
iBN HAZM 

Hadis İlınindeki Yeri. Hadis hafızı ve 
fıkıh ilminde ehl-i hadisin temsilcisi ka
bul edilen İbn Hazm'a göre sünnet vahiy 
kaynaklı olup Kur'an'ın tefsiridir. Allah 
her ikisine de itaati emretmiştir. Kur'an'
da Allah tarafından korunduğu bildirilen 
"zikr"e ( ei-Hicr ı 5/9 ) sünnet de dahildir. 
Sika bir kişinin muttasıl isnadla Hz. Pey
gamber'den naklettiği haberin kabul edi
leceğinde Mu'tezile kelamcıları dışında 
ümmetin icmaı vardır. ResGl-i Ekrem'e 
ulaşan aha d haberleri kabul etmek d inin 
gereğidir. Zira Kur'an'da ahad derecesin
deki haberler yeterli bulunmuş (et-Tev
be 9/1 22), ashabın bir kısmı İslamiyet'i 
ahad haberler vasıtasıyla diğer sahabiler
den öğrenmiş, bu tür haberlere değer ve
ren ResGl-i Ekrem'in dini tebliğ amacıyla 
gönderdiği elçiler de sayı bakımından bir 
kişiyi geçmemiştir. Bütün bunlar. sahih 
olan ah ad haberlerin kesin deliller arasın
da yer aldığını göstermektedir. İbn Hazm 
haber-i vahiddeyalan, yanlışlık ve vehmin 
söz konusu olabileceği. bu sebeple onun 
delil kabul edilmeyeceği şeklindeki gerek
çenin esasen doğru olduğunu. ancak di
ni konularda sika kişilerden yapılan riva
yetlerle bize ulaşan sünnet vahye dayan
dığı için Allah'ın onu koruduğunu söyle
mektedir. 

İsnadın muttasıl olmasını hadislerin 
sıhhatinin vazgeçilmez şartı kabul eden 
İbn Hazm, mürsel hadisi delil kabul et
meleri sebebiyle Hanefiler'le Malikller'i 
ve aynı gerekçeyle Buharl'deki muallak 
hadisleri eleştirmiş, iki ve daha fazla ra
vinin rivayet ettiği hadisi de her tabaka
da çok sayıda ravi tarafından rivayet edi
len hadisler gibi mütevatir olarak kabul 
etmiştir. 

Ona göre haber-i vahid Kur'an üzerine 
ziyade hüküm getirebilir. mütevatir ha
beri veya ayeti neshedebilir. Kaynakları 
aynı olduğu için Kur'an'la hadis arasında 
tearuz bulunmayacağı gibi bir hadisin 
diğeriyle tearuzu da mümkün değildir. 
Eğer tearuz söz konusu ise bu iki delil 
arasında tahsis, takyld veya istisnanın bu
lunduğu anlamına gelir. Görünüşte birbi
rine zıt olan haberlerin herhangi biri ter
kedilmemeli. hepsiyle amel edilmelidir. 

Sünnet Hz. Peygamber'in söz, fiil ve 
takrirlerinden ibaret olup tebliğ görevi 
sözle yapıldığı için ResGl-i Ekrem'in sa
dece kavll sünneti delil sayılabilir. Piil ve 
takrirleri ise ayrı bir delil bulunduğunda 
bağlayıcı olabilir. Bu bakımdan Hz. Pey
gamber'in bir emri açıklamak veya bir 
hükmü yerine getirmek amacıyla yapma-
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dığı fiilierine uymak mubahtır; bunları 
terketmek günah değildir. 

Hadis öğrenimini farz-ı kifaye kabul 
eden İbn Hazm'a göre hadisler sema. kı
raat. mükatebe ve münavele yollarından 
biriyle öğrenilebilir; icazet. i'lam. vasıyyet 
ve vicade usulleriyle hadis nakli uygun de
ğildir. Güvenilir ravinin hacasından hadis 
rivayet ederken kullandığı çeşitli eda si
gaları arasında herhangi bir fark bulun
mayıp bunların hepsi onun hadisi sema 
yoluyla rivayet ettiğini gösterir. Sahabe
nin, "Şöyle yapmak bize emredildi"; "Şu
nu yapmak bize yasaklandı" şeklindeki 
ifadelerine bakarak o emir ve yasağın 
kesin biçimde Hz. Peygamber'e nisbet 
edilmesi doğru değildir. 

