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 Canım babacığım,

 Bu çalışmaya başladığım yılda duyduğun heyecanı ve gururu, hiçbir 
zaman gözlerimin önünden gitmeyen o ay yüzünde doğan gizli sevinç ifadesini 
ve her zaman bakmaya doyamadığım o yeşil gözlerindeki parıltı hâlâ taptaze 
zihnimde yaşıyor...Sağlığında bunu yayımlamayı ne çok isterdim, bilemezsin..

 Hayata adım atığımız ilk günden son nefesini verinceye kadar bizleri 
bir faninin önemseyebileceği kadar bir ihtimamla eğitime, araştırmaya, ay-
dınlığa, çağdaşlığa, aklın üstünlüğüne, çalışmaya ve ille de çalışmaya yönlen-
dirmedeki ısrarın, şüphesiz sonuçlarını verdi ve vermeye devam ediyor..

 Diktiğin ağaçlar yeşerdi, büyüdü, yüzünü güldürecek, severek kopara-
cağın, yemekten büyük haz alacağın meyveler verdiler.. Bununla da yetinme-
diler, dallar çıkardılar, dallar filizler verdi…O koca çınardan doğan  köklerin  
hepsi sana uzandı, yüzünü okşamak, sana sarılmak, o koca çınarın gölgesin-
den biraz daha faydalanmak için birbiriyle yarıştılar.. küçücük elerli ve beden-
lerine bakmadan seni sarıp sarmalama hayaliyle yanıp tutuştular..

 Babacığım..
 İki ay önce baskıya hazır hâle gelen ve senin engin ilmî tecrübe ve de-
neyimlerin yanında bir kırıntıdan öteye geçemeyecek olan bu çalışmayı baskı-
ya göndermeden önce yayınevinin talep ettiği bu ithafı yazmamak için günler-
dir direniyordum…çünkü sana olan özlemim, içimde daha ilk günkü tazeliğini 
koruyan ayrılık acın ve duygu yoğunluğumun bunu mümkün kılmayacağını 
biliyordum.. ve öyle de oldu.. 

 Tüm hayatını Allah’ın adaletine ve O’nun yarattığı canlı cansız tüm 
varlıklara ve evrensel değerlere adayan sen babacığım.. ebedî dünyanda rahat 
uyu.. Allah’ın verdiği son nefesimiz tükeninceye kadar senin ilkelerinden ay-
rılmayacağız.. hep yanımızda olduğunu, bizi duyduğunu ve gözetlediğini his-
sedeceğiz.. yaktığın ilim irfan meşalesi hep parlayacak.. kurduğun bilgi evleri,  
yetiştirdiğin öğretmenler ve bu ellerden dökülen eserler hep artarak devam 
edecek…

 Nur içinde yat..
 23.04.2006, İstanbul





İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..................................................................................................................  X
GİRİŞ ................................................................................................................. XII
KISA BİR ENDÜLÜS TARİHİ ........................................................................... 1
	 A.	SİYASÎ	TARİH	............................................................................................	1
	 B.	SOSYO-EKONOMİK	HAYAT	..................................................................	26
	 1.	Etnik	Yapı	..............................................................................................	26
	 2.	Sosyal	Tabakalar		..................................................................................	31
	 3.	Dinî	Yapı	...............................................................................................	33
	 4.	Ekonomik	Hayat	...................................................................................	39
	 5.	Bayındırlık	............................................................................................	41
	 6.	İdarî	Müesseseler	..................................................................................	43
BİRİNCİ BÖLÜM .............................................................................................. 46
ENDÜLÜS’TE EDEBİYAT VE BİLİM ........................................................... 46
	 A.	EĞİTİM	VE	KÜLTÜR	..............................................................................	46
	 B.	EDEBÎ	İLİMLER	.......................................................................................	53
 1. ŞİİR ....................................................................................................... 53
 a. Valilik Dönemi ................................................................................. 53
 b. Emirlik Dönemi ............................................................................... 54
  Muvaşşah ....................................................................................... 62
 c. Halifelik Dönemi ............................................................................. 68
 Zecel .............................................................................................. 78
	 2.	NESİR		..................................................................................................	80
	 3.	DİL	VE	LÜGAT	....................................................................................	87
	 C.	DİĞER	İLİMLER		.....................................................................................	90



İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................................. 96
İBN ŞÜHEYD’İN HAYATI VE ESERLERİ ................................................. 96
A.	 HAYATI	 ........................................................................................................	 96
 1. Soyu  .................................................................................................... 96
 2. Çocukluğu  ........................................................................................... 102
 3. Gençliği ve Tahsil Hayatı  ................................................................... 106
 4. Fitne Dönemindeki Durumu  ............................................................... 112
 5. Vezirliğe Getirilmesi  ........................................................................... 125
 6. Hammûdîlerle İlişkisi ve Mâleka’ya Seyahati ..................................... 128
 7. Dost ve Düşmanları ............................................................................. 136
 8. Son Günleri ve Ölümü ......................................................................... 147
 9. Şahsiyeti .............................................................................................. 155
B. İBN ŞÜHEYD’İN ESERLERİ ................................................................... 165
 1. Bilinen Eserleri ................................................................................... 165
 a. Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’ ........................................................ 165
 i.	Eserin	Muhtevası	......................................................................	166
	 ii.	Eseri	Yazma	Nedeni	................................................................	169
	 iii.	Kahramanları	..........................................................................	170
	 iv.	Yazılış	Tarihi	...........................................................................	173
	 v.	Etkilendiği	Kaynaklar	..............................................................	177
	 vi.	Etkilediği	Şahıslar	..................................................................	180
	 1-	Ebû	Hafs	İbn	Şüheyd	.........................................................	181
	 2-	Ebû	Muhammed	İbn	Süfyân	..............................................	181
	 3-	Ebu’l-Alâ	el-Ma’arrî		.........................................................	182
	 4-	Dante	Alighieri		..................................................................	190
 b. Dîvân ............................................................................................. 196
 c. Hânûtu Attâr .................................................................................. 198
 2. Günümüze Ulaşmayan Eserleri........................................................... 198
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .......................................................................................... 201
İBN ŞÜHEYD’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ ............................................................. 201
	 A.	ARAP	ŞİİRİNDEKİ	YERİ	.......................................................................	201
 1. Şiirinin Genel Özellikleri .................................................................... 205
 2. Şiirlerinde İşlediği Konular ................................................................ 214



	 a.	Tasvir	Şiirleri	................................................................................		214
	 b.	Övünme	Şiirleri	.............................................................................	218
	 c.	Övgü	Şiirleri	..................................................................................	220
	 d.	Aşk	ve	Mucûn	Şiirleri	....................................................................	222
	 e.	Şarap	Şiirleri	..................................................................................	225
	 f.	Hiciv	Şiirleri	...................................................................................	226
	 g.	Zühd	ve	Hikmet	Şiirleri	.................................................................	229
	 h.	Mersiye	Şiirleri	..............................................................................	231
	 i.	Kasîdeleri	.......................................................................................	232
B.	ARAP	NESRİNDEKİ	YERİ	..........................................................................	236
C.	EDEBÎ	TENKİDİ	..........................................................................................	239
 1. Edebî Tenkit Konusundaki Görüşleri ........................................................ 239
 2. Câhiz’i Eleştirisi ....................................................................................... 241
D.	ELE	ALDIĞI	KONULAR	.............................................................................	244
 1. Edebî Üslûp .............................................................................................. 244
 2. Beyân......................................................................................................... 249 
3. Ediplerin Sınıflandırılması ....................................................................... 256
 4. Öğretmenler .............................................................................................. 257
SONUÇ .............................................................................................................. 261
BİBLİYOGRAFYA .......................................................................................... 265
İNDEKS ............................................................................................................ 276



X

ÖNSÖZ

 Ortaçağda İslâm-Avrupa ilişkilerinin merkezi olan Endülüs’ün kültür ve 
tarihi; çok zengin bir malzemeye sahiptir. Endülüs çok kültürlü ve etnikli oluşuy-
la, İslâm düşünce ve felsefesinin batıyı etkileyen bir merkez olmasıyla pek çok 
araştırmanın konusu olmuştur. Ancak batıda Endülüs hakkında pek çok araştır-
ma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde Endülüs tarihi ve kültürü üzerine ça-
lışma yok denecek kadar azdır. Endülüs edebiyatı da üzerinde fazla durulmamış 
alanlardan biridir. Bu eksikliğin giderilmesine az da olsa katkıda bulunacağı dü-
şüncesiyle, 1992 yılında hazırlamış olduğum “İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği” isimli 
doktora tezimi yeniden gözden geçirerek yayımlamaya karar verdik.

 Endülüs’te siyasÎ birliğin sağlandığı dönemde bilimsel ve kültürel faali-
yetler artmaya başlamıştır. Tarih, edebiyat, hukuk, felsefe ve din alanlarında iler-
lemeler kaydedilmiştir. Özellikle Kurtuba, dünyanın önde gelen bilim merkezleri 
arasına girmiştir. Avrupa’da bilimin gerilediği dönemde Endülüs’te yapılan çalış-
malar, doğudaki bilimsel gelişmeleri batıya taşımışlar ve Avrupa’nın aydınlaması-
na katkıda bulunmuşlardır.

 Endülüs’te fetih ve kuruluş dönemlerinde, siyasal istikrarın sağlanmasına 
çalışıldığından edebiyatla ilgili çalışmalar yetersiz kalmıştır. Fakat siyasal istikrar 
sağlanınca, yöneticiler bilim ve edebiyata önem vermişler, bilim adamları ve ede-
biyatçılarla yakından ilgilenerek onları ödüllendirmişlerdir. Bu durum, Endülüs’te 
pek çok şair ve edibin yetişmesine yol açmıştır. Öte yandan bazı hükümdarlar da 
şiir yazmışlar, vezir ve idarecilerini şair ve ediplerden seçmişlerdir. Bu bakımdan 
Endülüs’ün şiir ve edebiyat alanında önemli bir yeri olduğu görülmektedir.

 Müslümanlar, İspanya’ya ilk ayak bastıkları 92/711 yılından son Müslü-
manın Endülüs’ü terk ettiği 892/1492 yılına kadar aradan geçen sekiz
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yüzyıl içerisinde hem coğrafi olarak üzerinde yaşamış oldukları Avrupa’dan, hem 
de kökenlerinin bağlı olduğu doğudan farklı bir siyasÎ ve sosyal ortam meydana 
getirmişlerdi. Endülüs’te birbirinden farklı din, dil, etnik unsur ve kültürün böyle 
bir ortamın oluşmasına katkıda bulunduğu muhakkaktır.

 Araplar, fetihle birlikte kendi kültürlerini İspanya’ya taşımaya başlamışlar-
sa da, azınlıkta kaldıkları bu yeni ülkede doğu kültürünü yaymayı siyasÎ alanda-
ki kadar başarılı bir şekilde geliştirememişlerdi. Ancak fetihten iki yüzyıl sonra 
Endülüs bilimsel ve kültürel alanda her türlü çalışmanın yapıldığı, kendine özgü 
bazı özellikleri olan bir bilim merkezi hâlini almıştır. Bu bilim merkezinde üst se-
viye eğitim öğretim yapılması yanında, kitap ve kütüphane konusunda da önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Endülüs coğrafyasında din, felsefe, edebiyat, şiir, filolo-
ji, tarih, fen, tıp, sanat vb. alanlarında çok sayıda meşhur bilgin yetişmiştir.

 Çalışma konumuz olan İbn Şüheyd de Endülüs’ün edebiyat ve şiir alanın-
da yetiştirmiş olduğu güzide şahsiyetlerden biridir. Endülüs şiiri ve edebiyatın-
da önemli bir yere sahip olan İbn Şüheyd’in genel olarak Arap şiir ve edebiyatı 
içerisinde de önemli bir yeri vardır. Doğu şiir ve edebiyatının etkisinde olmasına 
karşın, şiir ve nesrine doğudan farklı konular ilâve eden ve kendine özgü bir üslûp 
geliştiren İbn Şüheyd, çok genç yaşta ölmüş olmasına rağmen, kendisinden söz 
ettirecek eserler bırakmıştır.

 Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 
Endülüs’ün kısa bir tarihini verdik. Birinci bölümde Endülüs’te bilim ve edebiyat 
konusundan bahsettik. Böylece İbn Şüheyd öncesi bilimsel ve edebi gelişmelere 
dikkat çekerek, yazarımızın nasıl bir bilimsel ortamda dünyaya geldiğini ortaya 
koymaya çalıştık. İkinci bölümde İbn Şüheyd’in çocukluğundan başlayarak ha-
yatının her safhasını ayrıntılı olarak ele aldık. Burada ailesinden, yetişme tarzın-
dan ve devlet adamlarıyla olan ilişkilerinden ve devlet yönetiminde üstlendiği 
görevlerden söz ettik. Bu bölümde İbn Şüheyd’in eserlerini geniş bir şekilde tanıt-
maya çalıştık. Üçüncü bölümde İbn Şüheyd’in edebÎ yönünü ortaya koymaya 
gayret ettik. Onun Arap nesir ve şiirindeki yerini, edebÎ ürünlerinden ve şiirlerin-
den örnekler vererek ortaya koymaya çalıştık.
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Yine burada edebiyat ve edebiyat tarihi konusundaki değerlendirmelerinden söz 
ettik.
 Beni bu konuda çalışmaya iten ve çalışmalarımın her safhasında beni 
destekleyip, ilmÎ tecrübesi, sabır ve sevgi dolu yaklaşımları ile yönlendiren sayın 
hocam Prof. Dr. Nasuhi Ünal KARARASLAN’a minnettarım. Kaynakların tem-
ininde karşılaştığım güçlüklerin halledilmesinde ve özellikle de tezimin yazıl-
masında her türlü fedakârlığı gösteren, sayın Prof. Dr. Ahmet SAVRAN, Prof. Dr. 
N.Hafız YANIK, Prof.Dr.Ahmet Suphi FURAT, sevgili kardeşim İbrahim Hakkı 
AYDIN ve eşi Şaduman Hanıma, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalındaki çok 
değerli meslektaşlarıma şükran borçluyum.

Dr. Mustafa AYDIN
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                                         GİRİŞ 

KISA BİR ENDÜLÜS TARİHİ 
(İBN ŞÜHEYD DÖNEMİNE KADAR) 

A. SİYASÎ TARİH 

Yazılı tarihi M.Ö. 1000 yıllarına kadar uzanan ve asırlar boyu 
birbirinden farklı milletlere vatan olan bugünkü İspanya1, müslüman-
lar tarafından Endülüs diye	 isimlendirilmiştir. Endülüs (Endelüs) 
kelimesinin kökeni kesin olarak tespit edilmiş değildir. İspanyolcaya	
Andalucia şeklinde geçmiş ve önceleri sadece “Müslüman İspanyası” 
anlamında kullanılmıştır. Bu ismin, Almanya’nın doğusunda yaşamış 
olan ve V. yüzyılda Kuzey Afrika’ya geçmeden önce on sekiz yıl 
kadar İspanya’nın güneyinde kalan Vandalların	(Vandalus)2 adından 
(Vandalicia/Vandal ülkesi) türemiş olabileceği kabul edilmektedir.3  

İspanya’nın müslümanlar tarafından fethinden sonra Araplar, 
                                                 
1  Doğu ve güneydoğudan Akdeniz, kuzey, kuzeybatı ve güneybatıdan Atlas 

Okyanusu ile çevrili olan İspanya’nın batısında Portekiz, kuzeyinde	Fransa ve	
Andora bulunmaktadır. Fetih öncesi “Hispania” olarak bilinen İspanya’nın ta-
rihi	ve	isimleri	hakkında geniş bilgi için bk. “Spain”, EB,	IV/251-56; “Espag-
ne”, NLU,	I/668-70; Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs, s. 537; “İspanya”, ML,	VI/449-
472; “İspanya”, DİA,	XXIII/161-162. 

2  “Vandales” veya “Vandals” olarak da bilinen ve Danimarka takımadalarında 
yaşamış olan Alman asıllı Vandallar, güneye doğru gelerek M. 412 yılında İs-
panya’nın güneyine yerleştiler. Daha sonraki yıllarda gelişen siyasî olaylar 
Vandalları Kuzey Afrika’ya sığınmak zorunda bıraktı. Fakat Vandallar zaman 
içerisinde eriyerek ayrı bir toplum olma özelliğini yitirdiler. Bk. “Vandales”, 
EB,	XXII/972-73; “Vandal”, NLU,	II/1006. 

3  Bk. Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, IV/45; Heykel,	el-Edebü’l-
Endelüsî mine’l-feth ilâ sükuti’l-hilâfe,	 s.	 13-14; Özdemir, “Endülüs”, DİA, 
XI/211. 
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Endülüs adını Cebel-i Târık Boğazı’ndan Pirene dağlarına	kadar	uza-
nan coğrafî bölgenin tamamı için kullanmışlardır.4 Ancak 718’de 
başlayan ve yaklaşık sekiz yüzyıl devam eden Hıristiyanların Endü-
lüs’ü müslümanlardan geri alma hareketi, XI. yüzyıldan itibaren 
Müslümanların hâkimiyet alanının gittikçe daralmasına sebep olmuş 
ve sonunda Endülüs adı sadece Granada5 Emirliği için kullanılır ol-
muştur.6 

Andalucia adı bugün İspanya’da hâlâ kullanılmakta ve Kurtuba 
(Cordaba)7,	Malaga (Mâleka)8, Ronda9, Granada	ve	Sevilla10 şehirle-
                                                 
4  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsi,	s.	14. 
5  İspanya’nın güneyinde yer alan Granada (Gırnata), Endülüs’te en uzun süre 

İslâm hâkimiyetinden kalan ve Zîrîler ile Nasrîlere başkentlik yapmıştır. 
V./XI. yüzyılda Granada, Berberî asıllı Zîrîlerin buraya yerleşmesiyle önemli 
bir şehir hâline geldi. Kuzey Afrika ticaret yolu üzerinde bulunmasından dola-
yı büyük bir ekonomik gelişme kaydeden şehir, 1500’lü yılların başında Hıris-
tiyan hâkimiyetine girdi. Geniş bilgi için bk. Yâkût, Mu’cemu’l-buldân, 
IV/195; Hillenbrand, “Granada”, Dictionary of the Middle Ages,	 V/651-53;	
“Granada”, EB,	 X/620-21;	 “Granada”, ML,	 V/317-18;	 Özdemir, “Gırnata”, 
DİA,	XIV/51-57. 

6  Özdemir, “Endülüs”, DİA, XI/211; “Endülüs”, İA,	IV/270. 
7  Kurtuba, M.Ö. 152 yıllarında kuruldu. 93/711 yılında müslümanlar tarafından 

fethedildi. 139/756 yılından itibaren, 634/1236’da Hıristiyan hâkimiyetine gi-
rinceye kadar Endülüs Emevî Devleti’nin başkenti oldu. Geniş bilgi için bk. 
İbnu’l-Esîr, el-Lübâb fi tehzîbi'l-ensâb,	 III/25; Yâkût, Mu’cemu’l-buldân, 
IV/234-35; “Cordoba”, EB, VI/438; “Kurtuba”, İA,	 VI/1023-25; “Cordoba”, 
ML,	III/56;	Hitti,	İslam Tarihi: Siyasi ve Kültürel,	III/778. 

