
ğı nakledilmektedir. 3. el-Bahir. 100 cüz
den meydana gelen bu eserde Şafi'i"nin 
görüşleri bir araya getirilmiştir. 4. Ede
bü '1-l.wçla' (Edebü 'l·kaç/.i) . Müellifin ka
dılık görevi sırasında elde ettiği tecrübe
lerden sonra kaleme aldığı yargılama usu
lüne dair bu eserin kırk cüzden meydana 
geldiği nakledilir. Eser. edebü'l-1<.3dltürü
nün Şafii hukuk ekolüne göre telif edilen 
ilk örnekleri arasında yer alır. ibnü'I-Had
dad'ın diğer eserleri de şunlardır: el-Fe
ra'iz, Cami'u '1-fı~h, el-Mesa'ilü '1-men
sCıre, Feza'ilü'l-Kur'an, er-Red 'ala Mu
~ammed b. 'Ali en-Nesa'i, İsti'ıanü '1-
bikr ii tezviciha ve Fetdvd. 
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Ebu Osman Said b. Muhammed 
b. Subeyh ei-Gassanl 

ei-Kayrevanl ei-Mağribl 
(ö . 302/915) 

L 
Fıkıh ve kelam alimi, müctehid. 

_j 

Kayrevan'da doğdu ve burada büyüdü. 
Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbağ 
ve Kadi i yaz doğum tarihini 219 (834) ve 
217 (832) olarak vermekle birlikte, 296 
(909) yılında Kayrevan ve çevresini ele ge
çiren Fatımiler'e karşı takıyye yapması 
tavsiye edildiğinde yaşının daksanı aştığı
nı ve artık hayattan bir şey beklemediği
ni söylediğine göre (Abdurrahman b. Mu-. 
hammed ed-Debbağ, II, 298; EbG Bekir ez-

Zübeydi, s. 241) söz konusu tarihlerden on 
yıl kadar önce doğmuş olmalıdır. Anne 
tarafından dedesi Haddad'a nisbette ib
nü'I-Haddad diye anıldı. Maliki fakihi Sah
nün, Ebu Sinan Zeyd b. Sinan ei-Esedl. 
DavQd b. Yahya es-SQfi. Ahmed b. BühiQI 
ez-Zeyyat ve Ebü'I-Hasan ei-Kufı'den ders 
aldı. Başta fıkıh ve ketarn olmak üzere 
hadis. tefsir, tarih, Arap dili ve edebiyatı 
konularında yetişti. Talebeleri arasında 
ibn Ebu Zeyd ei-Kayrevani'nin hacası olan 
oğlu Abdullah b. Said. biyografi yazarı 
Ebü'I-Arab, ibnü'I-Lebbad ei-Kayrevani. 
ibnü'I-Berzun diye bilinen ibrahim b. Mu
hammed ed-Dabbi, Ahmed b. Musa et
Temmar ve Ali b. Mansur es-Saffar gibi 
alimler bulunmaktadır. 

Maddi imkansızlık sebebiyle ilim tahsili 
için Doğu islam dünyasına seyahat ede
meyen ibnü'I-Haddad hayatını memleke
tinde geçirdi. Kendisinden birçok nakilde 
bulunan talebesi Ebü'I-Arab eserinde ho
casının biyografısini vermezken onun ta
lebesi Muhammed b. Haris ei-Huşeni ve 
sonraki müelliflerden Debbağ, Ebu Be
kir el-Malik! ve Kadi i yaz. daha çok Şii ve 
Mu'tezili çevrelerle yaptığı tartışmaları 
nakletmişlerdir. ibnü'I-Haddad hayatının 
son yıllarını, Fatımi lideri Ubeydullah ei
Mehd'i"nin Şii-ismaili dai Ebu Abdullah 
eş-Şii' nin de yardımıyla 296 (909) yılında 
Kayrevan ve çevresini ele geçirmesi ve 
buradaki halka Şiiliği kabul etmesi yönün
deki baskılarına karşı mücadele ile geçir
miştir. ibnü'I-Haddad, gerek bizzat U bey
dullah gerekse Ebu Abdullah ve kardeşi 
Ebü'I-Abbas'la Hz. Ali'nin diğer ashaba 
üstünlüğü, efdal-mefdGI meselesi başta 
olmak üzere çeşitli konularda yaptığı 
tartışmalarda derin bilgisi, zekası, güçlü 
mantığı ve münazara kabiliyeti sayesin
de üstünlüğünü kabul ettirmiştir (Mu
hammed b. Haris ei- Huşenl, s. 199-210; 
Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbağ, 
ll, 298-309; EbG Bekir el-Malik!. ll, 58-64, 
75-96) . Siyasi otoritenin himayesinde hal
ka kabul ettirilmeye çalışılan Şii- ismaili 
düşüneeye karşı Ehl-i sünnet inancını sa
vunması sebebiyle ibnü'I-Haddad Kayre~ 
van halkı tarafından mihne dönemindeki 
Ahmed b. Hanbel'e benzetilmiştir (Ab
durrahman b. Muhammed ed-Debbağ, ll, 
298) . Zühd ve takvasahibi bir alim olan 
ve birçok hikmetli sözü kay'naklarda zik- . 
redilen ibnü'I-Haddad, son derece kana
atkar olduğu halde Ehl-i sünnet muarız
larına karşı heybetli görünmek için kıya
fetine özen gösterir, en pahalı elbiseleri 
giyerdi. ibnü'I-Haddad Receb 302'de (Şu
bat 915) Kayrevan'da vefat etti. 