Zehebl ve Sehavl gibi alimierin hadis 
münekkitleri arasında zikrettiği İbn 
Hazm'ın yaklaşık 880 ravi hakkında cerh 
veya ta'dll hükmü verdiği tesbit edilmiş
tir (Muhammed Abdu llah Ebil Suayllk. s. 
52) Ancak onun bazı sahabllerle güveni
lir bazı ravileri "meçhul" olarak niteleme
si tenkitlerinde aceleci davrandığını orta
ya koymuş. ravi ve hadislerle ilgili eleşti
rilerinin ihtiyatla karşılanması gerekti
ğine dikkat çekilmiştir. el-MuJ:ıalla adlı 
eserinde mükerrerleriyle birlikte ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bul]ari'den 470, ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'den 
780, Ebu DavGd'un es-Sünen'inden 383 
ve Nesal'nin es-Sünen'inden 504 hadise 
yer veren İbn Hazm, Buhar! ve Müslim'in 
eserlerini en güvenilir hadis kitapları ola
rak kabul etmiştir. İbn Mace'nin es-Sü
nen'i ile Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şa
J:ıiJ:ı 'inden nakilde bulunmaması. bu iki 
eserin onun zamanında Endülüs'e ulaş
mamış olmasıyla açıklanmıştır. 

İbn Hazm'ın hadisçiliği üzerinde bazı 
çalışmalar yapılmıştır. İbnü'l-Kattan el
Mağribl'nin Kitdb fi'r-reddi'ald Ebi Mu
J:ıammed b. ljazm fi kitabi'l-MuJ:ıalla 
adlı eseri (İbnü'l-Kattan e l -Mağribl, I, ı 50); 
Selman Başaran'ın İbn Hazm ve Hadis
teki Metodu ( ı 977, AÜ ilahiyat Fakülte
si), Ahmed Eşref Ömer'in el-Kava'idü'l
J:ıadişiyye fi Kitdbi'l-İJ:ıkam fi uşuli'l
aJ:ıkdm (Camiatü'l-Ezher külliyyetü usillü'd
dln) . Şemsülkamer Muhammed Musa 
Hasya ed-Demlr'in İbn ljazm ve men
hecühu fi'l-J:ıadiş (Camiatü'I-Ezher külliy
yetü usQiü'd-dTn), Ahmet Demirci'nin La 
critique du hadith chez Ibn Hazm de 
Cordoue (ı 982). İbrahim b. Muhammed 
es-Subeyhl'nin Na]fdü İbn ljazm li'r-ru
vat fi'l-MuJ:ıalla ( 1406, Camiatü'I-imam 
Muhammed b. Suild el-is lamiyye) adlı 
doktora tezleri; Ali Rıza b. Abdullah b. Ali 

Rıza'nın el-Mücella fi taJ:ı]fi]fi eJ:ıQdi
şi'l-MuJ:ıalla ( Dımaşk ı4ı5/1995),Aıi Ha
san Abdülhamld el-Eserl'nin el-Kaşif fi 
taşJ:ıiJ:ıi rivayeti'l-Bul]ari li-J:ıadişi taJ:ı
rimi'l-me'azif ve'r-red 'ald İbn ljazm 
el-mul]alif ve mu]fallidihi'l-mücazif 
(Demmam ı4ıoı ve ömer b. Mahmud 
Ebu ömer Hasan Mahmud Ebu Heniy
ye'nin Tecridü esma'i'r-ruvat elle~ine 
tekelleme fihim İbn ljazm cerJ:ıen ve 
ta'dilen (Am man ı 408/ 1988) adlı eserle
ri bunlardan bazılarıdır. 
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• İ. HAKKI ÜNAL 

Dil ve Edeb iya t. İbn Hazm. Endülüs 
Emevl Devleti'nin çöküş döneminde ye
tişmiş olup bu coğrafyanın en verimli şa-



irlerindendir. Genel filoloj i, Arap dili ve 
edebiyatı konularında ilginç tahlilleri bu
lunan İbn Hazm, aşk üzerine yazdığı psi
kolojik-felsefi çözümlemeler içeren Tav
]fu '1-J:ıamdm e'siyle Arap edebiyatında 
romantizmin öncülüğünü yapmıştır. 

