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hattı nüshası Chester Beatty Library'de 
(nr. 5040) TaşJ:ıiJ:ıu'l-Kuduri adıyla yer 
alan eser bazı kütüphane kayıtlarında 
ŞerJ:ıu müşkilati'l-Kuduri(iü Ktp .. AY, nr. 
2642). TaşJ:ıiJ:ıu Mu]]taşari'l-Kuduri (Sü
leymaniye Ktp., Serez, nr. 1074). lfaşiye 
'ald Mu]]taşari'l-Kuduri (Millet Ktp., 
Murad Molla, m 796) adlarıyla da geçer. 
Eser. Şevket Kerasnlş tarafından Medine 
el-Camiatü'l-islamiyye'de yüksek lisans 
tezi olarak n eş re hazırlanmıştır (ı 4 ı 71 
ı 996, Külli yetü'ş-şerta). 12. ez-Zehrü'l
basim ii sireti Ebi'I-Kasım (Süleymani
ye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1878). 13./fa
şiye 'ald ŞerJ:ıi'n-Nu]]be. İbn Hacer'in 
hadis usulüne dair Nu]]betü'l-fiker adlı 
eserine yazdığı haşiyedir (Darü'l-kütübi'I
Mısriyye, Tal'at, Hadis, m 165; Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 672). Eser,lfaşiye 'ala 
Nüzheti'n-na;r;ar fi tavziJ:ıi Nu]]beti'l
fiker adıyla da anılmaktadır (Süleymani
ye Ktp., Serez, m 620, Şehid Ali Paşa, nr. 
336, 348; Medine, el-Camiatü'l-islamiyye 
Ktp., mikrofilm nr. 454). 14./faşiye 'alô. 
FetJ:ıi'l-mugi§. Zeynüddin el-lraki'nin ha
dis usulüne dair eserinin haşiyesidir (Da
rü ' l-kütübi'l-Mıs ri yye, Tal'at, Mecami', nr. 
789). 15. l:fükmü'l-İslô.m ii luJ:ıılmi'l
]]ayl (nşr. Muhammed Hayr Ramazan Yu
suf. Beyrut 1414/1994) . 16.Risô.letü'l-üsus 
fi keyfiyyeti'l-cülUs. Namazda oturuşla 
ilgilidir (nşr. EbG Yusuf Muhammed Ha
san el-Eseri, Riyad 1414/ 1993). 17. ŞerJ:ıu 
Mu]]taşari'l-Menar. Ebü'I-Berekat en
Nesefi'nin fıkıh usulüne dair Menarü'l
envô.r'ına Ebü'l-İz İbn Hablb el-Halebi (Ta
hir b. Hasan) tarafından yapılan muh
tasarın şerhidir (Halep, ei-Mektebetü'I
Ahmediyye. nr. 606; Süleymaniye Ktp., Se
rez, nr. 620, Pertev Paşa, nr. I 54). 18. el
Fetô.va'l-Kiisımiyye (Süleymaniye Ktp., 
ŞehidAii Paşa , nr. 937, Yenicami, nr. I 186). 
19. el-Val)ı'at (Halep, ei-Mektebetü'I-Ah
mediyye, nr. 604). 20. Tercümetü Zün
nun el-Mışri ve 'avali hadi§ihi. 21. 
~vali Ebi Ca'fer et-TaJ:ıô.vi. 22. Müs
nedü 'Ul)be b. 'Amir. 23. Müntel)ii 
min Müntel)ii İbn Carud (son dört ese
rin yazma nüsh aları için bk. Medine, ei
Camiatü'l-islamiyye Ktp., mikrofilm nr. 
1167). 24. Tertibü'§-§*iit mine'r-ruvat 
(Köprülü K tp., m 264, I 060, I ve IL ci lt ; ei
Hizanetü'l-amme [RabatJ, m 361 K, ese
rin bir bölümü) (İbn Kutluboğa'nın eserle
rinin listesi ve yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, bibl.; f\1ücebatü'l-af:ıkam ve 
va~ı'atü'l-eyyam, neşredenin önsözü, s. 
31-35; Men reva 'an ebihi an ceddih, neş
redenin önsözü, s. 43-60; Tacü't-teracim 
[ nşr. İbrahim Salih ı. neşredenin ön sözü, 
s. 16-26; a.e. [n ş r. M. Hayr Ramazan YQ
sufJ, neşredenin önsözü, s. 16-38 J) . 
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Iii TALAT SAKALLl 

İBN KUZMAN 
( uLo} W'! ı) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. lsa b. Abdilmelik b. Kuzman 

el-Asgar ei-Kurtubl 
(ö. 555/1160) 

Zecel türü şiirleriyle tanınan 
Endülüslü şair. 

