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İbn Ahî

Hizâm’ın

Kitâbü’l-ƒayl
ve’l-fürûsiyye

ve’l-bay¹ara  adlı

eserinin

unvan sayfasıyla

ilk sayfası
(Beyazıt

Devlet Ktp.,
Veliyyüddin

Efendi,
nr. 3174)

ÝBN ÂDÝL

(Sü ley ma ni ye Ktp., Fâtih, nr. 3513; Köp-
rü lü Ktp., nr. 36; Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 
3915; TSMK, III. Ah med, nr. 2515). Ah med 

b. Mu ham med b. Ebû Ku tay re ta ra fın dan 

Fâtımî Ha li fe si Azîz-Billâh Nizâr b. Meâd 

(ö. 386/ 996) adına ka le me alı nan, an cak 

da ha son ra Mem lük ler za ma nın da İbn Ahî 

Hizâm’a nis bet edi len Ki tâ bü’l-Fürûsiy-

ye’nin (ba zı kay nak lar da Ki tâ bü’l-ƒayl 
ve ½ıfâtühâ ve elvânühâ ve şiyâtühâ ve 
a£lâmühâ ve £ilâcühâ) mevcu t bir nüs ha-

sı IV. (X.) yüz yıl da yazılmış olma lı dır (Sü-
leyma ni ye Ktp., Aya sof ya, nr. 3705).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ta berî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), IX, 319-320; İb-

nü’n-Nedîm, el-Fih rist (Te ced düd), s. 377; Yâk†t, 
Mu£ce mü’l-büldân, II, 346-347; Broc kel mann, 
GAL, I, 282; Suppl., I, 432-433; Sez gin, GAS, III, 
375; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VII, 145; Ka sım 

Kır bı yık, “Bay tar lık”, DİA, V, 278-279; M. Zü-

heyr el-Bâbâ – M. Îsâ Sâli hiy ye, “İbn AÅî ¥izâm”, 
Mv.AU, VI, 362-366.

ÿM. Cü neyt Ka ya

– —ÝBN ATIYYE el-AVFÎ
ّ ا ) ( ا 

Ebü’l-Feth Þemsüddîn (Fethuddîn) Mu-
hammed b. Muhammed b. Alî el-Avfî 

el-Ýskenderî el-Mizzî
(ö. 906/1501)

Keþfü’l-beyân  adlý
ansiklopedik eserin müellifi,

Mýsýrlý Þâfiî âlimi ve mutasavvýf.˜ ™

10 Mu har rem 818’de (22 Mart 1415) 
İs ken de ri ye’de doğ du. Ken di sin den bu 

ta rih te ve ya mu har re min ba şın da doğ-

du ğu na da ir ri va yet ler nak le di lir. Ata la-

rın dan Atıy ye’ye nis bet le İbn Atıy ye di ye 

anı lır. el-¥uc ce tü’r-râci¼a ad lı ese rin de 

bir nüs ha sı nın so nun da (Nu ru os ma ni ye 
Ktp., nr. 3915, vr. 58a) müs ten sih, İbn Ahî 

Hi zâm’ın Mu‘ta zıd-Billâh’ın at ye tiş ti ri ci si 

ol du ğu nu söy ler. Bu bil gi doğ ru ka bul edi-

lir se onun Mü te vek kil’den iti ba ren Abbâsî 

ha li fe le ri nin mîrâhu ru (reîsü’l-ıs tabl) ol-

du ğu so nu cu na va rı la bi lir.

Bay tar lık ve bi ni ci lik le il gi li ça lış maları 

gü nü mü ze ka dar ge len İbn Ahî Hi zâm’ın 

en önem li ese ri Kitâbü’l-ƒayl ve’l-fürû-

siy ye ve’l-bay¹ara’dır (ba zı nüs halar da 
Ki tâbü’l-ƒayl ve’l-fürûsiyye, Ki tâ bü’l-Fü-
rûsiy ye ve’l-bay¹ara min šıbeli’¹-¹ıb ve 
umûri’s-sal¹ana, Kitâbün Câmi£ fi’l-bay-
¹a ra ola rak geç mek te dir). Otuz bab dan 

olu şan eser de mü el lif ön ce lik le ci ha dın 

ve bi ni ci li ğin fa zi le ti ni be lirt miş, ar dın dan 

at la rın diş le ri, cins at la rın ni te lik le ri, renk-

le ri, or gan la rı nın isim le ri, atın eği tim ve 

ye tiş ti ril me si, do ğu mu nu ve do ğum son-

ra sı ku sur la rı nı an lat tık tan son ra at la rın 

has ta lık ve te da vi le ri ne ge niş bir bö lüm 

ayır mış tır. Son bö lüm de yı lan, ak rep gi bi 

ha şa ra tın at la rı sok ma sıy la de ve, sı ğır ve 

ko yun la ra ait has ta lık la rın te da vi sin den 

bah se di lir, ay rı ca ka tır ve mer kep hak-

kın da bil gi ve ri lir (Sü ley ma ni ye Ktp., Aya-
sof ya, nr. 2898, 2899, 3607; Ha fîd Efen di, 
nr. 257; Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din 
Efen di, nr. 3174). 

