıca b k. ELFİY

YE). 4. Şüp]rü ~-~eheb* ii ma'rifeti ke
JQmi'l-'Arab. Özlü bir gramer kitabı olan 

iBN HiSAM en-NAHV1 

ibn Hişam en-Nahvi'nin Şerl:ıu Kaşideti Biinet Sü'ad ad lı eserinin ilk iki sayfas ı (Köprüıü Ktp. , D'- 1303) 

eser defalarca basılmıştır (istanbul 1253; 
Bulakl253, 1292;Kahire ı 279, 1348) . -Ese
rin gerek metni gerekse şiir örnekleri üze
rine başta müellifi olmak üzere Hasan el
Halebl. Zekeriyya el-Ensarl. Abdülmelik 

el-isferayinl. Muhammed Ali ei-FeyyGmi. 
Muhammed MansOr ei-Yafii gibi alimler 
tarafından şerhler kaleme alınmış ve bun
lara birçok haşiye yazılmıştır. s. ŞerJ:ıu 
Şü~uri'~-~eheb. Çeşitli zamanlarda ba

sılan eser (Bulak ı 253; istanbul ı 253; Ka
hire ı 279) Muhammed Muhyiddin Abdül
hamid (Kahire ı 355). Muhammed Seyyid 
Kilani (Kahire ı 380/1 9.60), Abdülmüteal 
es-Saidi (Kahire, ts .). Abdülganl ed-Dakr 

(Dımaşk 1982) ve Hanna ei-FahGri(Bey
rut ı 988) tarafından tah ki k ve şerhedile
rekyayımlanmıştır (d i ğer şerh, h aş i ye ve 
çal ı şma l ar için bk. Ali Fevde Nil, s. 86-94). 
6. /fatrü 'n-nedii* ve bellü 'ş-şada (Bu

lak 1253;Tunus 1281; Kahire 1298; Leiden 
ı 887). Veciz ve kapsamlı bir gramer kitabı 
olan eser başta müellifi olmak üzere Ab
dullah ei-Fakihl. Ali eş-Şicai (Bulak ı 289; 
Kah i re 1 306) gibi alimler tarafından şer

hedilmiş ve bu şerhler üzerine çok sayıda 
haşiye kaleme alınmıştır. 7. ŞerJ:ıu Kat
ri'n-nedave belli'ş-şada. ilk defa Bu
lak'ta basılan eser ( ı 2 5 3), A. Gaguyer ta
rafından Fransızca'ya çevrilerek Arapça 

metniyle beraber neşredilmiş (Leiden 
ı887), daha sonra Muhammed Muhyid
din Abdülhamid ile (Kah i re ı 355/ı 936) 
Muhammed ez-Zeyni ve Muhammed Ab
dülmün'im Hafad (Kah i re ı 388/1969) ta

rafından tahkik ve şerhedilerek yayım
lanmıştır (diğer şe rh ve haşiyeler için bk. 
Al i Fevde Nil, s. 103-1 1 6) . 8. ŞerJ:ıu Koşi
deti Banet Sü'ad. Ka'b b. Züheyr'in meş
hur kasidesinin şerhi olup ilk defa lg

nazio Guidi tarafından yayımlanmıştır 
(Leipzig 1871 ). Kahire'de de basılan ese
ri (ı 303, 1307) Mahmud Hasan Ebu Nacl. 
ŞerJ:ıu Kaşideti Ka' b b. Züheyr ii medJ:ıi 
Seyyidina Resıllillah şallaliihu 'aleyhi 
ve sellem adıyla tahkik etmiştir (3. bs., 
Dımaşk 1 402/1982; şerh in ihtisar ve haş i

yeleri için b k. Ali Fevde Nil, s. 164- ı 67) 9. 

el-Cami'u 'ş-şagir fi'n-naJ:ıv. ŞerJ:ıu Kat
ri'n-neda'ya bazı ilavelerle meydana ge

tirilmiş olup Evcj.aJ:ıu'l-mesalik'in muh
tasarına benzemektedir. Özellikle Kur
'an'dan ve şiirlerden verilen örnekler ba
kımından zengin sayılan eseri Muham
med Şerif Said ez-Zeybak ( Dımaşk ı 288/ 

