
Eserleri. Kaynaklarda İbnü'I-Hazza'nın 
Kitabü'l-İstinbô.t li-me'ani's-sünen ve'l
a]J.kam min e]J.adişi'l-Muvatta' (seksen 
cüz olduğu söylenmektedir), et-Ta'rit bi
men ?;ükire ii Muvatta'i'l-İmam Malik 
min esma'i'r-rical ve'n-nisa' raviyen 
ve merviyyen 'anhü, el-Büşra ii 'ibôre
ti'r-rü'ya, Kitôbü'l-İnbô' 'ala (bi-me'a
nf) esma'illahi Te'ala (el-inbah 'an es

ma'illah), el-Ijutab ve 'l-l]utaba' (el-fju

tab ve siyerü '1-l]utaba') adlı eserleri zik
redilmektedir. Bunlardan et-Ta'rif'in Fas 
Hizanetü'I-Karaviyyln'de bazı nüshaları 
bulunmaktadır (Sezgin, 1, 483; M. Abid el
Fas!, ı. 186-188). İsimlerin alfabetik olarak 
sıralandığı eserde ayrıca künye. lakap vb. 
ile tanınanlara, imam Malik'in güvenilir 
oldukları konusunda görüş belirttiği ra
vilerle haklarında cerh değerlendirmesi 
bulunanlara da birer bölüm ayrılmıştır 
(M. Abid el-Fas!. 1. 186). 
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Ebu Ya'la Nizamüddin eş-Şerif 
Muhammed b. Muhammed b. Salih 

el-Haşim! ei-Bağdadi 
(ö. 509/1115) 

L 
Arap şairi ve edibi. 

_j 

414 ( 1 033) yılında Bağdat'ta dünyaya 
geldi. Azerbaycan'da doğup Bağdat'ta 
yetiştiği de rivayet edilmektedir (İbn Ha
cer, V, 367). İlk Abbasl hafifesi Seffah'ın 
yeğeni Emir İsa b. Musa'nın (ö. 167/783) 

soyundan geldiği için Şerif. Haşiml ve Ab
basllakap ve nisbeleriyle anılır. Annesine 
nisbetle İbnü'I-Hebbariyye künyesiyle ta
nınan şairin bazı kaynaklarda Nizamül
mülk tarafından kurulan Nizarniye med
reselerinde okuduğu kaydediliyorsa da 

4S9'da (1 067) inşası tamamlanan Niza
miye'de öğrenci olması tarih bakımından 
mümkün görünmemektedir. Zamanın 
alim ve edipleriyle istişarede bulunmak, 
eserlerini telif ederken medresenin zen
gin kütüphanesinden faydalanmak için 
burayı zaman zaman ziyaret etmiş olabi
lir. İbnü'I-Hebbariyye, imamü'I-Haremeyn 
ei-Cüveynl, Ebu Abdullah et-Taberl. Kiya 
ei-Herrasl ve Gazzall gibi Nizarniye med
reselerine mensup ünlü alimler arasında
ki ateşli kelam tartışmaianna katılmamış, 
daha çok hadis rivayeti ve ensab ilmiyle 
meşgul olmuştur. 

Dedesi de şair olan İbnü'I-Hebbariyye'
nin Abbasl Veziri Amldüddevle İbn Cehlr 
ile Selçuklu Sultanı Alparslan'ın veziri Ni
zamülmülk için methiyeler yazdığı. met
hiyelerine karşılık Nizamülmülk'ten bü
yük ihsan gördüğü kaydedilmektedir. An
cak daha çok hicve meyilli olduğundan 
methiyelerine fazla devam etmemiş. öv
düğü kişileri bir süre sonra yerdiğinden 
onlarla arası bozulmuştur. Kaynaklarda 
bu konuyla ilgili bazı olaylar anlatılmak
tadır. Bir defasında yazdığı iki kıtanın bi
rinde Nizamülmülk'ü övmüş, diğerinde 
hicvetmişti. Huzuruna çıktığı zaman met
hiye yerine yanlışlıkla hicviyyeyi vezire 
takdim edince Nizamülmülk ona alacağı 
mükatatın iki katının verilmesini emret
mişti. İbnü'I-Hebbariyye özür dilemişse 
de Nizamülmülk divandan tahsisatını al
ması hususunda ısrar etmişti. Nizamül
mülk ile arasında düşmanlık ve rekabet 
bulunan Vezir Tacülmülk, İbnü'I-Hebba
riyye'ye Nizamülmülk'ü hicvetmesi için 
para vaad etmiş, İbnü'I-Hebbariyye bu 
teklifi önce. "Nimetinden başka bir şey 
görmediğim bir kişiyi nasıl hicvederim" 
diyerek reddetmişse de Ebü'I-Ganaim'in 
ısrarı karşısında Nizamülmülk'ü hicvet
miştir (Şi'ru ibni'I-Hebbariyye, s. 98). Ni
zamülmülk, bir rivayete göre olgunluk 
göstererek bunu görmezlikten gelmiş ve 
şaire ihsanını arttırarak SOO dinar ver
miştir. Diğer bir rivayete göre ise şairin 
öldürülmesini emretmiş. ancak Hanefi 
fakihi Sadreddin Muhammed Hucendl'
nin araya girmesiyle affedilmiştir. İbn Ce
hlr, 484 (1 091) yılında kayınpederi Niza
mülmülk'ün sayesinde ikinci defa vezir ol
duğu zaman İbnü'I-Hebbariyye'nin onun 
hakkında yazdığı hicviyye (a.g.e., s. 75) 

