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ÝBN NAÐRÎLE

Shemu 'el ha-Na gid, Je ru sa lem 1966). 
İbn Nağrîle’nin şi ir leri İn gi liz ce’ye de 

çevril miş tir (trc. Leon J. Weinber ger, Je-
wish Prin ce in Mos lem Spain: Se lec ted 
Po ems of Sa mu el Ibn Nagre la, Ala ba ma 
UP 1973; trc. Pe ter Co le, Se lec ted Po ems 
of She mu 'el ha-Na gid, Prin ce ton 1996).
İbn Nağrîle genç li ğin de İbn Hazm 

ile (1011; Hâlidî’ye gö re 1013) dinî ko-

nular da tar tış mış tır. Fa kat İbn Hazm’ın 

ken di si ne yaz dı ğı meş hur red di ye bu 

gö rüş menin ürü nü de ğil dir. Kur’an’da 

çe liş ki le rin bulun du ğu nu yaz dı ğı risâlesi 

(Wasserstei n böy le bir red di ye nin 
yazılma dı ğı görüşünde dir; The Ri se and 
Fall of the Party-Kings, s. 201-204) gü-

nümüze ulaşmamıştır. İbn Hazm görme-

di ği bu risâleye di ğer bir müs lü man ya za-

rın eserin den alın tı lar ya pa rak ce vap ver-

miş, ayrı ca Yahu di li ğe yö ne lik eleş ti ri ler de 

bulunmuştur (bk. bibl.).
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ÿEl dar Ha sa nov

iş ler İs pan yol ya hu di ce ma ati ara sın da 

ken di si hak kın da me sih lik spe kü las yo nu-

na se be bi yet ver miş tir.

Eser le ri. İbn Nağrîle Tal mud, Ha la ka 

(ya hu di hu ku ku) ve İbrânîce gra me ri ala-

nın da eser ver miş, ay rı ca şi ir ler yaz mış tır. 

Eser le rin den ba zı la rı gü nü mü ze tam şe-

kil de, ba zı la rı par ça lar ha lin de gel miş, bir 

kıs mı ise hiç ulaş ma mış tır. Gü nü mü ze ka-

dar ge len eser le rin den Ârâmîce, İbrânîce 

ve kıs men de ol sa Arap ça yaz dı ğı an la şıl-

mak ta dır. MuÅ ta ½a ru’t-Tal mud ve Ma-

vo ha-Tal mud ad lı iki eser ka le me al mış, 

ikin ci si Cla vis Tal mu di ca adıy la La tin-

ce’ye çev ril miş tir. İbrânîce gra mer le il gi li 

-Kut sal Ki tap için bir söz lük-tef sir gi bi gö-

rü le bi le cek olan- el-İs ti³nâ ad lı bir eser, 

yi ne gra mer üze ri ne çağ da şı İbn Cenâh’a 

red di ye ma hi ye tin de yir mi bir risâle yaz-

mış tır. Vi ku ah ad lı risâle sin de Kur’an’ı ve 

İslâmi yet’i eleş tir miş tir. el-¥üc ce ve Re-

sâßilü’r-rü faš ad lı risâle le ri de var dır. Hil-

he ta Gev ra ta ad lı ese ri ya hu di hu ku ku-

na da ir dir. İs pan ya’da çağ daş ya hu di din 

âlim le ri nin ço ğu nu doğ ru dan et ki le yen bu 

ese rin Do ğu’da ki din bil gin le ri nin Ha la ka 

ça lış ma la rıy la il gi li hâki mi ye ti ne son ver di-

ği ka bul edil mek te dir. Eser, M. Mar gu li es 

ta ra fın dan kıs men ye ni den dü zen le ne rek 

Hilc hot ha-Na gid adıy la neş re dil miş tir 

(Je ru sa lem 1962).

En dü lüs’ün dinî ol ma yan ko nu lar da da 

şi ir ya zan ilk önem li ya hu di şa iri olan İbn 

Nağ rî le’ nin şi ir le ri Ben Te hi lim (ezo te-
rik [de rû nî] içe rik li), Ben Miş ley (âyin 
şi ir le ri) ve Ben Ko he let (fel sefî me di-
tas yon içe rik li) ad lı üç eser de top lan-

mış tır. Bu alan da Arap ça’dan ter cü me-

ler yap tı ğı gi bi bu dil de de yaz mış tır. Şi-

ir le rin de yük sek din, ırk ve soy hamâse-

ti nin yer al dı ğı gö rül mek te dir. Dâvûd’a, 

Sü ley man Mâbe di’ne, Mesîh’e atıf ta bu-

lun muş, yö net ti ği sa vaş la rı na zım la an-

lat mış, bun lar la İbrânî ede bi ya tı na sa vaş 

şi ir le ri tü rü nü ka zan dır mış tır. Şi ir le ri ni 

A. E. Har ka vi (Zi ka ron la-Ri şo nim ve-
gam la-Aha ro nim, Pe ters burg 1879) ve 

H. Brody (Kol şi rey R. She mu 'el ha-Na-
gid, War saw 1910) ya yım la mış, ay rı ca 

D. S. Sas so on ta ra fından üç cilt halin de 

neş redil miş tir (Di van She mu 'el ha-Na-
gid, Ox ford 1934). A. M. Ha ber mann 