ı 968) ve Ahmed Mahmud el-Hermll (Ka
hire 1400/ 1980) yayımlamıştır. el-Ca
mi'u'ş-şagir, isınail b. İbrahim el-Alevi 
(es-Sira cu '1-münir, Paris Bibliotheque Na
tionale, nr. 4160; Süleyman iye Ktp., Kılıç 
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Ali Paşa, nr. 932). Abdülgaffar b. İ brahim 
el-Alevi ( er-Ra'idü'l-l]abfr; ei-Mektebetü'l
Ezheriyye, nr. 748) ve Ahmed Mahmud 
ei-Hermll (Şerf:ıu 'l-Cami'i 'ş-şagir, Kahire 
1984) tarafından şerh edilmiştir. 1 o. Tal]

lişü'ş-şevdhid ve tell]işü'l-fevd'id. Şer

}J.u'ş-şevdhid, fjavdşi İbnü'n-Ndpm vb. 
adlarla da anılan eser. İbnü'n-Nazım diye 
bilinen Bedreddin b. Malik'in Elfiyye'ye 
yazdığı şerhteki örnek beyitlerin izahına 
dairdir (n ş r. Abbas Mustafa es-Sali hi. Bey

rut 1406/ 1986; n ş r. es-Seyyid Taki Abdüs
seyyid, Kahire 1406/1986) 11. Şer}J.u 'l

Lem}J.ati'l-bedriyye ii 'ilmi'l- 'Arabiy
ye. Hacası E bO Hayyan el-Endelüsl'ye ait 
nahve dair el-Lem}J.atü'l-bedriyye adlı 

eserin tenkit ve reddiye ağırlıklı şerhidir 
(nşr. Salah Revay, Kahire 1402/ 1982; nşr. 

İbrahim Hadi Nehr. HI, Bağdad 1977) 12. 

Nü zhetü 't-tarf ii 'ilmi 'ş-şarf. Ahmed 
Abdülmecld Herldltarafından İbn Hişam'a 

ait olarakyayımlanan eser (Kah i re 141 O/ 

1990) birçokkaynakta (mesela Kemaleddin 
ei-Enbarl. s. 390 ; Yaküt, V, 46; bk. Brockel
mann , GAL Suppl., ı. 507) Ahmed ei-Mey
danl'ye ( ö . 518/ 1 124) nisbet edilmektedir. 

13. Şer}J.u Cümeli'z-Zeccdci (nşr. Ali 
Muhsin l sa Malullah, Beyrut 1406/ 1 986) 

14. fjallü elgaz ve mesd'il i'rdbiyye fi'l
dydti'l-Kur'dniyye ve '1-e}J.ddişi'n-ne
beviyye (nşr. Muhammed İbrahim Salim. 
Kah i re 1409/1989). 1 S. İ'rdbü Fdti}J.ati'l
Kitdb ve'l-Ba]fara (n ş r. Muhammed Saf
fet Mürsl. Kah i re 1407/1987) 16. Elgazü 
İbn Hişdm fi'n-nal.ıv (el-Elgazü'n-naf:ı 
uiyye) . Asma!. Yahya b. Mübarek ei-Ye

zldJ ve Ebü Ali ei-FarisJ gibi dil alimlerin
den nakledilen. i'rab ve tefsir güçlüğü se
bebiyle lugaz sayılan kırk beş beytin i'rab 
ve yorumu hakkındaki eser Ali er-Rum
manJ'nin Tevcihü i'rdbi ebyat mülga

zeti'l-i'rdb'ına dayanır. Ahmed Seyf ei
GazzJ'nin haşiyesiyle birlikte basılan ese
ri (Kah i re ı 304. 1322) ayrıca Es'ad Hudayr 
neşretmiştir (Dı m aşk ı 393/1973. 1985) 