İbn Hazm, Hz. Adem'in konuştuğu dil 
meselesinden hareketle dillerin doğuşu
nu incelemiş, akli ve nakli deliliere daya
narak bu konuda ileri sürülen başlıca gö
rüşleri eleştirdikten sonra İslam ulema
sının çoğunluğu tarafından da benimse
nen "tevkif" (ancak Allah'ın bildirmes iyle 
bilinebilecek olma ) nazariyesini savun
muştur. Dillerin uzlaşma ve anlaşma so
nucu doğduğunu ileri süren teoriyi eleş
tirirken bir anlaşma ve uzlaşmanın ger
çekleşmesi için daha önce belli bir sözün 
veya ortak işaretierin mevcudiyetine ih
tiyaç olduğu . ayrıca bu iş için eşyayı ay
rıntılarıyla bilen bir topluluğun bulunma
sı ve insanoğlunun bu yeteneği kazana
bilmesi için de çok uzun zaman geçmesi 
gerektiği şeklindeki akli delil yanında, 
"Allah bütün isimleri Adem'e öğretti" 
(el-Baka ra 2/3 1) mealindeki ayetinifade 
ettiği nakli delile de dayanarak söz konu
su teoriyi reddeder. İbn Hazm dilin ima 
ve işaretlerden doğduğunu da kabul et
mez ( el-if.ıkam, ı. 28-30). Tabiatın etkinli
ğinin tek düze ve sabit olduğunu , dil ve 
konuşma olgusunun ise değişkenliği ya
nında ihtiyari ve muhtelif tasarrufları 
içeren bir işlem ifade ettiğini ileri süre
rek ilk dilin tabiatta n doğduğu nazariye
sini de reddeder. İbn Hazm'a göre dilin 
mekan ve coğrafyanın ürünü olduğunu 
savunan görüş de doğru değildir. Çünkü 
bu görüş benimsendiği takdirde bir coğ
rafi bölgede sadece bir dilin bulunması 
gerekeceğini de kabul etmek gerekir; 
halbuki tecrübe bunun aksini göstermek
tedir. Bununla birliktedillerin değişim 
ve gelişiminde mekan ve zamanın etkili 
olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak 
Adem'e vahyedilen dil ilk ve asli dildir. 
Adem'in çocukları zaman. mekan ve şart
lara göre bu asli fakat basit dili geliştir
mek suretiyle diğer dillerin türernesini 
sağlamışlardır (a.g.e., I, I 30) . 

İlk dilin Süryanice. İbranice, Arapça 
veya Yunanca olduğu yolundaki görüşle
rin hiçbirini nakli delil olmadığı için kesin 
bulmayan İbn Hazm, bu yaklaşımıyla dil 
grupları ve dil aileleri teorisine Avrupalı 
dil bilimcilerden iki asır önce dikkat çek
miştir. Ona göre Arapça. İbranice ve Sür
yanice Himyer dil grubundan değil Mu
dar ve Rebia dil ailesinden olup bunlar 
bir tek dil sayılır; daha sonra farklı me-

kanların ve komşu dillerin etkisiyle deği
şikliğe uğrayarak her biri müstakil dil ha
line gelmiştir. Bu görüşünü kanıtlamak 
için Arap halk dilinden ve Berberice'den 
örnekler veren İbn Hazm (a.g.e., ı. 30-3 ı) 
ilk Arapça konuşanın Hz. İsmail. ilk İbra
nice konuşanın Hz. İshak olduğunu, baba
ları İbrahim'in ise Süryanice konuştuğu
nu. bu durumda Arapça ve İbranice'nin 
Süryanice'den türetilmiş olması gerekti
ğini söyler. 

İbn Hazm. Yunanca'nın en zengin dil 
sayıldığı için ilk dil olabileceği iddiasına 
katılmaz. Ona göre bir dilin güçlü. zengin 
veya zayıf olması. dillerin orijiniyle değil o 
dili konuşanların içtimal ve siyasi gücüy
le orantılıdır. Devleti yıkılan, işgale uğra
yan veya yurtlarından çıkarılan milletie
rin dilleri zamanla zayıflayıp yok olur. İbn 
Hazm'ın bu görüşüyle dillerin evrim ve 
gelişimi konusundaki çağdaş anlayışa 
hayli yaklaştığı söylenebilir. Aynı şekilde 
bir dilin diğerine üstünlüğü iddialarını 
reddetmesi de orijinal bir yaklaşım olup 
modern anlayışla uyuşmaktadır. Yunan
ca 'nın en üstün dil sayıldığını , diğer dil
lerin köpek veya kurbağa sesi kabilinden 
olduğunu iddia eden CalinOs'un bir cahil 
ve ahmak olduğunu söyledikten sonra ko
nuyu psikolojik açıdan değerlendirerek 
her insanın ana dilinin dışındaki bütün 
dilleri birtakım garip sesler şeklinde algı
layabileceğini , bu konuda üstünlüğü dil, 
alfabe, harf gibi araç ve vasıtalarda ara
manın doğru olmadığını belirtir. Vahiy dili 
olduğu gerekçesiyle Arapça'yı en üstün 
dil sayan yaklaşıma da dilin bir iletişim 
aracı olduğunu. her peygamberin ilahi 
emirleri kendi kavminin diliyle tebliğ et
tiğini söyleyerek karşı çıkmış, nitekim 
Tevrat. ZebOr ve İncil'in İbranice, İbra
him'in suhufunun da Süryanice olduğu
nu ifade etmiştir. Cennette dilin Arapça 
olduğu iddiasını da bu konuda nas veya 
icma bulunmadığı için reddetmiştir. 