8  Güney İspanya’da bir liman kenti olan Malaga, 93/711’de müslümanlar tara-
fından fethedildi. Endülüs Emevî Devleti’nin yıkılışından sonra müstakil bir 
şehir hâline gelen Malaga, 893/1487’de Hıristiyan hâkimiyetine girdi. Bk. 
“Malaga”, EB,	 XIV/705-706; “Malaga”, NLU, II/126; “Malaga”, ML, 
VIII/283. 

9  Romalılar tarafından kurulan ve İspanya’nın en eski yerleşim birimlerinden 
biri	olan	Ronda,	Malaga şehri sınırları içerisinde yer almaktadır. Bk. “Ronda”, 
EB, XIX/522; “Ronda”, ML,	X/684; “Ronda”, İA,	IX/758-59. 

10  İspanya’nın güneyinde yer alan Sevillla (İşbiliyye), 93/712 yılında Müslüman-
lar tarafından fethedilmiştir. 423/1031 yılında müstakil bir emirlik hâlini alan 
şehir, 446/1248 yılında Hıristiyanların egemenliğine girmiştir. Bk. İbn İzârî, 
el-Beyânu’l-muğrib,	 II/20; İbnu’l-Esîr, el-Lübâb,	 III/61-62; İbnu’l-Kûtiyye, 
Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 35-36; “Sevilla”, EB,	 XX/399-401;	 Hitti,	 İslam 
Tarihi, III/780; “Sevilla”, ML,	XI/227. 
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rini içine alan bölgeye verilmektedir. 

Endülüs’ün fethi, Emevî halifesi Velîd	 b.	 Abdilmelik               
(ö. 96/715)11 döneminde	 (85-95/705-715) gerçekleşmiştir. Dönemin 
Kuzey	Afrika valisi	Mûsâ b. Nusayr (ö. 99/717)12 Vizigotların13 ya-
şadığı bu bölgeye gönderdiği öncü birliklerin pek fazla bir	mukave-
metle karşılaşmadan bol ganimetle geri dönmelerinden cesaret alarak 
uzun bir zamandır tasarlamakta olduğu İspanya’yı fethetme fikrini 
icra safhasına koymaya karar verdi. Nihayet komutanlarından Târık 
b. Ziyâd’ı üç yüzü Arap yaklaşık on bini de Berberîlerden14 oluşan 
bir ordu ile İspanya’ya gönderdi. Târık b. Ziyâd komutasındaki İslâm 
ordusu 92/711 yılında15, hakkında kırk binden yüz bine16 kadar	 ra-
kamlar	 bulunan	 Kral	 Rodrik (ö. 92/711)17 komutasındaki	 Vizigot 

                                                 
11  Velîd b. Abdilmelik’in hayatı ve icraatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-

Mes’ûdî, Murûcu’z-zeheb,	III/165-82; “Velîd I”, İA,	III/292-97. 
12  Bk.	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/146-49,	212-16;	İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a’yân, 

III/19-26; Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/40. 
13  Eski bir Alman halkı olan Vizigotlar, anavatanları Tuna nehri kıyılarından 

zamanla İspanya’ya kadar ilerlemişlerdir. İspanya’da güçlü bir krallık kuran 
Vizigotlar,	92/711 yılında İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethi ile müsta-
kil bir zümre olma özelliğini kaybetmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bk. “Vizigot-
lar”, ML,	XII/622. 

14  Kuzey	Afrika kökenli bu Müslüman kesimin İspanya’nın fethinde oynadığı rol, 
Araplarınkinden az değildir. Fethi takip eden yıllar içerisinde Kuzey Afri-
ka’dan Endülüs’e pek çok Berberînin gelmesiyle Endülüs’teki sayıları ve nü-
fuzları artmıştır. Ancak Araplar ile aralarında çıkan savaşların yanında, Endü-
lüs’ün iktisadî yapısı zamanla bozulmaya başlayınca büyük bir Berberî grubu 
tekrar anavatanlarına geri dönmüştür. Berberîler, sayıları az olsa da her dönem 
Endülüs’te kendilerinden siyasî bir güç olarak söz ettirmişlerdir. Ayrıntılı bilgi 
için bk. Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane,	 IV/52-53;	 Peres,	Esp-
lendor de al-Andalus,	 s.	263;	Chejne,	Historia de Espana Musulmane,	 s.103;	
Lağzivî, Edebü’s-siyâse ve’l-harb fi’l-Endelüs,	 s.	 68-70; “Barbarie”, EB, 
III/427-28; “Berberiler”, İA,	II/525-34. 

15  İbn Haldûn, el-İber,	IV/117;	Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	25. 
16  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/254;	Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 17-18; İbrahim, et-Târîhu’l-

İslâmi’l-âm,	s.	308. 
17  Arapça’da “Ludrik”, “Ruzrik” ya da “Lazrik”, batı dillerinde “Rodrigo” veya 

“Roderick” diye tanınan İspanya Vizigotlarının kralı Rodrik, Târık b. Ziyâd ile	
giriştiği savaşta yenilerek hem ülkesini hem de canını kaybetmiştir. Ayrıntılı 
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ordusunu	Vadi	Lekke18 denilen bölgede ağır bir yenilgiye uğratmış-
tır.19 92/711	yılında elde edilen bu zaferlerden sonra Mûsâ b. Nusayr	
da yaklaşık on sekiz bin kişilik bir ordu ile İspanya’ya geçmiştir.20 
Müteakiben de birçok şehir ardı ardına alınarak İspanya, merkezi	
Şam’da bulunan Emevî devletine bağlı ve oradan atanan valiler tara-
fından yönetilen bir eyalet	hâline	getirilmiştir. 

Bazı kaynaklar, Târık’ın asıl hedefinin fetih hareketlerini daha 
da ileri götürerek İstanbul üzerinden Şam’a ulaşmak olduğunu21, an-
cak bunu öğrenen Mûsâ’nın Târık’ı kıskanarak22 bu	ideali	kendisinin	
gerçekleştirmek istemesinden23 dolayı fetih hareketlerini durdurması 
için ona haber gönderdiğini, buna rağmen fetih hareketlerinin	devam	
ettiğini görünce Târık’ı durdurmak için İspanya’ya geçtiğini rivayet 
etmektedir.24 

Dönemin Emevî halifesi Velîd	b. Abdilmelik hızla ilerleyen bu 
fetih hareketlerinin başarısızlıkla sonuçlanabileceği endişesine ka-
pılmış olacak ki, Pireneler aşılarak Frank (Fransa) topraklarına kadar 
uzanan	fetihleri	durdurup	Suriye’ye dönmeleri için Mûsâ ve	Târık’a 
haber	göndermiştir. İki komutan aldıkları emir gereği 96/714 yılında 
bol miktarda	ganimetle Şam’a döndüler.25 

Târık ve	 Mûsâ’nın fetihleriyle İspanya, Endülüs ismi	 ile	
Emevîlerin yeni bir eyaleti olmuştur. İspanya’nın içtimaî, fikrî ve 

                                                                                                                 
bilgi için bk. İbn Haldûn, el-İber,	IV/117;	Hitti,	İslâm Tarihi, III/772; “Rodri-
go”, ML, X/627-28. 

18  Güney İspanya’da yer alan bu bölge günümüzde “Rio Salado” olarak	bilinmek-
tedir.	Bk.	Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	26;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/777. 

19  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs, s. 33; Abdulvâhid, Dirâsât fi’t-
târîhi’l-Endelüsî, s. 187; İbrahim, et-Târîhu’l-İslâmi’l-âm,	s.	312. 

20  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 35-36;	 el-Belâzûrî, Futûhu’l-
buldân,	s.	330;	Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	27. 

21  İbn Haldûn, el-İber,	IV/117. 
22  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 35;	Ahbâr Mecmû’a, s. 24; İbra-

him,	et-Târîhu’l-İslâmi’l-âm,	s.	312. 
23  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/785. 
24  İbn Haldûn, el-İber,	IV/117;	el-Belâzûrî, Futûhu’l-buldân,	s.	331. 
25  Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 27; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/117;	 el-Belâzûrî, Futûhu’l-

buldân,	s.	331. 
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siyasî hayatında yeni bir dönem başlatan bu fetih, orada farklı etnik 
kökenlere ve dinlere sahip milletlerin karşılaşmasına şahit oldu. Za-
manla iki toplumun kaynaşmasının bir sonucu olarak da aradaki fark-
lılıklar asgari seviyeye inerek Endülüs İslâm medeniyeti doğmuştur. 

Fethettikleri yerlerin idaresini oğlu Abdülaziz’e26 bırakan Mûsâ 
96/714 yılında Şam’a dönmüştür.27 Abdülaziz ile başlayan ve I. Ab-
durrahman (ö. 172/788)’ın28 İspanya’ya geçerek müstakil bir Emevî 
Emirliği tesis ettiği 138/756 yılına kadar olan döneme Valilik dönemi 
(95-138/714-754) adı verilmektedir. Yaklaşık kırk yıl süren bu dö-
nemde	Endülüs, 97/715 yılına kadar İşbiliyye ve daha sonraki yıllar-
da	da	Kurtuba vilâyet merkezi olmak üzere halife tarafından atanan 
yirmi	bir vali tarafından idare edilmiştir.29 Bu kadar kısa bir dönemde 
sayıca oldukça fazla valinin göreve getirilmesi, dönemin ne kadar 
istikrarsız olduğunun bir belirtisidir. Arapların yerleşme sürecini	
oluşturan bu dönemde Endülüs birçok karışıklıklara ve iktidarı ele 
geçirmek için meydana gelen kavgalara sahne olmuştur.30 Ancak	bu	
karışıklıklara rağmen fetih hareketlerine değişik istikametlerde	 de-
vam edilmiştir. Bunlardan en önemlileri Fransa üzerine yapılan ham-
lelerdir. Öyle ki 104-107/721-726 tarihleri arasında Endülüs valisi	
                                                 
26  Endülüs’ün ilk valisi Abdulazîz b. Mûsâ, daha sonra kral	 Rodrik’in dul eşi 

Egilo ile evlenmiştir. Halk arasında emirin Hıristiyanlığa geçtiği şeklindeki de-
dikoduların Şam’daki Emevî halifesinin kulağına kadar ulaşması üzerine 
98/716 yılında idam edilmiştir. Bk. Hitti, İslâm Tarihi, III/785; Üçok, İslâm 
Tarihi,	s.	66-67;	Atçeken, “İlk Endülüs Valisi Abdülazîz b. Mûsâ b. Nusayr ve	
Öldürülmesi”, s. 65-87. 

27  Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 27; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/118;	 Heykel, el-Edebu’l-
Endelüsî, s. 27; Üçok, İslâm Tarihi,	s.	64. 

28  “ed-Dâhil” veya “Sakr Kureyş” lâkaplarıyla da tanınan Endülüs Emevîlerinin 
ilk emiri Abdurrahman b. Muâviye, son Emevî halifesi Hişâm b. Abdülmelik 
(ö. 126/743)’in torunudur. Abbâsîler tarafından başlatılan Emevî katliamından 
kurtulan	Abdurrahman,	Kuzey	Afrika’ya ve daha sonra da İspanya’ya geçerek 
Endülüs Emevî Emirliği’ni kurmuştur. Ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’l-Kûtiyye,	
Târîhu iftitâhi’l-Endelüs, s. 45 vd.; İbn Haldûn, el-İber, IV/262; İbnu’l-Abbâr, 
el-Hulle,	I/35-42;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/795-805; Üçok, İslâm Tarihi,	s.	64. 

29  Bu valilerin isimleri için bk. Mu’nis,	Fecru’l-Endelüs,	 s.	 611-14;	Heykel, el-
Edebu’l-Endelüsî, s. 58; Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	29-30. 

30  Bu dönemde meydana gelen olaylar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn 
Haldûn, el-İber,	IV/118-20. 
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olan	Anbese	b. Süheym	el-Kelbî (ö. 107/725)31 komutasındaki İslâm	
ordusunun	 Paris’e 40 kilometre kadar yaklaştığı rivayet edilmekte-
dir.32 

132/750 yılında doğuda idareyi ele geçiren Abbâsîlerin, Emevî 
hanedanına karşı sürdürdükleri katliamdan kurtulan Abdurrahman b. 
Muâviye Kuzey	Afrika’da beş yıl saklandıktan sonra Emevîlere sadık 
kalanlarla anlaşarak 138/755 yılında Endülüs’e geçip hükümet	mer-
kezi	Kurtuba’ya girmiş ve vali	Yusuf	el-Fihrî (ö. 142/759)’yi33 azle-
derek	yönetimi ele geçirmiştir.34 Böylece Endülüs’teki Valilik döne-
mi son bularak yaklaşık üçyüz yıl sürecek olan “Endülüs Emevî Dev-
ri” (138-414/756-1023) başlamış olur. 

Valilik döneminde, Endülüs toplumunu	meydana	getiren	grup-
lar arasındaki etnik	ve	dinî farklılıklar, onların birbirleriyle iç hesap-
laşmaya girmelerine neden olmuştur Bu çekişmeler önce Araplarla 
Berberîler arasında, daha	sonra	 ise	Arapların kendi aralarında iç he-
saplaşma şeklinde ortaya çıkmıştır. Tüm bu iç kavgaların her birinin 
kendine ait farklı sebepleri olmakla birlikte, bu çekişmelerin odak 
noktasını iki ana sebep oluşturmakta idi. Bunların birincisi kabile 
taassubuydu.35 Kabile taassubunun Câhiliyye döneminden başlayarak	
tarihin hemen hemen her döneminde Araplar arasında zaman zaman 
bir	kavgaya	ve	hatta savaşa dönüştüğü bilinmektedir. İkinci	 ana	 se-
bep ise fethedilen toprakların taksimi konusu idi. Fethi müteakip ele 
geçen topraklar herhangi bir kanunî düzenlemeye bakılmaksızın keyfi 
bir şekilde paylaştırılmıştır.36 Ele geçen toprakların taksiminde görü-

                                                 
31  Yaklaşık beş yıl valilik yapan el-Kelbî, Endülüs’te birçok fetih hareketine 

katılmıştır. Bk. Mu’nis, Fecru’l-Endelüs,	s.	271. 
32  Mu’nis, Fecru’l-Endelüs,	s.	271. 
33  Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 49; İbn Haldûn, el-İber, IV/121; İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu 

iftitâhi’l-Endelüs,	s.	47;	Heykel,	Dirâsât edebiyye,	s.	222;	Brockelmann,	İslâm 
Tarihi, s. 191; Üçok, İslâm Tarihi,	s.	89. 

34  Son Endülüs valisi	Yusuf	el-Fihrî,	I.	Abdurrahman’a karşı giriştiği mücadelede 
yenik düşerek öldürülmüştür. Bk. Brockelmann, İslâm Milletleri,	s.	191;	Hitti,	
İslâm Tarihi,	III/793. 

35  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/120;	 Heykel,	Dirâsât edebiyye, s. 224; Üçok, İslâm 
Tarihi,	s.	66-67. 

36  Mu’nis,	Fecru’l-Endelüs,	s.	621. 
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len bu keyfi davranış doğal olarak gruplar arasında anlaşmazlığa ne-
den olmuştur. Arapların Endülüs topraklarından verimli olanlarını 
kendilerine ayırmaları, Berberîlere ise	verimsiz bölgeleri vermeleri,37 
Berberîlerin ayaklanmalarının ana nedenlerinden biri olmuştur. Ber-
berî ayaklanmaları Araplar tarafından bastırılmışsa da çok geçmeden 
bu	defa Araplar	kendi	aralarında savaşa tutuşmuşlardır.38 

Endülüs’teki Müslüman grupların birbirleriyle iç çekişmeye 
girmelerini fırsat bilen Hıristiyan kesim	yeniden	toparlanarak	yer	yer	
Müslümanlara karşı ayaklanmışlar, hatta bu ayaklanmaların bazıla-
rından da galip çıkmışlardır.39 

Endülüs bu iç çekişmelere sahne olurken doğuda Emevî impa-
ratorluğunda da bunlara benzer sıkıntılar yaşanmaktaydı. Emevîleri	
yıkmak için 102/720 senesinden beri başlayan	gizli	ve	aşikâr hareket-
ler, nihayet	133/750	senesinde	Emevîlerin sonunu getirmiştir. Yöne-
timi ele geçiren Abbâsîlerin, eski yönetim hanedanına karşı giriştikle-
ri katliamdan sadece İspanya’ya geçerek Endülüs Emevî imparator-
luğunun ilk temellerini	atan	Abdurrahman	b. Muâviye kurtulabilmiş-
tir.40 I. Abdurrahman ilk önce Kuzey Afrika’ya kaçmışsa da Kuzey 
Afrika valisinin	Emevî aleyhtarı olması sebebiyle bu bölgede tutu-
namamış ve çareyi Endülüs’e geçmekte bulmuştur. Önce İşbiliyye’ye 
geçen Abdurrahman çok sayıda Mevâlîyi41 ve Yemenli Arapları da 
yanına alarak 138/756 yılında Kurtuba’ya girerek aynı gün kendisini 
emir ilân	etmiştir.42 

I.	 Abdurrahman Endülüs’e geçerek hem kendini emniyete al-
mış, hem de mensup olduğu hanedanın varlığını devam ettirme 
imkânını elde etmiştir. Önce Emevîlere, sonra kısa bir süre Abbâsîle-

                                                 
37  Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, IV/52-53. 
38  Chejne,	Historia, s.103; Mu’nis, Fecru’l-Endelüs,	s.	226-29. 
39  İbn Haldûn, el-İber,	IV/262;	Heykel,	Dirâsât edebiyye,	s.	224. 
40  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/262;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, III/793; Lağzivî, Edebü’s-

siyâse,	s.	30. 
41  Arap olmayan doğu kökenli Müslümanların oluşturduğu Mevâlîler hakkında 

bk. Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	70-71. 
42  Reşid Yusuf, Târîhu’l-âdâbi’l-Arabiyye,	II/127; Hitti,	İslâm Tarihi,	III/796-98;	

Üçok, İslâm Tarihi,	s.	91. 
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re bağlı olarak idare edilen Endülüs’ü bağımsız bir devlet hâline	geti-
rerek	 316/929	 senesine	 kadar	 devam	 edecek	 olan	 Endülüs Emevî 
Emirliği dönemini başlatmış oldu. 