İbn Ahî Hizâm’a nis bet edi len, an cak 

Kitâbü’l-ƒayl’dan ay rı bi rer eser olup 

ol ma dı ğı bi lin me yen Kitâbü’l-Fürûsiy-

ye ve şiyâti’l-Åayl ile Kitâb fî Ma£ri fe-

ti’r-remy bi’n-nüşşâb ve âle ti’l-¼arb 

ve envâ£i vücûhi’r-remy ve şürû¹ihî 

ve a¼vâlihî ad lı iki ese rin nüs ha la rı kü-

tüp ha ne ka yıt la rın da bu lun mak ta dır 

Mu hibbî, Nef¼atü’r-Rey¼âne, V, 10; a.mlf., ¬ey lü 
Nef¼ati’r-Rey¼âne, s. 347; İbn Hu meyd, es-Sü-
¼u bü’l-vâbi le £alâ Šarâßi¼i’l-¥anâbi le (nşr. Be kir 
b. Ab dul lah Ebû Zeyd – Ab dur rah man b. Süley-
man el-Useymîn), Bey rut 1416/1996, II, 793; 
Fih ris tü’l-Kü tübÅâne ti’l-ƒidîviy ye, I, 196-197; 
Broc kel mann, GAL, II, 138; Suppl., II, 140; He-
diy ye tü’l-£ârifîn, I, 794; Abdülhay el-Kettânî, Fih-
ri sü’l-fehâris, I, 340-341; Nü vey hiz, Mu£ce mü’l-
mü fes sirîn, s. 389; Salâh M. el-Hı yemî, Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti Dâri’l-kü tü bi’¾-æâhi riy ye: £Ulûmü’l-
Æurßâni’l-Kerîm, Dı maşk 1405/1984, III, 385-
391; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), V, 58; Suûd b. 

Ab dul lah el-Fenîsân, Â¦ârü’l-¥anâbi le fî £ulû mi’l-
Æurßân, İs ken de ri ye 1409, s. 152-153; el-Fih ri-
sü’ş-şâmil: £Ulûmü’l-Æurßân, maÅ ¹û ¹âtü’t-tefsîr 
ve £ulûmih (nşr. el-Mec mau’l-me lekî), Am man 
1989, I, 490-497; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn, Bey rut 1414/1993, II, 568; M. Münîr 

Ab dül fettâh el-Hâ yik, Tef sî rü’l-Lü bâb min £ulû-
mi’l-Ki tâb, [bas kı ye ri yok] 1419/1998, Câmi atü 
Üm mü dürmân el-İs lâ miy ye, I-II, İSAM Ktp., nr. 
88957-88958; M. Tâ hir Benc bî rî, Neylü’s-sâßirîn 
fî ¹abašåti’l-mü fes si rîn, Bencbîr / Pakis tan 1421/ 
2000, s. 299-300; Ab dul lah b. Mu ham med b. Ah-

med et-Ta rî k¢, Mu£ce mü mu½an nefâti’l-¥anâbi-
le, Ri yad 1422/2001, IV, 366-367; Be kir b. Ab-

dul lah Ebû Zeyd, £Ulemâßü’l-¥anâbi le, Demmâm 
1422, s. 348; Mu£ce mü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde 
fî mek te bâ ti İstânbûl ve Ânâ¹ûlî, [baskı ye ri ve 
ta ri hi yok] (haz. Ali Rı za Ka ra bu lut), II, 1021; Ab-

dul lah b. Umeyr b. Ab dul lah el-Hu sayn, İÅtiyârâtü 
İbn £Âdil en-na¼ viy ye fî kitâbi hi’l-Lü bâb fî £ulû-
mi’l-Ki tâb min ev ve li sûre ti’l-Fâ ti ¼a ilâ nihâye ti 
sûre ti’n-Nisâß (dok to ra te zi, 1430), Câmi atü Üm-
mi’l-kurâ; M. Râ gıb et-Tab bâh, “Ter ce me mef-
š† de”, MMİADm. , XX (1396/1976), s. 381-383; 
Mu ham med b. Ab dur rah man eş-Şâyi‘, “İbn £Âdil 
ve tef sîrü hü’l-Lü bâb fî £ulû mi’l-Ki tâb”, Me cel le tü 
Câmi£ati’l-İmâm Mu ¼am med b. Su£ûd el-İslâ-
miy ye, sy. 17, Ri yad 1417/1996, s. 13-42; Ah-

met Özel, “İbn £Âdil”, Mv.AU, XX, 65-69.

