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İBNÜ'I~HAŞŞAB 
(y~f0-!f) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ahmed b. Ahmed b. Ahmed 

ei-Haşşab ei-Bağdadi 

(ö. 567 /1172) 

Şerh ve reddiyeleriyle tanınan 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

Muhtemelen 49Z'de (1099) Bağdat'ta 
dünyaya geldi. İbn Hallikan onun daha ön
ce doğmuş olabileceğini söyler ( Vefeyat, 
III, ı 03-104). Ahşap işiyle uğraşan büyük 
dedesinin lakabına izafeten İbnü'I-Haşşab 
künyesiyle tanınır. Başta nahiv ve lugat 
olmak üzere edebiyat, hadis, tefsir, en
sab, feraiz, matematik, felsefe, mantık 
gibi ilimlerle ilgilenen İbnü'I-Haşşab, İb
nü'I-Cevallki, İbnü'ş-Şecerl, Ali b. Ebü 
Zeyd el-Fasih!, Hasan b. Ali ei-Muhawell, 
Ebü Bekir el-Kattan, İbnü'd-Debbas gibi 
hocalardan dil ve edebiyat. Ebu Bekir el-

, Ensarl'den feraiz. Ebu Bekir ei-Mezrefı'
den matematik, Ebü'I-Kasım (Muhammed 
b. Yusuf) es-Semerkandl'den kıraat ders
leri aldı. Ebü'I-Ganaim en-Nersl, Ebü'I-Ka
sım b. Husayn, Ebü'I-İz b. Kadiş, Ali er
Rabal, Ebu Zekeriyya İbn Mende, Ebü 
Abdullah el-Bari'. İbn Ebu va·ıa. Ebu O a
li b ei-Benna, Hibetullah b. Husayn ve Ebü 
Şüca' ei-Bistaml'den hadis dinledi. Nahiv
de zamanının en büyük alimi olarak ka
bul edilen İbnü'I-Haşşab 3 Ramazan 567 
(29 Nisan 1172) tarihinde Bağdat'ta vefat 
etti. 

Ders vererek geçimini sağlayan İbnü'I
Haşşab nahiv, lugat ve edebiyata dair ba
zı önemli eseriere şerh ve reddiyeler yaz
mıştır. İmadüddin ei-İsfahanl, Ebü Bedr 
ei-İskafi. Ebü'I-Hasan Ali b. Antere b. Sa
bit. Ebu Galib İbn Meymun, Muvaffakud-

din İbn Kudame ve Cemmam gibi öğren
ciler yetiştirmiş. Abdülkerlm b. Muham
med es-Sem'anl. Ebü Muhammed İbnü'I
Ahdar. Ebü Ahmed İbn Sükeyne ve diğer 
bazı kişiler kendisinden hadis rivayet et
mişlerdir. Son derece zeki, mütevazi. ha
zırcevap ve şakadan hoşlanan bir kişiliğe 
sahip olan İbnü'I-Haşşab'ın özel hayatında 
dağınık olduğu nakledilmektedir. Eserle
rinin birçoğunu tamamlayamam ış olma
sında bu düzensiz hayatının etkisi görü
lür. Satranç oynamayı sevdiği. bulduğu 
her kitabı alıp okuduğu, ölen her alimin 
kitaplarını satın aldığı. böylece çeşitli ilim
lerin kaynak eserlerine vakıf olduğu kay

dedilir. 

