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ÝBNÜ’l-ANNÂBÎ

– —ÝBNÜ’l-HACCÂC
אج ) ّ ( ا ا

Ebû Abdillâh el-Hüseyn
b. Ahmed b. Muhammed b. Ca‘fer

en-Nîlî el-Baðdâdî eþ-Þîî
(ö. 391/1001)

Büveyhîler dönemi
kâtip ve þairlerinden.˜ ™

Do ğum ye ri ve ta ri hi ke sin ola rak bi lin-

me mek te dir. An cak İb nü’r-Rûmî’den (ö. 
283/896) ders al dı ğı (İbn Şehrâşûb, s. 183), 
Bağ dat’ta ki muh te sip lik gö re vin den 320 

(932) yı lın da az le dil di ği ve ye ri ne Ebû Saîd 

Ha san b. Ah med el-İs tahrî’nin (ö. 328/940) 
ge ti ril di ği (İb nü’l-İmâd, II, 312; Ab dül hü-
se yin Ah med el-Emînî, IV, 98), he nüz genç 

yaş ta iken Ebû Ab dul lah Hârûn b. Ali b. 

Ebû Mansûr el-Mü nec cim’i (ö. 288/901) 
hic vet ti ği ne da ir bil gi ler onun 283 yı lın-

dan ön ce doğ du ğu nu gös ter mek te dir. 

İmâmiy ye Şîası’na men sup tu. Ba zı kay-

nak lar da İran asıl lı ol du ğu ile ri sü rül mek le 

bir lik te (İbn Şehrâşûb, s. 183) şi ir le rin den 

ken di si nin Haccâc b. Yûsuf es-Se kafî’nin 

so yun dan gel di ği an la şıl mak ta dır. Şi ir ve 

kitâbet sa na tı nın ya nın da Arap di li ve tarih 

alan la rın da da ge niş bil gi sa hi biy di.

İb nü’l-Haccâc, Ka dı Bişr b. Hü se yin’den 

ders al dı. İlk ola rak di van kâtip li ği yap-

tı. Bu gö re vin den do la yı bir çok ödül al dı. 

Ar dın dan bir sü re Sık yü’l-Furât’ta zekât 

me mur lu ğu gö re vin de ça lış tı. Bağ dat 

muh te sib li ği ne ta yin edil di. Bu gö re vin ilki

nr. 2542/1; Sü ley ma ni ye Ktp., Bağ dat lı 
Veh bi Efen di, nr. 1335, Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 2090/2). 2. Risâle tü Šavßi’s-sirâc fî 

ma£ri fe ti mâ ye dül lü £aley hi’½-½avt ve’l-

£ayn mi ne’l-šuvâ ve’Š-Ša£f ve’l-mizâc 

(Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 3470/3). Risâle 

Mu ham med Îsâ Sâli hiy ye ta ra fın dan ya-

yım lan mış tır (el-Me cel le tü’l-£Ara biy ye 
li’l-£ulû mi’l-insâniy ye, II/8 [Kü veyt 1982], 
s. 220-223). 3. £İšdü’l-cümân fîmâ yel-

ze mü men ve li ye el-bîmâristân (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2112/14). 
4. Ki fâ ye tü’l-mürtâd fî £il me yi’l-ebvâl 

ve’l-en bâŠ. 117 be yit tir (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Esad Efen di, nr. 3785/10; Nu ru os-
ma ni ye Ktp., nr. 3470/2; Be ya zıt Dev let 
Ktp., Ve liy yüd din Efen di, nr. 2542/1). 5. 