ÿAh met Özel

– —ÝBN AHÎ HÝZÂM
ام ) ( ا أ 

Nâsýrüddin Muhammed b. Ya‘k†b
b. Ahî Hizâm el-Huttelî

(III./IX. yüzyıl)

Ýslâm dünyasýnda baytarlýkla ilgili
ilk telif kitabýn yazarý.˜ ™

Ha ya tı na da ir bil gi yok de ne cek ka dar 

az dır. Nis be si, Cey hun neh ri nin ku ze yin-

de ki Penc ve Vahş ne hir le ri nin ara sın-

da ka lan Hut tel şeh rin den gel mek te dir. 

İb nü’n-Nedîm, İbn Ahî Hizâm’ın Abbâsî 

Ha li fe si Mü te vek kil-Alel lah’ın teş vi kiy le 

bay tar lık ko nu sun da bir ki tap yaz dı ğı nı 

be lir tir (el-Fih rist, s. 377). Ta berî ise 251 

(865) yı lı na da ir olay la rı an la tır ken onun 

is mi ni, Enbâr böl ge sin de ki bir sa vaş ta 

Hü se yin b. İsmâil’in ya nın da 1000 ki şi lik 

bir li ğe ko mu ta eden iki ku man dan dan bi ri 

ola rak ve rir (TârîÅ, IX, 319-320). Ken di-

si ne nis bet olu nan bi ni ci li ğe da ir ese rin 
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de içe rik ba kı mın dan ek le me ler yap tı ğı nı, 

ese re eko lo ji, bi yo lo ji, yer ve gök bi lim le-

riy le il gi li ye ni mad de ler ek le di ği ni, bir çok 

bil gi yi âyet ler le zen gin leş tir di ği ni, ay rı ca 

ba zı mad de le ri dil ve ede bi yat açı sın dan 

des tek le mek için 130 ka si de ye yer ver-

di ği ni be lir tir. Mü el lif ese ri ni ya zar ken 

-gü nü müz de bü yük bir kıs mı kay bol muş 

olan- yak la şık 3000 kay nak tan fay da lan dı-

ğı nı be lir tir ve bun la rın ad la rı nı zik re der; 

bir kıs mı nın mü el lif isim le ri ni de ve rir (vr. 
4a-21b). Bun la rın ya nın da Avfî ken di le rin-

den ders al dı ğı, be ra ber ders oku du ğu, 

gö rü şüp soh be tin de bu lun du ğu 1000’e 

ya kın âli min adı nı anar; ba zı la rı nın kı sa bi-

yog ra fi le ri ni ve rir. Bu özel lik le riy le ese rin 

di ğer bö lüm le ri gi bi gi riş kıs mı da çok de-

ğer li bir bil gi kay na ğı dır. Üze rin den asırlar 

geç ti ği için ba zı say fa la rın da ki ya zı la rı si-

lin miş olan eser üze rin de Tür ki ye Yaz ma 

Eser ler Ku ru mu Baş kan lı ğı’nın ger çekleş-

tir di ği res to ras yon ça lış ma la rı ile ri bir saf-

ha ya var mış olup ta mam lan dı ğın da ilk cil-

din ten kit li neş riy le bir lik te di ğer cilt le rin 

e-bo ok ola rak ilim dün ya sı na su nul ma sı 

plan lan mış tır.

