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Ebu Abdiilah Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Ali 

b. Yahya et-Tağlebi ed-Dımaşkı 
(ö. 517 /1123) 

Şair, edip ve katip. 
_ı 

450 (1 058) yılında Dımaşk'ta doğdu. 

Babası terzi (bayyat) olduğu için İbnü'I
Hayyat künyesiyle tanındı. Soyu Tağlib 
kabilesine dayandığından Tağlebi nisbe
siyle a.nılır. Çocukluğunda. komşuları olan 
Dımaşk şairlerinden Emir Ebü'I-Fityan 
İbn Hayyus'a özenerek şiire büyük bir ilgi 
duydu. On yaşında iken Fatımiler'in Şam 
bölgesindeki hakimiyetleri sona erdi. 461'
deki ( 1 069) büyük yangın ve 469 ( 1 076-
77) yılında had safhaya ulaşan açlık ve fa
kirlik·sebebiyle az sayıda insan hayatta 
kalabildL İbnü'l-Hayyat bu dönemde Dı
maşk'tan ayrılarak Hama'ya gitti. Bura
da Emir Ebü'I~Fevaris Muhammed b. Ma
nek'le yakın dost oldu. Bir süre onun ya
nında katip olarak çalıştı ve katip unvanı 
ile tanındı. Daha sonra şair olarak dikkat 
çekmeye başladı. 464'te ( 1 072) Dımaşk'
tan Halep'e göç etmiş olan eski komşusu 
ve şiirde ustası İbn Hayyus'la görüşmek 
üzere Halep'e gitti. Şiirlerini ona arzede
rek takdirini kazandı. Ardından Trablus ve 
Sur gibi Suriye'nin önemli şehirlerini ziya
ret etti. 476-486 (1083-1093) yılları ara-

1 sında Trablusşam'da şehrin hakimi olan 
Beni Arnmar ailesinin himayesinde rahat 
bir hayat sürdü. Ailenin ileri gelenleri için 
şiirler yazdı. Burada özellikle Ahmed b. 
Muhammed et-Tuleytuli ve diğer bazı 
ediplerden istifade etti. 484'te ( 1 091) 
Trablus'tan ayrılarak Sur Valisi Münirüd
devle'ye elçi olarak gitti. Orada Münirüd
devle için bir kaside yazdı. Bir süre sonra 
Trablus'a geri dönen şair 486 (1093) yılı 
dolaylarında tekrar Dımaşk'a geldi. Bu sı
ralarda şehirde Selçuklu Sultanı Alpars
lan'ın oğlu Tacüddevle Tutuş hüküm sürü
yordu. İbnü'l-Hayyat. 487'de (1094) Ta
cüddevle Tutuş'un veziri Hibetullah b. Be
di' ei-İsfaMni ile yakın dost olarak onunla 
birlikte Rey'e gitti. Rey'de İsfah.fıni hak
kında yazdığı bir methiye ile 1 000 dinar 
kazandı. Bundan sonraki yıllarda devam 
eden seyahatleri esnasında zamanının 
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ünlü kişileri ve emirleriyle tanıştı. Onlar 
için de kasideler yazdı. Ayrı kaldığı süre
lerde doğum yeri Dımaşk'a büyük özlem 
duyan. bu duygusunu şiirlerine yansıtan 
şair 11 Ramazan 517'de (2 Kasım 1123) 
Dımaşk'ta vefat etti. İbnü'I-Hayyat'ın ço
cuklarından biriniri şehrin valisinin ka
tipliğini yaptığı, diğerlerinin de yükSek 
adli görevlere getirildiği kaydedilmekte
dir. 

Nesirde de başarılı olan şair, İbn Hay
yus'un ölümünden sonra Dımaşk şairle
rinin en büyüğü olarak kabul edilmiştir. 
Klasik temalarda kaleme aldığı şiirlerin
de tatlı lık. güzellik ve fesahat vardır. Şiir
leri arasında fahr ve hiciv temalarının na
dir olması , bunların özellikle övgüde yo
ğunlaşması, nefsiyle ve insanlarla barışık 
mütevazi bir karakteri yansıtmaktadır. 
Çocukluk ve gençlik yıllarında çektiği sı
kıntıların etkisi şiirlerine de aksetmiştir. 
Şiirlerinde varlıklı olduğu dönemlerde de 
zamandan, talihsizliklerden ve yoksulluk
tan şikayetini dile getirmiştir. Onun şiirle
rinde Hama. Halep, Trablus, Sur. Rey. Şi
raz gibi bulunduğu yerlerle ilgili izlenirn
ler de yer alır. Başta Hama Emiri Ebü'I
Fevaris Muhammed b. Man ek olmak üze
re Trablusşam'da hüküm süren Beni Am
mar ve bazı Selçuklu emirleriyle zamanın 
ileri gelen birçok devlet adamı için kale
me aldığı methiyeleri vardır. 