I.	Abdurrahman, ülkenin bütünlüğünü sağlamak için çekişmek-
te olan kabilelerle temas kurarak çekişmenin iki büyük grubunu tem-
sil	eden	Kays ve Yemenlilere mal ve mevki vermek suretiyle onların 
kendisine sadık kalmalarını sağlamıştır.43 İktidarda kaldığı otuz üç 
yıllık süre içerisinde44 Endülüs’teki iç karışıklıkları sindirip siyasî 
istikrarı sağlamasının yanısıra, idarî ve	askerî sahalarda	da	 yeni	dü-
zenlemelere giderek önemli görevlere Emevî hanedanına sâdık kişile-
ri getirmiştir.45 Hıristiyan hâkimiyeti altındaki topraklara yakın böl-
gelerde savunma bölgeleri oluşturmak suretiyle de emirliğin sınırları-
nı güven altına almıştır.46 I.	 Abdurrahman, oğlu Hişâm (ö. 
180/796)’a47 hemen	hemen	tamamen	istikrara	kavuşmuş bir ülke bı-
rakmıştır (172/180). Hişâm, kardeşleri ile arasında kısa süren bir	taht	
kavgasından başka ciddi bir istikrarsızlıkla karşılaşmadı.48 Dindar	bir	
kişiliğe sahip olan Hişâm’ın da teşvikiyle Mâlikî mezhebi bu dönem-
de Endülüs’te	yayılmaya başlayarak Evzâî mezhebinin49 yerini alır. 

Hişâm’dan sonra yerine geçen I. Hakem (ö. 206/822)50 taht için 

                                                 
43  Kays ve	 Yemenliler arasındaki çekişmeler hakkında bk. Lağzivî, Edebü’s-

siyâse,	s.	30-31. 
44  Ahbâr Mecmû’a,	s.	105. 
45  Mu’nis, Fecru’l-Endelüs,	s.	826. 
46  Provençal, Histoire, V/31-32. 
47  I. Hişâm b. Abdirrahman güzel huyu, dine bağlılığı, dürüst ve adaletli oluşu ile 

tanınmaktaydı. Hişâm’ın şahsiyeti ve dönemi hakkında geniş bilgi için bk. İb-
nu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	64-69;	Ahbâr Mecmû’a,	s.	109-112;	
el-Humeydî, Cezvetu’l-muktebis, s. 10; İbn Haldûn, el-İber,	IV/124-25. 

48  İbn Haldûn, el-İber,	IV/124-25. 
49  Mezhebin kurucusu Ebû Amr Abdurrahman b. Amr b.Yuhmid el-Evzâî (ö. 

157/774) ve mezhebi hakkında bk. Öğüt, “Evzâî”, DİA,	XI/546-48. 
50  er-Rabadî veya Ebu’l-Âs olarak da tanınan I. Hakem b. Hişâm b. Abdirrah-

man’ın hayatı ve dönemi (180-206/796-822) hakkında geniş bilgi için bk. İb-
nu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 64-69;	Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 113-21;	
el-Humeydî, Cezve, s. 10; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/43-50; İbn Haldûn, el-İber, 
IV/125-26;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/338-44; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 
II/68-80;	Provençal, Histoire, IV/99-122. 
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mücadele veren amcalarının ayaklanmalarını mal ve mülk karşılığı 
yatıştırdıysa da ilk kez duyulmaya başlayan muvelledûn51 hareketleri	
Hakem’i çok meşgul etmiştir. 

I.	Hakem’i meşgul eden bir diğer önemli olay ise kuzeydeki Hı-
ristiyanların ayaklanmaları olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da 
Barselona52 Franklar tarafından işgal edilmiştir.53 Ancak bütün bunla-
ra rağmen Hakem, oğlu II. Abdurrahman (ö. 238/852)’a54 ayaklanma-
ların hemen hemen sona erdiği siyasî açıdan istikrarlı sayılabilecek 
bir Endülüs bırakmıştır.55  

Yetenekli bir devlet adamı olan II. Abdurrahman, imar	ve	iskân 

                                                 
51  “Muvelledûn” kelimesi, Arapça “vellede” fiilinin ism-i mefûlu olan “muvel-

led”in çoğuludur. Muvelled, Araplar arasında doğan ya da Arap hâkimiyeti dı-
şındaki topraklarda doğmuş olmakla beraber daha sonra Araplar arasına getiri-
len ve himayesindeki efendisinin çocukları ile aynı şartlarda yetişen köle veya 
câriye anlamına gelir. Bundan başka annesi Arap olmayan kimseye de “muvel-
led” denmektedir.	 (Bk.	 et-Taberî, Târîh, III/171; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 
IV/485-86;	 el-Bustânî, Muhîtu’l-muhît, II/2226.) Edebiyat alanında “muvel-
ledûn” terimi, “muhadramûn”dan (hem Câhiliyye, hem de İslâmî dönemde ya-
şamış olan şairler) sonra gelen şairler için kullanılmıştır. Endülüs’te ise 
“muvelledûn”, Müslüman nüfusu meydana getiren etnik gruplardan biri anla-
mına gelir. “Muvelledûn” kelimesinin kökeni konusunda araştırmacılar ihtilâf 
etmiştir. Ancak verilen bilgilerden anlaşılan odur ki, Endülüs’te “muvelledûn”, 
yerli halktan Müslüman olmuş kişilerin, doğuştan itibaren İslâm inancına göre 
yetiştirilmiş çocukları ve daha sonraki nesilleri için kullanılmıştır. Bu konuda 
geniş bilgi için bk. Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	37-43;	Provençal, Histoire, 
IV/46-48; Mu’nis, Fecru’l-Endelüs, s. 365; Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	73-75. 

52  İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Berselona (Barcelona veya Barselûne) 
94/713 yılında Mûsâ ve Târık’ın başlattıkları ortak hareket sayesinde	fethedil-
miştir. Bk. İbn Haldûn, el-İber, IV/117; “Barcelona”, EB,	III/103-104; “Barce-
lona”, ML,	153-54. 

53  Provençal, Histoire, IV/119. 
54  II.	Abdurrahman b. Hakem’in hayatı ve dönemi hakkında geniş bilgi için bk. 

İbn Haldûn, el-İber,	 IV/127-30; İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	
75-85;	 Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 122-25; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/113-19;	 el-
Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/344-50;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 IV/76;	 Ferruh,	 Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	 IV/99-102;	 el-Humeydî, Cezve,	 s.	 10;	 Provençal, Histoire, 
IV/163. 

55  Bk.	Provençal, Histoire, IV/99-122. 
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faaliyetleri56 ile	 birlikte babası tarafından sağlanan sükûneti büyük 
ölçüde devam ettirmiştir. Doğudaki Abbâsîleri örnek alarak idârî ya-
pıyı yeniden düzenleyen57 II.	 Abdurrahman döneminde (206-
238/822-852)	tarım, imar faaliyetlerinin yanısıra vergilerde de hisse-
dilir bir artış meydana gelmiştir.58 II. Abdurrahman’ın içte sağladığı 
bu başarı, dış politikada da kendini göstermiştir. Hakem’den devralı-
nan sınırlar korunduğu gibi Bizans İmparatorluğu ile	de	iyi	diploma-
tik ilişkiler kurulmuştur.59 

Endülüs III./IX. yüzyılın ikinci yarısında birçok ayaklanma	ve	
isyanlara sahne olmuştur. Kaynaklarda	 bu	 dönem, “fitne dönemi”, 
“el-fitnetu’l kubrâ” (büyük fitne) veya “kriz dönemi” diye isimlendi-
rilmiştir. Bu dönemdeki ayaklanmaların benzerleri,	daha	sonra sadece	
Endülüs Emevî Halifeliği’nin sonralarına doğru yaşanmıştır. Kaynak-
larda bu döneme de “fitne” adı verilmektedir. 

Vâliler dönemindeki çekişmeler Arap	 fâtihler ve Berberîlerin 
kendi aralarında vuku bulmuş ve bu çekişmeler nispeten emirliğin ilk 
yıllarında da devam etmiştir.	 Ancak	 I. Hakem döneminde iç ayak-
lanmaların çoğu Muvelledûn tarafından başlatılmıştı. II.	 Abdurrah-
man döneminde ayaklanmalar hızını kaybetmesine rağmen tamamen 
durmamıştır. II. Abdurrahman’ın ölümüyle başlayan ayaklanmalar	da	
ani	bir	patlama	meydana	getirerek	Kurtuba dışında bütün Endülüs’e 
yayılmış ve	Araplarla	isyancılar arasında birbirini izleyen birçok kan-
lı çatışma meydana gelmiştir. 

Bu dönemde meydana gelen ayaklanmaların bir başka yönü ise 
birtakım isyanların, ayrılıkçı görüşlerini dinî temellere dayandıran 
Hıristiyan papazlar tarafından başlatılmış olmasıydı.60 Bu	 papazlar, 
Hz. İsa ve Hz. Muhammed’den hangisinin daha faziletli olduğu ko-
nusunda	bir	tartışma ortamı yaratıp Hıristiyan ve Müslüman kesimler 

                                                 
56  Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	32. 
57  Provençal, Histoire, IV/163. 
58  Provençal, Histoire, V/19. 
59  Provençal, Histoire, IV/161	vd. 
60  Dozy, Historia,	II/135;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	V/8. 
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arasında kanlı çatışmaların çıkmasına neden oldular.61 Emir	 II. Ab-
durrahman bu hareketlerin yayılma eğilimi gösterdiğini fark edince, 
238/852 yılında Endülüs’te mevcut papazların katıldığı bir toplantı 
tertipleyerek onları bu tür davranışlardan vazgeçirmeye ikna etmiştir.	
Bu	arada	bu	 isyanlarda çok aktif rol oynayan Kurtuba başpiskoposu	
Eulogio (ö. 245/859)62 da	hapsedilmiştir.	Ancak	II. Abdurrahman’ın 
ölümünden sonra yerine geçen oğlu Muhammed döneminde serbest 
kalan	Eulogio aynı bölücü emellerine hızla devam etmiştir.63 

II. Abdurrahman’ın 238/852 senesinde ölümüyle Endülüs’te	
kuruluş ve kökleşme dönemi	 kapanarak	 bunun	 yerine	 Muhammed  
(ö. 273/886)64, Münzir (ö. 275/888)65 dönemleri (273-275/886-888) 
ve	 Abdullah (ö. 300/912)’ın66 hüküm sürdüğü (275-300/888-912)	

                                                 
61  Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 194;	 Dozy, Historia,	 II/135;	 Hitti,	 İslâm 

Tarihi,	III/815. 
62  Hıristiyanlığı teşvik edici fiilî isyan ve ayaklanmalarda bulunmayacağını taah-

hüt ettikten sonra serbest bırakılan Eulogio (veya	Eulogius),	Emir	Muhammed	
döneminde de aynı isyanları başlatınca idam edilmiştir. Bk. Hitti, İslâm Tarihi, 
III/815; “Eulogio”, ML,	IV/435;	Christys,	Christians in al-Andalus, s.	52	vd. 

63  Dozy, Historia,	II/135;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/815. 
64  Endülüs Emevî devletinin beşinci hükümdarı olan Muhammed	b.	Abdirrahman	

b.	el-Hakem, yirmi dokuz yaşında tahta geçmiş ve yaklaşık otuzbeş yıl emirlik 
yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	
86-110;	Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 126-31;	 el-Humeydî, Cezve, s. 11; İbnu’l-Abbâr, 
el-Hulle,	I/119-20; İbn Haldûn, el-İber,	IV/130-32;	Brockelmann,	İslâm Millet-
leri,	s.	194-95;	Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	117-18. 

65  Sadece iki yıl tahtta kalan Münzir b. Muhammed genç yaşta vefat etmiştir. 
Onun hastalık sonucu mu öldüğü, yoksa kendisinden sonra tahta geçen kardeşi 
Abdullah tarafından mı öldürüldüğü konusunda farklı rivayetler vardır. Mün-
zir’in hayatı ve icraatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu 
iftitâhi’l-Endelüs,	s.	113-14;	Ahbâr Mecmû’a, s. 132; İbn Hayyân, el-Muktebes, 
III/45	 vd.;	 el-Humeydî, Cezve, s. 11; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib,	 II/118;	
Lisânuddîn, A’mâlu’l-a’lâm, s. 25; İbn Haldûn, el-İber,	IV/132;	Brockelmann,	
İslâm Milletleri,	s.	195. 

66  Abdullah	 b.	 Muhammed b. Abdirrahman yetmiş iki yaşında vefat etmiştir. 
Edebî yazılar, gazeller ve zühd konusunda şiirler yazmıştır. Emir unvanını kul-
lanan son Emevî emiridir. Hayatı ve icraatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İb-
nu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	115-18;	Ahbâr Mecmû’a,	s.	133-34;	
İbn Hayyân, el-Muktebes,	 III/11-14,	 29-31;	 el-Humeydî, Cezve,	 s. 12; İbn 
Haldûn, el-İber,	IV/136-37;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	195-96. 
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dönemleri içine alan yeni bir dönem başlamıştır. Tarih kitaplarında 
bu dönem “birinci fitne dönemi” olarak	isimlendirilmektedir.67 

II.	Abdurrahman’dan sonra idareyi ele alan Muhammed, devlet	
siyasetinde babası kadar başarılı olamadığı68 gibi, birçok iç karışık-
lıklara ilâve olarak Normanların doğu ve güney sınırlarına yaptıkları 
hücumlar da	ülkeyi büyük bir istikrarsızlık ve karışıklığa sokmuştur. 
Bu dönemdeki iç ayaklanmalarda	Muvelledûn öncü rolü oynamıştır. 
İç ayaklanmaların en önemlisi, birçok Arap asıllı ve İspanyol isyancı-
ları etrafında toplayarak çok uzun bir süre idareyi zorlayan	Ömer	b. 
Hafsûn (ö. 315/928)69 isyanıdır. Muhammed, bütün çabalarına rağ-
men	sadece	bu	isyanların hızını yavaşlatabilmiştir.70 

273/886’da Muhammed ölünce yerine	 geçen oğlu Münzir’in, 
ancak iki yıl gibi çok kısa bir emirlik döneminde	 yapılan	 seferlere	
rağmen değişen bir şey olmamıştır. Münzir’in 275/888’de ölümünden 
sonra yerine kardeşi geçti. Abdullah döneminde	de	ayaklanmalar	ve	
isyanlar ülkeyi siyasî iktidarsızlığa itmeye devam etti. Bu hareketle-
rin en önemlilerinden birincisi Muvelledûn’un ırkçılığı esas alarak 
Arap ırkının tamamını İberik (İspanya) yarımadasından atmayı hedef 
aldığı ayaklanmalardı.71 İkincisi ise nüfuz sahibi bazı kimselerin ken-
di bölgelerinde bağımsız bir emirlik kurmak için başlatmış oldukları 
isyanlar idi. Bu ayaklanma ve isyanların yanı sıra 275/888 senesinde 
baş gösteren kıtlık, özellikle Endülüs’ün güney bölgelerinde etkili 
olmuştur. Aç kalan halkın yol kesme, isyan	ve yağmalama olaylarına 

                                                 
67  Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	116. 
68  İbn Haldûn, el-İber,	IV/130-31. 
69  Vizigot soyundan gelen Ömer b. Hafsûn, bir müddet Müslüman ordusunda 

görev yaptıktan sonra 267/880’li yıllarda bir grup asi ile birlikte yönetime is-
yan ederek dağlık bölgelere çekilmiştir. Etkili olduğu süreler içerisinde başkent 
Kurtuba’nın diğer bölgeler ile ilişkisini kesmeye muvaffak olmuştur. Bir ara 
kendisinin Endülüs valisi olarak atanması için Abbâsî halifesi ile ilişki kuran 
İbn Hafsûn, bu isteğini gerçekleştiremeyince tekrar dedelerinin dinine dönerek	
“Samuel” adını almıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Ahbâr Mecmû’a,	s.	133-34; İbn 
Hayyân, el-Muktebes,	 III/50-52,	 89-92,	 120-22; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/140;	
Hitti,	İslâm Tarihi,	III/818-19. 

70  Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	118. 
71  Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî, s.	118. 
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karışması72, isyanlar	yüzünden zaten zayıflamış olan devlet maliyesi-
ni	ve	otoritesini	 tamamen	etkisiz	hâle getirmiştir.	Bütün bu olumsuz	
gelişmeler sonucunda Endülüs’te irili	 ufaklı birçok emirlik	 ortaya	
çıkmıştır.73 

Abdullah öldüğünde arkasında siyasî bütünlüğünü kaybetmiş 
bir	Endülüs bırakmıştır. Abdullah’tan sonra	tahta, Endülüs’te “Emevî 
Halifeliği Dönemi”ni	(316-422/929-1031) başlatan torunu	III. Abdur-
rahman en-Nâsır (ö. 350/961)74 oturmuştur. 

II. Abdurrahman’dan	 sonra	 tahta	 geçen oğlu Muhammed’le 
başlayıp oğulları Münzir ve Abdullah dönemleri boyunca devam	
eden dönem içerisinde merkezî otoriteye karşı yapılan isyan ve ayak-
lanmalarda bir patlama meydana gelmiştir. Özellikle Muhammed’in 
son beş yılda	merkezî idarenin	 tecrübesiz ellere geçmesi ve iktisadî 
yönden büyük sıkıntılar yaşanması, devlet otoritesini iyice yıpratmış-
tı. III. Abdurrahman dönemine gelindiğinde ülkenin içerisinde	bulun-
duğu şartlar genel olarak şöyle özetlenebilir: 

1-Endülüs siyasî bütünlüğünü yitirmiş, Tuleytula yukarı sınır 
bölgesi ve Güney Endülüs’ün büyük bir kısmı müstakil emirlikler 
hâline gelmiştir. 

2-Ayaklanma ve isyanların meydana getirdiği otorite boşluğu 
ve	istikrarsızlık nedeniyle vergi toplanamaz olmuştur. Bu durum dev-
let hazinesinin boşalmasına yol açmıştır.  

3-Birbirini takip eden ayaklanmalardan dolayı içtimaî kaynaş-
ma gerçekleşmemiştir.  
                                                 
72  İbn Hâkân, Matmahu’l-enfüs,	s.	39. 
73  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/816. 
74  Yirmi üç yaşında tahta oturan III. Abdurrahman b. Muhammed, ülkenin bütün-

lüğünü ve siyasî istikrarı sağladıktan sonra 316/929 yılında “en-Nâsır” unva-
nıyla kendisini halife ilân etmiştir. Endülüs’te halife unvanını ilk kullanan III. 
Abdurrahman olup, ondan öncekiler “emir” ve “emîru’l-mü’minîn” unvanlarıy-
la yetinmişlerdi. Elli yıllık (300-350/921-961)	 iktidarı döneminde Endülüs’ü 
zamanın en ileri ülkeleri arasına sokmuştur. Ayrıntılı bilgi için bk. Ahbâr 
Mecmû’a,	 s.	 135-38;	 el-Humeydî, Cezve,	 s.	 12-13; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, 
I/197-200; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/137-44;	Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	
196-202;	Hitti,	İslâm Tarihi, III/816; “Endülüs Emevîleri”, İA,	IV/252-54. 
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4-İçeride yaşanan bu kargaşadan yararlanan Hıristiyan krallık-
lar Endülüs toprakları aleyhine genişleme imkânı elde	etmişlerdir. 