İbn Atıy ye’nin di ğer eser le ri şun lar dır: 

el-Fu½ûlü’l-müßey ye de li’l-vü½ûl ilâ 

şer ¼i’l-Mušad di me ti’l-Ce ze riy ye (bk. 
bibl.); el-¥üc ce tü’r-râci¼a li-sülûki’l-

me ¼ac ce ti’l-vâ²ı¼a (hır ka giy di ği ve soh-
bet le rin de bu lun du ğu şeyh ler le ta sav vuf 
âdâ bı na da ir olup bir nüs ha sı Şam Dârü’l-
kü tü bi’z-Zâhi riy ye’de ka yıt lı dır; nr. 1443 / 
ta sav vuf 125; bu nüs ha nın bir mik ro fil mi 
Ka hi re’de Ma‘he dü’l-mahtûtâti’l-Ara-
biy ye’de dir [nr. 125]); İb ti³åßü’l-šur be 

bi’l-libâs ve’½-½u¼be (baş ta ta le be si İbn 
To lun ol mak üze re kla sik kay nak lar da ve 
Le ip zig nüs ha sın da [Broc kel mann, GAL 
Suppl., II, 151] bu ad la ge çen ese rin Ber lin 
Kra li yet Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı nüs ha sı 
İr tišåßü’r-rüt be bi’l-libâs ve’½-½u¼be  adı-
nı ta şır [Ahl wardt, III, 92; Broc kel mann, 
GAL, II, 149]; an cak bu isim de bir ki tap 
Kut büd din Mu ham med b. Ah med el-Kas-
tal lâ nî’ ye [ö. 686/1287] nis bet edi lir; Gaz zî, 
I, 15; Ab dül hay el-Ket tâ nî, I, 78); Tu¼ fe-

tü’l-lebîb ve bu³ye tü’l-keßîb (Lei den 
Üni ver si te si Ktp., nr. Or. 1 [mü el lif hat tı 
I ve III. cilt ler]; Pa ris Bib li othèque Na ti-
ona le, nr. 3404 [mü el lif hat tı II. cilt]; II. 
cil de ait nüs ha nın mik ro fil mi Bey rut Ame-
ri kan Üni ver si te si [nr. 202] ve Ka hi re’ de 
Ma‘ he dü’l-mah tû tâ ti’l-Ara biy ye’de dir [nr. 
1117]); Şer¼u øun ye ti’l-bâ¼i¦ (İb nü’l-
Mü te fen ni ne’nin er-Ra¼ biy ye  di ye ta nı-
nan ferâize da ir ese ri üze ri ne ya zıl mış ha-
cim li bir şerh tir, Keş fü’¾-¾unûn, II, 1211). 
Bi yog ra fik kay nak lar da bir di va nın dan 

(el-Fül kü’l-meş¼ûn, s. 122; Ab dül hay el-
Ket tâ nî, I, 161, 474). Nec med din el-Gazzî, 

ba ba sı Gazzî’nin (d. 904/1499) da ha iki ya-

şın da iken de de si ta ra fın dan ho ca sı İbn 

Atıy ye’ye gö tü rül dü ğü nü, İbn Atıy ye’nin 

de ona hır ka giy di rip zi kir tel kin et ti ği ni 

ve bü tün mer vi ya tı için icâzet ver di ği ni 

be lir tir (el-Kevâki bü’s-sâßire, III, 4). Mem-

lük  Sul ta nı Ka yıt bay’ın ölü mü nün ar dın-

dan ye ri ne ge çen oğ lu el-Me li kü’n-Nâsır 

Mu ham med’e bi at et me yip ayak la nan 

Emîr Kan su el-Yahyâvî ile Devâtdâr Ak-

birdî’nin yol aç tı ğı si yasî kar ga şa sı ra sın da 

(901/1496) İbn Atıy ye, Miz ze’den ay rı la rak 

Şam’da Kab riâti ke ma hal le si ne yer leş ti 

ve Şü vey ke ya kın la rın da ki Kas rül cü neyd 

ma hal le sin de 18 Zil hic ce 906 (5 Tem muz 

1501) ta ri hin de ve fat et ti. Hu mey riy ye 

(Ham riy ye) Me zar lı ğı’nın ba tı ke si min de 

Burhâned din el-Bikåî’nin kab ri ne kıb le 

yö nün den ya kın bir yer de def ne dil di.

Eser le ri. İbn Atıy ye el-Avfî’nin muh te-

me len tek nüs ha ol ma sın dan do la yı bu gü-

ne ka dar bi lin me yen ve in ce le me ko nu su 

edil me yen Keş fü’l-beyân £an ½ı fâ ti’l-¼a-

ye vân ad lı ese ri İslâm dün ya sın da ka le me 

alı nan en ha cim li an sik lo pe di le rin ba şın da 

ge lir. Şem sed din İbn To lun, ho ca sı nın Miz-

ze’de ka le me al dı ğı, kırk cilt ten mey da na 

ge len ese ri ve fa tı sı ra sın da vak fet ti ği ni, 

ve fa tın dan son ra ese rin ta le be si Vâiz Şem-

sed din Mu ham med b. İsmâil el-Vefâî’ye 

in ti kal et ti ği ni, Türk ler’in Dı maşk’a hâkim 

ol ma la rı sı ra sın da 50 di nar ve re rek ki ta bı 

on dan sa tın al dık la rı nı kay de der (TârîÅu 
Miz ze, s. 62-63; krş. Müt£atü’l-e×hân, II, 
639-640). Bo ta nik, tıp ve fel se fe ya nın da 