iBNÜ'I-HADDAD ei-MAGRiBT 

Kaynaklarda, ibnü'I-Haddad'ın Kayre
van'da Mu'tezile'nin önde gelen alimlerin
den Süleyman b. Ebu U sfOr ei-Ferra ve 
Hanefi uleması ile yaptığı tartışmalara 
da yer verilmiş. EbQ Hanife'yi imam say
madığı, daha sonra mezhebine geçtiği 
söylenen Şafii'yi de birçok konuda eleştir
diği belirtilmiştir (a.g.e., ll, 295, 297; EbG 
Bekir el-Malik!, ll, 69. 70-75). imam Ma
lik'e karşı saygılı davranınakla birlikte ho
cası Sahnun'un derslerini sonradan ter
kettiği ve Maliki fıkhının temel kaynakla
rından olan el-Müdevvene'yi "ei-Müdev
vede" (kurtlanmış) olarak nitelendirdiği, bu 
sebeple hayatının sonuna doğru Şiiler' e 
karşı verdiği mücadeleye kadar yalnızlığa 
terkedildiği bildirilmektedir (Abdurrah
man b. Muhammed ed-Debbağ, lh 295, 

297; EbG Bekir b. Malik!, ll. 64). Ancak Ka
di i yaz, onun Şafii mezhebini benimsedi
ği ve el-Müdevvene'yi eleştirdiğine dair 
rivayetleri ihtiyatla karşılar ( Tertibü '1-me
darik, V, 79). Huşeni, ibnü'I-Haddad'ın Şa
fıi'nin görüşlerini tenkit için yazdığı, halk 
arasında yayılmayan kitabını gördüğünü, 

Şafii'nin talebesi Müzeni'nin müellif ta
rafından kendisine gönderilen bu kitabı 
okuyunca sustuğunu, cevap vermesini 
isteyenlere de, "Ben okudum ve sustum, 
ilmi olan varsa konuşsun" dediğini nak
leder ( Tabakatü 'ulema'i İfrikıyye, s. 150-
151; Abdurrahman b. Muhammed ed-Deb
bağ, 11 . 297). Kuzey Afrika'daki müctehid 
fukahadan ve Sünni ketarn mektebinin 
önde gelen temsilcilerinden biri olan ib
nü'I-Haddad'ın Maliki veya Şafii mezhe
bine bağlılığının taklit çerçevesinde olma
dığı bu bilgilerden anlaşılmaktadır. Nite
kim kendisi taklidi aklın noksanlığı ve kav
rayış düşüklüğünün eseri sayar, gerek
çesiz bağlılığın kulluk anlamına geldiğini 
ve bunun da yalnız yaratıcıyakarşı söz 
konusu olduğunu, Allah'ın kavrayış kabi
liyeti verdiği kendisi gibi bir insana her
hangi bir alimi taklit etmenin yakışma
yacağını belirtirdi (Muhammed b. Hihis 
ei-Huşenl, s. 149; ayrıca bk. EbG Bekir el
Maliki, ll, 64; Zehebl, X IV, 206). Ona göre 
fıkıh fıkhi bilgileri yüklenmek değil onları 
öğrenmek, anlamak ve derinden kavra
maktır (Ebu Bekir el-Malik!. ll, 69). Delil 
olarak Kur'an ve Sünnet' i kabul eden ib
nü'I-Haddad'ın bu iki temel kaynağı anla
ma ve yorumlama kabiliyeti yanında Arap 
diline olan hakimiyeti yaptığı tartışmalar
da açıkça görülür. 