Min ¼a tü’l-¼abîb fî ½ınâ£ati’l-£ilâc ve’¹-

¹a bîb (Sü ley ma ni ye Ktp., Âşir Efen di, nr. 
447/1). 6. Tu¼fe tü’¹-¹âlib fî a¼kâmi’l-

£ır šı’n-nâbıŠ (Šârıb) (Bağ dat Ev kaf Ktp., 
nr. 602). 7. Züb de tü’l-min¼a fî £il me yi’l-

£ilâc ve’½-½ı¼¼a. 8. er-Rav²ü’l-meßnûs 

fi’t-tir yâš (son iki kitabın yazmaları için 
bk. GAL, Suppl., II, 1028).
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el-Fıšh ve u½ûlüh, Am man 1425/2004, I, 709; 
VII, 52; VI II, 311; IX, 503, 545; Mah mut Dil baz, 
Ule ma nın Is la hat la ra Yak la şı mı Bağ la mın da 
Kev ke bü’l-Mes‘ûd fî Kev ke be ti’l-Cünûd Ad lı 
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be ti’l-Cünûd”, Dîvân: Di sip lin le ra ra sı Ça lış malar 
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ÿMah mut Dil baz

– —ÝBNÜ’d-DELLÂC
ّج ) ( ا ا

Abdülvâhid b. Muhammed
b. Abdilvâhid el-Magribî

(ö. 1099/1687)

Maðribli tabip.˜ ™

Ha ya tı na da ir çok az bil gi var dır. Kay-

nak lar da Mağ rib’den Dı maşk’a git ti ği 

be lir til mek te, an cak her han gi bir ta rih 

ve ril me mek te dir. Dı maşk’ta iken İbn To-

lun’dan İbn Mâlik’in el-El fiy ye’si baş ta ol-

mak üze re bir çok te mel ki ta bı oku du ğu na 

ve on dan ha dis din le di ği ne da ir ifa de ler 

genç yaş ta bu şeh re yer leş ti ği şek lin de 

yo rum la na bi lir. İb nü’d-Dellâc, Ebü’l-Feth 

el-Mâlikî’den Mâlikî fık hı oku du ve bu alan-

da dö ne mi nin ön de ge len isim le ri ara sı na 

gir di. Onun Emevî Ca mii’nde ders ver di ği, 

ay rı ca bu ca mi nin ya kı nın da bu lu nan, Nû-

red din Zengî ta ra fın dan in şa edil miş Med-

re se tü’l-Kelâse ile Emînüd din Gü müş te-

gin el-Ata begî’nin vak fet ti ği el-Med re se-

tü’l-Emîniy ye’de ço cuk la ra ders okut tu ğu 

be lir til mek te, fa kat okut tu ğu ders ler hak-

kın da her han gi bir bil gi ve ril me mek te dir. 

Ay nı dö nem de tıp tah sil et ti ği an la şı lan İb-

nü’d-Dellâc, Nûred din Zengî’nin Dı maşk’ta 

yap tır dı ğı Bîmâristân-ı Nûrî’de ta bip ola-

rak ça lış ma ya baş la dı. Bîmâris ta nın na sıl 

yö ne til me si ge rek ti ği ne dair bir eser ka-

le me al ma sın dan onun bu bîmâris tan da 

yö ne ti ci lik de yap tı ğı so nu cu çı ka rı la bi lir. 

22 Sa fer 1099 (28 Ara lık 1687) ta ri hin de 

Bîmâristân-ı Nûrî’de ve fat eden İb nü’d-

Dellâc’ın ve fat ta ri hi için Gazzî 944 (1537-

38) yı lı nı ve rir se de ho ca la rı nın ve fat ta rih-

le ri dik ka te alın dı ğın da 1099 yı lı nın da ha 

doğ ru ol du ğu an la şı lır.

Eser le ri. 1. Tu¼fe tü’l-mu¼ib fî ½ınâ£a-

ti’¹-¹ıb (Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 3470/1; 
Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, 

İbnü’d-Dellâc’ın Tu¼fetü’l-mu¼ib fî ½ınâ£ati’¹-¹ıb  adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1335)
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£ab re’l-£u½ûri’l-muÅte li fe, Bey rut 1403/1983, s. 
210-217; Ab bas el-Kummî, el-Künâ ve’l-elšåb, 
Bey rut 1403/1983, I, 256-260; Şev k¢ Dayf, 