Latince bildiği anlaşılan İbn Hazm 
yer yer Arapça ile Latince'yi karşılaştırır. 

Ona göre Arapça'nın aksine Latince'de il
tibasa yol açacak ortak ve eş anlamlı ke
limelerin az oluşu bu dilin muhkem bir dil 
olmasın ı sağlamıştır (et-Takrfb, s. I 5, 52, 
54) . Onun bu yaklaşımı. mensup olduğu 
zahiri düşüncenin bir tezahürü gibi gö
rünse de bir dilin zenginliğinin ve mü
kemmelliğinin eş anlamlı ve mükerrer 
lafızların çokluğundan değil anlamı tam 
yansıtan lafızların yoğunluğundan kay
naklandığını söylemesi ileri derecede bir 
anlayıştır. Yine aynı zahiri yaklaşımla İbn 
Hazm, temel işlevi iletişim sağlamak olan 
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dilin bu işlevini karışıklığa meydan verme
den yapabilmesi için kullanılan lafızlarıo 
açık ve kesin anlamlarla sınırlanması ge
rektiğini söyler. 

Dilin tanımı, amacı , önemi ve eğitimi, 
ses-söz. lafız-mana ilgisi, kelime. kelam 
ve kavil, dillerin mukayesesİ ve iştikak gi
bi genel filoloji ve dil bilimi alanına giren 
birçok konuda Zahiriyye mezhebinin de 
etkisiyle özlü ve açık fikirler ortaya koyan 
İbn Hazm, "kavram ve düşünceleri ifade 
eden lafızlar kümesi" ( el-if.ıkam, ı , 42) ola
rak tanımladığı dili Allah ' ın yaratıkları 

içinde sadece insana değil akıl sahibi bü
tün varlıklara (melekler ve cinler) bahşet
tiği, bu varlıkları üstün kılan ayıncı bir va
sıf ve en büyük nimet olarak görmekte
dir. Ona göre dilde anlatırnın gerçekle
şebilmesi için dört temel öğenin varlığı 
şarttır. Bunlar nesneler, bunlara ait kav
ramlar, nesnelerin ayıncı nitelikleri ve 
iletişimi sağlayan kelimeler veya yazıdan 
ibarettir (et-Takrfb, s. 4-5). 

Genel ve özel dil meseleleriyle ilgili ola
rak değişik kitap ve ri salelerinde dağınık 
biçimde rastlanan bu bilgilerin yanında 
İbn Hazm'ın nüshası henüz tesbit edile
memiş eQ.-I)ad ve'?-.?.'d' ile Arap dilinde 
pekiştirmenin mahiyeti, türü ve yolları
na ilişkin olarak kaleme aldığı et-Te'kid 
adlı iki risalesinin bulunduğu belirtilmek
tedir. İbn Hazm. Beyanü'l-beldga ve'l
feşaJ:ıa adıyla bir risale daha yazmışsa da 
eserin zamanımıza ulaşıp ulaşmadığı bi
linmemektedir. Ayrıca belagata ve bela
gatın bazı konularına dair çeşitli kitap ve 
risalelerinde dağınık malumata rastlan
maktadır. et-Ta]frib'de belagata ayırdığı 
kısa bölümde bu konudaki görüşleri özet 
olarak yer almaktadır (s . 204-205 ). Ona 
göre bir ifade, edebi (beliğ) sayılması için 
halk ve aydınların an layabiieceği derece
de sade olmalı , söz maksadın dışına taş
mamalı , ibaresi kısa , fakat anlamı derin 
olmalı ve böylece rahatlıkla akılda kala
bilmelidir. Üslupta güzellik ve mükem
mellik dili konuşanların beğenisine göre 
değişebilir. fakat genellikle garib (nadir 
ve ilginç) sayılan bir söz beliğ kabul edi
lirken çokça kullanılarak yıpranan sözler 
edebi sayılmamaktadır. 

