
şevahi d. İzzeddin ez-Zencani'nin el-'İz
zi fi't-taşrii adlı eserine Sa'deddin et-Tef
tazani'nin yazdığı şerhte yer alan örnek
lerin (şevahid) şerh i dir ( nşr. Şa 'ban Sal ah, 
Kahire 1409/1989). 13. Bai:ırü'l-'avvam 
iima eşabe iihi'l- 'avam. Halk dilinde ge
çen ve galat sanılan bazı kelimeler hak
kında olup eser İzzeddin et-Tenühl (bk. 
bibl.) ve Şa'ban Salah tarafından (Kahire 
14 ı O/I 990) yayımlanmıştır. 14. Nurü'l
insan fi'şti~ii~i lai?i'l-insan (nşr. Re_şld 
Abdurrahman ei-Ubeydl, Mecelletü '1-üs
Uiz, II31Bağdad 19801.s. 137-179). 15. 
KuJ:ılü'l-'uyun en-nüc;l ii J:ıa.lli mes'e
leti'l-kuJ:ıl. Nahivle ilgili olan eserin bir 
nüshası İskenderiye'de el-Mektebetü'l
Belediyye'de kayıtlıdır (FünOn, nr. ı 77/2). 
16. 'A~dü'l-l].alaş ii na~di kelami'l-l].a
vaş. Ni had H assObi Salih. üzerinde yük
sek lisans çalışması yaptığı bu eseri ( ı 983, 
Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 
Cühudü İbni'l-lfanbeli el-lugaviyye 
adlı kitab ı içinde neşretmiştir (Beyrut 
1407/1987, s. 141-359). 17. el-Menşurü'l
'udi 'ale'l-Man?r1mi's-Su'r1di. Ebüssu
üd Efendi'nin "ei-Kasidetü'l-mlmiyye"si
nin şerhidir (Princeton Ktp., nr. 4149, vr. 
26b-46b). 18. Divan. İbnü 'l-Hanbeli'nin 
öğrencisi Ahmed b. Mella eş-Şafii tarafın
dan derlenen eserin bir nüshası Darü'l
kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır (Me
cami', nr. 85). 19. TuJ:ıietü'l-efazıl ii şı
na'ati'l-iazılti'l-inşa' (Çorum İl Halk Ktp ., 
nr. 31 1 1/3; bk. Şeşen, I, 76). ZO. el-lfada'i
~u'l-ünsiyye ii keşfi'l-ha~a'i~i'l-Ende
lüsiyye fi'l- 'aruz. Ebü'l-Ceyş el-Ensari el
Endelüsi'nin 'Aruzü'l-Endelüsi adlı ese
rinin şerhi olup müellif hattı nüshası Ha
lep'te el-Mektebetü'l-Halviyye'de kayıtlı
dır (Brockelmann, GAL Suppl., ll , 496). Z1 . 
Sehmü '1-ell:ıfı? ii vehmi'l-elia?. Hatim 
Salih ed-Damin tarafından önce Mecel
letü Mecma'i'l-'ilmiyyi'l- 'Ira~i'de (b k. 
bibl.). daha sonra müstakil olarak (Bey
rut ı 405/ 1985) yayımlanmış , ayrıca Er
ba'a kütüb fi't-taşJ:ıiJ:ıi'l-lugavi adlı kita
bın içerisinde neşredilmiştir ( Beyrut 14071 
1987). ZZ. Risale fi'l-muttaşıl ve'l-mun
faşıl. Secde süresinin 7. ayetinin i'rab ve 
tefsiri hakkında olup müellifin. Ta'li~a 
'ala Tefsiri'l-Beyzavi (Keşfü'?-?Unun, ı . 

ı 93) ve Risale ii J:ıalli igla~ı ma fi'l-Bey
zavi mine't-telsir ii ~avlihi te'ala "el
leıi ai:ısene külle şey'" adlı eserleriyle 
aynı kitap olmalıdır. Risale Ni had Hassübl 
Salih tarafından yayımlanmıştır (b k. bi bl.). 
Naşirin. risalenin Zemahşeri'nin el-Keş
şaf'ındaki aynı ayetin tefsiriyle ilgili oldu
ğunu söylemesi doğru değildir. Z3. el
Feva'idü's-sırriyye ii ŞerJ:ıi'l-Mu~ad-

dimeti'l-Cezeriyye. İki nüshası Süley
maniye (Şehid Ali Paşa . nr. 2766; Kadıza
de Ahmed, nr. ı 3). birer nüshası da Beya
zıt Devlet (Bayezid, nr. 183, vr. 49b-J3o•ı. 
Edirne Selimiye (nr. 55) ve Princeton (nr. 

