
iBN KASi, Ebü'I-Kasım 

verdiği yanlış bilgiden kaynaklanmış ol
malıdır (Keşfü';:;:-;:;:unün, ı, 722) . Ebü'l-Ala 
el-Afifi ise İbn Kasl ve eseri hakkındaki 
bir yazısında (bk. bi bl.) adı geçen risalenin 
Kahire'de bir nüshasının bulunduğunu 

(Darü'l-kütübi ' l-Mı s riyye, Tasawuf, nr. 693) 
kaydetmekte, adının ve baş kısmının K eş
tü '?-?Unun'daki alıntılarla aynı olduğunu 
belirtmekte, f akat bunun Süleymaniye 
Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bu
lunan İbnü'l-Arabl şerhinin mukaddime
sini ve muhtevasını tutmad ı ğını. daha 
sonraki bir dönemde İbnü 'l -Arabl eko
lüne mensup bir kişi tarafından yazılmış 
olabileceğini söylemektedir. Afifi'nin bu 
ifadelerinden fS.ahire nüshası ile Hacı Mah
mud Efendi nüshasının aynı olduğu anla
şılmaktadır. Afifi. İbn KasTnin asıl eseri
nin Şe h id Ali Paşa nüshasını görmediğin
den Ayasofya'daki şerhin tek nüsha oldu
ğu, dolayısıyla eserin müstakil metninin 
bulunmadığı kanaatine varmış. Hacı Mah
mud Efendi nüshalarından haberdar ol
madığ ı için de aralarındaki farkı kesin bi
çimde ortaya koyamamıştır. 

Ijal'u 'n-na'leyn ve i]f.tibdsü 'n-nur 
min mevzi"i'l-]f.ademeyn; Muhyiddin 
İ bnü 'l-Arabl ve Fuşuşü'l-]J_ikem şarihle
rinden Şeyh Abdi tarafından şerhedil 

miştir (a.g.e., 1, 722) Şeyh Abdi'ye ait şer
hin nüshası tesbit edilememekle birlikte 
Şer]J_u Ijal'i'n-na'leyn başlığını taşıyan 
İbnü'l-Arabl şerhinin Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde iki nüshası bulunmaktadır 
(Ayasofya, nr. 1879; Şehid Al i Paşa, nr. 
1174/2). Bu şerhinde İbn Kasl'den sıkça 
söz eden İbnü'l-Arabl (mesela bk. vr. 44a. 
5 2b, 54b), kitabın bütününü değil müşkil 
olarak gördüğü kısımlarını altı bölüm 
halinde toplayarak şerhetmiştir. Şari h. 

Ijal'u'n-na'leyn'e bazı ilavelerin de ya
pıldığını kaydetmektedir (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 1879, vr. 48b) Ijal'u'n
na'leyn'in havastan ziyade avama hitap 
ettiğini, eserde okuyucuyu asıl konudan 
uzaklaştıran sembolik bir dil kullanıldığı
nı . bunun da İbn KasTnin yetkin olmayı
şından kaynaklandığını söyleyen İbnü'l
Arabl müellifi nakil ci ve mukallit olarak 
tanımlamakta. onun oğluyla karşılaştığın
da babası hakkında sorduğu sorulara al
dığı cevapların da bu kanaatini teyit etti
ğ ini belirtmektedir (vr. 7a) Ebü'l-Ala el
Afifi. İbn Kasl ve Ijal'u'n-na'leyn'le ilgili 
makalesinde eserin geniş bir tahlilini ya
parak İbnü'l-Arabl'ye ait şerhin özellikle
rini ayrıntılı biçimde incelemiştir. 

İbn Kaşl'nin bu eseri XX. yüzyılın baş
larında İsmail H akkı İzmirli ile Şeyh Saf
fet Efendi arasında cereyan eden tasav-
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vuf merkezli tartışmalarda batıni t e'vil
ler çerçevesinde "hal'u 'n-na'leyn" ifade
sinin süfiler tarafından te'vili ele alınır
ken de gündeme gelmiştir. 
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İBN KAYS er-RUKAYYAT 
(wl;S}I u-::9 ~1) 

Ubeydullah b. Kays 
b. Şüreyh er-Rukayyat 

(ö. 75/694) 