şer‘î ilim ler, şi ir, ede bi yat, bi yog ra fi gi bi 

ko nu la rı da içe ren ve al fa be tik dü zen le-

nen bu an sik lo pe di ye mo dern dö nem de 

bi lin di ği ka da rıy la ilk dik kat çe ken ve İs tan-

bul’da ki tek nüs ha sı hak kın da bil gi ve ren 

Su ri ye li edip ve şa ir Cemîl el-Azm (ö. 1933) 
kay nak la rı ara sın da önem li gör dü ğü 229 

ki ta bın lis te si ni de zik re der (el-Müsâra£a, 
s. 108-121). Mü el lif, Keş fü’l-beyân’ı 893 

yı lı nın Mu har rem ayın da (Ara lık 1487) yaz-

ma ya ka rar ver di ği ni, bu amaç la araş tır ma 

ve oku ma la ra baş la dı ğı nı be lir tir. Ese rin 

Mil let Kü tüp ha ne si Fey zul lah Efen di ko-

lek si yo nun da ki mü el lif hat tı nüs hası (nr. 
1687-1745) alt mış iki cilt te 16.000 va rak-

tan oluş mak ta dır. Muh teme len bi lim ta-

ri hi nin bi li nen en kap sam lı an siklope dik 

ça lış ma sı olan ese rin ilk cil din de İbn Atıy-

ye telif ge rek çe si ni ve uy gu la dı ğı me to du 

uzun ca an la tır. Özel lik le De mî rî’ nin ¥a yâ-

tü’l-¼ayevân’ın dan çok fay da lan dı ğı nı, 

onun me to du nu be nim se di ği ni, an cak 

ora da ki hay van isim le ri ne hem sa yı hem 

ne se bi nin sahâbe den Ab dur rah man b. 

Avf’a da yan dı ğı nı, Avfî nis be si nin bu ra dan 

gel di ği ni söy ler. Keş fü’l-beyân’ın ba şın-

da da şe ce re si ni Hz. İbrâhim ve Nûh ka-

na lıy la Hz. Âdem’e ulaş tı rır. Ye di ya şın da 

Kur’an’ı ez ber le yip iki yıl için de “yir mi dört 

ri va yet le” tec vi di ni öğ ren di ği ni, muh te lif 

kı ra at ler le oku du ğu nu, on se kiz ya şın da 

ders ve fet va ver me ye baş la dı ğı nı, bu sı-

ra da bir sü re riyâzet ve in zivâ ha ya tı ya-

şa yıp iba det ve zi kir le meş gul ol du ğu nu, 

da ha son ra tah sil için am ca sı ve şey hiy le 

be ra ber Ka hi re’ye git ti ği ni kay de der. İbn 

Atıy ye, de de si Ka dı Ebü’l-Ha san Nûred-

din Ali’den ve Ale müd din Sâlih b. Ömer 

el-Bul k¢nî’den fı kıh; İbn Ha cer el-As ka-

lâ nî, Ve liy yüd din İb nü’l-Irâk¢, Şehâbed-

din er-Ressâm, Şem sed din el-Birmâvî, 

Ce mâ led din İb nü’ş-Şerâihî, İz zed din İb-

nü’l-Furât gi bi âlim ler den ha dis tah sil et-

ti. Şem sed din İb nü’l-Ce zerî’den Kü tüb-i 

Sit te’yi, el-Mu va¹¹aß ı, ha dis le il gi li di ğer 

ba zı eser le ri ve kı ra at il mi ne da ir ken di ki-

tap la rı nı oku yup icâzet al dı. Zey nüd din İb-

nü’s-Sâni‘den hat öğ ren di. Sey yid Şerîf el-

Cür câ nî’ nin ta le be si Burhâned din el-Kürdî 

ve Teftâzânî’nin ta le be si Alâed din Ali b. 

Mu ham med el-Buhârî’den aklî ilim le ri, Ta-

kıy yüd din İbn Hic ce’den ede bi yat oku du. 