_j 

479 (1086) yılından sonra Kurtuba'da 
(Cordoba) doğdu. Kendisi gibi şair ve ka
tip olup "el-Ekber" lakabıyla tanınan am
cası EbO Bekir Muhammed b. Abdülme
lik'ten ayırmak için ona "ei-Asgar" lakabı 
verilmiştir. Divanından kültürlü bir kişi 
olduğu, EbO Temmam, Mütenebbl. Cerir 
b. Atıyye , Ferezdak. Zürrumme gibi şair
lerio divanlarını, Kindl. Gazzall. İbn Sac
ce ve İbn Rüşd gibi filozofların eserlerini. 
Buhari ve Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'
lerini. Cahiz'in el-Beyan ve't -tebyin'ini 
ve EbO Bekir Muhammed b. DavOd ez
Zahiri'nin aşka dair hikaye ve şiirleri top-

ladığı ez-Zehre'sini okuduğu anlaşılmak
tadır. önceleri klasik türde şiir yazmayı 
den emiş. fakat bu alanda İbn Haface gibi 
çağdaş şairlere rakip olamayacağını anla
yınca popüler bir şiir tarzı olan zecele yö
nelmiş ve bunu geliştirerek edebi türler 
arasına sokmaya çalışmıştır. Zecel türü 
halk şiirinde zirveye yükselen İbn Kuzman 
"zecel şairlerinin imamı" olarak anılmıştır. 

Murabıtlar'dan YOsuf b. Taşfın. 489'da 
( 1 096) Endülüs'te şairlerin saraylarda 
lüks içinde yaşadıkları ve ihsanlara maz
har oldukları döneme son vermiş, Kurtu
ta'nın yeni hakimleri olan sultani ar, ve
zirler ve valiler sahrada Berberice konuş
tukları ve Arap şiirinin ustaca yazılmış ör
neklerini anlayamadıkları için şairlerin hi
mayesi Endülüs'ün zengin ve güçlü kişi
lerine kalmıştı. Bu dönemde yetişen İbn 
Kuzman ilkşiirlerini Kurtuba'nın Hamdin, 
Rüşd. Sirac. Ebü 'I-Hısal. Rebi' , Şüheyd, 
Mugis, Münasıf ve Yennak gibi ileri gelen 
ailelerinin temsilcilerine ithaf etti. Ayrı
ca yeni hamiler bulmak amacıyla birçok 
yere seyahat etmek zorunda kaldı. İşbili
ye'de (Sevilla) bulunduğu sırada Ebü'l-Ala 
İbn Zühr ve ibnü 'I-Kureşi ez-Zühri'nin hi
mayelerine mazhar oldu. Gırnata Kadısı 
Ali b. Adha el-Hemedani. Ali b. Hani ve 
özellikle maliye müfettişi EbO Bekir Mu
hammed b. Said'e methiyelerini takdim 
için Gırnata'ya gitti. EbO Bekir'in evinde 
meşhur kadın şair NezhQn ile karşılaştı 
ve onunla şiddetli bir tartışmaya girişti 
(Makkarl, IV, 295-298). Yaşayış tarzı ve iç
kiye olan aşırı düşkünlüğünden dolayı zın
dıklık ve dinsizlik.le itharn edilerek hapse 
atılan İbn Kuzman. ölüme mahkum edii
diyse de Murabıtlar'ın ileri gelenlerinden 
Muhammed b. Sir'in tavassutuyla ölüm
den kurtuldu. 

İbn Kuzman. hayatının son on altı yılını 
Endülüs'te isyanlar ve savaşların hakim 
olduğu bir dönemde geçirdi. Murabıt Hü
kümdarı Taştın'in 539'da (1145) öldürül
mesinden sonra Muvahhidler devleti ele 
geçirerek 543'te (1148) Kurtuba'yı baş
şehir yaptılar. Bu arada çeşitli şehirlerde 
isyanlar çıktı. Kastilya (Castille) Kralı VII. 
Alfonso, doğrudan yahut İbn Merdeniş 
ve İbn Hamuşku gibi müslüman bende
leri vasıtasıyla olaylara müdahale edince 
durum daha da kötüleşti. 539'da (1145) 
Murabıtlar'a karşı bir ayaklanma sonu
cunda kendini emir ilan eden ibn Kuz
man'ın hamisi Kurtuba Başkadısı EbO 
Ca 'fer Hamdin. VII. Alfonso tarafından 
desteklenmesine rağmen öldürüldü (548/ 

ı 153) . Bunun üzerine durumu giderek 
kötüleşen İbn Kuzman, İbn Merdeniş'in 
Kurtuba'yı muhasara ettiği sırada 29 Ra-



mazan SSS (2 Ekim 1160) tarihinde sefa
letiçinde öldü. ibn Kuzman, kendisini ya
kışıklı bir kimse olarak tanıtmaktaysa da 
kaynaklarda onun çirkin olduğu kaydedil
mektedir (mesela bk. Makkarl, IV, 297) 

Ebu Nüvas gibi ahlaki kuralları hiçe say
ması ve şehvet düşkünü olması sebebiyle 
özellikle fakihler tarafından şiddetle eleş
tirilm iştir. Bundan dolayı şair yazılarında 
fakih kelimesini "münafık" anlamında 

kullanmıştır. 