III. Abdurrahman ülkenin siyasî bütünlüğünü sağlamak için elli 
senelik	 saltanat döneminin yirmi yılını harcamıştır. Devlete karşı 
ayaklanmış olan isyancılarla temasa geçerek onları teker teker mer-
kezî otoriteye bağladı. Netice itibariyle, Endülüs yeniden	 siyasî bü-
tünlüğüne kavuştu. Bu bütünlüğün verdiği güç sayesinde ve ülkenin 
bütünlüğünü devam ettirmek için 316/929 yılında “en-Nasır” unvanı-
nı alarak kendisini halife ilân etti. Böylece Endülüs Emevî Halifeliği 
dönemi (316-422/929-1031) başlamış oldu.75 

III. Abdurrahman’ın Arap aristokrasisinin nüfuzunu zayıflatıp 
ümmet politikası izlemeye başlaması ile birlikte, Endülüs halkını 
oluşturan birbirinden farklı kökenlere	mensup	 etnik	 guruplar, yavaş 
yavaş müstakil bir zümre olma özelliğini kaybettiler.76 Devlet, III. 
Abdurrahman’la	birlikte	bütün yetkilerin ve	otoritenin sadece	halife-
nin elinde toplandığı bir yapıya kavuştu. Bu durum asabiyetçi (ırk-
çı)77 ve daha önce imtiyaz sahibi olan Arap	aristokrasisinin	tepkisine	
yol açmıştır. Ancak bu uygulamayla, devleti uzun yıllar uğraştıran 
Hıristiyan ve	muvelledûn kesimleri arasında sevinç yaratmıştır. Zira 
bu halk kesimleri tarafından başlatılan isyan ve ayaklanmalarda	ger-
çek olarak kendilerine Araplardan farklı muamele yapılmasını ileri 
sürmekteydiler.	III. Abdurrahman bu uygulama ile bu kesimin büyük 
ölçüde sempatisini kazanarak devlete sadık kalmalarını sağlamıştır. 
Bunun yanında	idarî kadrolarda da yeni düzenlemelere	giderek	Arap-
lar dışındaki halk kesimlerine mensup kişilere önemli	 mevkilerde	
görev almalarına imkân sağlamıştır.78 

III. Abdurrahman iç istikrarı sağladıktan sonra uzun süredir 
Endülüs için tehlike arzeden dış düşmanlara yönelmiştir.	Bu	maksatla	
                                                 
75  Hitti,	İslâm Tarihi, III/825; Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	33-35. 
76  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/22;	Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	258-

59; Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	33. 
77  Araplarda asabiyetçiliğin tarihi ve ona verdikleri önem konusunda geniş bilgi 

için bk. İhsan en-Nâss, el-Asabiyyetu’l-kabiliyye ve âsâruha fi’ş-şi’ri’l-Emevî, 
s.	11-50. 

78  Dozy, Historia,	II/375-76. 
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döneminin en büyük deniz filosunu kurmuş ve 345/956 yılında	Ku-
zey	 Afrika’da hüküm süren Fâtımîler79 üzerine sefer düzenleyerek 
Afrika kıyılarını yıkıp yakmıştır.80 Öte yandan kuzeydeki Hıristiyan 
krallıklar üzerine başarılı seferler düzenleyerek ülkenin sınırlarını 
emniyete almış ve ülkenin dış politikasına da istikrar kazandırarak 
birçok ülke ile diplomatik ilişki kurmuştur.81 

III. Abdurrahman’dan sonra tahta	geçen oğlu II. Hakem döne-
minde	 (350-366/961-976)de	 III. Abdurrahman’ın başlatmış olduğu 
Arap olmayanların da idarî kadrolarda görevlendirilme	 siyasetine	
devam edilerek farklı kökenlere mensup	halk	kesimlerinin	birbirleri 
ile kaynaşmaları sağlanmıştır. II.	Hakem yaklaşık olarak on beş sene 
süren saltanat devrinde babasından devraldığı saltanatı içeride	 ve	
dışarıda zirvede tutmayı bilmiştir. Hayatının sonlarına doğru felç 
olduğu için devlet idaresini Hâcib82 Cafer	 el-Mushafî (ö. 
372/983)’ye83 bırakmıştır.84 II. Hakem dönemindeki kayda değer 

                                                 
79  Kurucusu	Ubeydullah	(297-323/910-934), kendisinin Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 

kızı Hz. Fâtımâ’nın soyundan geldiğini iddia ettiği için “Fâtımîler” olarak isim-
lendirilmişlerdir. İslâm tarihindeki en büyük Şiî devleti hüviyetini kazanan 
Fâtımî halifeliği, Bağdat’taki Abbâsî halifeliğine karşı yürütülen uzun ve ısrarlı 
mücadele sonunda 297/909 yılında Tunus’ta kurulmuştur. Zamanla Kuzey Af-
rika’da büyük bir yayılma imkânı elde eden Fâtımî devleti, 363/973 yılında 
başkentini Kahire’ye taşımıştır. 427/1035 yılından itibaren çözülme sürecine 
giren Fâtımîler, 567/1171 yılında tarih sahnesinden silinmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bk. “Fatımiler”, İA,	 IV/521-26;	 Hitti,	 İslâm Tarihi,	 IV/889-1001; Üçok, 
İslâm Tarihi,	s.	128-29. 

80  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/828. 
81  Hitti,	İslâm Tarihi, III/824; Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	34. 
82  Doğuda doğrudan halifenin şahsına bağlı olan “hâcib”in vazifesi, halife ile 

görüşecek olanların huzura kabulünü düzenleyen	 mabeyincidir.	 (Hitti,	 İslâm 
Tarihi, II/489). Endülüs’te ise vezirlerin üzerinde başvezir unvanı ile görev ya-
pan kimsedir. Hâcib, halife ile vezirler arasında aracı konumundadır. Bk. İbn 
Haldûn,	 Mukaddime,	 I/611-18;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 203;	 Hitti,	
İslâm Tarihi,	III/883;	Salih,	en-Nuzumu’l-İslâmiyye,	s.	306.	el-Humeydî, Cez-
ve, s. 10; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/43-50; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/125-26;	el-
Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/338- 

83  Ebu’l-Hasan Ca’fer b. Osmân el-Mushafî hakkında geniş bilgi için bk. el-
Humeydî, Cezve,	 s.	175-76;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	240;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 
I/592-94;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	II/119. 
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olaylardan biri de Âmirî hanedanının kurucusu	olan	el-Mansûr b. Ebî 
Âmir (ö. 393/1002)’in85 Endülüs’ün siyasî hayatında kendinden söz 
ettirmeye başlamış olmasıdır. II. Hakem’in saltanatının ilk yıllarında 
henüz genç bir yaşta olan İbn Ebî Âmir daha o yıllarda tahtı ele ge-
çirmeyi planladığını ve bu hedefini gerçekleştirmek için de planını 
zamanla kademe kademe uyguladığını görmekteyiz. İlk önce malî 
işlerden sorumlu bir memur olarak girdiği II. Hakem’in sarayında 
gösterdiği başarılardan dolayı çok kısa bir süre zarfında	hem	halife-
nin, hem	de	halifenin	Basklı eşi Aurora’nın (Sabiha)86 itimadını ka-
zanarak kadılık, muhafız alay komutanlığı, malî müfettişlikten	sonra	
ve	nihayet hâcibliğe kadar yükselmiştir. 

II. Hakem henüz hayatta iken oğlu II. Hişâm’a87 tahtın varisi 
olarak biat ettirmiş ve bundan kısa bir süre sonra	da	366/776	senesin-
de ölmüştür. Endülüs Emevî halifelerinin üçüncüsü olan II. Hişâm 

                                                                                                                 
84  İbn Haldûn, el-İber,	IV/144. 
85  Asıl adı Muhammed b. Abdillah b. Ebî Âmir olan el-Mansûr, aslen Yemenli 

olup büyük dedesi Târık b. Ziyâd’ın ordusu ile gelmiştir. Hayatı ve icraatı hak-
kında bk. İbn Haldûn, el-İber,	 IV/147;	 Hitti,	 İslâm Tarihi,	 IV/841-44;	 Broc-
kelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 203-204; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	 s.	
425-41;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	264-66.) Savaşmayı çok seven İbn Ebî 
Âmir’in en büyük arzusu, savaş alanında şehit olmaktı. Sonunda elli ikinci se-
ferinden dönerken bu isteğine nail olan İbn Ebî Âmir, mezar taşına şu beyitle-
rin yazılmasını vasiyet etmiştir: “Onun geride bıraktığı eserlerden sen, sanki 
yüz yüzeymiş gibi onun tarihini görürsün.”; “Vallahi, zaman bir daha onun ne 
bir benzerini ortaya çıkaracak, ne de Endülüs’ün sınırlarını onun gibi biri ko-
ruyacaktır.” Bk. Heykel, el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 266;	 Nicholson,	 A Literary 
History of the Arabs,	s.	413. 

86  Bask ırkından zeki ve bilgili bir kadın olan Aurora,	 II.	Hakem’in çok sevdiği 
gözdesi idi. Müslüman olduktan sonra Sabiha adını almıştır. Bk. İbn Hazm, 
Tavku’l-hamâme,	s.	19;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	203. 

87  Annesi	II.	Hakem’in gözdesi Aurora, Hişâm henüz on iki yaşında iken “Müey-
yed billah” unvanı ile tahta çıkmıştır. Döneminde mutlak nüfuz sahibi Hâcib 
el-Mansûr ve annesi Aurora idi. Hişâm, 366-399/976-1008	ve	400-403/1009-
1012 tarihleri arasında iki kez tahta çıkmıştır. Halifelikten azledildikten	sonraki	
hayatı ve ölümü hakkında kesin bir bilgi bulunmakla birlikte, el-Humeydî ölüm 
tarihini 403/1012 olarak vermektedir. Bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	 s.	 19;	
el-Humeydî, Cezve,	 s. 17; İbn Haldûn, el-İber, IV/147; Na’nâî, Târîhu’d-
devleti’l-Emeviyye,	s.	511-14; “Endülüs Emevîleri”, İA,	IV/252-55. 
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“el-Mueyyed	billâh” unvanı ile	tahta	oturdu.88 Ancak	babasının göz-
desi,	devlete ve yönetime mutlak hâkim olan89 İbn Ebî Âmir, çocuk 
yaştaki Hişâm’ı vesâyeti altına aldı.90 Böylece 399/1008 yılına kadar	
sürecek olan hâciblik, bir başka deyişle Âmirîler dönemi başlamış 
oldu.91 İbn Şüheyd’in doğduğu bu dönemdeki siyasî olayları, şairimiz 
İbn Şüheyd’in hayatını incelerken daha ayrıntılı olarak ele alacağız.  

İbn Ebî Âmir, ilk önce Slav92 kökenli askerlerden oluşan muha-
fız birliğini dağıtarak bu kuvvetlerin	 yerine	 Kuzey	 Afrika kökenli 
kendine sadık askerlerden yeni bir muhafız kıtası oluşturdu. Daha 
sonra	 belki	 de	 II. Hişâm’ın ne kadar âciz olduğunu göstermek için 
halifenin içinde yaşadığı ez-Zehrâ93 sarayının değer ve ihtişamını 
küçültmek maksadıyla bizzat kendisi için Kurtuba’nın doğusunda 
Medinetu’z-zâhire94 adında muhteşem bir saray inşâ ettirmiştir. İbn 
Ebî Âmir, halifeler gibi	ismini	hutbelerde okutmuş, kendi adına para 

                                                 
88  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/147;	Brockelmann,	 İslâm Milletleri, s. 203; “Endülüs 

Emevîleri”, İA,	IV/253-54. 
89  İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 
90  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	126. 
91  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148-50;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 203-206;	

Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî, s.	264;	Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	35-37. 
92  Başlangıçta kuzey ülkelerinden getirilen savaş esirlerine Slav adı verilmişse de, 

daha sonraları Endülüs dışından getirilen bütün köle ve esirlere “Slav” denmiş-
tir. Bu köle ve esirler genel olarak genç yaşta İslâmlaştırılıp orduda görevlendi-
rilmiştir. Bk. Brockelmann, İslâm Milletleri,	s.	204;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/829;	
“Slav”, EB,	XX/773-91. 

93  Bu	saray,	 III.	Abdurrahman tarafından câriyesi ez-Zehra’nın teşviki ile yaptı-
rılmıştır. Kurtuba’ya hâkim bir tepede inşa edilen saray, o dönemde Avru-
pa’nın en göz kamaştırıcı saraylarındandı. 1900’lü yıllarda yapılan kazılar sa-
yesinde kısmen toprak altından çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. İbn 
Haldûn, el-İber,	 IV/144;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/524-25;	 Brockelmann,	
İslâm Milletleri,	s.	200-201;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/828-29;	Heykel,	el-Edebü’l-
Endelüsî,	s.	183-84;	Ruggles, Gardens, Landscape, and Vision in the Palaces 
of Islamic Spain,	s.	53-85; Ruggles, “Madinat al-Zahrâ and the Umayyad Pala-
ce”, s. 25-32. 

94  el-Mansûr tarafından inşa ettirilen, dönemin göz kamaştırıcı saraylarından biri 
olan Medinetü’z-zâhire’nin bugün kalıntıları bile bulunamamıştır. Ayrıntılı bil-
gi için bk. İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, III/842; Na’nâî, 
Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	442. 
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ve mühür bastırmıştır.95 İbn Haldûn’a göre ülke dışına başarılı sefer-
ler düzenleyerek ülke sınırlarını genişleten İbn Ebî Âmir, özellikle 
kuzeydeki Hıristiyan prens ve krallıklara karşı şiddetli bir politika	
izlemiştir. Dış politika konusunda önceki halife ve yöneticilerden	
daha ileri görüşlülükle Kuzey Afrika politikasına ayrı bir önem vere-
rek, bu bölgede yayılmakta olan Şîa hareketlerinin Endülüs’e sıçra-
maması için büyük çaba harcamıştır.96  

İbn Ebî Âmir, 371/981 senesinde Leon Krallığına97 karşı yaptı-
ğı başarılı seferlerden sonra “el-Mansûr billâh” unvanını almıştır.98 
Henüz hayatta iken, oğlu Abdulmelik (ö. 399/1008)’i99 381/991 yı-
lında hâcibliğe getirmiştir. el-Mansûr çıktığı elli	 ikinci seferinden	
dönerken 393/1002 yılında ölmesi100 üzerine oğlu Abdülmelik,	 “el-
Muzaffer” unvanı ile babasının yerini aldı. Abdülmelik başarılı dış 
seferler yanında101, iç politikada da babası el-Mansûr’un yolundan 
giderek iç karışıklıkları askerî güç kullanarak bastırmıştır. Hâciblik 
yaptığı altı yıl boyunca devletin birliğini ve sükûnetini sağlamaya	
muvaffak olmuşsa da yerine talip olan kardeşi Abdurrahmân b. Ebî 
Âmir (ö. 400/1009)102 tarafından zehirletilerek öldürülmüştür.	 Bu	
                                                 
95  İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 
96  el-Mansûr’un Kuzey Afrika politikası hakkında geniş bilgi için bk. İbn Haldûn, 

el-İber, IV/148; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	456-62. 
97  Günümüz İspanya’sının kuzeybatısındaki bölgede tesis edilen bu krallığın 

başkenti Leon şehri hâlâ aynı isimle anılmaktadır. Şehir el-Mansûr tarafından 
378/987 yılında Endülüs Emevî devletine vergi veren eyaletler arasında katıl-
mıştır. Bk. Brockelmann, İslâm Milletleri,	s.	204;	Hitti,	 İslâm Tarihi,	III/779-
843; “Leon”, EB,	XIII/895. 

98  İbn Haldûn, el-İber,	IV/148;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	204;	Hitti,	İslâm 
Tarihi,	III/842;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	264. 

99  Babasının ölümünden sonra “el-Muzaffer” unvanı ile yönetimi eline alan Ab-
dülmelik b. Ebî Âmir hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hazm, Tavku’l-
hamâme,	 s.	20,	33;	ed-Dabbî, Buğye,	 s.	373-74; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148;	
Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	204-205;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/845; Na’nâî, 
Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	 s.	 469-83;	 Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 266;	
“Endülüs Emevileri”, İA,	IV/255. 

100  İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 
101  Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	445. 
102  Kardeşi Abdülmelik’ten sonra hâcibliğe gelen Abdurrahman b. Ebî Âmir “en-

Nâsır li-dinillâh” unvanını almıştır. Halk ve özellikle din adamları tarafından 
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olay, beraberinde iç karışıklıkların süratle tırmanmasını da getirmiş-
tir.103 

Abdülmelik	 el-Muzaffer’den sonra hâcibliğe getirilen kardeşi 
Abdurrahmân b. Ebî Âmir ihtirasta babasından ve kardeşinden daha 
ileri gitmiştir. “en-Nâsır lî-dînillâh” unvanını aldıktan sonra etkisiz 
hâle getirilmiş olan halife Hişâm’a baskı yaparak 399/1008	senesin-
de, halifenin ölmesi durumunda yerine kendisinin halef olması yö-
nünde bir ferman çıkartmıştır.104 Ancak	bu	fermanla	tahttan	mahrum	
edilen	 Emevîler, Abdurrahman’ın seferde	 olduğu bir sırada isyan 
çıkararak halife Hişâm’ı III. Abdurrahmân’ın torunlarından II. Mu-
hammed (ö. 401/1010)105 lehine	tahttan	feragat	etmeye	mecbur	ettiler	
ve II. Hişâm’ı hapsedip	 yerine II. Muhammed’i “el-Mehdî billâh” 
unvanı ile tahta	oturttular	(399-401/1008-1010). Abdurrahmân b. Ebî 
Âmir ise aynı yıl sefer dönüşü II. Muhammed’in adamları tarafından 
öldürülmüştür.106 

Küçük yaşta tahta oturan ve tamamen etkisiz bir durumda kalan 
halife II. Hişâm zamanında başlayan istikrarsızlıklar, Âmirilerin yö-
netimi ele aldıkları dönemde (366-399/976-1008)	 de	 zaman	 zaman	
etnik	kökene dayanan ayaklanmalar, taht mücadelesi için çıkan isyan-

                                                                                                                 
sevilmiyordu. Annesi kuzeydeki Hıristiyan krallarından birinin kızı olduğun-
dan annesinin babasına nisbetle “Sanchol” diye lâkaplandırılmıştı. Bk. İbn 
Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	20,	49;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	373-74; İbn Haldûn, el-
İber,	 IV/148;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 205;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, 
III/845; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	 s.	 483-93;	 Heykel,	 el-Edebü’l-
Endelüsî, s. 254; “Endülüs Emevileri”, İA,	 IV/254-55; Dickie, “Ibn Suhayd”, 
al-Andalus,	XXIX/254. 

103  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148-49;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 205;	Hitti,	
İslâm Tarihi,	III/845;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	266;	Nykl, Hispano Ara-
bic Poetry,	s.	69. 

104  İbn Haldûn, el-İber,	IV/148;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/845;	Dickie, “Ibn Suhayd”, 
al-Andalus, XXIX/254. 