3989) kütuphanelerinde bulunmaktadır. 
Z4. Kafvü'l-eşer ii şafvi 'ulr1mi'l-eşer. 
Hadis usulüne dair olan kitap ilk defa Ka
hire'de (ı 326). daha sonra Abdülfettah 
Ebu Gudde tarafından Muhammed Mur
taza ez-Zebldi'nin Bülgatü '1-erib ii muş
talaJ:ıi aşari'l-J:ıabib adlı eseriyle birlikte 
(Beyrut 1408) yayımlanmıştır. ZS. Risale 
ii şerJ:ıi J:ıadiş "ii:ıtecce Ad em Ebü'l-Be
şer ... "(Princeton Ktp. , nr. 4319). Z6. Tervi
yetü'?-?ami ii tebri'eti'l-Cami. İbnü'l
Hanbeli bu eserinde Ruhuilah el-Kazvl
ni'nin, şeyhi Abdüllatif b. Abdülmü'min 
el-Cami hakkındaki bazı iddialarına cevap 
vermiştir (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 
496). Z7. Kenzü men J:ıaca ve 'amma 
ii'l-aJ:ıaci ve'l-mu'amma ( Keşfü '?·?unun, 
ll, 1520). Bizzat müellifin Gamzü'l-'ayn 
ila kenzi'l-'ayn (~urrü 'i-'ay n ila kenzi 'l
'ayn) adıyla şerhettiği kitabın 965 ( 1558) 

tarih li müellif nüshası Halep'te Mer'l 
Paşa el-Mellah'ın özel kütüphanesinde 
bulunmaktadır. ZB. Ünmuıecü'l-'ulr1m 
li-ıevi'l-beşa'ir ve'l-iühum. Yirmi ilim 
dalıyla ilgili bazı meselelere dairdir (Prin
ceton Ktp., nr. 4319, vr. 43•-58b). Z9.lfa
da'i~u aJ:ıda~i'l-ezhar ve meşabiJ:ıu en
vari'l-envar. On bölümden meydana ge
len eser lugat. sarf. na hiv, bed!', tarih. 
siyer. fıkıh . hadis. tefsir ve havas ilimleri 
hakkında olup Kanuni Sultan Süleyman'a 
ithaf edilmiştir. Eserin. 946 Reblülewe
linde (Temmuz-Ağustos 1539) müellifin ba
bası İbrahim b. Yusuf tarafından istinsah 
edilen eksik bir nüshası Princeton Kütüp
hanesi'nde (nr. 590), diğer bir nüshası da 
Berlin Staatsbibliothek'te (nr. 8419) ka
yıtlıdır. 30. ed-Dürerü's-satı'a fi'l-edvi~ 
yeti'l-~atı'a. 135 beyitlik bu kaside, Ebu 
Bekirer-Razi'nin Bür'ü 's-sa 'a'sının şerhi

dir (Berlin Staatsbibliothek, nr. 6308, vr. 
236-246). 31. Zübaletü's-sirac 'ala Risa
leti's-Sirac. Secavendi'nin el-Fera'izü's
Siraciyye 'si üzerine Seyyid Şerif el-Cür
cani'nin yazdığı şerhin haşiyesidir ( Beya
zıt Devlet K tp ., Bayezid, nr. 2601, Veliyyüd
din Efendi, nr. 1 592; Süleymaniye Ktp., Şe
h id Ali Paşa, nr. 2718/2). 

İbnü'l-Hanbeli'nin diğer eserlerinden 
bazıları da şunlardır: ŞerJ:ıu isagüci, Me
sabii:ıu erbabi'r-riyase ve mefatiJ:ıu eb
vabi'l-kiyase, el-Cevahirü'l-münşe'at 
fi'l-cevari'l-münşe'at, Risale teştemil 
'ala cümleti ma yehvahü's-sami' li-~aş
di teşniii'l-mesami', el-Kenzü'l-mu?har 
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fi'stil].raci'l-muzmer, Lübbü'l-~aşidin, 
el-Matlr1bü'l-l].ani ii's-seieri's-Süley
mani, Merte'u '?-?lba' ve merba'u ze
vi'ş-şıba', Vesiletü 'l-ma?lr1m li-taJ:ışi
li'l- 'ulr1m. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Süleyman er-Ruayni ei-Kurtubi 

(ö . 437 /1045) 

L 
Şair, edip ve tabip. 