Emev'iler hakkındaki 
siyasi hicivleriyle tanınan 

Kureyş şairi. 
_j 

Yaklaşık 12 (633) yılında Mekke'de doğ
du. Anne ve babası Kureyş kabilesine 
mensup olup soyu anne tarafından Ku
say b. Kilab'da Hz. Peygamber'in soyu ile 
birleşir. Rukayye adında üç ayrı kadına 
aşık olup onlar için gazeller yazdığından 
İbn Kays er-Rukayyat lakabıyla tanınır. 
İbn Kays, Kureyş kabilesi içinde aristokra
si geleneklerine göre yetişti. Gençlik yılları 
Hz. Ömer ile Osman dönemlerinde geçti. 
Daha sonra Kureyş'teki hilafet çekişme
leriyle aile ihtilaflarına şahit oldu. Bu ko
nudaki duygularını dile getiren içli mer
siyeler söyledi. Zübeyr b. Awam tarafta rı 

olan ve Zübeyrller'e derin bağlılığı bulu
nan şair Mus'ab b. Zübeyr için birçok met
hiye ve mersiye nazmetti. Onunla birlikte 
lrak'a giderek vefatma kadar yanında kal
dı. Abdullah b. Zübeyr' e ise cimriliği sebe
biyle sadece iki beyitlik bir methiye yaz
makla yetindi. 

Irak'ta iken Velid b. Abdülmelik b. Mer
van'ın hanımı için yazdığ ı bir gazel onu 
öfkelendirdi. Bunun üzerine öldürülmek
ten korkan İbn Kays Küfe'ye kaçtı. Bura
da Kuseyyire adında tanımadığı bir kadı
nın evine sığınd ı ve bir yıldan fazla bir 
süre onun evinde sakland ı. Daha sonra 

Irak'tan uzaklaşan şair, Mekke ve Medine 
civarında bir süre dolaşmasının ardından 
Abdullah b. Ca'fer b. Ebü Talib'e sığındı. 
Ondan Abdülmelik'in kendisini bağışla

ması için aracılık etmesi ricasında bulun
du . Abdullah b . Ca'fer 'in aracılığıyla Ab
dülmelik onu affetti ve huzuruna kabul 
ederek methiyelerini dinledi. Ancak şairi 

ihsandan mahrum bıraktı. Bunun üzeri
ne Abdullah b. Ca'fer. ona hayatı boyunca 
yetecek kadar para vereceğini vaad etti, 
ayrıca yıllık 40.000 dirhem maaş bağladı. 
İbn Kays. Mus'ab b. Zübeyr'in ölümün
den sonr a Abdülmelik'in yanında fazla 
kalarnayıp Mısır'a gitti; Hulvan'da Abdül

azlz b. Mervan ' ın himayesine girdi. 75 
(694) yılında burada vefat etti. Brockel
ınann ölüm tarihini 85 (704) olarak ver
mekteyse de (GAL Suppl., I, 78) bu doğ

ru değildir. 

İbn Kays şii rlerinde Kureyş'i övmüş ve 
Kureyşli olmakla iftihar etmiştir. Hilafe-



tin Kureyş'in tabii hakkı olduğuna inanan 
şair. bu konuda bütün Araplar'ın eşit ol
duğunu ileri süren Haricller'e şiddetle 
karşı çıkmıştır. Kureyş asıllı olanların şan. 

şeref ve nüfuzlarının korunması gerekti
ğine dikkat çekmiş. Araplar'ın bekasının 
Kureyş'in bekasına bağlı olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Medine yakınındaki Harre Savaşı'nda 
kendisine biat etmemeleri sebebiyle Ye
zld b. Muaviye tarafından birçok yakı 

nının öldürülmesi İbn Kays'ın Emevller'e 
karşı büyük bir kin duymasına sebep ol
muştur. Ayrıca Yezld'in Haşimller ile Zü
beyrller'in evlerini yıktırması. Emevller'in 
Hicaz'ı, Mekke ve Medine'yi terkederek 
Şam'ı hilafet merkezi yapmaları gibi se
beplerle Yezld b. Muaviye. Mervan b. Ha
kem ve Abdülmelik b. Mervan gibi Erne
vi yöneticileriyle Emevl kadıniarına ağır 
hicivler yöneltti. Onların hilafet merkezini 
Şam'a taşımaksuretiyle Kureyşliler ara
sında tefrika çıkardıklarını. hilafetin Ku
reyş'te ve Hicaz'da tekrar birleşmesi ge
rektiğini söyleyerek halkı Emevller'e karşı 
isyana çağırdı; gerçek Kureyş yönetimi
ni M us' ab b. Zübeyr'in temsil ettiğini ile
ri sürerek onun halife seçilmesini istedi 
(Şevki Dayf, ll, 294-300) 