bütün halkın ağzında dolaşmaya başla
mış. hicviyyede kendisi de yerildiğinden 
halife şairin idam edilmesini emretmiş, 
şair bu olaydan da Sadreddin Hucendl'nin 
sayesinde kurtulmuştur. Ardından İsfa
han'a giden İbnü'I-Hebbariyye. Melikşah'ın 
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vefatından sonra Tacülmülk ve Nizamül
mülk'ün uğradığı feci akıbet üzerine is
fahan'da kalarnayıp 48S'te (1092) Kir
man'a gitti. Burada iltifatına mazhar ol
duğu Selçuklu Sultanı İranşah için met
hiye yazdı (a.g.e., s. 89). Kirman'ın ileri 
gelen şahsiyetleri için de methiyeler ka
leme aldıysa da buradaki hayatı sıkıntı 
içinde geçti. S09 (1115) yılında Kirman'
da vefat etti; S04'te ( 1111) öldüğüne dair 
rivayetler de vardır. 

İbnü'I-Hebbariyye, Hz. Hüseyin için naz
mettiği bir kasidesinden dolayı (a.g.e., s. 
ı 75) birçok kaynakta Şii olarak tanıtıl
maktadır. Ancak Hz. Hüseyin sevgisine 
dair şiir nazmeden her şairin Şii olarak ni
telendirilmesi doğru değildir. Onun, ta
mamı Şii- imaml olan Kum şehri hakkında 
ağır hicviyye yazması Şii olı'midığını gös
teren önemli bir delildir. 

Eserleri. 1. Divan (Şi'ru ibni 'l-Hebba
riyye). İbn Hallikan. şairin dört ciltlik bir1 
divanının bulunduğunu söylerse de bu 
eser zamanımıza ulaşmamıştır. Muham
med Faiz Senkerl Tarablşl, İbnü 'I-Heb
bariyye'nin şiirlerini çeşitli kaynaklardan 
derleyip tahkik ederek Şi'ru İbni'l-Heb
bariyye adıyla yayımiarnıştır ( Dımaşk 
1997). 900 beyteyakın şiirin yer aldığı 
eserde hicviyyelerin, özellikle de alaylı ve 
müstehcen hicivlerin yoğunluğu dikkat 
çekmektedir. Eserde başta Abbasl Hali
fesi Muktedl- Biemrillah ile veziri İbn Ce
h ir ve hamisi Nizamülmülk olmak üzere 
ileri gelen devlet adamları için yazılmış 
hicviyyeler bulunmaktadır. Arap edip ve 
şairlerine gereken değerin verilmemesi 
sebebiyle topluma karşı duyduğu karam
sarlığın İbnü'I-Hebbariyye'nin şiirlerine 
alaylı yergi şeklinde yansıdığı görülmek
tedir. Alaylı hiciv üslubunda İbn Sükkere 
ei-Haşiml ile İbnü'I-Haccac'ın etkisi görü
lür. Dostu şair Bari ei-Bağdadl ve sitem
leriyle ünlü şair Ebiverdi'ye yönelttiği hic
viyyesinin yanında ezberci, kafası çalış
mayan öğretmeniere yönelttiği yergisi il
ginçtir. Eserde Selçuklu sultanı. vezir ve 
vali gibi devlet adamları için nazmetmiş 
olduğu methiyeleri abartılı yiğitlik ve cö
mertlik tasvirleriyle örülüdür. Genellikle 
methiyelerinin giriş kısımlarında yer alan 
gazelleriyle müstehcenliğe kaçan diğer 
gazellerinde İbnü'I-Haccac'ın etkisi görü
lür. Şiirlerinde umumiyetle tabiat. man
zara. savaş, yoksulluk, kalem ve divit tas
virleri yaptığı gözlenmektedir. Az sayida
ki mersiyelerinde, ruhun ölümsüzlüğünü 
savunan fılozoflarla geleceği bildiğini id
dia eden müneccimleri eleştirerek mersi
yeye felsefi bir bakış açısı getirmiştir. Şi-
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ibnü'I-Hebbariyye'nin Felekü 'l-me'ani adlı eserinin ilk ve >Lln sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 4157) 