İbn Hazm belagatın üç derecesinden 
söz eder. 1. Cahiz'in üs!Obunda olduğu 
gibi halkın bildiği lafızlardan oluşan bela
gat. 2. Hasan-ı Basri ve Sehl b. Harun 
örneğinde olduğu gibi halka yabancı la
fızlardan oluşan belagat. 3. Bu iki türü 
mezceden belagat. Bunun örnekleri de 
İbnü 'I-Mukaffa' ve diğer bazı müelliflerin 
üslubunda görülür. 

59 



İBN HAZM 

Kur 'an ' ın taklit edilmezliğini (i'caz) . 
onun belagat ve n azınında insanların bi
lemeyeceği birtakım gayb haberleri içer
mesinde görenleri şiddetle eleştiren İbn 
Hazm (el-F aşi, lll. 16-1 7) Nazzam tarafın
dan ortaya konan ve Kur'an' ı indiren Al
lah'ın , onun benzerini telif etme gücünü 
ediplerin elinden aldığı için taklit edile
mediğ i şeklinde açıklanan "sarfe" naza
riyesini benimsemektedir ( a.g.e., ı. ı 06-
107: lll. 18-19). Buna göre Kur'an 'ın bela
gatı yaratıkların belagatı türünden değil
dir. Onun belagatı tamamen kendine öz
güdür. İbn Hazm bu görüşünü . Ebu Zer 
ei-G ıfari'nin kardeşi üneys'in . " Ku r'an'ı 
bellğlerin ve şairlerin sözleriyle karşılaş
tırdım. hiçbirine uymadığını gördüm" 
şeklindeki sözüyle de teyit etmektedir 
(a.g.e., ı . ı 07). İbn Hazm. Kur'an'ın i 'cazı 
ve i'caz yönünden belagatıyla ilgili olarak 
İbn Şüheyd ei-Eşcai'ye hitaben Risô.le ii 
lcô.zi 'I-Kur,ô.n adıyla bir risale yazdığı
nı . onun bir kısmına el-Faşl'da yer verdi
ğini belirtir (a.g.e., I, 107). 

Şiiri sanat açısından olduğu kadar din, 
fıkıh . ahlak ve eğ itim açısından da de
ğerlendirip eleştiren İbn Hazm şiiri suni 
(sınaa ), tabii (tab') ve üstün (berae) olmak 
üzere üç kategoriye ayırarak her birini 
örneklerle açıklar. İbn Hazm'a göre şair
lik doğuştan gelen bir yetenek olup her 
yetenek gibi onu da işleyip geliştirmek 

gerekir (et-Ta~rib, s. 205-207). Kelime se
çimi, derinlik, sanat kurallarına riayet ve 
mükemmel nazım güzel şiirin vazgeçil
mez unsurlarıdır(a.g. e., s. 202) Öğrencisi 
Humeydi'nin. "İrticalen şiir söylemede 
ondan daha hızlısını görmedim" dediği 
İbn Hazm, Endülüs Emevl hilafetinin çö
küş döneminin en velud şairidir. Aristok
rat bir ailenin çocuğu olarak geniş imkan
lar içinde ve bir şiir ortamında yetişmesi 

sayesinde çocuk denilecek yaşta şiir söy
lemeye başlamış. bu dönemde aşık oldu
ğu Nu'm için gazeller söylemiş. onu ha
yatının baharında yitirmesi üzerine de 
mersiyeler nazmetmiştir. Hocası Nasrl'
den dil ve edebiyat dersleri alması yanın
da küçükyaşta Kur'an-ı Kerlm'i hıfzetme
sinin, ayrıca birçok hadisle meşhur kasi
deleri ezberlemesinin de dil zevkini ve 
şiir yeteneğini geliştirmesindeki tesiri bü
yük olmuştur. Ancak şiir konusundaki ye
tişmişliğini daha çok Ebu Mudar Muham
med et-1\ıbnl ve oğlu ile Belevi'ye borç
ludur; romantik mizacının teşekkülünde 
ise Mervan'ın etkisi olmuştur. üstadı Ebu 
Said ei-Ca'feri'den Kurtuba Cami-i Kebl
ri 'nde Mu'alla]fa şairlerinin kasidelerini 
okumuş ve birçok şair gibi o da şiire baş-
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kalarını taklit ederek başlamıştı r. Mese
la Tarafe'nin Mu'alla]fa 'sını taklit ettiğ i 

bilinmektedir. 