105  Muhammed b. Hişâm b. Abdilcebbâr b. Abdirrahman en-Nâsır, “el-Mehdî” 
unvanı ile tahta oturmuşsa da hilâfeti iki yıl olmadan öldürülmüştür. Bk. el-
Humeydî, Cezve,	s.	18-19; İbn Hazm, Tavku’l-hamâme, s. 49; İbn Haldûn, el-
İber,	IV/150;	Brockelmann,	İslâm Milletleri, s. 205; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-
Emeviyye,	s.	509-511. 

106  İbn Haldûn, el-İber,	IV/150;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	205. 
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lar ve dış tehditler şeklinde devam etmiştir. Bütün bu	olumsuzluklar, 
Endülüs’ü tekrar eskiye, iç istikrarsızlıkların hâkim olduğu dönemle-
re benzer bir duruma getirmiştir ve nihayet “el-Mehdî” unvanı ile 
tahta	 oturan	 II. Muhammed dönemine gelindiğinde ülke yıkılmanın 
eşiğine gelmiştir.  

II. Muhammed hilâfete geldikten sonra ilk yaptığı şey, İbn Ebî 
Âmir tarafından ez-Zehrâ sarayına nazire olarak yaptırılan               
el-Medinetu’z-zâhire’yi yerle bir etmek olmuştur. Daha sonra ise 
Âmirilere çok bağlı olan Berberîleri görevlerinden uzaklaştırmış ve 
kendi halifeliğini onaylamayanların başlarını vurdurmuştur.107          
el-Mehdî, bu hareketleri ile zalim ve kana susamış bir insan olarak 
görülmekteydi. Çok geçmeden bütün gruplar el-Mehdî’ye olan kinle-
rini ayaklanarak gösterdiler. Halifeyi tahtından indirerek yerine 
Emevî hanedanından Süleyman b. el-Hakem’i108 “el-Musta’în billâh” 
unvanı ile hilâfete	 getirdiler.109 İsyancıların elinde kalan eski halife 
el-Mehdî, bazı ayrılıkçı guruplarla iş birliği yaparak Süleyman’a	kar-
şı bir hareket başlatmış ise de	bir	 sonuç alamayarak sonunda katle-
dilmiştir. Uzun süren bu taht mücadelesinin ardından çok kısa bir 
süre önce hilâfete getirilen Süleyman el-Musta’în tahttan	 indirilerek	
401/1010	 tarihlerinde,	 yerine	 hapiste	 olan	 II. Hişâm’ı tekrar halife 
ilân	ettiler.110  

Tamamen parçalanmakta olan ülke, çok kısa aralıklarla	 vuku	
bulan bu taht değişiklikleriyle daha da sıkıntılı durumlara düştü. İkin-
ci	kez	tahta	oturan	II. Hişâm döneminde özellikle Berberîlerin ayak-
lanmaları, Kurtuba’yı ve Medinetu’z-zehrâ sarayını yağmalamaları, 
                                                 
107  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/149-51;	Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 205;	Hitti,	

İslâm Tarihi,	III/846. 
108  Endülüs Emevî devletinin içten içe kaynadığı ve yıkılmanın eşiğinde olduğu 

bir dönemde, 401-402/1009-1010	ve	404-407/1013-1016	 tarihleri arasında iki 
kez tahta oturan Süleyman el-Musta’în ilme ve edebiyata çok düşkün bir kişili-
ğe sahipti. Ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	19-22; İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	 I/35-48; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/150-51;	 Hitti,	 İslâm Tarihi,	 III/846;	
Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	507-509,	514-18. 

109  İbn Hazm, Tavku’l-hamâme, s. 48; ; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/36;	Heykel,	el-
Edebü’l-Endelüsî,	s.	345. 

110  İbn Haldûn, el-İber,	IV/150-51;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
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halkı kılıçtan geçirmeleri ve öldürücü hastalıkların tüm ülkeye ya-
yılması gibi ürpertici manzaralar, dış düşmanlara cesaret vermiştir.  

402/1011 yılına gelindiğinde ülke tam bir kargaşa içerisinde 
idi.	Berberîler Kurtuba’yı kuşattıysalar da şehre girmeye muvaffak 
olamadılar. Ancak 403/1012 yılında bu emellerine kavuşarak şehri 
yakıp yıktılar.111 Suçsuz insanları, ilim	ve	edebiyat	ehli	âlim kişileri 
de öldürdüler. Berberîlerle birlik olan Süleyman el-Musta’în 
404/1013 yılında tekrar tahta oturdu ve bütün iktidar ile nüfuzunu	
ihtilâlci yandaşları Berberîlere bırakmak zorunda kalmıştır.112 Kurtu-
balılar da buna karşılık İdrisî113 hanedanına mensup Sebte114 valisi	
Ali	b.	Hammûd (ö. 408/1018)’u115 yardıma çağırdılar. Oldukça muh-
teris bir yaratılışı olan Ali b. Hammûd (407-408/1017-1018)	 Ber-
berîlerin de desteğini sağlayarak Kurtuba’yı ele geçirmiş ve kendisini	
halife	 ilân etmiştir. Böylece Endülüs yönetimini yaklaşık on bir yıl 
süre ile ellerinde bulunduracak olan Hammûdîler dönemi (407-

                                                 
111  İbn Haldûn, el-İber, IV/151; “Endülüs Emevileri”, İA,	IV/255. 
112  Brockelmann,	İslâm Tairihi, s. 205; “Endülüs Emevileri”, İA,	IV/255;	Heykel,	

el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	345;	Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	514-18. 
113  Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ın torunu olan İdris b. Abdillâh, Medine’de kendi-

sinin	de	dâhil olduğu bir ayaklanmada başarılı olamayınca 169/785 yılında ka-
çarak Kuzey Afrika’ya Fas dolaylarına gelmiştir. Burada kendi önderliğinde 
yaklaşık iki yüzyıl (172-364/788-974) süren bir hükümdarlık kurmuştur. Şiîle-
rin tarihte kurdukları ilk hükümdarlık olan bu hanedanlık, Endülüs Emevî hali-
felerinden II. Hakem tarafından tarih sayfasından silinmiştir. Bk. İbn Hazm, 
Tavku’l-hamâme, s. 155; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/12-14;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, 
III/705-706. 

114  Kuzey	Afrika kıyısında yer alan şehir Fenikeliler tarafından kurulmuştur. V. 
yüzyılda Vandallar tarafından istilâ edilen Sebte, sırasıyla Bizans, Arap ve 
Berberî hâkimiyetine girmiştir. III. Abdurrahman tarafından 319/931 yılında 
Endülüs Emevî halifeliği topraklarına katılmıştır. 1956 yılında bağımsızlığını 
kazanan Fas idaresine geçmiştir. Bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	 s.	 102;	
Yâkût, Mu’cemü’l-büldân, III/182-83;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, III/779; “Cueca”, 
EB, V/176; “Septe”, ML,	XI/191. 

115  Endülüs’te hüküm süren Hammûdî hanedanının kurucusu Ali b. Hammûd 
hakkında geniş bilgi için bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	 s.	 155-56;	 el-
Humeydî, Cezve, s. 22; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/152-53;	Brockelmann,	 İslâm 
Milletleri,	 s.	 205-206;	 Hitti,	 İslâm Tarihi,	 III/847-48;	 Heykel,	 el-Edebü’l-
Endelüsî,	s.	345. 
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418/1017-1027) başlamış oldu.116 Süleyman el-Musta’în öldürülmüş-
se de çok geçmeden Ali b. Hammûd	da	aynı akıbete uğrayarak katle-
dilmiştir.117 Süleyman’ın tahttan indirdiği II. Hişâm’ın âkıbeti ise	
günümüzde bile aydınlığa kavuşmamıştır. Bazı kaynaklar,	 onun	 bu	
karmaşada öldürüldüğünü ileri sürürken bazıları da İspanya’dan ka-
çıp şarkta mütevazı bir hayat sürdükten sonra vefat ettiğini naklet-
mektedirler. Baskıcı yönetimi ile halkı bıktıran Ali b. Hammûd	 da	
Emevî yanlılarınca öldürülünce Emevî soyundan	 IV. Abdurrahman 
(ö. 408/1018)118 “el-Murtezâ” unvanı ile hilâfete	gelmiş ise de birkaç 
hafta sonra o da öldürülmüştür.119 

Sürekli bir arayış içerisinde olan Kurtuba halkı, bu	sefer	de	Ali	
b. Hammûd’un kardeşi Kâsım b. Hammûd (ö. 427/1035)’u120         
“el-Me’mûn” unvanı ile halife ilân	 ettiler.121 Kâsım’ın, Berberîlerin 
öteden beri süregelen tutumlarını yakından bildiği için onlara fazla	
itimat	etmeyip başka destekler araması, Berberîler arasında huzursuz-
luğa neden olmuştur. Bu karışıklığı kendi lehine kullanan Ali b. 
Hammûd’un oğlu Yahyâ b. Ali (ö. 426/1034)122, Berberîlerin yardı-
mıyla123 amcasını azledip iktidarı ele geçirdikten sonra (412-
413/1021-1022)	 tahttan	 indirip	 hapsettiği amcası Kâsım’ı da 13 yıl 
sonra isyana teşvik ettiği gerekçesi ile idam ettirmiştir. Özellikle 

                                                 
116  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/152-53; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	 s.	 518-

23;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	345. 
117  Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 205;	 Provençal, La Civilisation arabe en 

Espagne, s. 186. 
118  Yirmi iki yaşında tahta oturan XIII. Endülüs Emevî halifesi IV. Abdurrahman 

b. Muhammed hakkında geniş bilgi için bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	49;	
Hitti,	İslâm Tarihi, III/846; “Endülüs Emevileri”, İA,	IV/255. 

119  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
120  408-412/1018-1021 yılları arasında tahtta kalan ve yeğeni tarafından tahttan 

indirilen Kâsım b. Hammûd hakkında geniş bilgi için bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	
22-24; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/158;	 Hitti,	 İslâm Tarihi,	 III/848;	 Heykel,	 el-
Edebü’l-Endelüsî,	s.	346. 

121  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 12; İbn Haldûn, el-İber,	IV/158. 
122  Hammûdîlerin Endülüs’teki son temsilcisi hakkında geniş bilgi için bk. el-

Humeydî, Cezve,	 s.	 22-24; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/158;	 Hitti,	 İslâm Tarihi, 
III/848;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	346. 

123  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	346. 
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Hammûdilerin iktidarı ellerinde bulundurdukları 407-413/1016-1022	
tarihleri arasındaki dönemde vuku bulan isyan ve ayaklanmalar, dev-
leti sona doğru getirmiştir.124 

Yaklaşık yedi yıl süreyle Emevî hanedanına mensup olmayan 
kişilerce yönetilen Kurtubalılar, 413/1022 yılında silâha sarılarak 
Yahyâ b. Ali’yi ve yandaşlarını şehirden kovdular.125 Kurtuba’nın 
bağımsızlığını ilân etmeyi müteakip de Emevî hanedanından V. Ab-
durrahman (ö. 414/1025)’ı126 (413/1023)	 “el-Mustahzir” unvanı ile 
halife	 ilân ettiler.127 Aynı yıllarda ülkenin diğer yöreleri ise merkezî 
otoriteye sözde bağlılık içinde olan birçok küçük emirliklere ayrılmış 
durumdaydı.128 Edebiyat ve şiir meraklısı Abdurrahman’ın da âkıbeti 
kendisinden önceki halifelerinkinden farksızdı. O	da	hilâfete	gelme-
sinden	kırk beş gün gibi kısa bir süre sonra öldürülmüştür.129 Abdur-
rahman’dan sonra hilâfete	 yine	 Emevî hanedanlarına mensup III. 
Muhammed (ö. 416/1025)130 “el-Mustekfî billâh” (414-416/1023-
1025)	unvanı ile halife ilân	edildi. Zevk ve sefaya düşkün131 III. Mu-
hammed’in halkın nefretini kazanması, haciblik	ve	vezirlik	gibi	ma-
kamlara yeteneksiz kişileri getirmesi, İbn	Hazm (ö. 456/1064)132 gibi	

                                                 
124  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/153;	 Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	 XXIX/255,	

268. 
125  Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/272. 
126  XIV. Endülüs Emevî halifesi V. Abdurrahman b. Hişâm hakkında geniş bilgi	

için bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/48-59;	el-Merrâkuşî, el-Mu’cib,	s.	54-55; İbn 
Haldûn, el-İber,	IV/153;	Hitti,	İslam Tarihi, III/846; Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-
Emeviyye,	s.	523-25. 

127  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/48,	78;	Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/255,	
273. 

128  İbn Haldûn, el-İber,	IV/151. 
129  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, II/12; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/155. 
130  XV. Endülüs Emevî halifesi III. Muhammed hakkında bk. el-Merrâkuşî, el-

Mu’cib,	 s.	 55-56; İbn Haldûn, el-İber,	 IV/152;	 Hitti,	 İslam Tarihi,	 III/847;	
Na’nâî, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye,	s.	525-31. 

131  Hitti,	İslam Tarihi,	III/847. 
132  Endülüs’ün yetiştirdiği büyük fıkıhçı ve edebiyatçı Ebû Muhammed	 Ali	 b.	

Ahmed b. Sa’îd b. Hazm hakkında geniş bilgi için bk. İbnu’l-İmâd, Şezerâtü’z-
zeheb,	 III/299/301;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/167-90; Kehhâle, Mu’cem, 
VII/16-17;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 V/59;	 Corriente,	 Arabic Literature,	 s.	 133;	
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meşhur ilim	adamlarının da dâhil olduğu birçok kişinin tutuklanması, 
Kurtuba halkını ikinci kez Hammûdilere	başvurmaya mecbur bırak-
mıştır. Kurtuba eşrafından bir grup Kurtuba’dan kovulduktan sonra 
Mâleka’da hüküm sürmekte olan Yahyâ b. Hammûd’a başvurarak 
kendilerini bu durumdan kurtarmasını istediler. III. Muhammed,	
Yahyâ’nın Kurtuba’ya saldıracağı haberinden telâşlanıp kaçmaya 
kalkışmışsa da yakalanıp öldürülmüştür. Yahyâ, eşrafın isteğine uya-
rak	 416/1025 yılında Kurtuba’ya girmiştir.133 Bir müddet sonra da 
şehir idaresini bir komutanına bırakarak 417/1026 yılında	Mâleka’ya 
geri dönmüştür. Böylece şehri kendisine bağlamışsa da halk Berberî 
asıllı bu komutanın da idaresinden memnun kalmamıştır.134 Şehrin 
idaresi gittikçe daha kötü bir durum alınca, büyük ümitlerle Emevî 
soyundan	 III. Hişâm’ı135 “el-Mu’tezz billâh” unvanı ile halife ilân	
ettiler. 413-422/1022-1030 yılları arasında vuku bulan isyan ve ayak-
lanmalarla136 tamamen karmaşık hâle gelen yönetimi III. Hişâm da 
bir	 istikrara	 kavuşturamayınca, Kurtuba halkı toplanarak halifeliğin 
kaldırılmasını bir çözüm olarak görmeye başladılar. Nihayet 
422/1034 yılında toplanan şehrin ileri gelenleri halifeliğin kaldırılma-
sına ve şehir idaresinin de günümüzde devlet konseyi olarak	isimlen-
dirilen meşveret meclisine bırakılmasına karar verdiler.137 

Daha önce de değinildiği üzere Hammûdîler tarafından kesinti-
ye uğratılan Emevî hilâfeti, nihayet 422/1031 yılında III. Hişâm’ın 
tahttan	indirilmesiyle son bulmuştur. Geride kalan yıkıntılar üzerinde 
                                                                                                                 

Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/215;	Nicholson,	A Literary History of the Arabs, 
s.	426-28;	Pellat, “İbn Hazm”, s. 27-87;	Brockelmann,	Suppl.,	I/692-94. 

133  Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 346-47; Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus, 
XXIX/277. 

134  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	347. 
135  Endülüs Emevî devletinin son halifesi olan ve 418-422/1027-1031 yılları ara-

sında hilâfette bulunan Hişâm b. Muhammed b.	Abdilmelik	b.	Abdirrahman’ın 
ölüm tarihi kesin olarak tespit edilememekle birlikte 428/1036 olarak rivayet 
edilmektedir. Bk. İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/26-30;	Hitti,	İslam Tarihi,	III/848;	
Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	347. 

136  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/515;	Dozy, Historia, s.	584;	Dickie, “Ibn Suhayd”, 
al-Andalus,	XXIX/255;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	347. 

137  Hitti,	 İslam Tarihi,	 III/848;	 Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	 XXIX/283;	
Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	348. 
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ise bir sürü küçük devletçikler kendi aralarında kardeş kavgalarına 
tutuşmuşlardır.138 Düvelü’t-tavâif139 olarak isimlendirilen bu dönem-
de sayıları 20 ilâ 23 arasında değişen devletçik ortaya çıkmıştır.140 
Daha sonra ise teker teker Hıristiyan krallıklar tarafından fethedildi-
ler	ve nihayet bunların sonuncu Gırnata Emirliğinin de 898/1492’de 
fethedilmesi	ile	müslüman Endülüs, tarih sayfasından silinmiştir.141 

                                                 
138  İbn Haldûn, el-İber,	IV/154-55;	Hitti,	İslam Tarihi,	III/851. 
139  “Mulûku’t-tavâif” olarak bilinen bu dönem için bk. İbn Haldûn, el-İber, 

IV/152;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	206-207;	Abbas,	Târîhu’l-edeb,	II/6-
31. 

140  Nykl,	Hispano Arabic Poetry,	s.	69. 
141  Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	232;	Nykl,	Hispano Arabic Poetry,	s.	70. 
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B. SOSYO-EKONOMİK HAYAT 

1. Etnik Yapı 
Endülüs, merkezi Şam’da bulunan Emevî İmparatorluğuna bağ-

lı bir eyalet hâline geldikten sonra din farklılığı ve etnik köken olmak	
üzere iki ayrı biçimde içtimaî şekillenmeye sahne olmuştur. Dinî açı-
dan, Müslümanlar ve zimmîler (gayr-ı müslimler) olarak iki guruba 
ayrılan Endülüs halkı, ırk bakımından ise İspanyol kökenli Hıristiyan 
ahali	ile Müslüman kesimi oluşturan Araplar, Berberîler ve doğu kö-
kenli	Arap	olmayan	Müslümanlardan	 (mevâlîden) oluşmaktaydı. Bu 
Müslüman kesim Endülüs’e fetihle	birlikte	veya	daha	sonra	dışarıdan 
geldiklerinden dolayı Vâfidîler olarak isimlendirilmişlerdir.142 Diğer 
kesim	ise	Avrupa’dan getirilen kölelerden oluşmaktaydı.  