TârîÅu’l-edeb, V, 403-405; Zi riklî, el-A£lâm (Fet-
hul lah), II, 231; Ömer Ferrûh, TârîÅu’l-edeb, II, 
574-576; Ab dül hü se yin Ah med el-Emînî, el-øadîr 
fi’l-Kitâb ve’s-Sün ne ve’l-edeb, Tah ran 1366 hş., 
IV, 88-100; D. S. Mar go li outh – [Ch. Pel lat], “Ibn 
al-Hadjdjådj”, EI° (İng.), III, 780-781; S. Ro nart, 

“Hajjâj al-ibn, Abu Ab dullah”, Con ci se Ency-
clope dia of Ara bic Ci vi li za ti on, Ams ter dam 1959, 
s. 197; İs mail Dur muş, “Hezl”, DİA, XVII, 304-305; 
Âzertâş Âzernûş, “İbn ¥accâc”, DMBİ, III, 312-318.

ÿAli Bu lut

– —ÝBNÜ’l-HAYYÂT el-KARADÂÐÎ
دا ) ّאط ا ( ا ا

Ebû Alî (Ebû Muhammed)
Abdurrahmân b. Mollâ Muhammed

b. Mahmûd el-Karadâð¢
(1838-1917)

Iraklý âlim.˜ ™

16 Şev val 1253’te (13 Ocak 1838) Ku zey 

Irak’ta Sü ley ma ni ye şeh ri nin gü ney ba tı sın-

da ki Ka ra dağ’da doğ du. Teb riz ci va rın dan 

böl ge ye göç et miş Şekåk ad lı Kürt aşi re ti-

ne men sup tur. Ata la rın dan ter zi lik ya pan 

bi ri ne nis bet le “İb nü’l-Hay yât” di ye anı lan 

ilim eh li bir ai le den gelmekte, ba ba sı gi bi 

o da İb nü’l-Hay yât (İbn Hayyât zâ de, Hay yât-

zâ de, İbn İb nü’l-Hayyât) ola rak anıl mak ta dır. 

Arap ça ya nın da aklî ve naklî ilim le re da ir 

tah si li ni, Ba ban lar’dan Sü ley man Pa şa’nın 

Ka ra dağ’da ba ba sı Mol la Mu ham med Ka-

radâğî için yap tır dı ğı med re se de yap tı, ar-

dın dan bir sü re kal dı ğı Sü ley ma ni ye’de öğ-

re ni mi ni ta mam la dı. Da ha on se kiz ya şın-

da iken De šåßi šu’l-¼a šåßiš, yir mi ya şın da 

iken el-Îšå¾ fî şer¼i Ri sâ le ti va²£i’l-elfâ¾ 

ve Me vâ hi bü’r-ra¼ mân ad lı eser le ri te lif 

et ti. İlk icâze ti ni ta nın mış bir âlim ve ay-

nı za man da Hâ lid el-Bağdâdî’nin ha li fe le-

rin den olan ba ba sın dan al dı (1274/1858). 
Er te si yıl git ti ği Bağ dat’ta Sü ley ma ni ye 

Med re se si’nde müf tü Mu ham med Feyzî 

Efen di ez-Zehâvî’den bir yıl sü rey le tef sir 

ve hey’et oku ya rak icâzet al dı. Baş ta fı kıh 

usu lü ve ke lâm ol mak üze re iyi bir eği tim 

ala rak dön dü ğü Ka ra dağ’da üç yıl ka dar 

ders ver di; ta sav vu fa mey le de rek Hâ lid 

el-Bağdâdî’nin ha li fe le rin den Tavîle li Şeyh 

Os man Sirâced din’e in ti sap et ti ve on dan 

ir şad icâze ti al dı.

Ba ba sı nın 1281’de (1864) ve fa tı üzeri-

ne Ka ra dağ’da onun ders hal ka sı nın ba-

şı na ge çen İb nü’l-Hay yât’ın icâzet ver di ği 

ta le be sa yı sı nın 1000’i geç ti ği söy le nir. 