İbn Hazm, şiiri her konunun anlatırnma 
elverişli bir vasıta olarak görürse de bu
nun Allah'a yaklaştıran bir ilim olmadığını 
düşün ür. Şiirde manaya önem verir, keli
me seçimine özen göstermez. Çok uzun 
olan ve genellikle irticalen söylediği man
zumelerinde başta fıkıh , felsefe ve kelam 
olmak üzere mantık, tarih. coğrafya ve 
astronomi alanındaki birikimini mısralara 
yansıtması, duygu yerine daima akıl ve 
mantık sını rları içinde kalması, ayrıca şi
irlerinin çoğunun yer aldığı Tav]fu'l-J;a
mô.me'de nesirle anlattığı çeşitli gazel 
temalarını, nesrin belirleyip sınırladığı dar 
çerçeve içinde şiirle terennüm etmesi 
gibi hususlar sanat açısından birer olum
suzluktur. içtimal ve siyasi birçok prob
lemle uğraşması, çağdaşlarıyla sert tar
tışmalara girişınesi onda şiiri besleyen 
duygu ve hayal ufkunun körelmesine, şi
irinin genellikle nesri andırmasına, heye
cansız ve soğuk kalmasına yol açmıştır. 
Bununla birlikte gençlik yıllarında yazdı
ğı şiirler. özellikle sevgilisi Nu'm için söy
lediği gazel ve mersiyelerle bazı fahriye
leri daha sanatkaranedir. Şiirlerinde yer 
yer başarılı tasvirlere, örf ve adetleri dile 
getiren parçalara rastlanmakla birlikte 
orijinal bir şair sayılmaz. 

Gençlik döneminde yazdığı Tav]fu'l
l;amame'de yer alan gazellerinde plato
nik aşkı dile getirmiştir. Eserde tamamı 
789 beyti bulan muhtelif hacimde parça
larla seksen altı beyitlik uzun bir kaside 
yer alır. Sekiz yerde geçen yirmi yedi be
yitlik bir parça ona ait değildir. İbn Hazm 
bu şiirlerde edep ve haya sınırları içinde 
kadın güzelliğini tasvir etmiş. doğu Arap 
şiirinden farklı olarak gazele din, ahla
kilik ve iffet boyutları . getirmiş. platonik 
aşk ile ahiakın ilgisini inceleyerek derin 
felsefi ve psikolojik t ahliliere girişmiştir. 
Platonik aşka dair bu şiirlerin i aynı tür
den şiir yazan Avrupalı şairlerden ön
ce kaleme almış olan İbn Hazm, bu man
zumeleri ve Tav]fu'l-l;amame'si ile sa
dece Endülüs İslam toplumunda değil 
belki de bütün Avrupa'da platonik aşkın 
ve romantizmin öncüsü olmuştur. Eserin 
benzerlerinden farklı bir yanı da ihtiva 
ettiği şiir ve nesirlerin tamamına yakını
nın kendine ait olmasıdır. Eserdeki nesir 
bölümleri şiirlerinden daha şiirsel ve öz
gün bir anlatıma sahiptir. Bu nesirlerin
de takrir, tahkiye ve sanatlı tasvir yön
temleri çoğunlukla ardarda ve iç içedir. 

Yazarın özellikle sanatlı tasvirlerinde ifa
deye güç katmak için bilinçli olarak yo
ğun bir an latımı tercih ettiği görülmek
tedir. İbn Hazm, otuz-otuz beş yaşların
da kaleme aldığı Tav]fu'I-l;amô.me'den 
sonra olgunluk devresinin de etkisiyle ga
zel tarzını bırakarak dini, fıkhl ve ahlaki 
şiirler. kendi mezhebiyle ilgili kasideler, 
mersiyeler, itab (sitem) üzerine manzu
meler, felsefi ve hikeml şiirler kaleme al
mıştır. 

İbn Hazm'ın Halife Hişam için söyledi
ği kısa bir methiyesi dışında günümüze 
methiye türünde şiirleri ulaşmamıştır. 