Vâfidîleri oluşturan gruplardan	ilki	olan	Araplar Endülüs’e do-
ğudan, farklı zamanlarda ve farklı sayılarda gelmişlerdir. 93/712 yı-
lında Mûsâ b. Nusayr ile Endülüs’e giren ve çoğunluğu Kureyşliler-
den oluşan ilk	guruba	Belediyyûn,	onu	takip	eden	97/716 yılında	Su-
riyeli askerlerin oluşturduğu ikinci guruba ise Şâmiyyûn adı verilmiş-
tir.143 Endülüs fatihi Târık b. Ziyâd’ın ordusunun çoğunluğunu oluş-
turan	 Berberîler ise Endülüs’e Kuzey Afrika’dan geçmişlerdi. 
Vâfidîlerin	 son	 grubu olan mevâlî ise	 Araplarla	 birlikte	 onlara	 tabi	
olarak bu ülkeye gelmişler, zamanla da çoğu gerçek kökenlerinin 
nereye dayandığını unutmuşlardır. Başlangıçta azınlıkta	 olan	 ve	 sa-
dece şehirlerde ikamet eden Araplar144, sayı bakımından azınlık ol-
malarına rağmen fetihten Endülüs Emevî hâkimiyetinin son bulduğu 
422/1031 yılına kadar gerek idarî, gerekse	 sosyo-ekonomik hayatın 
hâkimi durumunda idiler. İslâm öncesi dönemlerden beri süregelen 
asabiyetçilik ve kabile çekişmeleri, genellikle	 Kays ve	 Yemenliler 
olmak üzere Endülüs’te de sık sık görülmüştür. Berberîler,	hem	fet-
                                                 
142  Endülüs’teki Arap, Berberî ve mevâlînin oluşturduğu kesim hakkında bk. 

Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	66-71. 
143  el-Humeydî, Cezve,	s.	5;	Provençal, Histoire, IV/51. 
144  Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	32. 
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hin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamalarına, hem de sayı bakı-
mından Araplardan daha fazla olmalarına145 rağmen, idarî hayatta	
Araplar kadar etkili olamadılar. Ancak bu durum İbn Ebî Âmir’in 
yönetimi ele aldığı devrede değişmiştir. Berberîler	devlet	kademele-
rinde, özellikle de ordunun idaresinde çok nüfuzlu bir	duruma	geldi-
ler. Araplar vasıtasıyla İslâm dinini daha yakından tanıma fırsatı bul-
dular	ve kısa bir sürede de Arapça’yı konuşur duruma geldiler.  

Doğudan gelen ve çoğu Fars kökenli mevâlî ise sayıca az olma-
larına rağmen, Müslüman Endülüs’ün tesisine sağladıkları destekten 
ötürü doğudaki konumlarının aksine Endülüs’te siyasî ve idarî hayat-
ta önemli rol oynadılar.  

İspanya’nın yerli halkından İslâmiyet’i kabul edenlerin oluştur-
duğu “Muvelledûn” ise, III./IX. yüzyıl ortalarından itibaren Müslü-
man nüfusun çoğunluğunu teşkil ediyordu. Câhiliyye döneminden	
beri süregelen kabile asabiyetçiliğinden dolayı bazı Araplar kendile-
rini	 Muvelledûn’un üstünde gördüler. Bu	 durum	 Arap-Muvelledûn	
düşmanlığının doğmasına ve bu iki zümre arasında da zaman zaman 
çetin savaşlara yol açmıştır.146 III. Abdurrahman döneminde ekono-
mik	 ve	 siyasî istikrarın sağlanması, eğitimin yaygınlaşması, idarî 
hayatın toplumun bu kesimine açılması ve kabile anlayışının körel-
tilmesi gibi önlemlerin alınması sonucu Araplarla Muvelledûn	 ara-
sındaki düşmanlık zaman içerisinde körelmiştir.147 

Endülüs’te	 Müslüman halkı oluşturan bir diğer kesim 
“memâlik” adı verilen köleler, Avrupa’nın birçok yöresinden ve özel-
likle	de	Slav bölgesinden küçük yaşlarda çeşitli şekillerde	toplanarak 
köle tacirleri tarafından İspanya’nın çeşitli pazarlarında satılıyorlardı. 
Müslüman Endülüs döneminde aslı Slav olmasa da tüm köleler Slav-
lar anlamına gelen “Sakâlibe”148 olarak isimlendirilmişlerdir. Sakâli-
                                                 
145  Kesin	 olmamakla	 birlikte Endülüs’ün fethi esnasında Berberîlerin sayılarının 

on iki bin civarında olduğu rivayet edilmektedir. Bk. Hâlis, İşbiliyye fi’l-
karni’l-hâmis, s.	29. 

146  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	118. 
147  Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	66	vd. 
148  Sakâlibe hakkında geniş bilgi için bk. Lağzivî, Edebü’s-siyâse,	s.	71-73;	Hâlis, 

İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	32. 
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be	 denilen	 bu	 etnik	 gurup, I. Abdurrahman ed-Dâhil döneminden 
(756-789)	itibaren	kendilerini	hissettirmeye	başlamışlardır.149 

Eski	dinleri	olan	Hıristiyanlık veya	Yahudilikte	kalan İspanyol	
kökenli halk ise, fetih esnasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde can 
ve	mal	emniyetine,	dinlerini, mabetlerini, örf ve âdetlerini	muhafaza	
hakkına sahiptiler. Bunlara karşılık devlete cizye ve haraç ödüyorlar-
dı. Bu halk kesimi zamanla İslâm kültürünün tesiri altında kaldılar.	
Ana dillerinin yanı sıra, yazı ve konuşma dili olarak Arapçayı da kul-
lanır hâle geldiler. Günlük hayatlarını ilgilendiren pek çok hususta	
Müslümanları taklit ediyorlardı. Bundan dolayı bu halk kesimine	
Araplaşanlar anlamında “Musta’ribûn” deniliyordu. Ordu	ve	devletin	
farklı müesseselerinde önemli görevler alan bu zümre idarî,	sosyal	ve	
ekonomik	hayata katkıda bulundular. Bu cemaat, Arapça ve Latince-
ye	vâkıf olduklarından Endülüs ile	Avrupa’nın diğer ülkeleri arasın-
daki kültür alışverişinde köprü vazifesi görüyordu. 

Bu kadar birbirinden farklı etnik kökenlere mensup bu grupları 
birbirine bağlayan asıl faktör, en üstün sınıf olarak kabul edilen Arap-
ların zaman içerisinde bu gruplarla beşerî kaynaşması sonucu Endü-
lüs halkını doğurmuş olmasıdır.150 En	mübalâğalı rakamlarla sayıları 
kırk bini geçmeyen	 ve	 yerli	 halka	 nazaran	 azınlık durumundaki bu	
Araplar İslâmlaşmanın ve Araplaşmanın ana potansiyelini oluşturu-
yordu. Bu kaynaşma sonucu oluşan Endülüs halkının hangi kanı daha 
fazla taşıdığını, Arap mı yoksa İspanyol mu konusunda doğulu ve 
batılı bilim adamları her zaman birbirlerine zıt fikirler ileri sürmüş-
lerdir. Doğulu araştırmacılar, bu halkta İspanyol kanı olmakla birlikte 
bunun sadece küçük bir karışım olduğunu ve	gerçekte bu halkın Arap 
kanı taşıdığını iddia ederken batılı ve özellikle de Asin Palacios ve	
Julian	 Ribera gibi İspanyol araştırmacılar bunun tam aksini savun-
muşlardır. Hatta bunlardan Julian Ribera’nın kendince gösterdiği 
matematiksel	 bir	 teori	 ile	 Arap ırkının İspanyollar içerisinde tama-
men eridiği varsayımında bulunduğunu Ahmed	Heykel nakletmekte-
dir.	 Ribera	 bu	 teorisini	 ispat ederken de Arapların normal bir göç 

                                                 
149  Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	191. 
150  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	30-31. 
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şeklinde değil de, savaş maksadıyla ülkelerinden ayrılan ordularla 
İspanya’ya geldiklerini ve dolayısıyla kadınlarını getirmedikleri için 
ailevî hayatlarını İspanyol asıllı kadın ve kızlarla evlenmek suretiyle	
sürdürdüklerini ileri sürmektedir. Bu görüşüne de, başlangıç noktası 
olarak kabul ettiği Endülüs Emevî devletinin	kurucusu	Abdurrahman	
ed-Dâhil’in (113-172/731-788)	annesinin	Arap olmadığını, yarı Arap 
sayılacağını ve bunu takip eden emirleri de bu şekilde taşıdıkları kan 
bakımından oranlayarak ve çok küçük bir orandan ibaret olduğunu 
iddia	 ederek Endülüs halkının İspanyalı Müslümanlar olduğunu151 
ispata çalışmıştır.  

Doğulu araştırmacılar ise çocuğun nesep bakımından babaya 
intisap ettiğini ve Endülüs’te babası Arap soyundan gelen tüm çocuk-
ların, torunların, torunlarının çocukları velhasıl tüm neslin sayıldığını 
ve bunların da babaları gibi Adnan ve	Kahtân kavimlerine	mensup	
olduklarını ileri sürmektedirler.152  

Endülüs halkını oluşturan bu grupları,	etnik köken veya taşıdık-
ları kan bakımından mutlaka	 bir	 soya dayandırmak doğru olmasa	
gerektir. Görünen	 odur	 ki bu	 halk, çeşitli etnik kökenlere sahip ol-
makla	birlikte beşerî ilişkileri sonucu birbirleriyle	kaynaşarak gerek 
fiziksel ve gerekse de düşünce bakımından kendi asıl kökenlerinden 
farklı bir toplum meydana getirmişlerdir. 

Ancak	bu insanların hangi	 tarafa	daha	fazla	benzedikleri soru-
suna, fiziksel olarak batıya, düşünce yapısı bakımından ise doğuya 
cevabının verilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız. Zira Endü-
lüs’e geçen Arapların kırk bin civarında, İspanyolların ise bu dönem-
de	milyonlarla ifade edildiğini göz önüne aldığımızda, doğal olarak 
fiziksel benzerliğin İspanyol ağırlıklı olacağını düşünmek gerekiyor. 
Buna	 mukabil, istisnaî bazı özellikleri bir kenara bıraktığımızda 
inanç, kültür, edebiyat ve sanat gibi düşünceyi oluşturan	 unsurlar	
bakımından Arap oldukları kabul edilebilir. 

                                                 
151  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	35-36. 
152  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	34-35. 
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Endülüs’e göç eden153 Vâfidîlerin	 ikinci	 grubunu	 Berberîler 
oluşturmaktaydı. Fetih esnasında en az Araplar kadar	 etkin	 bir	 rol 
oynayan	Berberîler, Endülüs’e ilk kez görev aldıkları fetih ordusuyla 
birlikte	 gelmişlerdir. Ancak fethin başarı ile neticelenmesini mütea-
kip ise çok sayıda Berberî Kuzey	Afrika’dan Endülüs’e göç etmiş-
tir.154 Berberîler de Endülüs’e Araplar gibi topluca değil de gruplar 
hâlinde	gelmişlerdir.155 Vâfidîlerin üçüncü grubunu oluşturan mevâlî 
denilen Arap olmayan doğu kökenli	Müslümanlar ise Endülüs’e Su-
riyeli askerlerle birlikte girmişlerdir. Başlangıçta az miktarda olan bu 
grupta, doğuda	Emevîlerin yıkılmasından sonra Endülüs’e göç eden 
mevâlî gruplar sayesinde hissedilir bir artış gözlenmiştir. Gerek idarî 
ve	 gerekse	 askerî faaliyetlerde görev alan mevâlî grubun	Endülüs’e 
yaptıkları hizmetler oldukça büyüktür.156 Mevâlî kesimin	 sosyal	 se-
viyelerinin artması ile mevâli teriminin de değeri artmıştır.  

Endülüs toplumunu oluşturan bu gruplar arasındaki azınlıklar, 
ülkenin siyasî hayatına da yansımış ve siyasî bütünlüğü muhafaza 
etmek için idarecilerin zaman zaman askerî güç de olmak üzere çeşit-
li tedbirlere başvurmasına neden olmuştur. Ancak alınan bütün ted-
birler, Endülüs’ün sonunu hazırlayan kanlı iç çekişmeleri durdura-
mamıştır.  

Muhtelif emirlikler döneminde tayin	 edilen	 idarecilerin	 etnik	
kökenlerine bakıldığında,	idarî kadrolara büyük çapta Arapların geti-
rildiği görülmektedir.157 Ancak	III. Abdurrahman döneminde	izlenen	
politika	 ile	etnik	kökene dayanan ırkî taassup bir kenara bırakılarak 
umum politikası izlenmeye başlanmıştır. Böylece farklı kökenlere	
mensup	etnik	gruplar, yavaş yavaş müstakil bir zümre olma özelliğini 
                                                 
153  Kaynaklar, Endülüs’e yapılan göçlerin kara yoluyla mı, deniz yoluyla mı ger-

çekleştiği konusuna tam bir açıklık getirmemektedir. O dönemin sosyal ve 
ekonomik şartlarını göz önüne aldığımızda bu göçün başlangıçta kara yoluyla, 
daha sonraki dönemlerde ekonomik kalkınma ile başlayan denizaşırı ticaretlere 
paralel olarak az da olsa gemi ile yapıldığını söyleyebiliriz.  

154  Provençal, Histoire, IV/52-53. 
155  Provençal, Histoire, IV/52-53;	Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	265. 
156  İbn Hayyân, el-Muktebes,	II/22-49; Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	404	vd. 
157  Bu idareciler hakkında geniş bilgi için bk. İbn Hayyân, el-Muktebes,	 II/3-40;	

İbn Haldûn, el-İber,	IV/343. 
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kaybetmişlerdir. Öyle ki	 Cahiliye döneminden beri taassuba büyük 
bir önem veren Araplar bile	kendilerini	kabilelerine değil de bir şehre 
ya da bir bölgeye nispet etmeye başladılar. Arapların mensubu olduk-
ları kabilelerin unutulmaya başlanması karşısında II. Hakem döne-
minde	(350-366/961-976) Endülüslü Arapların nesep yönünden hangi 
kabileye mensup olduğunun tespitine çalışılmıştır.158 

2. Sosyal Tabakalar  
Endülüs toplumu arasında etnik ve dinî farklılık, toplumu oluş-

turan kesimlerin sosyal yapılarında da görülmekte idi. Fetih öncesi 
İspanyol toplumu aralarında bulunan tabakalar durumundaydı. Buna 
göre piramidin en üstünde asilzade ve büyük toprak sahiplerinin	oluş-
turduğu imtiyazlılar tabakası yer almaktaydı.159 

Toplumun bir diğer tabakasını ise “hürler tabakası” olarak isim-
lendirilen küçük çiftçiler ve küçük ticaret sahipleri oluşturuyordu. 
Halkın büyük bir çoğunluğunu teşkil eden ve	oldukça kötü hayat şart-
larında yaşayan bu kesim, ağır vergiler karşılığında derebeylere ait	
arazilerde çalışıyorlardı.160 

Toplumun en kalabalık kesimini oluşturan “köleler tabakası” 
ise	insan	olmaktan ziyade eşya olarak görülmekteydiler. Köleleri akıl 
almaz	muamelelere	 tabi tutan	 efendilerin	 bu	 tasarrufları, zaman	 za-
man	kölelerin ayaklanmalarına neden olmuştur.161 

Müslüman fatihlerin, aralarında uçurumlar bulunan bu halk ke-
simleri üzerinde nasıl bir rol oynadıklarını R. Dozy şöyle ifade et-
mektedir:	“Arap fethi İspanya için farklı oldu. Çünkü bu fetih, ülke-
nin asırlarca içinde kıvrandığı pek çok haksızlığın ve kötülüğün orta-
dan kalkmasını sağlayan bir inkılâp mahiyetindeydi… Alt tabakaların 
üzerinde nüfuz ve baskı kuran imtiyazlı sınıfın bu tasarrufuna	 son	
verilmesinin yanısıra, müsadere edilen toprakların halka dağıtılması 
ile mülk sahiplerinin sayısı arttı. Şüphesiz bu uygulama ziraatin	ge-

                                                 
158  Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	258-59. 
159  Chejne,	Historia,	s.	6. 
160  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	473-74. 
161  Geniş bilgi için bk. Dozy, Historia, II/35; Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	473-74. 
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lişmesinin sebeplerinden birisi olmuştur. Ayrıca orta ve alt tabakala-
rın hayat şartı da iyileşmeye başladı. İslâm dini köle âzadı konusunda	
Hıristiyanlığa kıyasla daha toleranslı idi.	Hz. Muhammed, Allah	hak-
kı için kölelerin âzat edilmesini	 telkin etmiştir. Böylece köle âzat 
etmek iyi	bir	dindarlık göstergesi hâline geldi… Ücret karşılığı Müs-
lümanların tarlalarını işledikleri gibi işleyen ve işleten çiftçilerin du-
rumları düzeldi.”162  

Fetih sonrası Arap ve Berberîlerin katılımı ile	 tam	bir	mozaik	
hâlini alan Endülüs toplumunu oluşturan kesimler arasındaki sosyal 
farklılıklar, fetih	öncesi ile kıyaslanamayacak kadar olmasa	da	 yine	
de hissedilir bir durumdaydı. 

İslâm	 fütuhatının Endülüs toplumu üzerinde reform niteliğin-
deki bu değişiklik, Endülüs’te yerleşmesini tamamlamayı müteakip 
daha sonraki yıllarda muhtemelen	XI.	yüzyılda	Avrupa’nın da sosyal 
yapısı üzerinde etkili olduğu kuvvetle	muhtemeldir.163  

Araplarla diğer halk kesimlerinin aynı konumda olduklarını 
söylemek doğru olmaz. Araplar “eşraf”, geriye kalan halk ise “am-
me” diye isimlendirilmekteydi.164 Hepsi için söylemek doğru olmasa 
da bazı Arap kabilelerinin kendileri dışındaki halka biraz tepeden 
baktıkları görülmektedir. Sanıyoruz ki onları bu büyüklüğe iten duy-
gu, kendilerini bir döneme damgasını vurmuş ve	birçok ülkeler fet-
hetmiş, İslâmiyet’in sancağını başarı ile taşımış bir imparatorluğun 
askerleri olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Onların bu duy-
guları yerli halktan Müslüman olanlar karşısında da hemen hemen	
değişmemiştir. Zira asker hüviyeti ile İspanya’ya gelmiş olan bu 
Araplar, Müslümanların eşitliğini ve kardeşliğini ortaya koyan pren-
sipleri henüz sindirememişlerdir.  

Ancak bununla birlikte yerli halkın durumu, Vizigotlar dönemi 
ile mukayese edilemeyecek derecede iyi bir gelişme kaydetmiştir.	

                                                 
162  Dozy, Historia,	II/49-51. 
163  Endülüs’teki bu reform hareketlerinin Avrupalı toplumlar üzerindeki etkisi 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Guichard, Les Musulmans de valence et la re-
conquete: (XIe - XIIIe siecles), I. ve II. bölümler. 