irierinde ailesinin kalabalık olduğundan 
ve geçim sıkıntısından söz eden şairin ha
yata bakışının karamsar olduğu söylene
bilir. z. Netô'icü'l-titne ii na?mi Kelile 
ve Dimne. İbnü'l-Hebbariyye. İbnü'l-Mu
kaffa'ın Pehlevi dilinden Arapça'ya çevir
diği Kelile ve Dimne'yi 494 (1101) yılı ci
varında sade ve akıcı bir dille nazma çek
miştir. Şair kitabın sonunda eseri Kirman'
da on günde nazmettiğini belirtmiştir. 
Kelile ve Dimne'ye ait zamanımıza tam 
olarak intikal eden ilk manzume olan 
eser 1304 (1886) ve 1307 (1889) yılların
da Bombay'da basılmış. ayrıca Hfıri Ni'
metullah el-Esmer tarafından Lübnan'da 
( 1900) yayımlanmıştır. 3. Felekü '1-me 'a
ni. Nizamülmülk'ün katiplerinden Fele
kü'l-Meali Zahirülmülk'e (EbO Nasr Said 
ei-KaşanT) takdim edilen kitap, on iki bö
lümden meydana gelmiş manzum ve 
mensur fıkralar içeren bir çeşit antoloji
dir (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 4157). 
4. Kitabü'ş-ŞadıJ:ı ve'l-bdgım. Kelile ve 
Dimne türünde ahlaki hikayelerden olu
şan eser Arap edebiyatında fabl türünde 
ilk manzum hikayedir. Kitap bir Hintli ile 
bir İranlı'nın tartışması ile başlamaktadır. 
Her ikisi de kendi ülkesini övmekte, Hintli 
satrançla, İranlı taviayla övünmektedir. 
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Eser Doğu'da büyük rağbet görmüş, çe
şitli baskıları yapılmıştır. İbnü'l-Hebba
riyye. on yılda yazdığı bu kitabı Mezyedi
ler'den Sadaka b. Mansfır'a ithaf etmiş
tir. İbn Hicce el-Hamevi eseri Tagride
tü'ş-şabaf:ı adıyla kısaltmıştır (Leknev 
I 264/1 847; Kah i re 1292; Beyrut I 304; nşr. 
M. Sad ı k-Seyyid Haydarel-HüseynT, Bağ
dad ı 343;nşr. i zzet el-Attar. Kah i re 1355). 
s. Kitôbü'l-A]fii'it. Muhtemelen bir söz
lük çalışması olup İbn Hacer el-Askalani'
nin Lisanü'l-Mizan'ında adı el-Lagö.'it 
olarak geçmektedir. 6. Urcuze ti'ş-şat
ranc (nşr. Lovfs Şeyho, Mecelletü'l-Meş
rı~, XIII/! 119101). 7. Naz;mü Risaleti lfay 
b. Ya~z;an li'bn Sina. İbn Sina'nın risale
sinin manzum şekli olup imtihan için·so
rulan bir soruya cevap olarak nazmedil
miştir. Hisalenin bilinen tek nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 3268/5) . 

İbnü'l-Hebbariyye'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: Kitô
bü '1-Mecdi (Mecdüddin el-Kumml için 
yazılmı ştır). er-Red 'ala Ebi Muf:ıammed 
el-Gundecdni, Zecrü'n-nabil:ı (Ebü'l-Ala 
el-Maarrl'nin Sı~tü'z-Zend'ini eleştirenie
re reddiyedir). Zikrü'g;-?;ikrve tazlü 'ş-şi'r, 
Urcuze ti g;emmi'l-l;].avani~ ve'l-mid-

ras, Nüg;hetü'l-af:ıibbd' (edebiyata dair 
manzum bir eserdir, bk. Hediyyetü'l-'ari
fin, ll. 79). 
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Ebu Ali Muhammed b. el-Hasen 
b. el-Hasen b. el-Heysem 

el-Basri el-Mısrl 
(ö. 432/1040 [?]) 

Optiğin gelişmesine yaptığı 

önemli katkılarla tanınan 
Ortaçağ'ın en büyük fizikçisi; 

L 
matematikçi-astronom, filozof. 

_j 

Batı dünyasında Alhazen, Alhacen veya 
Avenetan. Avennathan adlarıyla bilinir. 
Büyük bir şöhrete sahip olduğu halde ha
yatına dair yeterli bilgi yoktur. İbn Ebu 
Usaybia, onun 417'de (1 026) altmış üç 
yaşında iken kaleme aldığı müellif hattı 
otobiyografık bir risalesini bularak çalış
ma tarzı. uyguladığı yöntem, o tarihe ka
dar okuduğu ve yazdığı eserler üzerine 
verdiği bilgileri günümüze aktarmıştır. 
Buna göre 354 (965) yılı civarında doğdu
ğu anlaşılan İbnü'l-Heysem aslen Basra
lıdır ve Bağdat Dımaşk, Kahire gibi dö
nemin ilim ve kültür merkezlerine seya
hatler yaparak öğrenimi sırasında elde 
ettiği akli ilimlere, özellikle felsefe, man
tık, matematik, astronomi ve tıbba dair 
bilgi ve görgüsünü geliştirdi. Bir ara Bü
veyhiler yönetimindeki Basra'da vezir un
vanıyla divan görevlisi olarak çalıştıysa da 
ilmi araştırmalarını engelleyen bu görev
den bir süre sonra ayrıldı. Fatımi Halifesi 