Ben Te hi lim’i (1947), S. Ab ramson 

Ben Miş ley’i (1948) ve Ben Ko he let’i 

(1953) ya yımlamış tır. Ha bermann onun 

sa vaş şi ir le ri ni top la mış (Şi rey ha-Mil-
hama, Je rusa lem 1963), D. Yar den şi-

ir le ri nin tama mı nı neş ret miş tir (Di van 
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Kur tu ba’da (Cor do ba), Hz. Dâvûd so-

yun dan gel di ği ri va yet edi len Me ri da kö-

ken li zen gin bir ai le için de doğ du. Tam 

adı Şe mu el (Sa mu el) ben Yo sef ha-Le vi ibn 

Nag ri le (Nag rel lo) olup Arap ça kay naklarda 

Ebû İbrâhim İsmâil b. Yûsuf ola rak yer 

alır, ne se bi de fark lı şe kil ler de ya zı lır. Ya-

hu di lik ve İslâm üze ri ne iyi bir eği tim al dı; 

Arap di li ve ede bi ya tı nı öğren di, Hıristiyan-

lık’la il gi li eser ler oku du. Hen de se, astro-

no mi, man tık gi bi ilim le ri tah sil et ti. Grek 

fel se fe si ne ve ya hu di mis ti siz mi ne âşi na 

ol du. İbrânîce’nin ya nın da Ârâmîce ve 

Arap ça da bi li yor du. Ça lış ma la rın da Tal-

mud önem li yer al dı. İs pan ya’yı Do ğu okul-

la rı kar şı sın da bir mer kez ha li ne ge tir di. 

Ay rı ca ya hu di hu ku ku nu sis tem leş tir me-

ye te şeb büs eden ilk ki şi dir. İle ri de İbn 

Meymûn’un ha zır la ya ca ğı inanç esas la rı nı 

bir şii rin de di le ge tir di.

1013 yı lın da Ber berîler’in Kur tu ba’yı ele 

ge çir me si üze ri ne ai le siy le bir lik te Ma la-

ga’ya (Mâle ka) geç ti, bu ra da ba ha rat ti-

ca re tiy le uğ raş tı. Gü zel ya zı sı ve üslûbu 

sa ye sin de Gır na ta şe hir dev le tin de ve zir 

kâti bi ola rak gö rev al dı; ver gi top la yı cı sı, 

ve zir yar dım cı sı ol du. 1027’de İs pan ya 

ya hu di le ri ne ce ma at re isi (na gid) se çil di. 

1030’la rın ba şın da Zîrî Hü küm da rı Hab-

bûs, İbn Nağrîle’yi malî iş ler den so rum lu 

ve zir ta yin et ti. 1038’de Habbûs’un ölü-

mün den son ra oğul la rı ara sın da çı kan 

taht mü ca de le sin de Bâdîs’in ya nın da yer 

al dı. Bâdîs’in ka zan ma sı üze ri ne or du ku-

man dan lı ğı na ve or du dan so rum lu ve zir li-

ğe ge ti ril di. Bu gö re vi ni bir se fer es na sın-

da ölün ce ye ka dar sür dür dü.

İbn Nağrîle hak kın da ya pı lan ça lış malar-

da onun or du ku man dan lı ğı na ya hu di le rin 

XX. yüz yı lın ilk çey re ğin de dev let leşme sü-

re ci ne gir me le rin den son ra dik kat çe kil-

miş tir. İbn Nağrîle ya hu di kav mi nin sa vu-

nu cu su ve hâmi si ol muş, sa de ce İs pan-

ya’da de ğil Or ta do ğu ve Ku zey Af ri ka’ da ki 

ya hu di ce ma at le riy le de ya kından il gi len-

miş tir. Ku düs’te ki si na gog la ra zey tin ya ğı 

sağ la mış, muh taç öğ ren ci le re ve din âlim-

le ri ne pa ra yar dı mın da bu lun muş tur. Miş-

na ve Tal mud’u is tin sah et tir miş, bun la rı 

fark lı böl ge ler de ki ya hu di ce ma at le ri ne 

gön der miş tir. Onun ko nu mu ve yap tı ğı 