17. İ'tirdzü'ş-şart 'ale'ş-şart . Nahivcile

rin iki şart cümlesi için tek cevabın bulun
ması konusundaki ihtilaflarını özellikle 
fıkhı ve tefsiri de ilgilendiren yönleriyle 
ele alan eser, Süyütl'nin e1-Eşbdh ve'n
ne~d'ir fi'n-na}J.v'i içinde yer almakta

dır (VII, 107- ı 23) . Ayrıca A. Abdurrahman 
Abdürreşad (Kah i re 1409/ 1989) ve AbdOl
f ettah Ham üz (Amma n. ts ) tarafından 
yayımlanmıştır. 18. İ]fametü'd-delil 'ald 
şı}J.}J.ati't-temşil ve fesddi't-te'vil. "An
kebüt, abkariy" gibi bazı südasl isimleri n 
mükesser cemilerindeki ihtilafları ince-
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leyen eseri Rablha Çelebi (EAÜİFD, sy. 3 

[1979!. s. 325- 353) ve Haşim Ta ha Şelaş 
(Mecelletü Külliyyeti'l-adab, sy XVI [Bağ

da d ı 983J, s. 357-386) neşretmiştir. 19. 

Fev}J.u'ş-Şe?,d ii m es 'eleti ke?,d. E bO 
Hayyan ei-EndelüsJ'nin eş-Şe?, d ii mes'e-

1eti (af:ıkami) ke?,d adlı eserini tamam
layan risalede "keza" kinayesi yapı . anlam. 
i'rab ve ~emyiz yönleriyle ilgili fıkhl hü
kümler açısından ele alınmıştır. Süyütl'
nin el-Eşbdh (VII. 271 -293) adlı eserinde 

yer alan risale. Ahmed Matlüb (a.g.e., sy 
Vl[l9631. s 67-98) ve Süheyr Muhammed 
Halife (Kah i re ı 987) tarafından yayımlan

mıştır. 20. e1-Mebd}J.işü'1-murçlıyye el
müte'alli]fa bi-meni'ş-şartıyye. Takıy

yüddin es-Sübkl'nin şart edatı "men" hak
kında sorduğu üç soruyla bağlantılı ola
rak şartla ilgili bazı nahiv ve fıkıh me
selelerini incelemektedir (n ş r. M azi n el
Mübarek. Dımaşk - Beyrut 1408/ 1 987) 21. 

Nüktetü'1-i'rdb . Cümle ve hükümleri, 
şibh-i cümle ve yirmi beş ed atın mana ve 
i'rab durumlarını ele alan risaleMugni'l
lebib ' in özeti gibidir ( nşr. M ah ir el-Mü
neccid. 'Alemü'l-kütüb, XlVII 1 1413/ 1993!. 

s. 31- 39) 22. Mil]fıdü '1-e?,hdn ve mil]fı
~ü'1-vesndn . Bazı şiirlerdeki lugaz kabi
linden güç meseleleri ele alan risale ma
na lugazları. lafız lugazları. kavramlması 
güç işarl lugazlarla nokta ve hareke deği

şiminden kaynaklanan zeka oyunları (tas
hlf) olmak üzere dört bölümden ibaret
tir. İlk defa Bulak'ta ( 125 3 ı basılan risale 
daha sonra Hasan İsmail Merve (Min re

sa'ili İbn Hişam en-Naf:ıuiyye içinde. Dı
maşk 1409/ 1988) ve Ali Fevde Nil (Mecel

letü Külliyyeti'l-adab, sy VIII Ri ya d ı 980!. 

s. 13 7 - ı 38 ı tarafından neşredilmiştir. 23. 
Risd1e ii tevcihi'n-naşb ii i'rdbi lfavii
him "faz1en ve 1ugaten ve ıştıld}J.an ve 

l]ildfen ve eyçlan ve hellümme cerren" 
(nşr. Hatim Salih ed-Dam in. Beyrut 1983. 

el-Mesa'ilü 's-se{eriyye fı 'n-naf:ıu içinde) . 
Eser aynı isimle Hasan Musa eş-Şair ta
rafından Min resd'ili İbn Hişdm en

Na}J.viyye içinde (Am man 1984). e1-Me
sd'ilü's-seieriyye adıyla Hasan İsmail 
Merve (Dıma ş k 1409/ 1988) ve Tevcihü 
ba'zi't-terdkibi'1-müşkile adıyla Abdul
lah ei-Hüseynl Hilal (Ka hi re 1990) tarafın

dan da yayımlanmıştır. 24. Mes'e1etü 'l

}J.ikme ii te?,kiri "]fa ri bin" fi kavlihi 
Te'dld "İnne ra}J.meta'llahi karibün 
mine '1-muhsinin " . Müellif. ayette mü
ennes olan "rahmet" kelimesinin haberi 
olduğu halde müzekker getirilen "karJb" 
kelimesi hakkında eski nahivcilerin yap-

tığı on dört yorumu değerlendirmekte
dir (nşr. Abdülfettah el-Ham uz. Arnman 
140511985; nşr. Hasan Musa eş-Şair. Am
man 1984) 2S.e1-Kavd'idü'ş-şugrd(nşr. 