Eserleri. 1. Kitabü'l-İstiva'. Başta isti
va, sıfat ve mucize olmak üzere kelamla 
ilgili çeşitli konuları ihtiva eden eserin, 
Kayrevan Ulucamii'nin ei-Mektebetü'l-
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atika (ei-Mektebetü'l-eseriyye) diye anılan 
kütüphanesine ait olup daha sonra Tu
nus'ta Darü'l-kütübi'l-vataniyye'ye nakle
dilen yazmaların içinde bulunan baş tara
fı . ortası ve sonu eksik nüshanın bir bö
lümü Abdülmecid b. Harnde tarafından 
neşredilmiştir ( el-Medarisü '1-kelamiyye, 
s. 309- 3 19 ; ayrıca bk. s. 12, 55, 367) . Müel
lifin, kitapta çeşitli konuları iş lerken esas 
aldığı200 kadarayetle ilgili yorumları 
onun tefsir konusundaki bilgisi ve yakla
şımı hususunda önemli ipuçları vermek
tedir (Abdülmecld b. Hamde, Mecelletü 
Cami'ati 'z-ZeytCıne, sy. 1 11412-141 3/1992]. 
s. ı 6-17) 2. el-Emali. Abdülmecid b . 
Harnde bu kitabın talakla ilgili olduğunu 
söyler (a.g.e., s. 25) . 3. Me'ani'l-a}.].bar. 
İbnü 'l-Haddad'ın isnadlarıyla birlikte riva
yet ettiği hadisleri ihtiva etmektedir. 4. 
TavziJ:ıu'l-müşkil fi 'l-Kur'an. el-Ema
li'nin bir nüshası ile diğer iki kitabın bazı 
bölümleri Tunus Darü'l-kütübi'l-vataniy
ye'deki adı geçen koleksiyanda bulun
maktadır (Abdülmecld b. Hamde, el-Me
darisü'L-kelamiyye, s. 44; MahfGz, II , 107; 
Zirikll, lll , 100; Hüseyin b. Muhammed Şe
viH, II, 612-613). 

İbnü'I-Haddad'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: er-Red 'ale'ş
Şôti'i, el-MaJ.iıllat, el-İsti'ô.b, 'İşmetü'n
nebiyyin, el-'İbadetü'l-kübra ve'ş-şug
ra. Kayrevan Ulucamii Kütüphanesi'nde 
(nr. 222) İbnü'I-Haddad adına kayıtlı er
Red 'ale 'ş- Şafi'i adlı bir eser. Abdülme
cid b. Harnde tarafından talebesi İbnü'I
Lebbad'a nisbet edilerek yayımlanmıştır 
(Tunus 1 406/ 1986). Onun Şii alimleriyle 
yaptığı "meclis" diye anılan tartışmaların
dan bir kısmı çeşitli kaynaklarda günü
müze ulaŞmıştır (yk. bk.) . Kayrevan Ulu
camii'ndeki kütüphaneye ait 698 (1299) 
tarihli bir katalogda bu tartışmaları ihti
va eden iki defterin kayıtlı olduğu görül
mektedir(İbrahim ŞebbGh, s. 364; Sezgin, 
1, 601) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Ahmed b. Osman b. İbrahim 

el-Kaysi el-Vadiaşi 
(ö. 480/1087) 

·Arap şairi ve edi bi. 
_j 

Güney Endülüs'te Gırnata'nın (Granada) 
doğusundaki Vadiaş (Guadix) şehrinde 
doğdu. Annesi, Beni Temim'den Kurtu
ha'da (Cordoba) yerleşmiş bir aileye men
suptu. İbnü :I-Haddad, öğrenim hayatına 
dayısı Kadı Ebu ömer İbnü'J-Hazza'nın ya
nında başladı. Ailesinin ekonomik duru
mu iyi olmadığı ve başka hocalardan ders 
alma imkanı bulamadığı için eline geçen 
kitaplarla kendini yetiştirmeye çalıştı (İbn 
Bessam eş-Şenterlnl, lll, 696-697). Şiir. lu
gat. aruz. edebiyat. müzik, felsefe. astro
nomi ve tarih gibi bilim ve sanat dallarıy
la ilgilendi. Vadiaş'ta meydana gelen ka
rışıklıklardan dolayı rahatsız olan ailesi. 
Beni Sumadıh hükümdarlarından Ma'n · 
b. Sumadıh'ın (ö. 443/ 1051) son zamanla
rında Meriye'ye (A1meria) göç etti. İbnü'J
Haddad, hayatının büyük bir kısmını Me
riye'de geçirdi. Burada Beni Sumadıh hü
kümdarlarından Mu'tasım b. Ma'n et-Tü
cibi'nin sarayına intisap etti. Sarayda Di
van-ı İnşa reisi olarak görev aldı. Saray şa
iri sıfatıyla Mu'tasım için methiyeler yazdı. 