_j 

Kurtuba'da (Cordoba) doğdu . Babası 

Kurtuba'da buğday (hınta) ticareti yaptı
ğı için İbnü'I-Hannat lakabıyla tanındı. So
yu, Yemen kabilelerinden Himyer'in kolu 
ZGruayn'e dayandığından Ruaynl nisbe
siyle bilinen İbnü'l-Hannat doğuştan gör-
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me kusurlu olduğu, tahsil hayatından 
sonra gözleri tamamen kapandığı .için 
"kefif, mekfOf, a'ma. darlr", muhtemelen 
tıbbi teşhislerinde isabetli görüşler orta
ya koyması sebebiyle de "baslr" lakabıyla 
anılır (Humeydi, s. 53) İbnü'l-Hann~t iyi 
bir tahsil gördü. Kurtuba'nın ileri gelen 
ailelerinden Beni Zekvan kendisini hima
ye edip geçimini üstlenince tamamen il
me yöneldi. Edebiyat, şiir ve belagatın ya
nı sıra tıp, astronomi, astroloji, felsefe ve 
mantık alanlarında derin bilgi sahibi ol
du. Mantık ve felsefeye aşırı derecede il
gi duyan İbnü'l-Hahnat'ın inançsız olduğu 
iddia edilerek baskı altında tutulması ki
şiliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı 
gibi Kuı:tuba'dan sürülmesine veya Kur
tuba'yı terketmek zorunda bırakllmasına 
da yol açtı. İbnü'-Hannat'ın, bir süre Kur
tuba'ya hakim olan Şii HammGdi sülale
sine yakınlığı neticesinde Şiilik'le itharn 
edilmesi yüzünden veya Kurtuba'nın Fars 
asıllı yeni hakimi Ebu Hazm Cehver'den 
korktuğu için kaçtığı da zikredilmektedir 
(ibnü'l-Ebbar. ı. ı 23). 

İbnü'l-Hannat, 407'de (1 016) Kurtuba'
nın yönetimini eline geçirip 413 (1 022) 
yılına kadar şehri yöneten Şii HammGdi 
hanedanıyla yakın ilişki içinde oldu; onlar 
için methiyeler yazdı. Bu dönemde kale
me aldığı şiirlerde Hz. Ali yanlısı ifadelere 
rastlanmaktaysa da kendisi gerçek bir 
Şii olarak tanınmadı. Hatta bir ara Emevl 
Halifesi 111. Hişam Mu'ted- Billah tarafın
dan katip olarak da tayin edildi. 413'te 
(1 022) HammGdller'den Kasım b. Ham
müd ile oğlu Muhammed el-Mehdi ve to
runu Kasım el-Vas* Kurtuba'dan Cezlre
tülhadra'ya (Aigeciras) sürüldü ve bu ha
nedan 450 ( 1 058) yılına kadar burada yö
netimi elinde bulundurdu. İbnü'l-Hannat, 
431'de ( 1 040) kendisine yapılan baskı
lara dayanarnayıp Kurtuba'dan kaçarak 
Cezlretülhadra'ya gitti ve Muhammed el
Mehdl'ye sığındı; onun için methiye yaz
dı. (İbn Said el-Mağribi, I, ı 2 ı- ı 22). Kur
tuba'yı yöneten Emevl Veziri Ebu Hazm 
Cehver'in 435 ( 1 043) yılında vefatı üze
rine şehre dönmek ümidiyle Cehver için 
mersiye kaleme aldı ve yerine geçen oğ
lu Ebü'l-Velld Muhammed'in yönetimi
ni kutlayan bir mektup gönderdi. Ancak 
Kurtuba'ya dönme imkanı bulamadı. 
Hayatının son yilında Batalyevs (Badajos) 
emirliğine getirilen Ebu Bekir Muhammed 
el-Muzaffer b. Eftas'a emirliğini kutlamak 
üzere. "Veşyü'l-J5alem ve l)alyü'l-kerem" 
(er-Risaletü'l-Mehrecaniyye) adıyla anılan 
(İbn Bessam eş-Şenterini, ı. 443-445) 

edebi sanatlarla örülü uzun bir mektup 
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gönderdi. 437 Cemaziyelahirinde (Ara
lık 1 045) Cezlretülhadra'da vefat etti. Ba
basının ölümüne üzülen tek oğlu da Ma
leka'da (Malaga) öldü. İbnü'I-Hannat'ın tıp 
alanında hayli başarılı olduğu, tedavi et
tiği kimseler arasında bazı hükümdar, ve
zir ve emirlerin de bulunduğu söylenmek
tedir (a.g.e., ı, 438; İbn Said el-Mağribi, ı, 
ı22) . 

Çok sayıda şiir yazan İbnü'ı-Hannat'ın 
manzumelerinin bir divanda toplandığı 
kaydediliyorsa da (İbnü'l-Ebbar, ı. ı 22) bu 
eser günümüze ulaşmamıştır. Başta İbn 
Bessam'ın e~-Za.IJire'si olmak üzere bi
yografısine yer veren eserlerde şiir ve ri
salelerinden örnekler bulunmaktadır. Za
manımıza intikal eden methiyelerinin ço
ğu HammGdller'den Ali b. HammGd, Ka
sım b. Hammüd ve Muhammed el-Meh
di ile ilgilidir (İbn Bessam eş-Şen terin i, 1. 
437-453). Dönemin büyük şair ve ediple
rinden olan yakın dostu İbn Şüheyd ile 
manzum ve mensur olarakyaptığ ı edebi 
atışmaların ve onun vefatı üzerine kale
me aldığı mersiyenin bazı parça l arı da 
kaynaklarda yer almaktadır. 