Hasanismail Merve . Dımaşk 1409/1988. 

Min resa'ili İbn Hişam en-Naf:ıuiyye için

de) 26. e1-Mesd'ilü's-seferiyye fi'n
na}J.v. Bazı ayetlerdeki nahiv meseleleri
ni ele alan risale birçok defa basılmıştır 

(n ş r. Ali Hüseyin ei-Bevvab, Riyad 1982; 

n ş r. Abdü ssamed ei-Aşşab , 'Alemü'l-kü

tüb, XVIII ı 1415!. s. 57-66; n ş r. Haşim Taha 
Şelaş. MMİ!r., XXXII/3-4 ı 1981 ı. s. 50 1-550; 

n ş r. Hasan İsmail Merve. Dımaşk 1409/ 

1988, Min resa'ili İbn Hişam en-Naf:ıuiyye 
içinde; nşr. Hatim Salih ed-Damin. Bağ

dad 1980; Beyrut 1403/1983) 27.Mesd'il 
fi i'rdbi'1-Kur'dn (nşr. Sahib Ebu Cenah , 
Mecelletü'l-Meurid, 111 / 3 ısağdad 19741. s. 

143- 166) 28. İ'rdbü "Ld ilah e illallah " 
(Medine Arif Hikmet Ktp. Mecami ', nr. 88) 

29. Mesd'il ve ecvibetühd (E/gaz fi !'ra
bi ba'zı ayati'l-~uran). Özellikle Kur'an'
da i'rabı güç mansüb kelimelerle birkaç 
i'rabı olan kelimelere dairdir (yazma nüs
hası için bk. Brockelmann , GAL, ll, 31 ; 

Suppl., ll , 20) 

İbn Hişam'ın, Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'nin el-Cdmi'u'ş-şagir' ine şerh 

yazdığına dair bilgi sadece Keşfü'~-~u
niln ile (1 . 563) ondan nakilde bulunan 
kaynaklarda geçmektedir. Şer}J.u'l-Ka

şideti'l-lagziyye fi'l-mesd'ili'n-na}J.viy
ye adlı eser İbn Hişam'a ait olarak neş

redilmişse de (Bağdad 1963) Leiden'de 
(Universitatsbibli othek, nr. 226) bulunan 
nüshasının ferağ kaydından (vr. 261 b) İbn 
Lüb en-Nahvl ei-Endelüsl'ye (Ebu Said 
Ferec b. Kas ım) ait olduğu anlaşılmakta

dır. Süyütl, el-Eşbdh ve'n-ne~d'ir fi'n
na}J.v adlı eserinde İbn Hişam'dan çeşitli 
iktibaslarda bulunmuştur (VII, 42-97. 107-

123,23 1-263, 271 -293) . 

İbn Hişam hakkında yapılan araştırma
ların başlıcaları şunlardır: Ali Fevde Nil. 

İbn Hişdm el-Enşdri: dşdruhil ve me?,
hebühü'n-na}J.vi(Riyad 1406/ 1985); Ham

za Abdullah en-Neşretl. el-Mesd'ilü 'n

naf:ıviyye beyne İbn Hişdm ve Ebi'l
Eeka (Kahire 1986) ; SamJ Avad. İbn 
Hişdm en-Na}J.vi: 'aşruhil bi'etühil 

Jikruhu ( Dımaş k 1987); Nüreddin İsam . 

İbn Hişdm el-Enşdri : }J.aydtühil ve 
menhecühü 'n-na}J.vi (Beyrut 1989) ; M. 