Divan-ı Kebir nazırı veya vezir olarak gö
rev yaptığını belirten kaynaklar da vardır 
(Nüveyrl, ll, 266; Zehebl, XVIII , 602) . 

İbnü'I-Haddad , bir şiirinde cimriliği se
bebiyle Mu'tasım'ı hicvedince (Divan [der. 
ve nş r. Menal Müneyzil]. s. 49) onun gaza
bından korkarak461'de(1068) önce Mür
siye'ye (Murcia). ardından Sarakusta'ya 
(Saragossa) kaçtı. Kardeşinin bir adamı öl
dürmesi ve maktulün ailesiyle aralarında
ki kan davasından dolayı kardeşi yakala
nıp hapsedilineeye kadar önce Mürsiye'
ye, daha sonra Sarakusta'ya gittiği de ri
vayet edilir. Sarakusta'da Beni Hud'dan 
Muktedir-Billah'ın yakın ilgisini gören şa
ir, hükümdar ve oğlu Yusuf el-Mü'temen 
için yazdığı şiirler dolayısıyla büyük yar
dım ve ihsanlara mazhar oldu. Sarakus
ta'daki üç yıllık ikametten sonra 464'te 
(1 071) Meriye'ye döndü ve tekrar Mu'ta
sım b. Ma'n et-Tücibi'nin hizmetine girdi. 
ömrünün geri kalan yıllarını Meriye'de 
geçirdi ve burada vefat etti. 

Resmi görevi yanında öğretim faaliye
tini de yürütmüş olan ibnü'l-Haddad, Ab
dullah b. Avf ve Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed et-Tücibi gibi öğrenciler 
yetiştirdi. Tücibi, İbnü'I-Haddad'ın "Hadi
katü'J-hakika" adlı kasidesini kendisinden 
okuduğunu belirtmektedir (İbnü' I - Ebbar. 

I, 399; İbnAbdülmelik, VI , 10). İbnü'l-Had
dad, Tuleytulalı (Toledo) fakih Ebu Bekir 
İbnü'I-Hadidi ve Mu'temid-Alellah'ın (İbn 
Abbad) müneccimi şair Ebu Bekir ei-Hav
lani ile arkadaŞtı. Ancak kendi döneminin 
şairlerinden İbnü'I-Lebbane ve Sümeysir 
diye bilinen Ebü'I -Kasım Halef b. Ferec ei
İibiri ile iyi ilişkiler içinde olmadığı onlar 
hakkında yazdığı hicviyelerden anlaşıl
maktadır (Divan [der. ve nş r. Menal Mü
neyzilJ , s. 22-23, 86-87) . 

İbnü'I-Haddad'ın şiirlerinde islami ilim
ler yanında İran. Sasaniler, Kisra. Rum. 
Kostantin, Beni Şeyban , Seyf b. Zuyezen, 
Sinimmar gibi toplumlar ve tanınmış şah
siyetlerine dair tarihi malumatla geniş 
edebiyat kültürünün izleri görülür (mese
la bk. Divan jnşr. Yusuf Al i Tavli]. s. 265-
278, kaside nr. 58). Endülüs edebiyatma 
has bir tür olan müveşşahın yanı sıra me
dih, hamase, fahr. hiciv, mersiye, hikmet. 
gazel ve tasvir konularında en güzel ürün
lerini veren İbnü'l-Haddad methiye türü 
şiirlerini daha çok Mu'tasım b. Ma'n, bir 

· kısmını da Beni Hüd hükümdarları için 
yazmıştır. Bu tür şiirlerine daha çok eski 
Arap şairlerinin medih üslubu ile başlar; 

sevgilisinin yaptığı seyahatleri. bedevile
rin bir badiyeden diğerine gitmelerini an
lattıktan sonra asıl medih konusuna ge
çer (mesela bk. a.g.e., s. 173- ı 79, kaside 
nr. 9-1 O) veya gazelle başlayıp asıl konuya 
intikal eder (a.g.e., s. 161-168, kaside nr. 