Ara la rın da ba ba sı nın şey hi Ab dur rah man 

eş-Şibrîsî, bu nun ha li fe le ri Ebü’l-Ha san Ali 

ed-De menhûrî ve Ebû İs hak İbrâhim el-

Etkåvî ile ho ca sı İb nü’l-Ce zerî, Ah med b. 

Mu ham med et-Türâbî, da yı sı Ebü’l-Ab bas 

Ah med b. Kåsım b. Mûsâ gi bi isim le rin de 

bu lun du ğu bir çok ki şi den ta sav vuf hır ka sı 

giy di. Yi ne ken di si Keş fü’l-beyân’ın ilk 

cil din de Şeyh Türâbî ile üç yıl ka dar bir-

lik te kal dık la rı nı, bu za man için de her 

yıl be ra ber hac ca git tik le ri ni, Ye men, 

Hin dis tan ve Irak’a yap tı ğı se ya hat le rin 

ar dın dan Ka hi re’ye dö nüp ilim tah si li ne 

de vam et ti ği ni, Minhâcü’l-ištidâß ve 

mi½bâ¼u’l-ih tidâß ad lı ese ri ni bu sı ra da 

yaz dı ğı nı be lir tir. 879 (1474-75) yı lın da Ka-

hi re’den ay rı la rak Şam’a gi den İbn Atıy ye 

uzun sü re Miz ze ad lı köy de ika met et ti, 

ders ver di, ir şad ve te lif le meş gul ol du. 

Ye tiş tir di ği bir çok ta le be ara sın da meş hur 

ta rih çi ler Şem sed din İbn To lun ve Muh yid-

din en-Nu aymî ile ta rih çi Nec med din el-

Gazzî’nin de de si Ra dıy yüd din Mu ham med 

el-Gazzî, Şem sed din Mu ham med b. İsmâil 

(İbrâhim) el-Bilbîsî el-Vefâî, İb nü’l-Ferrâ 

Mu ham med b. İsmâil el-Hûrânî anı la bi lir. 

Ho ca sı İbn Atıy ye hak kın da el-Fet¼u’l-

£İzzî fî Mu£ ce mi’l-mücîzîne li-şeyÅinâ 

Ebi’l-Fet¼ el-Mizzî adıy la bir eser ya zan 

Şem sed din İbn To lun onun eliy le çe şit-

li ta ri kat lar dan hır ka giy di ği ni kay de der 
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s. 383; Ab dül hay el-Ket tâ nî, Fih ri sü’l-fehâris, I, 
78, 160-161, 218, 219, 326, 472, 474-475; II, 
632, 638, 661; Ömer Rızâ Keh hâ le, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn, Bey rut 1414/1993, III, 160, 660-661; 
Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VII, 53-54; Cemîl 

el-Azm, el-Müsâra£a ilâ šay di evâ bi di’l-mü ¹â-
la£a (nşr. Remzî Sa‘ded din Dı maş kıy ye), Bey rut 
1424/2003, s. 108-121; J. J. Wit kam, In ven tory 
of the Ori en tal Ma nus cripts of the Lib rary of the 
Uni ver sity of Lei den, Lei den 2007, II, 127-128; 
M. Bâkır Ulvân, “Kü tü bü’l-¼a ye vân £in de’l-£Arab”, 
el-Mev rid, I/3-4, Bağ dad 1392/1972, s. 33-34.

ÿMeh met Akif Ki reç ci

– —ÝBN BAKœ
( ا  )

Ebû Bekr Yahyâ b. Muhammed (Ahmed)
b. Abdirrahmân b. Bak¢ el-Endelüsî

el-Kurtubî et-Tuleytýlî
(ö. 540/1145)