Kurtuba'nın (Cordoba) Serberiler tarafın
dan istila edilerek yakılıp yıkılmasına ağ
ladı ğı Kurtuba kasidesiyle üstadı Ebu 
Said et-Tubnl ve sevgilisi Nu'm gibi bazı 
kişiler için kaleme aldığı mersiyeleri bi
linmektedir. Fahriyelerinde atalarını de
ğil kendi ahlaki ve ilmi erdemlerini dile 
getirmiştir. Sert üslubu ve mizacı sebe
biyle pek çok düşman ı bulunmakla bir
likte başta İbn Şüheyd olmak üzere ken
dileri için şiir yazdığı ve kendileriyle şiirle 

yazıştığı sıcak ve samimi dostları da var
dı. Onun alim tabiatma ters düşmesine 
rağmen Endülüs'ün zengin ve çekici ta
biatı İbn Hazm'ın şair ruhunu etkilemiş; 
bahçe. çiçek, kır , yı ldız , mehtap, seher 
tasvirleri yapan manzumeler ve pasto
raller de kaleme almıştır. Şiiri her konu
yu dile getirmede kullanabileceği bir va
sıta. görüş ve inançlarını savunduğu bir 
silah olarak gören İbn Hazm'ın, başta alt
mış beyitlik "ei-Kasldetü'z-Zahiriyye"si ol
mak üzere mezhebinin inanç ve görüşle
rini ifade ettiği didaktik dini şiirleri ya
nında kişisel inanç ve görüşlerini savun
duğu daha sanatkarane ve ş i irsel olan 
dini şiirleri de vardır. 

Şiiri tarihi konuların anlatımında da 
bir vasıta olarak kullanan İbn Hazm. 140 
beyit civarındaki "ei-Kasldetü'n-Nikfuriy
ye"sinde tarihi ve dini konuları hararetli 
bir üslupla dile getirmiştir. IV. (X.) yüzyı 

lın ortalarına doğru Abbas] Devleti'nin 
sınırlarını zorlayarak Halep ve civarını is
tila eden Bizanslı Kral Nicephores bir er
meni katibe zaferlerini dile getiren, İs
lam'a ve müslümanlara hakaretler yağ

dıran. Mekke ve Medine'yi bile müslü
manların elinden alacaklarını iddia eden 
doksan yedi beyitlik bir kaside yazdırarak 
Abbasl Halifesi Mutl' -Billah'a göndermiş
tL Yaklaşık bir asır sonra Endülüs Erne
vi sarayında okunan bu şiir i dinleyen İbn 
Hazm, kasidedeki küfür ve hakaretler 
karşısında öfkelenerek ona cevap olmak 



üzere hemen orada irticalen uzun bir ka
side söylemiştir. Aynı vezin ve kafiye ile 
nazmettiği kasidede müslümanlara ya
pılan hakaretlere ve ileri sürülen iddiala
ra cevap veren İbn Hazm tevhid ve teslls 
inancının değerlendirme ve eleştirisini 
yapmış. hak ile batılı karşılaştırmış, müs
lümanlarla hıristiyanlar arasında cereyan 
eden olaylar ile tarihi hadiselerin, zafer 
ve hezimetlerin bir tasvirini yapmış, bu 
arada Türk ve Hazar askerlerinin gücün
den. İstanbul'un fethedileceğinden söz 
etmiştir. 

İbn Hazm'ın , öğrencisi Humeydl tara
fından tertip edildiği bilinen divanı henüz 
bulunamamıştır. Darü ' l-kütübi'I-Mısriy

ye'de (nr. ı 6302) ona nisbet edilen bir di
van bulunmaktaysa da bu divandaki şiir
lerin sayısı azdır ve bunlar başka kaynak
larda da geçmektedir. Onun biyografi
sine yer veren Endüıüs, Mağrib ve Doğu 
İslam dünyasına ait kaynaklarda ve edebi 
eserlerde de çok sayıda şiir i bulunmak
tadır. 

İbn Hazm mensur eserlerinde ilmi ve 
edebi iki ayrı üsiGp kullanmıştır. ilmi üs
IGbu son derece sade ve açıktır. Dile ve 
konuya hakimiyeti sayesinde anlatımı ol
dukça güç olan fıkıh, felsefe ve kelam 
meselelerini bile büyük bir ustalıkla an
l atır. Özellikle hililfla ilgili kitaplarında fi
kir ayrılıkiarına konu olan meselelerdeve 
cedel mevzularında keskin, sert. ağır ve 
kışkırtıcı bir üsiGp hakimdir. Bu yüzden. 
"Haccac'ın kılıcından ve İbn Hazm 'ın di
linden Allah'a sığınılır" sözü alimler ara
sında yaygınlık kazanmıştır. İbn Hazm'ın 
bu üsiGbunda Endülüs'te kadrinin bilin
memesi, hak ettiği takdiri görmemesi, 
kitaplarının yakılması , çevresindeki hıris
tiyan ve yahudilerin İslam'a karşı alaycı 
ve saldırgan bir tutum içinde olmaları , 

kendine ve bilgisine aşırı derecede gü
venmesi gibi sebepler in etkisi olmuştur. 