1299’da (1882) git ti ği Ker kük’te iki yıl kal-

dı. Bağ dat Ka dı sı Mîr Mu ham med Esad 

Efen di ve şeh rin di ğer ön de ge len le ri nin 

ki- sa de ce ne şe len mek is te dim” de di ği ni 

kay det miş tir (A£lâmü’n-nü belâß, XII, 515). 
Ve zir Mü hel lebî’nin ta le bi üzerine şa ir Mü-

te nebbî’yi de hic vet miş tir. Halif e ya nın da 

dev let adam la rı nı öven şi ir le ri de hezl den 

ve müs teh cen lik ten arınmış de ğil dir. Buna 

rağ men hiç bi ri ona tep ki gös ter me miş, 

bu şi ir le ri ne de ik ram ve iyi lik le kar şı lık 

ver miş tir. Hat ta Mı sır Fâtımî hü küm da rı 

Mu iz-Lidînillâh, di vanını kendi si ne gön der-

di ğin de hic vi ye ya zar kor ku suy la ona 1000 

di nar yol la mış tır.

İb nü’l-Haccâc’ın ha cim li (on cilt) di va nı 

üze ri ne ba zı ça lış ma lar ya pıl mış tır. As tro-

no mi, ma te ma tik, tıp âli mi, fi lo zof ve şa ir 

Bedî‘ el-Us turlâbî, di van dan seçtiği şi ir-

le ri Dür re tü’t-tâc min şi£ri İb ni’l-¥ac-

câc adıy la bir ara ya ge ti rip ko nu larına 

gö re 141 bö lüm (bab) ha lin de düzenle miş 

(nşr. Ali Cevâd et-Tâhir, Bey rut 2008), 
İb nü’l-Haş şâb en-Nahvî de di va na bir 

mukaddim e yaz mış tır. Eyyûbî Ve zi ri Es‘ad 

b. Mem mâ tî Æaršara tü’d-decâc fî elfâ¾i 

İb ni’l-¥accâc is miy le bir eser ka le me al-

mış tır (He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 205). İbn Nü-

bâ te el-Mısrî de Tal¹îfü’l-mizâc min şi£ri 

İb ni’l-¥accâc adıy la bir eser hazırlamı ş 

(nşr. Necm Ab dul lah Mus ta fa, Ka hi re 
2001), bu eser üze ri ne İbn Hic ce el-Ha-

mevî Le¹âßifü’t-Tal¹îf’i ka le me al mış tır. 

Şe rîf er-Radî, İb nü’l-Haccâc’ın müs teh cen 

ol ma yan şi ir le ri ni el-¥asen min şi£ri’l-

¥üseyn ad lı bir eser de top la mış tır. Ba-

zı kay nak lar da bu ese rin adı et-Ten¾îf /

en-Na ¾îf mi ne’s-seÅîf ola rak da ge çer. 

Se â li bî, Yetîme tü’d-dehr’in de İb nü’l-Hac-

câc’ın şi ir le ri ne sek sen bir say fa ayır mış tır 

(III, 35-116). Di van hak kın da iki dok to ra 

ça lış ma sı ya pıl mış tır (Ab delg ha fur A. A. 
al-As wad, Der D¢wån des Ibn al-Haggåg, 
Te ila us ga be: der Re im buch sta be n†n, 
Uni ver sität Gi es sen 1977; H. S. M. Man na, 
al-Hu seyn Ibn Haj jaj [d 391/1001]: his Li fe 
and Ver se to get her with a Cri ti cal Edi ti on 
of the Fi nal Part of his Di wan, SO AS Uni-
ver sity of Lon don 1985-86).
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Abbâsî Ha li fe si Muk te dir-Billâh, ikin ci si 

Bü veyhî Hü küm da rı İz züd dev le Bah tiyâr 

za ma nın da İbn Ba kıy ye’nin ve zir li ği dö ne-

min de dir. Mu‘te mid-Alel lah ile Tâi‘-Lillâh 

ara sın da on ha li fe dev ri ni gör dü. Şi ir de İm-

ru ül kays b. Hucr se vi ye si ne ulaş tı ğı ka bul 

edi lir (İbn Hal likân, II, 168). Ba zı la rı onu şi ir 

ko nu sun da “mu al lim-i sânî” ka bul et miş tir. 