Müveþþah türündeki þiirleriyle tanýnan
Endülüslü þair.˜ ™

İbn Bessâm’ın aşa ğı da ki ifa de le rin den 

V. (XI.) yüz yı lın or ta la rın da doğ du ğu an-

la şıl mak ta dır. Ai le si, ye tiş me si ve eği ti mi 

hak kın da bil gi yok tur. Feth b. Hâkån el-

Kaysî, İbn Bes sâm, İbn Senâül mülk gi bi 

çağ daş la rı ile İbn Saîd, İb nü’z-Zü beyr, İbn 

Haldûn ve Mak karî sa de ce kün ye si ni ve ya 

kün ye ile la ka bı nı ve rip ba ba sı nın adı nı an-

maz ken çağ da şı Ebû Tâhir es-Si lefî ba ba 

adı nı Ha kem; Yâk†t el-Ha mevî ve Sa fedî, 

Ab dur rah man; İbn Hal likân, Mu ham med 

b. Ab dur rah man şek lin de zik re der. Çağ daş 

araş tır ma cı lar dan Sa mu el Mik los Stern ve 

Mu ham med Mecîd es-Saîd ba ba adı nı Ab-

dur rah man; A. R. Nykl, Mu ham med; F. de 

la Gran ja, Mu ham med Ah med Mûsevî Âlü 

söz edi len ve ba zı şi ir le rin den ör nek ler 

ve ri len İbn Atıy ye’nin Min hâ cü’l-ištidâß 

ve mi½bâ¼u’l-ih tidâß ile el-¥uz ze fî 

menâšıbi eh li’l-Miz ze ad lı eser le ri-

nin de bu lun du ğu Keş fü’l-beyân £an 

½ıfâti’l-¼a ye vân’ın dan öğ re nil mek te dir. 

Broc kel mann’ın İbn Atıy ye’ye nis bet et ti-

ği Nüz he tü’n-nâ ¾ır fî va²£i Åu¹û¹i fa²-

li’d-dâßir  ad lı eser (Broc kel mann, GAL, II, 
149) Mı sır lı as tro no mi âli mi Mu ham med 

b. Ebü’l-Feth es-Sû fî’ ye ait tir (Fih ris tü’l-
kü tü bi’l-£Ara biy ye, V, 326).

BİB Lİ YOG RAF YA :

İbn Atıy ye el-Avfî, el-Fu½ûlü’l-müßey ye de li’l-
vü ½ûl ilâ şer¼i’l-Mušad di me ti’l-Ce ze riy ye (nşr. 
Ce mâl es-Sey yid Rifâî), Ka hi re 2005, neş re de-
nin gi ri şi, s. 5-6; Şem sed din İbn To lun, TârîÅu 
Miz ze ve â¦âruhâ ve fîhi el-Ma£az ze fîmâ š¢le 
fi’l-Miz ze (nşr. M. Ömer Hamâde – M. Ali Sultânî), 
Dı maşk 1404/1984, s. 49, 61-67; a.mlf., el-Fül-
kü’l-meş¼ûn fî a¼vâli Mu¼am med b. ªolûn (nşr. 
M. Hayr Ra ma zan Yûsuf), Bey rut 1416/1996, 
s. 22, 33, 41, 51, 122; a.mlf. – İb nü’l-Mib red, 
Müt £atü’l-e×hân mi ne’t-te met tu£ bi’l-ašrân bey-
ne terâci mi’ş-şüyûÅ ve’l-ašrân (nşr. Salâhad din 
Halîl el-Mev sılî), Bey rut 1999, I, 46, 112, 293, 
366, 553; II, 639-640, 735, 736, 770-771; Gazzî, 
el-Kevâki bü’s-sâßire, I, 14-17; II, 20; III, 4; Keş-
fü’¾-¾unûn, I, 2; II, 1211; İb nü’l-İmâd, Şe×erât 
(Ar naût), X, 44-47; M. G. de Sla ne, Ca ta lo gue 
des ma nus crits ara bes de la Bib li othèque Na ti-
ona le, Pa ris 1883-95, s. 593; Ahl wardt, Ver ze ich-
nis, III, 92; Fih ris tü’l-Kü tübÅâne ti’l-ƒidîviy ye, V, 
326; Broc kel mann, GAL, II, 149; Suppl., II, 58, 
150-151; Î²â¼u’l-meknûn, I, 4, 393; He diy ye-
tü’l-£ârifîn, II, 210, 215, 223; M. Riyâz el-Mâlih, 
Fih ri sü maÅ¹û¹âti Dâri’l-kü tü bi’¾-æâhi riy ye: et-
Ta ½av vuf, Dı maşk 1398/1978, I, 406-407; Fih-
ri sü’l-maÅ¹û¹âti’l-mu½av ve re: el-Edeb, Ka hi re 
1979, I/2, s. 148; P. Vo or ho eve, Co di ces Ma nus-
cript: VII: Hand list of Ara bic Ma nus cripts in the 
Lib rary of the Uni ver sity of Lei den and Ot her 
Col lec ti ons in the Net her lands, The Ha gue 1980, 

İbn Atıyye

el-Avfî’nin

Keşfü’l-beyân
£an ½ıfâti’l-
¼ayevân  adlı

eserinin

I. cildinin

ilk iki sayfası
(Millet Ktp.,
Feyzullah
Efendi,
nr. 1687)