Özellikle h ayatının belli bir devresinde 
müptela olduğu hastalığın da kendisini 
hırçınlaştırdığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu hastalığa yakalanmadan önceki eser
lerinde dil ve anlatım oldukça yumuşak
tır. Bunun en güzel örneği Tav]fu'J-J:ıa 

mame'sidir. Bununla birlikte hastalan
dıktan sonra kaleme aldığı hililfla ilgili ol
mayan Müdava tü 'n-nüfus gibi eserle
rinde de üs!Gbu yumuşaktır. 

Başta Tav]fu'l-J:ıamame'si ile Müda
vatü'n-nüfus'u olmak üzere bazı risale
lerinde Cahiz ve İbnü'I - Mukaffa ' ile boy 
ölçüşen edebi bir üsiGp hakimdir. Seçil
miş lafızlar. yerinde kullanılmış kelime ve 
ifadeler, tekellüfsüz seciler. gereksiz lafzl 

süslerden uzak tabii bedTI sanatlar. canlı 
tasvirler, mantık! dizim. mana ve hayal 
derinliği gibi özellikler onun sanatlı nes
r inin başlıca vasıflarıdır. 
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b. Ahmed b. Abdirrahman 

b. Said b. Hazm 
(ö. 438/1046) 

Şair, katip 
ve devlet adamı . 

_j 

Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Endülüs 
Erneviieri zamanında devletin çeşitli ka
demelerinde önemli görevler üstlenen 
şahsiyetlerin yetiştiği soylu bir aileye 
mensuptur. Meşhurfakih ve edip EbG 
Muhammed İbn Hazm amcasının oğlu
dur. Ondan ayırt edilmek için Ebü'I-Mu
glre künyesiyle anılmıştır. 

İbn Hazm. hayatının büyük kısmını En
dülüs Emevl hükümdarları arasındaki 
taht kavgaları sebebiyle siyasi otoritenin 
sık sık el değiştirmesi sonucunda ortaya 
çıkan kargaşa devrinde geçirdi. Tahsili 
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yok
tur. Ancak gençlik yıllarında bazı eserler 
yazdığı ve bu sebeple rakiplerinin kıs
kançlığına maruz kaldığına bakılarak (İbn 
Bessam eş-Şen terin!. ı. ı ı ı) ciddi bir tah
sil gördüğü ve kendisini özellikle edebiyat 
sahasında iyi yetişti rdiği söylenebilir. Ni
tekim onun daha sonraki yıllarda ilmi ve 
edebi çevrelerde kazandığı itibar da bu
nu göstermektedir. Sosyal ve kültürel mü
nasebetlere önem veren İbn Hazm, İbn 
Şüheyd ei-Eşcal ve EbG Muhammed İbn 
Hazm gibi devri n önde gelen şair ve edip
lerinin yanı sıra saray çevreleriyle de iyi 
ilişkiler kurmuş ve bazı emlrlere yazdı
ğı methiyeler sayesinde önemli ölçüde 
maddi imkana kavuşmuştur. Ayrıca onun. 
hacib İ bn EbG Amir Mansur'un sarayda 
tertip ettiği eğlence meclislerine katıl
dığı ve muganniyelerin şarkılarına kendi 
şarkılarıyla eşlik ettiğ i bilinmektedir. İ bn 
Hazm 'ın çok güzel t asvir ettiğ i bu mecl is
lerden birinde, İ bn EbG Amir'in Ünsülku
IGb denilen cariyesinin şarkısından sonra. 
ona olan aşkını dile getirdiği bir şiiri İbn 
EbG Amir'i öfkelendirmiş, cariyeye karşı 
ağır sözler söyleyerek kılıcına davranmış. 
ancak cariyen in ağlayarak onu öven sözler 
söyleyip af dilemesi, İ bn Hazm'ın da yine 
okuduğu bir şiirle affını istemesi üzerine 
İbn Ebu Amir onları bağışlamış ve cariye
yi İbn Hazm'a hediye etmiştir (Makkar!, 1, 
617-6ısı 

414 ( 1 023) yılında iktidara gelen Halife 
Müstazhir- Billah (Abdurrahman b. Hişam) 
tarafından vezirtayin edilen İbn Hazm'ın 

bu görevi halifenin iki ay sonra öldürül-
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