M . FehmJ Ömer. el-fjadişü 'ş-şerif fi 
n ahvi İbn Hişdm el-Ensdri (Kahire 
1411 / 1991 ı 
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şfl ue fesadi't-te' ufl ( EAÜiFD içinde, n ş r. Rab\ha· 
Çe leb i). sy. 3 (ı 979 ) neşredenin giri ş i , s. 348-
358; a.mlf .. Şerl_ıu Şü;;üri ';;-;;eheb ( nşr M. Muh
yiddin Abdü lhamid). Kahire 1355/1936, neşee
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ı267-1268; ibn Hacer. ed-Dürerü '/-kamine, ll, 
308 -31 O; ibn Tağriberdi. en-Nücümü 'z-zahire, 
X, 336; a.mlf .. el-Menhelü's-sa{i. VII, 131- ı32; 
Süyüti. Bugyetü 'l-uu'at, ll, 68-70; a.mlf .. el-Eş

bfı.h ue'n -ne?a'ir fi'n -nahu ( nşr Abdül 'a l Salim 
Mekrem) , Beyrut 1406/1985, VII , 42-97, 107-
123, 231-263, 271-293; a.mlf .. (füsnü '1-mul)a
çiara , 1, 257; Keşfü '?-?Unün, 1, 124-125, ı54, 
406, 563, 564, 604; ll, 102ı. ı332, ı352 , 1477, 
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Nazif Hoca). Beyrut ı400/1980 , 1, 55-56; Şev

kani. el-Bedrü '!-!ali', 1, 400-402; Serkis. M u'
cem, 1, 273 -276; Brockelmann. GAL, ll, 23, 27-
31; Suppl., 1, 507; ll , ı6-20; C. Zeydan. Adab 
IDayf). lll, 154-155; Kehhale. Mu'cemü '1-mü'el
li[in, VI, 136-137; Şevki Dayf. ei -Medarisü 'n
naf:ıuiyye, Kahire 1968, s. 346-355; Ömer Fer
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yad 1406/1985; Sami Avad, ibn Hişam en-Naf:ı
ui, Dımaşk 1987; Abdül'al Salim Mekrem. ei
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"İbn Hişam", iA , V/2, s. 754-755; H. Fleisch. 
"lbn Hi8}am", EFi ing ). lll , 801-802. 
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~ M . REŞİT ÖZBALIKÇI 

İBN HUBEYŞ 

C .. ~.:r. 'l 
Ebü ' l-Kasım Abdurrahman 

b. Muhammed b. Abdiilah (Ubeydillah) 
el-Ensarl el-Endelüsl 

(ö. 584/ 1 188) 

Kur 'an, hadis, tarih, dil 
ve edebiyat alimi . 

_j 

504'te ( 1110-11) M eriye'de (Aimeria) 
doğdu . Dayısı Hubeyş'e nisbette İbn Hu
beyş diye tanındı. Ayrıca Hatlb unvanıyla 

da anılır. Devrinin meşhur alimlerinden 

Ruşatl. İbn Vaddah . Ali b. İbrahim ei-En

sarl'den kıraat. hadis ve fıkıh okudu. Da

ha sonra tahsil amacıyla Kurtuba'ya (Cor

doba) giderek Yunus b. Muhammed b . 

Mugis . Ca'fer b . Muhammed ei-Mekkl. 

Muhammed b. Asbağ, Ebu Bekir İbnü'I

Arabl ve Muhammed İbn Ebu Zeyd'den 

ders aldı. Kendisinden kıraat. hadis. dil 

ve edebiyat alanlarında Ahmed b. Mu

hammed et-Tarsusl. Ebu Süleyman İbn 
Havtullah. Abdullah b. Hasan ei-Maleki. 

İbn Dihye ei-Kelbl. Kelal ve Ali b. Yusuf 

b . Şerlk gibi alimler istifade etti. Hıristi

yanlar 542'de (1147) Meriye'yi ele geçi

rince Mürsiye'ye (Murcia) giderek Cezlre

tü Şakr'a yerleşti ve orada Muvahhidler 

Devleti hükümdan Yusuf b . Abdülmü'min 

tarafından yaklaşık 556 ( 1161) yılından 

itibaren kadılık ve hatiplik görevine tayin 

edildi. On iki yıl bu görevde kaldıktan son

ra Mürsiye hatipliğine. 575'te (1179) Mür

siye kadılığına getirildi. Önce hükümdar. 

sonra da onun oğlu ile yakın ilişki içerisin

de olması sebebiyle değerli eserlerin bu

lunduğu kütüphanelerden faydalanma 

imkanı bulmuş ve bu husus ilmi kişiliği

nin gelişmesinde etkili olmuştur. İbn Hu

beyş 14 Safer 584'te ( 14 Nisan 1188) Mür

siye'de vefat etti. 