Bu na gö re İm ru ül kays ve ya Mü hel hil (Adî 

b. Rebîa) mu al lim-i ev vel dir. İb nü’l-Haccâc, 

27 Cemâzi yelâhir 391 (24 Ma yıs 1001) ta ri-

hin de Bağ dat’la Kûfe ara sın da Fı rat neh ri 

ke na rın da bir bel de olan Nil’de ve fat et ti. 

Ce na ze si Bağ dat’a gö tü rül dü. Va si ye ti ne 

uy gun ola rak gü nü müz de Bağ dat’ın Kâzı-

mi ye sem tin de İmâm Mûsâ Kâzım’ın kab-

ri nin ayak ucu na def ne dil di ve me zar ta şı-

na, “Kö pek le ri de ma ğa ra nın gi ri şin de ön 

ayak la rı nı uzat mış yat mak ta idi” meâlin de ki 

âyet (el-Kehf 18/18) ya zıl dı. Ar ka da şı Şerîf 

er-Radî onun için bir mer si ye yaz mış sa da 

(Dîvân, II, 441-442) şi ir le rin de Hz. Pey gam-

ber’in as ha bı nı zem me den bi ri ne mer si ye 

yaz dı ğı için kı nan mış tır.

Bü veyhîler za ma nın da hezl (mi zah) tar-

zın da şi ir ya zan en meş hur şa ir ler den bi ri 

olan İb nü’l-Haccâc, Abbâsî Ha li fe si Mutî‘-

Lil lâh, Bü veyhî hü küm dar la rı İz züd dev le 

Bah tiyâr, Adu düd dev le, Şe re füd dev le İbn 

Bü veyh, inşâ kâtip le ri Ebü’l-Fazl İb nü’l-

Amîd ve Sâhib b. Abbâd baş ta ol mak üze-

re bir çok ha li fe yi ve dev let ada mı nı öv müş, 

bu sa ye de çok pa ra ka zan mış tır. Di va nın-

da met hi ye, hic vi ye ve ya mer si ye yaz dı ğı 

ki şi le rin sa yı sı alt mı şı geç mek te dir. Onun 

şi ir le rin de Ehl-i beyt’e öv gü bü yük bir yer 

tu tar. Şi ir le rin de müs teh cen bö lüm ler yer 

al dı ğı için ba zı his be gö rev li le ri ço cuk la ra 

onun şi ir le ri ni ez ber le me yi ya sak la mış tır. 

Hezl tar zı şi ir le rin de so kak di li hâkim dir. 

Ar go la fız lar ve ba ya ğı ifa de ler kul lan mak-

tan çe kin me miş, bu se bep le avam ta ra fın-

dan rağ bet gör müş tür. Zen gin bir ha yat 

ya şa ma sı na rağ men şi ir le rin de hezl üslûbu 

ge re ği hep fa kir lik ten ya kın mış, et ye me-

ği bir ta ra fa içe cek çor ba da hi bu la ma yıp 

tuz ek mek ye di ği ni, ku ru ek mek ye mek-

ten bo ğa zı nın ya ra için de kal dı ğı nı, kış lık 

ve yaz lık el bi se le ri ol ma dı ğı nı di le ge tir mi-

şir. İb nü’l-Haccâc’ın bu şi ir le ri nin ya nın da 

cid di bir üslûpta ka le me al dı ğı şi ir le ri de 

var dır. İs ter hezl is ter cid di ol sun şi ir le ri 

yap ma cık ifa de ler den uzak tır ve sağ lam, 

sa de bir üslûbu yansıt mak ta dır. Ze hebî 

onu, “As rın şa iri ve edi bi, müs teh cen li ğin 

kra lı, müs teh cen li ği naz ma dök me de ve 

ha fif meş rep lik te tek ba şı na bir üm met” 

di ye ni te ler ve İb nü’l-Haccâc’ın, “Bü tün 

müs teh cen şi ir le rim de -Al lah şa hit tir 




