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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. 



7). Medihlerinde Doğu Arap dünyasında 
kullanılan dikkat çekici ifadeler yer alır. 

Meriye'nin önde gelen gazel şairlerin
den olan ibnü'I-Haddad bir kısım şairler 
gibi erkekler üzerine gazel (gazelü'l-müzek
ker) yazmamıştır. Gazellerinin tamamı ka
dınlara yöneliktir (gazelü'l-müennes). Gazel
leri daha çok, büyük bir tutkuyla sevdiği 
ve zerafetinden dolayı şiirlerinde Nüveyre 
adıyla andığı, asıl ismi Cemile olan bir ra
hibe ile ilgilidir. Şair gençliğinde çıktığı bir 
hac yolculuğu sırasında Nil'in doğu yaka
sında Asyut yakınındaki Rife Manastırı'n
da yaşayan bu rahibeyi görünce ona aşık 
olmuş . haccı unutarak uzun bir süre ma
nastır civarında kalmış. onu görmek için 
hemen her gün kiliseye devam etmiştir. 
Duygularının karşılıksız kalması üzerine 
Meriye'ye dönen şairin daha sonra kale
me aldığı şiirlerinin çoğunun ilham kay
nağı Nüveyre olmuştur. Lübeyna, Lubna, 
Süleyma ve Mehded gibi isimlerle de hep 
Nüveyre'yi kastetmiştir. Şiirlerinde Nü
veyre'ye olan sevgisinden dolayı lsa-Me
sih, incil, teslls, ruhbanlık, haç. kilise, pas
kalya gibi hıristiyan kültürüne ait isim ve 
kavramiara sıkça rastlanır. 

ibnü'I-Haddad'ın bilinen tek mersiyesi 
Mu'tasım b. Ma'n'ın annesi için yazılmış
tır. Bu şiirde şair ölüm gerçeği karşısında 
insanın acizliğini hikmet ve öğütlerle dile 
getirmektedir (a.g.e., s. 279-284, kaside 
nr. 59) . Mu'tasım b. Ma'n b. Sumadıh ve 
şair Sümeysir'le ilgili iki hicviyesi bulunan 
ibnü'J-Haddad'ın (a.g.e., s. 184,243, kasi
de nr. ı 2. 45) bu türde başarılı olmadığı 
görülmektedir. Hamase konusundaki şi
irlerinde de bazı zorlamalar görülür. Tas
vir konusunda büyük bir yeteneğe sahip 
olan şair özellikle ok. yay. mızrak. donan
ma gibi savaş araçları yanında dostluk. 
şarap ve ziyafet gibi konuları başarıyla 
tasvir etmiştir. Tasvirlerini teşbih. istia
re. mecaz-ı mürsel. cinas, iktibas, tıbak. 
mukabele ve gulüv gibi edebi sanatlarla 
süsleyen şair bu konuda Endülüslü tas
vir şairi ibn Haface'den etkilenmiştir. Ka
sidelerinin bazı beyitleri hikemiyata dair
dir. 

ibnü'I-Haddad'ın büyük bir divanı oldu
ğu kaydediliyorsa da (Safedl, ll, 86; Kütü
bl, lll, 283) bu eser günümüze intikal et
memiştir. Şiirleri Menal Müneyzil tara
fından ibnü's-Sayrafı'nin el-Efçlaliyyat'ı, 
ibn Fazlullah ei-Ömerl'nin Mesalikü '1-eb
şar'ı , ibn Bessam'ın e;r;-Za{ıire'si. ima
düddin el-isfahanl'nin Ijaridetü'l-~aşr'ı 
başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan 
derlenip tahkik edilerek Şi'ru Ebi 'Abdil-

lfıh b. el-lfaddad el-Endelüsi adıyla 
neşredilmiştir (Beyrut 1405/ 1 985). Eser
de toplam 624 beyti ihtiva eden yetmiş 
bir kaside ve kıta yer alır. Abdülazlz es
Saverl el-Mühendisin, Menal Müneyzil'in 
derlemesinde bulunmayan ibnü'I-Had
dad'ın bazı şiirlerini derleyerek yayımla-

. mıştır (bk. bibl.) Daha sonra Yusuf Ali Ta
vli, şairin Menal Müneyzil derlemesinde 
yer alan şiirlerini daha geniş bir incele
meyle ele alıp tahkik ederek Divanü İb
ni'l-lfaddad adıyla yeniden yayımlamış
tır (Beyrut 1410/ 1990). 