Tanınmış beş Kureyş şairinden biri ka
bul edilen İbn Kays (Sezgin, lll, 418) gazel, 
fahr. medih ve risa gibi klasik temalarda 
kısa vezinlerle nazmettiği şiirlerinde ya
lın ve açık bir if ad eye yer vermiştir. Ancak 
şiirlerinde kolay kafiye ve hatalı kelime
lere rastlandığından dilciler onun şiirlerini 
zayıf bulmuş ve delil olarak kullanmamış

lardır. Şiirlerinde Kur'an'ın etkisinde kal
dığı. ayetlerden ve ayet manalarından 
yaptığı nakillerden anlaşılmaktadır. Ayrı 

ca onun şiirlerinde Kays b. Hatlm. Hassan 
b. Sabit ve bazı Cahiliye şairlerinin etkisi 
görülmektedir. 

Kendisi gibi gazel şairi olan çağdaşı 
Ömer b. Ebu Rebla ile karşılaştırılan İbn 
Kays'ın daha çok şiir yazmış olmasına rağ
men ondan üstün olmadığı kabul edilmiş
tir. İbnü'n-Nedlm. Ebu Amr eş-Şeybanl. 
Asmal. Zübeyr b. Bekkar ve Ebu Said es
Sükkerl gibi edip ve alimierin İbn Kays er
Rukayyat'ın şiirleri üzerinde derleme, seç
me ve şerh türünde çalışmalar yaptıkla
rını kaydeder. Ünlü musikişinas Delal da 
onun bazı şiirlerini bestelemiştir. 

İbn Kays' ın yaşadığı devri ve birçok ta
rihi ve siyasi olayı aydınlatması bakımın

dan önemli olan şiirlerini Ebu Said es-Sük
kerl derleyerek bir divan oluşturmuştur. 
Nikolaus Rhodokanakis tarafından Al
manca tercümesiyle birlikte yayımlanan 

divanı (Viyana 1902) ayrıca Muhammed 
Yusuf Necm Divô.nü 'Ubeydillô.h b. 
Kays er-Ru]fayyô.t adıyla neşretmiştir 
( Beyrut 1958) 

İbn Kays er-Rukayyat hakkında Ali N ec
di Nasıf (İbn ~ays er-Rul):.ayyat: Şa'irü's

siyase ue'l-gazel, Kah i re 1368/1949). İbra
him Abdurrahman ('U beydullah b. ~ay s 
er-Rul):.ayyat: f:ıayatühu ue şi'ruhu, Kü
veyt 1986) ve Abdullah Abdülkerlm ei-Ab
badl (Rü'ye cedfde {f şi'ri İbn ~ay s er-Ru

l):.ayyat, Ta if 141 0/1990) müstakil çalışma
lar yapmışlardır. 
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Iii ALi ŞAKİR ERGiN 

İBN KAYYİM el-CEVZİYYE 
( ~j~l~.:,.ıl) 

EbCı Abdiilah Şemsüdd!n 
Muhammed b. Ebi Bekr b. EyyCıb 

ez-Züral ed-Dımaşkı el-Hanbel! 
(ö. 751/1350) 

İsla.m bilimlerinin birçok alanında 
eser vermiş Hanbeli alimi. 