164  Bu konuda geniş bilgi için bk. Provençal, Histoire, V/93-129. 
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Daha önce de zikredildiği gibi Vizigotlar döneminde orta ve alt taba-
kalar önemli sıkıntılar yaşamaktaydı. Oysa İslâm	 hâkimiyetinden	
sonra soysal tabakalaşmaya büyük ölçüde son verildiği gibi Vizigot-
lar döneminde orta ve alt tabaka diye mütalâa edilen	halk	kesimleri-
nin de hayat şartlarında hissedilir bir iyileşme sağlandı. Toprak	sahibi	
olma	konusunda getirilen düzenlemelerle zenginliğin sadece bir ke-
simin tekelinde kalması önlenmiş oldu.165 

3. Dinî Yapı  
Vizigotlar döneminde İspanya toplumu	gerek	dinî, gerekse	sos-

yal ve etnik açıdan büyük bir farklılık içersindeydi. Bu dönemde yerli 
halk inanç bakımından Hıristiyanlar,	Yahudiler ve	putperestler	olmak	
üzere üç grupta toplanmaktaydı.166 Hemen	 hemen	 bütün kaynaklar, 
Müslüman fatihlerin İspanyol halkını İslâm	dinine	girmeye	zorlama-
dıkları konusunda müttefiktirler.167 Nitekim	fethin ilk yıllarında yerli 
yöneticiler ile Müslüman fatihler arasında yapılan ve yerli halkın din 
değiştirmeye zorlanmayacaklarını, dinî ve ailevî meselelerde	 tama-
men serbest kalacaklarını teminat altına alan antlaşma168 bunun	 en	
açık delilidir.  

Ancak bununla beraber zaman içinde Müslüman nüfusun hatırı 
sayılır bir biçimde artmış olması, yerli halkın Müslüman olması için 
gerek	idareciler	ve	gerekse	de	Müslümanlarca teşvik edilmiş oldukla-
rı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bazı kaynaklar bu teşvike gerekçe 
olarak, ilk yıllarda sayı bakımından küçük bir azınlık durumunda	
olan	Müslümanların sayıca üstün duruma geçmelerini sağlamak ol-
duğunu ileri sürmektedirler.169 Muvelledûn olarak	isimlendirilen	yerli	
Müslüman kesimin İslâmiyet’i seçmeleri konusunda, içinde bulun-
dukları sosyal ekonomik şartların etkili olabileceği söylenebilir. Bu 
faktörlerin başında Müslümanlığı kabul eden yerli halkın ekonomik	
durumu	 gelmektedir. Vizigotlar dönemiyle karşılaştırıldığında çok 

                                                 
165  Dozy, Historia,	II/35;	Provençal, Histoire, IV/46. 
166  Chejne,	Historia,	s.	16. 
167  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	38. 
168  Provençal, Histoire, IV/21. 
169  Provençal, Histoire, IV/46. 
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daha iyi olduğu görülür. Müslüman fatihler halka karşı hoşgörü ile 
davranıyor ve onlara aralarındaki hukukî sorunları kendi mahkemele-
rinde	halletme hakkı tanıyorlardı.170 

İspanya fatihleri, fetih öncesi gerek ekonomik ve gerekse de	
dinî bakımdan tabakalar hâlinde yaşayan İspanyol toplumunun	sosyal	
ve	 ekonomik yapısında da bir	 inkılâp başlatmışlardır. Yerli halktan 
ilkönce İslâmiyet’e girenlerin büyük çoğunluğunun orta sınıf ve köle-
lerden olması, İslamiyet’in	 bütün insanları eşit görmesi ve hepsine 
aynı derecede hürriyet tanımasından kaynaklanıyordu.171 Anlaşılaca-
ğı üzere İslâmlaşmanın en önemli faktörlerinden	birisi de yeni	fatih-
lerin	Vizigot toplumundaki	orta	ve	alt	tabakaların yaşadıkları güçlük-
leri bertaraf edici bir takım tedbirler getirmeleri olmuştur. R. Dozy, 
özellikle orta ve alt tabakaya mensup insanların İslâmiyet’i kabul 
etme	nedenlerini şöyle açıklamaktadır: “Müslüman fatihlerin hürriyet 
karşılığında İslâmlaşmayı esas alan tekliflerinin cazibesi karşısında 
kölelerin hiç tereddütsüz İslâm’ı kabul etmelerini garip karşılamamak 
gerekir.”172 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere İslâmlaşmanın en önemli 
faktörlerinden birisi, fetih öncesi Vizigot toplumundaki	 orta	 ve	 alt	
tabakaların yaşadıkları güçlükler ve bu sıkıntıların da Müslümanlar 
tarafından bertaraf edilmesi olmuştur. Bunlara	 ilâve	 olarak,	 tarihin	
her döneminde derin görüş ayrılıklarına neden olan Hıristiyanlığın 
akidesi üzerindeki tartışmalar, o dönemde de Hıristiyan yerli	 halkta	
derin tereddütler meydana getirmiş olabileceği ihtimalinin de	
İslâmlaşma hareketini kamçılayan faktörlerden olduğunu söyleyebili-
riz. İslâmlaşmayı hızlandıran başka bir faktör de, yerli halkla İspan-
ya’ya dışarıdan gelen	Arap	ve	Berberîler arasında kurulan karşılıklı 
ilişkiler	 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkilerin en başta geleni ise 
Berberî ve	 Arapların yerli kadınlarla evlenmeleri olmuştur.173 Bu	
kadınlar, evlilik	 yoluyla	 yerli	 halk ile Arap	 ve	 Berberîler arasında 
kültür köprüsünü kuruyorlardı. Kısa yoldan Arapçayı öğrendikleri 
                                                 
170  Dozy, Historia,	II/48. 
171  Dozy, Historia,	II/48-52. 
172  Dozy, Historia,	II/49-51. 
173  Provençal, Histoire, IV/52. 
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gibi, kocalarının da bunlar sayesinde yerli	halkın dilini öğrenmiş ola-
bileceklerini düşünebiliriz. Dil alanındaki bu gelişme, hiç kuşkusuz 
kültürel değerlerin diğer alanlarında da kendini göstermiştir.  

Özellikle I. Abdurrahman döneminde (139-172/756-788) Arap-
çayı yaygın bir	 dil	 hâline	 getirmek	maksadıyla başlatılan edebî ve	
kültürel faaliyetlerin174 bir	sonucu	olarak	Kurtuba, İşbiliyye, Tuleytu-
la gibi büyük şehirlerde yaşayan halkın çoğunluğu Arapçayı kullan-
maya başlamıştır. Arapçanın bu derece yaygınlaşmasına paralel ola-
rak	İslâmiyet de Endülüs’te hızla yayılmıştır. Öyle ki bu hızlı yayılış 
karşısında endişeye düşen Hıristiyan din adamları, Hıristiyan kitleyi	
Müslüman kesime karşı harekete geçirmiştir.175 Devlet	 yaklaşık on 
yıllık bir mücadeleden	sonra	harekete	son	vermeyi başarmıştır.176 

Yerli halkın İslâm’a girmesinin bir başka nedeni olarak da, 
özellikle Muhammed (208-273/828-886) döneminde hazinenin gelir-
lerinin azalması ve maliyenin bozulmasından dolayı Hıristiyan halkın 
vergi yükünün artırıldığı ve bu vergi yükünü ödemekte güçlük çeken 
Hıristiyanların da İslâm dinine girmek zorunda kaldığı rivayet edil-
mektedir.177  

Endülüs’te cereyan	 eden	 siyasî, içtimaî ve iktisadî olaylardan,	
İslâmlaşma hareketinin fetihten inhitat dönemine kadar devam ettiği-
ni görmekteyiz. Ancak Müslümanların hamiyetindeki İspanya yarı-
madasında yaşayan halkların tamamının Müslüman olduğunu söyle-
mek	 imkânsızdır.	 Bu	 konuda	 yapılan araştırmalar, Endülüs’teki	
İslâmlaşmanın VIII. yüzyıl sonunda büyük bir aşama katettiği, XII-
XIII. yüzyıllara gelindiğinde ise gayr-ı müslim kesimin azınlıkta kal-
dığı178 tahminleri yapılmaktadır. Araştırmamız esnasında Endü-
lüs’teki farklı dinlere mensup halk	kesimlerinde sağlıklı bir sayımın 
yapıldığını gösterir bir kaynağa rastlamadık. Bu konuda verilen	 ra-
kamlar tahmin	ve	varsayımdan öteye gitmemektedir.179 
                                                 
174  Chejne,	Islamisation and Arabisation in al-Andalus, s.	69. 
175  Chejne,	Historia,	s.	36. 
176  Dozy, Historia,	II/82-114. 
177  Dozy, Historia,	II/135. 
178  Glick,	Islamic and Christian Spain,	s.	33-35. 
179  İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib,	II/91. 
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Fetih sonrası Endülüs toplumu	 dinî açıdan, Müslümanlar ve 
zimmîler	olarak	iki	grupta mütalîa	edilebilir.180 

Fethin ilk yıllarında Araplar, Berberîler ve	 mevâlîden oluşan 
kesime,	Endülüs’te İslâmiyet’in yayılması sonucu, başlangıçta “Me-
saleme”181 daha sonra Muvelledûn olarak isimlendirilen İspanyol	
kökenli Müslümanlar da katılmıştır. Başlangıçta azınlıkta olan bu 
kesim, İslâmiyet’in yayılmasına paralel olarak artarak	III/IX. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Müslüman nüfusun çoğunluğunu teşkil eder 
duruma gelmiştir.  

Dinî açıdan toplumun diğer kesimini oluşturan gayr-ı müslim	
grup	 ise	Hıristiyan ve	Yahudilerden oluşmaktaydı. “Acem”, “moza-
rabs” veya “Musta’ribûn”182 olarak isimlendirilen Hıristiyanlar,	baş-
langıçta Endülüs toplumunun çoğunluğunu teşkil etmekteydi.	Ancak	
İslâmiyet İspanya’da hızla yayılmaya başlayınca, bunların sayıları 
zamanla azalmış olmakla beraber her dönemde kendilerini hissettire-
cek bir nüfusa sahip olmuşlardır.183 Dinî hayatlarını istedikleri gibi 
düzenleyen Musta’riblerin mevcut kiliseleri muhafaza edildiği gibi 
yenilerinin yapılmasına da	 izin verilmiştir.184 Aralarında vuku bulan 
davalarda da kendi örf ve an’anelerini	uygulama hakkına sahiptiler. 
Bu kesimin Müslümanlarla olan davalarına ise, İslâmiyet ve Hıristi-
yanlığın hukuk kurallarına vâkıf Müslüman bir kadı bakardı. Devlete 
cizye ve haraç ödeyen185 Musta’ribler	daha	ziyade	Kurtuba, İşbiliyye, 
Gırnata, Belensiye186 ve	Tuleytula187 şehirlerinde	ikamet	ederlerdi.188 

                                                 
180  Provençal, Histoire, IV/5. 
181  Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	31. 
182  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	415;	Chejne,	Historia,	s.	107;	Hâlis, İşbiliyye fi’l-

karni’l-hâmis, s.	31. 
183  Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	262;	Chejne,	Historia,	s.	107. 
184  Provençal, Histoire, IV/233	vd. 
185  Chejne,	Historia,	s.	107. 
186  İspanya’nın doğusunda Akdeniz sahilinde bir liman kenti olan şehir, günümüz-

de Valencia olarak bilinmektedir. 96/714 yılında Müslümanların hâkimiyetine 
giren şehir, 636/1238’de Hıristiyanların eline geçmiştir. Bk. Yâkût, Mu’cemu’l-
buldân,	I/490-91; “Valensiye”, İA,	XIII/176-78. 

187  İspanya’nın ortasında Kurtuba’nın kuzey doğusunda yer alan şehir, günümüzde 
Toledo	olarak	bilinmektedir.	96/714	yılında Müslümanların hâkimiyetine giren 
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Genellikle ziraatle uğraşmakla birlikte orduda paralı askerlik189 
de	 yapan	 Musta’ribler,	 ana	 dilleri Latincenin yanısıra Arapçayı da	
kullanıyorlardı. Endülüs’ün siyasî hayatında oldukça önemli bir yere 
sahip	Musta’ribler özellikle emirlik ve II. Abdurrahman dönemlerin-
de aktif rol oynamışlardır. Bu aktivitelerini İslâmiyet’in İspanya Hı-
ristiyanları arasında hızla yayılmasına tepki olarak Kurtuba’da ruh-
ban sınıfının önderliğini yaptığı dinî bir hareketi başlatmakla göster-
diler. Bu hareket bastırılmış ise de aynı grubun bu sefer, Endülüs 
tarihinde	kara	bir	 sayfa	olarak	 yer	 alan	“fitne dönemi”nde meydana 
gelen	Muvelledûn hareketlerinde, yönetime karşı olan düşmanca tu-
tumları ile aktif bir rol oynadığını görmekteyiz.  

Gayr-ı müslim nüfusun bir diğer kesimini oluşturan Yahudi-
ler,190 sayı bakımından azınlık	durumundaydı. Yahudilerin, fetih ön-
cesi Hıristiyanlar tarafından ağır bir dinî baskı altında tutuldukları191, 
bundan dolayı da İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethini	sevinç-
le karşıladıkları ve hatta Müslümanlara yardım ettikleri rivayet edil-
mektedir. Fethin ilk günlerinde Târık ve	Mûsâ’nın fethettikleri yerle-
rin	 idaresini Yahudilere	 bıraktıktan sonra	 fetih	 hareketlerini	 daha	
ileriye götürmeleri, bu dayanışmanın en açık delilidir.192 Müslüman-
lar ile Yahudiler arasındaki bu iyi ilişkiler, Endülüs’teki İslâm	hâki-
miyeti süresince devam etmiştir. Ticarî ve	 siyasî hayatta oldukça 
önemli bir	 yere	 sahip	olan	Yahudi ve Müslüman idareciler arasında	
ciddi bir problem yaşanmamıştır.193 

Müslümanlar arasında ise itikadî bazı ayrılıklar görülmekteydi.	

                                                                                                                 
şehir, 609/1212’den sonra tamamen Hıristiyanların eline geçmiştir. Bk. Yâkût, 
Mu’cemu’l-buldân,	I/39-40; “Toledo”, İA,	XII/427-30. 

188  Chejne,	Historia,	s.	147. 
189  Orduda önemli kademelere gelen Musta’riblerden general rütbesine yükselen-

ler bile vardı. Bk. Peres, Esplendor de al-Andalus,	s.	275. 
190  Endülüs’teki Yahudiler hakkında bk. Lağzivî, Edebü’s-siyâse, s. 77; Mu’nis, 

Fecrü’l-Endelüs, s. 521; Üçok, İslam Tarihi,	s.	62. 
191  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs, s. 521; Üçok, İslam Tarihi,	s.	62.	 
192  el-Merrâkuşî, el-Mu’cib,	 s.	35-38;	Ahbâr Mecmû’a,	 s.	22;	Hitti,	 İslam Tarihi, 

III/784. 
193  Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	268-76;	Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	

33;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	38-49. 
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İlk fetih ordusundaki Arapların büyük bir kısmı, Suriye ve özellikle 
Şam’lı idiler. Bundan dolayı da fetih ve onu takip eden valiler döne-
minde Endülüs Müslümanlarının büyük bir kısmı, Şam bölgesinde 
yaygın olan Evzâî194 mezhebine	mensuptular.195 Mâlikî mezhebi he-
men hemen Müslümanların tamamına yakın bir kısmı tarafından be-
ğenilmiş ve tasvip görmüştü. Hişâm döneminde ise büyük bir yayıl-
ma	 kaydederek devletin	 resmî mezhebi durumuna gelmiştir.196 Bu	
yaygınlaşmada en önemli rolü, doğuya giderek ilim tahsil eden 
Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî (ö. 234/848)197 gibi fıkıh âlimlerinin yanısı-
ra	bizzat	kendisi	de	bir Mâlikî tutkunu	olan	ilim	âşığı Endülüs emiri 
Hişâm b.	Abdurrahman üstlenmiştir.198 

III./IX. yüzyılın ortalarında ise muhaddis Kâsım b. Muhammed 
(ö. 276/889)199 vasıtasıyla Şâfiî mezhebi Endülüs’e girerek yayılma-
ya başladı. Zaman içerisinde Endülüs’ün ileri gelen bazı bürokratları, 
bu	mezhebi	benimsemişlerdir.200 

Zâhirî mezhebi de	Endülüs’te benimsenen mezheplerdendi.	Bu	
mezhep Endülüs’e taşınmışsa da, Hâcib Mansûr b. Ebî Âmir Mâlikî 

                                                 
194  Ebû Âmir Abdurrahman b. Muhammed (ö. 157/774) tarafından kurulan, 

Kur’ân ve Sünnet’ten başka bir delil kabul etmeyen Evzâî mezhebi hakkında 
geniş bilgi için bk. İbnu’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb,	I/241-42;	Kehhâle, Mu’cem, 
V/163;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 IV/94;	 Brockelmann,	 Suppl.,	 I/308-309;	 Sezgin,	
GAS,	I/516-17;	Karaman,	İslam Tarihi,	s.	227-28. 

195  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	79. 
196  Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 79;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/57;	

Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/27-28. 
197  Berberî asıllı olan fıkıhçı Ebû Muhammed Yahyâ b. el-Leysî hakkında geniş 

bilgi için bk. İbnu’l-Faradî, Târîhu ulemâi’l-Endelüs,	 II/186-87;	 ed-Dabbî, 
Buğye,	s.	495-98;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/9-12;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	IX/223-
24;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	80. 

198  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	64;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	
79;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/57. 

199  Doğuya giderek Şafiî mezhebinin ileri gelenlerinden ilim tahsil ettikten sonra 
Endülüs’e dönen ve bu mezhebin yayılması için çalışan Kâsım b. Muhammed 
b. Seyyâr el-Kurtubî el-Beyânî hakkında geniş bilgi için bk. ez-Zirikli,	 el-
A’lâm, VI/15; Kehhâle, Mu’cem,	 VIII/122;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî, 
IV/183. 

200  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/183. 
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fukahânın da etkisiyle bu mezhebin Endülüs’teki	 faaliyetlerini	kont-
rol altına aldığı için fazla yayılma imkânı bulamamıştır.201 

Endülüs’ün Afrika’ya yakınlığı ve Berberîlerin Kuzey	 Afri-
ka’daki soydaşları ile ilişkilerini devam ettirmiş olmaları sebebiyle, 
Kuzey	Afrika’da yayılma imkânı bulan Hâricîlik ve Şiîlik, Endülüs 
Berberîleri	 sayesinde etkili olmuştur.202 Ancak	 I. Hişâm döneminde 
Mâlikî mezhebinin Endülüs’te hâkim olması üzerine203 Berberîlerin	
birçoğu bu mezhebe girmiştir.204 

Şiî prensiplere sıkı sıkıya bağlı olan	 Kuzey	 Afrika kökenli 
Hammûdîler döneminde	(407-418/1017-1027)	ise	Şîa mezhebi	az	da	
olsa bir yayılma imkânı bulmuştur. Sünnîlerin üzerine bu konuda 
yapılacak herhangi bir baskının önemli siyasî karışıklıklara	 neden	
olacağını bilen205 Hammûdî idarecilerinin bu konuda pek başarılı 
oldukları söylenemez.  