Kaynaklarda adı geçen şu eserler de 
ibnü'J-Haddad'a nisbet edilmektedir: el
Müstenbat (fi 'ilmi '1-e'tir"iZi 'l-mühmele 'in
de'l-'Arab mimma taktazihi'd-deva'iri'l-er
ba' mine'd-deva'iri'l-l]ams elieti tenfekkü 
minha eş'arü 'l-'Arab) , Kaydü'l-evabid 
ve şaydü'ş-şevarid ii iradi'ş-şeva;r; ve'r
red 'ale'ş-şe;r;;r;a;r;, el-İmti'az li'l-Ijalil 
(Ha IT! b. Ahmed'in aruza dair görüş leriyle 

mOsiki makamlarının meczedildiği eserde 
aynı zamanda Halil'in aruz sistemini e leş

tiren Said b. FethGn es-Sarakustl'ye de ce
vap verilmi ştir). 
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İBNÜ'I-HADIBE 
(~~f..:,r.f) 

Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed 
b. Abdilbakı ed-Dekkak ei-Bağdadl 

(ö. 489/1096) 

Hadis alimi. 
_j 

430'lu ( 1 038) yıllarda Bağdat'ta doğdu. 
Bağdatlı i smail Paşa onu Maristan1 nis
besiyle de zikretmektedir (Hediyyetü'l
'arifin, ıı. 77). Kızı Kerlme bint Ebu Bekir 
de muhaddisti. ilk hadis dersini 446'da 
(1 054) Ebu Tali b ömer b. Muhammed b. 
Delv'den aldı. Tahsil için gittiği Bağdat. 

Kudüs ve Mekke başta Hatlb ei-Bağdadl 
ile Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Muhammed 
ibnü'n-Nakkür olmak üzere Ebu Ca'fer 
Muhammed b. Müslime, Ebu Zekeriyya 
Abdürrahlm b. Ahmed el-Buhar\' gibi alim
lerden ders aldı . Kur'an. hadis, fıkıh. siyer 
ve edebiyat tahsil etti; özellikle hadisle 
meşgul oldu. imam ve hafız diye anılmak
la beraber orta derecede bir muhaddis 
olduğu, hadis öğrenme ve öğretmede da
ha çok yazıya güvendiği belirtilmektedir. 
ibn Nasır es-Selami onun zabt bakımın
dan kuwetli olmadığını. hadis rivayetin
de gereken ciddiyeti göstermediğini ileri 
sürmekte, ibn Hacer ise ibnü'J-Hadıbe gi
bi bir hadis hafızı hakkındaki böyle bir id
diayı Zehebl'nin nakletmesini doğru bul
mamaktadır (Usanü'l-Mizan, V, 57). Genç 
sayılabilecek yaşta ölmesi sebebiyle faz
la hadis rivayet edemediği, kendisinden 
Ebu Ali es-Sadefi, ibnü'I-Kayseranl ve ib
nü'I-Battl diye anılan Ebü'l-Feth Muham
med b. Abdülbaki gibi alimierin faydalan
dığı bilinmekte. kaynaklarda el-Emali 
adlı bir eseriyle bazı hadis cüzlerinden 
bahsedilmektedir. Hadis metinlerini ha
tasız okuyan . mütevazi. takvasahibi ve 
yardım sever bir kimse olarak tanınan 
ibnü'I-Hadıbe 2 Reblülewel 489'da (29 
Şubat 1096) Bağdat'ta vefat etti. 466'da 
(1074) Bağdat'ta meydana gelen sel bas
kınında onun evinin yıkıldığı, eşyalarının 
ve kitaplarının kaybolduğu , ailesini geçin
direbilmek için kitap istinsah etmek zo
runda kaldığı ve o yıl Şal)il;-i Müslim'i 
yedi defa yazdığı zikredilmiştir. 
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