İbnü'l-Hannat'ın Efiasiler'den Ebu Be
kir Muhammed el-Muzaffer, Vezir Ebu 
Ömer İbnü'l-Bacl ve İbn Dürrl (a.g.e., ı. 
437-453; İbn Said el-Mağribi, ı, ı 23) gibi 
yöneticilere_ yazdığı mektuplar Arap ede
biyatında sanatlı nesrin güzel örneklerin
deridir. Günümüze ulaşan şiir ve risalele
rinde ortaya koyduğu ciddiyet ve vakar, 
İbn Bessam'ın şaire nisbet ettiği müsteh
cenliği ( ~-:fal].lre, ı . 438) teyit eder nitelik
te görünmemektedir. 
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(bk. KUŞEYRi, Muhammed b. Said). 
L ~ 

L 

iBNÜ'I-HARRAT 
(-l::>l_p.ll ~1) 

Ebu Muhammed Abdülhak 
b. Abdirrahman b. Abdiilah el-İşbili 

(ö. 582/1186) 

Hadis hafızı ve fakih. 
~ 

Reblülevvel S 14'te (Haziran 1120) İşbl
liye'de (Sevilla) dünyaya geldi. 51 O (1116) 
ve S16'da (1122) doğduğu da söylenmek
tedir. Ezd kabilesine mensup olduğu için 
Ezöı nisbesiyle de anılmış olup muhteme
len babası marangozluk yaptığından İb
nü'l-Harrat lakabıyla tanındı. İlk tahsilini 
İşblliye'de yaparak Ebü'l-Hasan Şüreyh 
b. Muhammed, İbn Berrecan diye bili
nen Ebü'l-Hakem Abdüsselam b. Abdur
rahman gibi alimlerden hadis ve diğer 
dini ilimleri öğrendi. Ebü'I-Kasım b. Asa
kir'den icazet aldı; Muhyiddin İbnü'l-Ara
bl'den faydalandı. Ahmed b. Abdülmelik 
el-Ensari'den kitap telifi ve dini mesele
leri çözme hususlarında metot bilgisi al
dı. LemtGnoğulları Devleti'nin yıkıldığı ve 
pek çok ilim adamının hayatını kaybetti
ği iç savaş yıllarında İşblliye'den ayrılarak 
Bicaye'ye (Bougie) yerleşti ve ulucamide 
imam- hatiplik yaptı. Beytülmakdis ha
tibi Ali b. Muhammed el-Meafirl, Ebü'l
Haccik el-Belevl, Muhammed b. Ahmed 
b. Galib el-Ezdi. Ebü'l-Abbas el-Azefi gibi 
alimler onun talebesi oldu. Muhyiddin İb
nü'l-Arabl, Ebu Ali Hasan b. Muhammed 
ei-Ensarl kendisinden icazet aldılar. SGfi
liğiyle de tanınan İbn~·ı-Harrat'ın Medye
niyye tarikatının kurucusu Ebu Medyen 
ve diğer sGfilerle dostluk kurup tarikata 
intisap ettiği belirtilmektedir. 

581'de (1185) Murabıt Devleti ileri ge
lenlerinden İbn Ganiye, Abbas! Halifesi 
Ebü'I-Abbas Ahmeden-Nasır adına halk
tan biat aldığı sırada İbnü'l-Harrat'ı kadı
lık makamına getirmişti. B.ir müddet son
ra idareyi ele geçiren Muvahhid Hüküm
dan Ebu Yusuf el-MansGr, İbnü'l-Har
rat'ın önceki idareyle iş birliği içinde oldu
ğunu düşünerek öldürülmesini istemiş
se de İbnü'l-Harrat Reblülahir S82'de 
(Temmuz 1186) Bicaye'de vefat etti. SBO 
(1184) ve 581'de (1185) öldüğü de söylen
mekte, ancak Gubnnl mezar taşında ölüm 
tarihi olarak 582 yazıldığını kaydetmekte
dir ('Unvtmü'd-diraye, s. 44). 

Hadis hafızı, Maliki fakihi, edebiyatçı ve 
şair olan İbnü'l-Harrat yoğun siyası hadi
selerin ve kargaşanın hakim olduğu bir 
dönemde yaşamasına rağmen ilelü'l-ha
dls, ensab, lugat, şiir ve zühd konuların-