Zecel türü hakkındaki görüşlerini ve 
kendisinin bu türe olan katkılarını diva
nının giriş bölümünde anlatan ibn Kuz
man'a göre halk için söylenen şiirde i'ra
ba uymak zevksizliğe ve zorlamaya yol aç

maktad ı r. Herkesin aniayabilmesi için şi
irin halk diliyle nazmedilmesi zaruridir. 
Zecel belagat ve zorlamalardan uzak. 
halkın ilgisini çeken. hayat ve neşe dolu, 
akıcı. şaka yönü ağır basan konularla sı
radan bir kişinin ya da eğlence meclisle
rinde şarkı söyleyenierin dilinden düşme
yen avaml sözlerle dolu olmalıdır. ibn Kuz
man kendisinden önceki şairterin zecelle
rini incelediğini, bu türü ıslah ettiğini ve 

bir sisteme bağladığını. zorlamaya dayalı 
edebi sanatlardan ve gramer kuralların
dan kurtardığını söyler. Ancakyine de her
kesin zecel söyleyemeyeceğini, zecel söy
leyenierin bir kısmının taklitçi olmaktan 

öteye gidemediğini belirtir. Kendi zecel
Ierinin mükemmel olduğunu söyleyen ibn 
Kuzman. önceki şairlerden sadece Ahtal 
b. Nümare'nin zecellerini beğendiğini ifa
de eder. Fakat ibn Nümare'nin çizdiği yol

da yürümekle beraber zecellerini avama 
has özelliklerle doldurmuştur. Şiirlerinde 

Kurtuba'nın kenar mahallelerinde oturan 
insan ların kullandığı basit kelimeler. ka
ba ve müstehcen ifadeler dikkat çekmek

tedir. 

ibn Kuzman'a göre zecel gazelle başla
malı ve daha sonra methiyeye geçilmeli
dir. Onun zecellerinin gazel bölümünde 
aşk. şarap. eğlenceden ve bütün bunları 
sağlayan paradan söz edilir. Methiye bö

lümü ise mü balağatarla dolu olup ilgi çe
kici değildir. Ancak gazelden methiyeye 
geçerken kurduğu münasebetler (hüsn-i 
tahall us) şairin şiirdeki yeteneğini göster
mesi bakımından önemlidir. Methiyele
rinde bazan kendisiyle de övünür: kendi
ni zecelin babası olarak tanıtır ve şiirleri

nin intihal edildiğinden yakınır. ibn Kuz
man hicve yönelmemiştir. Bunun sebebi 
ise herkesle iyi geçindiğini gösterme iste
ği olmalıdır. Mersiye konusunu da sadece 
bir zecelinde işlemiş ve burada Kurtuba 

hakimi Ebü'l-Kasım b. Hamdln'e ağıt yak-

mıştır. Zecellerinde Arap tarihine hiç te
mas etmeyen şair klasik şiirin temel imaj
ları deveden. çölden ve bedevi hayatın
dan da söz etmemiş , dini konulara ise çok 
az yer vermiştir. 

Zecellerinde Arapça'nın Güney Endülüs 

ağzını kullanan ibn Kuzman. Kuzey Afri
ka'dan göç edenler sayesinde Berberlce'
ye de aşina idi. Murabıtlar'ın ileri gelenle
ri için yazdığı bazı zecellerinde Berberlce 
kelimelere rastlanır. Kullandığı yabancı 

kelimeler. Endülüs'ün mahalli dil ve leh
çelerinden ve özellikle ispanyolca'dan alın
mıştı r. 

ibn Kuzman'ın Doğu'da ve Batı'da meş
hur olduğu belirtilen (İbn Said el-Mağribl, 
I. 166) divanı kaybolmuştur. Bugün elde 
mevcut divanında 149 zecel bulunmakta
dır. Divanın tıpkıbasımı David Gunzburg 
tarafından yapılmış (Berlin 1896), Latin 
harfleriyle neşri ise A. R. Nykl tarafından 
gerçekleştirilmiştir (Madrid 1933). Bu 

baskıda ispanyolca bir giriş ve zecellerin 
bir kısmının ispanyolca tercümesi de yer 
almaktadır. Daha sonra Emilio Garcia 
Gomez (Todo Ben Quzman, I-lll , Madrid 
ı 972) ve Federico Corriente'nin (La Gra

matica, metrica y texto del cancionero his

pano-arabe de Aban Quzman, Madrid 
ı 980) yayımladığı divanı Federico Corri
ente ispanyolca'ya çevirmiştir (El canci

onero hispano-arabe de lbn Quzman, 

Madrid ı 984 ). Federico Corriente, ayrıca 

ibn Ku zman divan ı ndan bir sayfa (Europa Und Der Orient 
800-1900, Berlin 1989, s. 217) 

iBN KUZMAN 

ibn Kuzman'ın kaynaklarda nakledilen 
diğer zecellerini de ekleyerek toplam 193 
zecel ihtiva eden divanı yeniden neşret
miştir (Kahire 1995) 
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