_j 

7 Safer 691 (29 Ocak 1292) tarihinde 
muhtemelen Dımaşk'ta doğdu . Babası 

Ebu Bekir. Ebü'l-Ferec İbnü'I-Cevzl'nin oğ
lu Ebu Muhammed Muhyiddin Yusuf ta
rafından Dımaşk'ta yaptırılmış olan Cev
ziyye Medresesi'nin kayyimi olduğu için 
kendisi İbn Kayyim ei-Cevziyye diye tanın
mış. ataları aslen Dımaşk'ın güneyinde 
Havran'a bağlı bugün Ezra adıyla bilinen 
Zür'dan geldiği için de Züral (Zür'l) nis
besiyle anılmıştır. İbn Kayyim'in kardeşi 
Abdurrahman ağabeyi kadar ünlü olma
makla birlikte o da İbn Kayyim ei-Cevziy
ye diye tanınmaktadır. Literatürde kısa
ca İbnü'I-Kayyim diye de anılan İbn Kay
yim el-Cevziyye'nin. Hanbeli mezhebinde 
İbn Kayyim ez-Ziyaiyye diye meşhur olan 

iBN KAYYiM ei-CEVZiYYE 

Ebu Muhammed Takıyyüddin Abdullah b. 
Muhammed es-Salih! ei-Makdisl el-Attar 
(ö 761/1360) ve Mısır'da vakıflarla ilgilen
diği ve vezirlik yaptığı belirtilen Şafii ali
mi İbn Kayyim ei-Mısrl ile (ö . 710/131 O) 

zaman zaman karıştı rılmıştır; aynı şekil

de Hanbeli alimi Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl 
ile karıştınldığı da görülmektedir. Nite
kim İbnü'I-Cevzl'nin Şıfatü'ş-şafve, Al).
bô.rü'n-nisô.' ve Def'u Şübheti't-teşbih 
bi-eküffi't-tenzih adlı eserleri İbn Kay
yim ei-Cevziyye'ye ait gösterilmiş. hatta 
son ikisi onun adıyla neşredilmiştir (İbn 
Kayyim ve İ bn Kayyim ei-Cevziyye nisbe
siyle meşhur olan diğer alimler için bk. 
Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, s. 28-31 ). 

Öğrenim hayatına babasından aldığı 
derslerle başlayan İbn Kayyim. Mecdüd
din Ebu Bekir b. Muhammed et-Tunisl ve 
Muhammed b. Ebü'I-Feth ei-Ba'1ebekkl'
den Arap dili ve edebiyatı. su1tanın em
riyle 705 (1305) yılında akaid konusunda 
İbn Teymiyye'yi sorgulayan ve onunla tar
tışan Şafii usulcü Safiyyüddin ei-Hindl'
den kelam ve usul, Mecdüddin İsmail b. 
Muhammed ei-Harranl ile Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'den fıkıh okudu. Fıkıhta asıl 
hacası İbn Teymiyye olup onun birçok ese
rini bizzat kendisinden okuma imkanı 
buldu (Safedl, ll , 271) Ayrıca rüya tabir
ciliğiyle tanınan Ebü'I-Abbas Şehabeddin 
Ahmed b. Abdurrahman e1-Abir en-Nab
lusl, Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl. Zey
nüddin İbnü'ş-Şirazl. Ebü'I-Fida Sadred
din İbn Mektum es-Süveydl. Ebu Bekir İbn 
Abdüddaim en-Nablusl, Bedreddin İbn 
Cemaa. Bahaeddin İbn Asakir ve Ümmü 
Muhammed Fatıma bint İbrahim ei-Be
taihl gibi alimierin derslerine katıldı. 

Cevziyye Medresesi'nde imamlık, Nec
meddin İbn Halilkan'ın yaptırdığı cami
de 736 (1336) yılından sonra hatiplikya
pan İbn Kayyim, İbn Teymiyye daha ha
yatta iken ders vermeye başladıysa da 
düzenli olarak 743 (1342) yılında Sadriyye 
Medresesi'nde hocalığa başladı ve ölün
ceye kadar bu görevini sürdürdü . Öğren
cileri arasında, kendisinden sonra Sad
riyye Medresesi'nde ders okutan iki oğlu 
Cemaleddin Abdullah ile Burhaneddin İb
rahim'in yanı sıra Zeynüddin İbn Receb, 
Şemseddin Muhammed b. Abdülkadir ei
Cenne en-Nablusl. Ebü'I-Fida İbn Keslr 
anılmakta, Şemseddin İbn Abdülhadl. 
Zehebl. Takıyyüddin es-Sübkl gibi akran
larının da ondan faydalandığı kaydedil
mektedir. 

İbn Kayyim'in hayatı. Haçlı savaşları 
sonrası ve 722 (1322) yılına kadar zayıfla
yarak da olsa süren Moğol saldırıları se-
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