Eserleri. 1. el-Mürtecel ii şerl;i'l-Cü
mel. Abdülkahir ei-Cürcanl'nin nahve dair 
eserinin şerhidir. Müellif, mukaddimesin
de eseri bir yolculuk esnasında yazdığı 
için ona bu adı verdiğini ifade etmekte
di r. Kitdbü'l-Cümel üzerine yazılan ilk 
şerh olan kitapta bazı konular şerhedil
meden bırakılmıştır. Müellif bu eserde 
çok düşkün olduğu sebep izahiarına (ta'
ITI) ağırlık vermiştir (nşr. Ali Haydar. Dı
maşk 1392/1972). Z. el-İstidrdkdt (ei-İ'ti
razat) 'ald Ma]fiimdti'l-}jariri. Lugat ali
mi İbn Berrl. İbnü'I-Haşşab'ın reddiyesi
ne cevap vermek üzere el-İntişdr li'l-}ja
riri (ei-Lübab fi 'r-red 'ala İbni'l-ljaşşab, 
e?·Zeb 'ani'l-lfariri) adıyla bir eser kaleme 
almış. Abdüllatlf ei-Bağdadl de bu iki red
diyeyi uzlaştırmak üzere el-İn(ti)şô.i bey
ne İbn Berri ve İbni'l-ljaşşdb ii kelô.
mihimd 'ale'l-Ma]fiimdt adlı eserini yaz
mıştır. İbnü'I-Haşşab ve İbn Berrl'nin red
diyeleri birleştirilerek İstidrdkdtü (i'tira
zatü) İbni'l-ljaşşdb 'ald Ma]fiimdti'l
}jariri ve İntişô.ru İbn Berri adıyla bir
kaç defa basılmış (Mustafa Muhammed'in 
tashihiyle ei-Makamatekinde, Kahire 
1326; Kahire 1343; istanbull328; ei-Maka
mat'ın zeyli olarak Kah i re 1329) ve Şerl;u 
Ma]fiimdti }jariri içinde de yayımlanmış
tır (Beyrut 1388/1968). 3. Lüm'a fi'l-ke
ldm 'ald lai?ati "amin" el-müsta'mele 
ii'd-du'd'i ve l;ükmihd fi'l-'Arabiyye. 
"Amin" kelimesinin anlamı, iştikakı ve 
i'rabına dairdir (Köprülü Ktp., FazılAhmed 
Paşa, nr. 1393, vr. 46-50). 4. Mesd'il fi'n
nal;v. Vav çeşitleri, "leyse" meselesi, fıkıh 
ve nahvi ilgilendiren bir mesele ile bazı 
beyitlerin şerhi gibi konuları içerir (Köp
rülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1393, vr. 
64-68). 5. Kaşide ii 'ilmi'l- 'Arabiyye 
(Köprülü Ktp., Fazı) Ahmed Paşa, nr. 1458, 
vr. 190-193). 6. el-Kaşidetü'l-bedi'iyye
tü'l-cdmi'a li-şetdti'l-iezd'il ve'r-rumu
zi'l-'ilmiyye. Kemaleddin İbnü'I-Enbarl'-
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ye ithaf edilen didaktik kaside kompozis
yon usulü, belagat, nahiv, garlb lugatlar, 
aruz, kafiye, Kur'an, fıkıh, siyer ve ahbara 
dairdir (DMBİ, lll, 422). 7. Tevdril]u mi
lddi'l-e'imme ve veieydtihim (Tevari
i)u mevalid ve vefeyati ehli'l-beyt) ( a.g.e., 

...,a.y.). 8. Fi's-Siyer ve al]bdri'l-evd'il 
(Brockelmann, GAL Suppl., I, 494) . 

İbnü'I-Haşşab'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Şerl;u'l-Lü
ma' (ibn Cinn\"nin nahve dair eserinin 
şerhidir); Şerl;u Mu]faddimeti İbn Hü
beyre (nahiv alimi Vezir Ebü'I-Muzaffer 
ibn Hübeyre'nin na h ve dair el-Mukteşıd 
adlı muhtasarının dört cilt hacmindeki şer
hidir); er-Red 'ald Şerl;i'l-Cümel (Zec
cac!'nin el-Cümelü '1-kübra 'sının ibn Ba
beşaz şerhine reddiye ol up Hadiye tü 'i-ha
diye adıyla da anılır); }jdşiye 'ald Dürre
ti'l-gavvdş ii evhdmi'l-l]avdş ( Har1r1"
nin eserine haşiyedir); er-Red'alô. Tehı;i
bi Işldl;i'l-mantı]f (İbnü's-Sikk1t'in luga
ta dair eserine Hat1b et-Tebr1z\"nin yazdı
ğı tehzibe reddiyedir); er-Red 'ald Emdli 
(mecalisi) İbni'ş-Şeceri (ibnü'ş-Şecer1, 
ibnü 'I-Haşşab ' ın itirazlarına el-İntişar adıy
la kaleme aldığı bir risalesiyle cevap ver
miştir); el-Ldmi' fi'n-nal;v, Na]fdü'ş-şi'r, 
Fi Es'ile tete'alla]f bi-resmi'l-kitdbe, 
Es'ile ii'l-beldga ve garibi'l-luga, Fi'l
Kariz mine'l-hicd' ve'l-medl;, Fi 'uJU
mi'l-]favd'idi'l-lugati'l-'Arabiyye, Fi 'il
meyi'l- 'aruz ve'l-]favdii, Fi'l-Kur'dn 
ve ta]fsimihd ila ecza' ve al;zdb ve er
bd' ve a'şdr ve fi'l-]fırd'dt ve'l-l]ildi ii
men revdhd, ed-Dürrü'n-na?im ii ie
zd'ili'l-Kur'dni'l-'a?im, Fi Mesd'il iı]f
hiyye, Fi'n-Nübüvvdt ve md yete'alla]f 
bihd. 
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