Tu‘me, M. Cortés Gar cia ve Tevfîk Ku rey re, 

Ah med ola rak ve rir ler. Mak karî, İbn Hal-

dûn, İbn Hal likân ve Yâk†t el-Ha mevî nis-

be si ni Kur tubî; İbn Bessâm, İb nü’l-Ebbâr, 

İbn Saîd ve Sa fedî, Tu ley tılî di ye ya zar ken 

İb nü’z-Zü beyr, Vâdîâşlı (Gua dix) ol du ğu nu 

kay de der. Si lefî, şa ir Ab dul lah b. Mu ham-

med er-Rekkânî’den nak len onun as len Sa-

ra kus ta lı (Sa ra gos sa) ol du ğu nu, İş bî li ye’de 

(Se vil la) ede bi yat ala nın da ta nın dı ğı nı, 

Selâ’da re fa ha ka vuş tu ğu nu ve Vâ dî âş’ ta 

ve fat et ti ği ni zik re der (Mu£ce mü’s-se fer, 
s. 152).

İbn Bessâm eş-Şen terînî, ya şı nın kü-

çük lü ğü ne rağ men kes kin bir zekâya ve 

an la yı şa sa hip bu lun du ğu nu, bir kıs mı 

dı şın da şi ir le ri nin sa nat de ğe ri ta şı dı ğı nı, 

Tu ley tu la’da ki (To le do) ka rı şık lık yü zün-

den ora dan ay rı lıp İşbîli ye’ye git ti ği ni, da-

ha son ra do ğu yu-ba tı yı do laş tı ğı nı kay de-

der (e×-¬aÅîre, II/2, s. 615). Sö zü edi len bu 

ka rı şık lık, muh te me len, Kas til ya Kra lı VI. 

Al fon so’ nun 478’de (1085) Zünnûnîler’in 

yö ne ti min de ki şeh ri ele ge çir me si ve 

ar dın dan müs lü man hal kın kar şı laş tı ğı 

olum suz şart lar dır. O sı ra da genç yaş ta 

olan İbn Bak¢, Tu ley tu la’dan ay rıl dık tan 

son ra si yasî kar ga şa or ta mın da bel li bir 

yer de ka rar kıl ma yıp bir sü re do laş tı, 

ni ha yet son Abbâdî emîri İbn Abbâd el-

Mu‘te mid-Alel lah’ın (1069-1091) yö ne ti-

min de ki İş bî li ye’de bir müd det ika met 

et ti. Dev let adam la rı nın, ta nın mış edip 

ve şa ir le rin ka tıl dı ğı mec lis ler de adı nı 

du yur du. En dü lüs ve özel lik le İşbîli ye’nin 

Murâbıt Hü küm da rı Yû suf b. Tâşfîn’in 

hâki mi ye ti ne geç mesi ve Mu‘te mid-Alel-

lah’ın Fas’ın Ağmât şeh ri ne sü rül me si 

üze ri ne (484/1091) burada n ay rıl mak zo-

run da ka lan bir çok edip ve şa ir gi bi İbn 

Bak¢ de Kur tu ba’ya git ti. İş bî li ye’de ta nış-

tı ğı, A‘mâ et-Tutîlî (et-Tu tay lî) di ye ta nı nan 

şa ir Ebü’l-Ab bas (Ebû Ca‘fer) Ah med b. 

Ab dul lah b. Hü rey re ile iliş ki le ri ni bu ra da 

da sür dür dü; onun la bir lik te dev rin ön de 

ge len şa ir le ri için de yer al dı. An cak Kur tu-

ba’da faz la kal ma yan İbn Bak¢’nin bir ara 

Mün ye tü’z-Zü beyr’de ve Gır na ta’ da, İbn 

Saîd el-Mağ ribî’nin Kal‘atü Benî Saîd’in 

(Kal‘atü Yah sub) yö ne ti mi ni elin de tu-

tan de de si Mu ham med b. Ab dül me lik b. 

Saîd’le bir lik te ol du ğu gö rü lür (Mak karî, 
I, 471-472, 584). İbn Bak¢, Mu râ bıt lar’ın 

si yasî ve as kerî bas kı sı al tın da ki En dü-

lüs’ün di ğer ba zı şe hir le ri ni de do laş tı. 

Ar dın dan Mağ rib’e (Fas) gi de rek Selâ’da 

es ki den be ri ka dı lık gö re vin de bu lu nan 

Benî Aşe re (Be nü’l-Kåsım) ai le si nin hi ma-

ye si ne gir di, on lar için met hi ye ler ka le-

me al dı; bu ai le den Yahyâ b. Ali sa ye sin de 