Eserleri. İbn Hubeyş'in günümüze ula

şan tek eseri Kitdbü '1-Gazavdt (MegazT) 
adını taşımaktadır. Tam adı e1-Gazavd

tü 'çl-çldminetü '1-kdmile ve '1-füW]J.u '1-
cdmi'atü '1-]J.dfiletü '1-kd'ine fi eyydmi'l
l]u1efd 'i'1-üve1i'ş-şeldşe: Ebi Bekir eş
Şıddi]f ve Ebi Ijafş 'Ömer e1-Fdru]f ve 
Ebi ?'\mr Zinnureyn 'Oşmdn olan eser 

Yusuf b. Abdülmü'min'in isteği üzerine 

kaleme alınmıştır. 583'te ( 1187) tamam

lanan eserde ilk üç halife dönemindeki 

İslami fetihler ele alınmış. başta Seyf b. 

Ömer'in zamanımıza kadar gelmeyen Ki

tdb ü 'l-FüW]J. ve 'r-ridde'si ile Vakıdl'n i n 

Kitdbü'r-Ridde adlı eserleri olmak üzere 

çeşitli kaynaklardan faydalanılarak ridde 

savaşları anlatılmış. ardından Muhammed 

b. Abdullah ei-Ezdl'nin Fütlı]J.u'ş-Şdm'ı 

gibi kaynaklara dayanılarak Suriye'deki 

fetihler konu edilmiştir. Daha sonra Mı

sır ve Kuzey Afrika' nın fethiyle ilgili riva

yetler. müslümanların denizcilik alanın

daki faaliyetleri ve Zatü's-savarl Savaşı 

üzerinde durulmuştur. Kitabın ikinci ya

rısı Irak fetihlerine ayrılmış . ardından di
ğer Sasanl bölgelerinin fethi anlatılmış
tır. Eser Abdullah Guneym (1 - IV. Kah i re 
1404- 1408/ 1983-1 987) ve Süheyl Zekkar 

( 1-11 . Beyrut 1412/ 1992) tarafından ya-

iBN HUMEYD 

yımlanmıştır. Kaynaklarda İbn Hubeyş'in 
el-El]fab adında bir risalesi daha ol

duğu kaydedilmektedir (ibnü ' l-Ebbar. 

ll , 573) 
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Emin. "İbn ı:ıubeyş ei-Endelüsl", Mecelletü'l
mü'erril]i'l-'Arabi, sy. 18, Bağdad 198 ı, s. 122-
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~ SAMI ES-SAKKAR 

İBN HUCEYRE 

(bk. ABDURRAHMAN b . HUCEYRE). 

İBN HÜD 
(,~~ .:r. ') 

(ö. 438/1046) 

Endülüs'ün 
Aragon bölgesinde 

hüküm süren 
Hudller'in kurucusu 

(bk. HÜDILER). 

İBN HUMEYD 
( ~.:r. l) 

Muhammed b. Abdiilah 
b. Ali el-Amiri en-Necdi 

(ö 1295/ 1878) 

Hanbeli fıkıh alimi 
ve biyografi yazarı. 

_j 

_j 

1236 ( 1821) yılında Necid bölgesinde

ki Kasim'in merkezi Uneyze'de dünyaya 

geldi. Abdullah b. Abdurrahman el-Bes

sam doğum tarihini 1232 (1817) olarak 

kaydederse de ('Ulema' ü Necd, lll. 862) 

ibn Humeyd, 1248 (1832) yılında Uneyze'
de geçen bir olaydan söz ederken o vakit 

on iki yaşında olduğunu belirtir ( es-Süf:ıu
bü 'l-uabile, ll. 630, 644) Amir b. Sa'saa 
kabilesine mensup olup atalarından Hu

meyd b. Ganim'e nisbetle İbn Humeyd 
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