İbnü'I-Hayyat'ın divanı öğrencilerinden 
İbnü'I-Kayseranl tarafından derlenmiş. 
ayrıca Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed 
es-Silefi de (ö. 576/1180) şiirlerinden bir 
ciltlik seçme yapmıştır. 3300 beyit ihtiva 
eden divanda 1 56 şiiri bulunmaktadır. İb
nü'I-Hayyat'ın divanı Muhsin ei-Cevahirl 
(Necef 1343) ve Ham Merdem Bek (Dı
maşk 1377/1958) tarafından yayımlan

mıştır. 
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Ebu Abdillah Muhammed b. Yahya 
b. Ahmed et-Temimi ei-Kurtubi 

(ö. 416/1025) 

· Maliki fakihi. 
_ı 

Muharrem 347'de (Nisan 958) dünyaya 
geldi. Makrizi doğum tarihini Rebiülewel 
345 (Haziran 956). Palencia ise 346 olarak 
vermektedir. Mensup olduğu ailenin fert
leri İbnü'I-Hazza lakabıyla anılmakla bir
likte neseplerinin ulaştığı atalarının Hz. 
Peygamber'in devecisi (hadi) olması sebe
biyle asıllakaplarının İbnü't-Hadda oldu
ğu, aileden Endülüs'e ilk gelenlerin Haz
za (ayakkabıcılar) mahallesinde oturduk
ları için İbnü'I-Hazza diye anıldıkları söy
lenir (Kadi i yaz. IV, 733; İbn FerhOn. ıı. 237; 

krş . Makrizi, VII, 423). Aileden Endülüs'e 
ilk gelen kişinin de Beni ümeyye'nin me
val'isinden. Mercirahit Savaşı'nda kuman
danlık yapan OavQd olduğu kaydedilir. 

İbnü'I-Hazza Kurtuba'çla (Cordoba) ye
tişti. On dört yaşından itibaren Ebu Bekir 
İbn Zerb'in fıkıh derslerine devam ederek 
onun gözde talebelerinden biri oldu. Ay
rıca Ebu Bekir İbnü'I-Kutıyye. Ebu Ca'fer 
İbn Avnullah. EbQ Abdullah İbn Müferric, 
Ebu Muhammed el-Asll'i, Ebu Abdullah 
İbnü'I-Harraz ve İbn Ebu Düleym gibi 
alimlerden öğrenim gördü. 372'de (983) 
hac yolculuğu sırasında Kayrevan'da İbn 
Ebu Zeyd ei-Kayrevan'i'den onun kitapla
rını okudu. Haremeyn ve Kahire'de Ukay- . 
l'i'nin ravisi Ebu Abdullah ei-Belh'i. Hüse
yin b. Hasan el-Kehhal, Tahavi'nin ravisi 
Hişam b. Muhammed b. Ebu Halife, Ebu 
Bekir Muhammed b. Ali ei-Üdfüvl, Ebü't
Tayyib İbn Galbun, Ebü'I-Aia İbn Mahan, 
Hatız Abdülganl el-Ezdi ve diğer birçok 
alimden faydalandı. 

özellikle hadis. fıkıh ve rüya tabiri ko
nularında derinleşen İbnü'I-Hazza Kur
tuba'ya dönünce (374/984) şura. vesaik-i 
sultaniyye görevlerine getirildi. İşb'iliye 
(Sevilla), Belensiye (Valencia). Beccane (Pec
hina) ve Thtlle'de (Tudela) kadılık yaptı. Ar
dından Sarakusta'ya (Saragossa) yerleşti 
ve kadılık görevini burada sürdürdü. Ye
tiştirdiği talebeler arasında Ebu Ömer İbn 
Abdülber en-Nemerl. İbnü'l-Hassar, Ha
tim b. Muhammed, Ebu Ömer İbn Sü
mayk gibi alimler bulunmaktadır. İbnü'I
Hazza 4 Ramazan 416'da (29 Ekim 1 025) 
Sarakusta'da vefat etti. Bazı kaynaklar
da ölüm tarihi 410 (1019) olarak kayde
dilmektedir. 