4. Ekonomik Hayat 
Döneminde Avrupa’nın servetçe en zengin, nüfusça en kalaba-

lık ülkelerinden biri olan Endülüs’ün ekonomik yapısı endüstri (el	
sanatları), tarım ve ticaret olmak üzere üç temel sektöre dayanmak-
taydı. El sanatlarında önemli bir yer tutan dericilik oldukça ileri bir 
durumda idi. Deri tabaklama, deri üzerine kabartma ve süsleme yap-
ma sanatı, Kuzey	Afrika ve Avrupa ülkelerine Endülüs kanalı ile ih-
raç ediliyordu. Müslümanlarca İspanya’ya getirilen ipek böcekçiliği, 
burada tam anlamıyla gelişip yaygın bir hâle gelmiştir.	Cam, pirinç, 
bakır, porselen, altın, gümüş, demir ve kurşun mamûlleri	 imalâtının 
yanısıra, Mâleka’daki yakut gibi kıymetli mücevher yatakları da bu 
sektörü ülkenin girdileri açısından birinci sıraya getirmişti. Dokuma-
cılık, her dönemde Endülüs’teki sanayi ürünleri arasında ilk sırada 

                                                 
201  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/184. 
202  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	172-203;	Chejne,	Historia,	s.	103. 
203  Mâlikî mezhebinin Endülüs’te yayılması hakkında geniş bilgi için bk. Proven-

çal, Histoire,	IV/304-308;	Dozy, Historia,	II/59	vd. 
204  el-İbâdî, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib,	s.	109. 
205  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	15. 
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yer almıştır.206 

Tarım sektörü ise Endülüs ekonomisinde küçümsenmeyecek bir 
yere	 sahipti. Fetih öncesi basit usûllerle	 icra	 edilen	 ziraî faaliyetler, 
Müslümanlarca daha modern ve	verimli	 bur	 duruma getirilmiştir.207 
Bu	 maksatla	 birçok sulama kanalı açılmıştır. Bağ ve bahçe hâline 
getirilen arazilerde tahıl ürünleri, kayısı, şeftali, nar, portakal208 gibi	
meyvelerin yanı sıra şekerkamışı ve pamuk gibi ürünler de yetiştirili-
yordu. Özellikle İspanya yarımadasının iklim ve toprak bakımından 
ziraate çok elverişli olan güneydoğu ovalarında, yukarıda zikredilen 
ürünlerin tarımı yapılıyordu. Bu,	 günümüz İspanya’sına Müslüman-
larca bırakılan ve hâlen	 mevcudiyetini	 devam	 ettiren	 hediyelerden	
biridir.209 

Endülüs’te üretilen sınaî ve	ziraî ürünler, ülkenin iç tüketiminin 
çok üzerindeydi. En büyük liman şehirlerinden biri	olan İşbiliyye ve	
Mâleka kanalı ile pamuk, zeytin, yağ ve diğer sınaî ürünler ihraç edi-
liyordu.	Bu	mallar, daha sonra İskenderiye ve İstanbul limanları ara-
cılığı ile Hindistan ve Orta Asya ülkelerine ulaştırılıyordu. Özellikle	
Şam, Bağdat ve	Mekke ile yapılan ticarî faaliyetler çok yoğundu.210 

Devletin para sistemi ise doğudaki	modeline	uygun	olarak ge-
lişmişti. Dinar, altın ve dirhem zamanın para birimi olarak geçerliydi.	
Bu	paralar, asırlarca kuzeydeki Hıristiyan krallıkları için de geçerlili-
ğini korumuştur.211 

Genel olarak Endülüs ekonomisini ele aldığımızda halkın refah	
seviyesinin iyi bir durumda olduğunu, siyasî istikrarsızların ve kıtlık-
ların hâkim olduğu dönemler dışında devlet hazinesinin hep	 dolu	

                                                 
206  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/834-35;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	198;	Proven-

çal, el-Edebu’l-Endelüs,	s.	91-93. 
207  el-İbâdî, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib,	s.	152-56. 
208  Endülüs’te yetiştirilen tarım ürünleri hakkında bk. Hitti, İslâm Tarihi,	III/835;	

Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	198-99;	Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	
37. 

209  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/836;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	54. 
210  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/837;	Heykel, el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	54-55. 
211  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/838. 
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olduğunu görmekteyiz.212 

5. Bayındırlık  
Valiler döneminde daha ziyade kuruluşa ve yerleşmeye ağırlık 

verildiğinden imar	faaliyetlerine	pek fazla eğilme imkânı bulunama-
mıştır. Abdurrahman ülkede siyasî istikrarı ve birliği sağladıktan son-
ra	 hâkimiyeti altında bulunan şehirleri imar etmeye büyük ağırlık 
vermiştir.213 Bu hizmetlerin en önemlileri hiç şüphesiz hükümet mer-
kezi Kurtuba’ya içme suyu getirmek için yaptırdığı su kemerleri, şeh-
rin emniyetini sağlamak maksadıyla inşa ettiği surlar214 ile doğuya 
olan özleminin bir ifadesi olarak Suriye şehirlerini andıran, “Munye-
tu’r-Rusâfe”215 ismindeki saraydır. Sarayın bahçesine, o	 dönemde	
Endülüs’te bilinmeyen şeftali ve nar ağaçları ile Suriye’den getirttiği 
bir hurma ağacı diktirmiştir. I.	Abdurrahman bu hurma ağacını gör-
düğünde, emîri olduğu ülkede kendini yabancı hissederek anavatanı-
na olan özlem duygularını ilk beytini aşağıda vereceğimiz bir şiirinde 
şöyle dile getirmiştir: 

“er-Rusâfe’nin ortasında, hurma ülkesinden uzakta, batı toprağında 
bize bir hurma ağacı gözüktü.”216 

Bunların yanısıra Mescid-i	Kurtuba217 da önemli eserlerdendir. 
                                                 
212  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	172-203;	Chejne,	Historia,	s.	103. 
213  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	77. 
214  Heykel,	Dirâsât edebiyye,	s.	225;	Hitti,	İslam Tarihi,	III/800. 
215  Munye, Arapçada “arzu edilen, istenilen” anlamına geldiği gibi, bu kelimenin 

eski Mısır dilinden Arapça’ya geçmiş olup “bahçe” anlamında kullanıldığı da 
zikredilmektedir.	 (Bk.	 Heykel,	Dirâsât edebiyye,	 s.	 225;	 Hitti,	 İslam Tarihi, 
III/801.)	Bu	saraydaki	sosyal hayat hakkında bk. Heykel, el-Edebü’l-Endelüsî, 
s.	77. 

216  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/37;	er-Rikâbî, Fi'l-edebi'l-Endelüsî,	s.	83;	Heykel,	el-
Edebü’l-Endelüsî,	s.	89. 

217  170/786 yılında inşası tamamlanan Mescid-i	 Kurtuba,	 I.	 Abdurrahman’dan 
sonra tahta oturan emir ve halifeler tarafından genişletilmiştir. Cami, o dönem-
de İslâm âleminin sayılı camileri arasında yer almaktaydı. (Bk. Hitti, İslam Ta-
rihi,	 III/801;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 199;	 Ruggles, “The Great 
Mosque of Cordoba”, s. 159-62.)	Kurtuba 634/1236 yılında Hıristiyanların eli-
ne geçince cami, varlığını günümüzde de sürdüren bir katedrale dönüştürül-
müştür. Günümüz İspanya’sında bu katedral “La Mezquita” olarak bilinmekte-
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II. Abdurrahman dönemine gelindiğinde hızlanmaya başlayan 
İslâmlaşmaya paralel olarak ülkenin her tarafında mescitler inşa 
edilmiştir.218  

İktisadî hayatta	da önemli bir	canlanma meydana gelmiştir.	Zi-
raî ürünlerdeki önemli artışların yanısıra ticarî faaliyetlerde	 de	 can-
lanma meydana gelmiştir. Endülüs doğulu tüccarların lüks eşyaları-
nın satıldığı en önemli bir pazar	durumuna	gelmiştir.219 Bunların so-
nucunda	 devletin gelirlerinde önemli artışlar olmuştur.	 III. Abdur-
rahman döneminde ise bu gelirler daha da artmıştır.220  

III.	Abdurrahman döneminde sadece Kurtuba’da 1600 mescidin	
bulunması221, bu faaliyetlerin nedenli yaygın olduğunu göstermekte-
dir.	 Yine	 III. Abdurrahman, Kurtuba’ya hâkim bir tepe üzerine 
“Zehrâ” isimli	 bir	 cariyesine	 nispetle “Medine’tüz-Zehrâ” sarayını 
inşa ettirmiştir. İnşasına 325/936 yılında başlanan bu saray, Kurtu-
ba’ya beş kilometre mesafedeydi. Sarayın içerisinde halifenin yanısı-
ra, devlet	 ve	 saray	 ricalinin	 ikametgâhları, muhafız alayı için kışla, 
ilim	 tahsili	 ve	 ibadet için de bir cami bulunmaktaydı.	Sarayın yapı-
mında ve	süslemesinde kullanılan kıymetli taşların bir kısmı İstanbul 
ve	 Kuzey	 Afrika’dan getirilmiştir.222 Sarayın ortasında ise meyve 
bahçeleri bulunuyordu.223 Bu maksatla her dönemde Endülüs’te dü-
zenlenen bu bahçelerin yüzlercesini sulama maksadı ile birçok sula-
ma kanalları yapılmış ve verimin artırılmasına büyük özen gösteril-
miştir. 

Hâcib İbn Ebî Âmir tarafından 368/978224 ez-Zehrâ sarayına 
                                                                                                                 

dir.	Bk.	Hitti,	İslam Tarihi,	III/801;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	77;	a.	mlf.	
Dirâsât edebiyye,	s.	225 

218  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	88;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	
77. 

219  el-İbâdî, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib,	s.	152-56. 
220  Provençal, Histoire, V/19. 
221  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/540. 
222  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/565-66; İbn Hâkân, Kalâidu’l-ikyân, I/65; İbn 

Haldûn, el-İber,	IV/144;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	200-201;	Heykel,	el-
Edebü’l-Endelüsî,	s.	183-84. 

223  Yetkin,	İslam Mimarisi,	s.	39. 
224  Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	204. 
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nazire olarak yaptırılan “Medînetü’z-Zâhira” sarayı, mimarisi	ve	bü-
yüklük açısından ez-Zehrâ sarayından hiç de aşağı durumda değildi. 
Muhammed b. Şehis, ez-Zehrâ sarayını vasfettiği şu şiiri sarayın o 
dönemde nasıl bir değere sahip olduğunu ortaya koymaktadır: 

ْكِت واإِلجَياُز َكالَْ   ََمَاِسنُ َها ََمُْهوَد َواِصِفَهافَاَتْت   َطلِ فَاْلَقْوُل َكالسَّ

َولِ   ض أمجعهابل َفْضُلَها ِِف مباِن األر   كفضل دولة بانيها على الدُّ
“Onun (sarayının) güzellikleri kendisini vasfedenin gücünü aştı. Ar-
tık konuşmakla susmak, özlü sözle gevezelik gibidir”. 

“Bilâkis onun yeryüzünün bütün binalarına olan üstünlüğü, onu inşa 
edenin devletinin diğer devletlere olan üstünlüğü gibidir.”225 
İlme ve ilim ehline büyük değer veren II. Hişâm döneminde	sa-

dece	 Kurtuba’da, fakir çocukların okuması için bugünkü anlamda	
yirmi bir	parasız yatılı okul inşa edilmiştir.226 Sadece	halifelik döne-
minde	ellibin köşk, yüzbinden	 fazla	genel	maksatlı bina, dokuz yüz 
cami ve	 yedi yüz hamamın inşa edilmesi227, bayındırlık yönünden 
Endülüs’ün çizdiği tabloyu gözler önüne sermektedir.  

6. İdarî Müesseseler  
Endülüs’teki	merkezî ve	mahallî yönetim şekli, temelde doğu-

dan pek farklı değildi.228 Devlet başkanlığı makamı miras yoluyla bir 
diğer şahsa geçmekteydi. 317/929 senesine kadar “emîr” diye isim-
lendirilen hükümdarlar için bu tarihten sonra ise “halife” veya	
“emîru’l-mü’minîn”229 unvanları kullanılmıştır. İster “emîr” isterse 
“halife” unvanına	sahip olsun, Endülüs Emevî hükümdarları geniş bir 
otorite ve nüfuz	sahibiydiler. Toplumun başı ve orduların başkomu-
tanı olmaları yanında, idarî mevkilere	 istediklerini	 tayin etme	ve is-

                                                 
225  Abbas,	Târîhu’l-edeb,	I/113. 
226  İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib,	II/240. 
227  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	183. 
228  Endülüs ve	Kuzey	Afrika’da Müslümanların hâkim olduğu dönemlerde uygu-

ladıkları idarî şekiller hakkında geniş bilgi için bk. Provençal, Edebu’l-Endülüs 
ve târîhuhâ,	s.	74-110. 

229  İbn Haldûn, el-İber,	IV/137. 
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temediklerini	 azletme yetkisine	 sahiptiler. Genellikle hükümdar ha-
yatta iken yapılan veliaht tayinlerinde	 belirli	 bir	 esas	 uygulanmadı-
ğından bu durum zaman zaman taht kavgalarına neden oluyordu.	Be-
lirli alanlarda hizmet gören vezirlerin üzerinde, günümüzde başbakan	
karşılığı olan hâcib unvanı ile görev yapan kimse halife ile vezirler	
arasında bir aracı durumundaydı.230 

III. Abdurrahman döneminde ise bazı vezir ve hâciblere “zu’l-
vizâreteyn” unvanı verilmiştir. “Zu’l-vizâreteyn”den maksat,	sivil	ve	
askerî gücü elinde bulunduran kişi anlamındadır.231 Endülüs’te bu	
unvan,	 ilk önce III. Abdurrahman tarafından	vezir	Ahmed b.	Abdil-
melik b. Şüheyd’e verilmiştir.232 Doğuda hâciblik makamı ve günü-
müzde genel sekreterin karşılığı olan halife ve emirlerin huzuruna	
kabul edilecek kişilerin belirli kurallar içerisinde giriş ve çıkışlarını 
düzenlemekle yükümlü idi.233 II. Abbâsî döneminde ise eski görevle-
rine	ilâveten halifenin genel korumasını da üstlenmekteydiler.234 Ve-
zirlerden sonra ise küttâblar bulunurdu. Küttâblar	 ve	 vezirler	 dîvân	
adı verilen meclisi oluşturuyorlardı. 

Kurtuba dışındaki eyaletler ise hükümet merkezi tarafından 
atanan	vali	unvanı ile bir sivil ve bir askerî görevli tarafından yöneti-
lirdi. Siyasî öneme sahip büyük şehirlere de zaman zaman	vali	atan-
dığı görülmekteydi.	Adlî ve	kazaî olaylara	bizzat	halife	ya	da	halife	
tarafından atanan kadılar bakardı. Bu kadılar da Kurtuba’da bulunan 
Kadı el-Kudat’a (başkadı) bağlı idiler. Adi	 ve	 cinayet	 olayları ise	
“sahibu’ş-şurta” denilen polisin ilgi alanına girerdi. Kurtuba’da bulu-
nan “sahibu’l-mezâlim” unvanlı hâkim ise kamu ve devlet işlerinde 
görevli memurlara ve idarecilere karşı açılan davalara	bakardı.235 

Hâcib İbn Ebî Âmir yukarıdaki müesseselere ilâve	olarak	ordu-
nun teşkilâtlanmasında yeniden bir düzenlemeye giderek, kabile	teş-

                                                 
230  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/833;	el-İbâdî, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib,	s.	146. 
231  el-İbâdî, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib,	 s.	147;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/380;	ed-

Dabbî, Buğye,	s.	190-91; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/237-39. 
232  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	43;	Provençal, Histoire, IV/345. 
233  İbrahim, et-Târîhu’l-İslâmi’l-âm,	s.	527. 
234  İbrahim, et-Târîhu’l-İslâmi’l-âm,	s.	570. 
235  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/833. 
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kilâtına dayanan teşkilât	yerine	alay	ve tabur sistemini getirmiştir.236 

                                                 
236  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/842. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ENDÜLÜS’TE EDEBİYAT VE BİLİM 

A. EĞİTİM VE KÜLTÜR 
Fethi takip eden ilk yüz yıl içinde tabiî olarak Endülüs’e has bir 

kültürün olduğunu söyleyemeyiz. Zira İberik Yarımadasına farklı 
zamanlarda ve farklı gruplar hâlinde	gelen	Araplar237, doğuda büyü-
yüp doğu ruhu ve kültürü ile yoğrulmuş kişiler olduklarından Endü-
lüslü sayılmaları mümkün değildir. Bu dönem edebiyatçıları doğuda 
doğup fetih ile birlikte veya kısa bir müddet sonra Endülüs’e gitmiş-
lerdir. Özellikle doğuya aşırı bir bağlılıkları olan Emevî emirleri daha	
sonraki dönemlerde bile doğudan ilim erbabı şahsiyetleri Endülüs’e 
getirmişlerdir. Bunlar arasında el-Kâlî (ö. 356/965)238 ve	 Said	 el-
Luğavî’yi sayabiliriz. Edebiyatçıların yanısıra, doğulu şarkıcıların da 
doğu edebiyatının Endülüs’te yaygınlaşmasında büyük bir payı ol-
muştur. Bunda da en büyük pay şüphesiz şarkıcı Ziryab (ö. 
230/845)’a239 aittir. Ziryab, doğudan Endülüs’e gelmeyi müteakip 
enstitü niteliği taşıyan bir müzik okulu tesis etmiştir. Kurtuba’da ku-

                                                 
237  Provençal, Histoire, IV/51. 
238  Doğuda doğup bilâhare Endülüs’e giden ünlü dil bilgini İsmail	b.	el-Kâsım el-

Kâlî, 330/941 yılında Endülüs’e gelmiş ve Kurtuba’ya yerleşmiştir. “en-
Nevâdir” olarak da bilinen ünlü eseri “el-Emâlî”yi burada telif etmiştir. Bk. el-
Kâlî, el-Emâlî, önsöz,  İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/130-31; İbnu’l-İmâd, Şezerât, 
I/18;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/139;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 I/319-20; Kehhâle, 
Mu’cem,	II/286. 

239  Asıl adı Ebu’l-Hasan Ali b. Nâfi’ olan ünlü müzisyen Ziryab, hayatının yarısını 
Bağdat’ta geçirmiştir. Bir müddet Abbasî halifesi el-Mehdî (ö. 169/785) ve 
Hârûn er-Reşîd (ö. 193/809)’in yanında bulunan Ziryab, önce Mağrib’e ve da-
ha sonra da Endülüs’e gelerek ömrünün geri kalanını burada geçirmiştir. Güzel 
sesli bir kuşa benzetilerek “Ziryab” olarak tanınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. 
İbn Sa’îd, Unvânu’l-murakkasât,	s.	147. 
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rulan bu okulu, daha sonra ise İşbiliyye,	Tuleytula,	Belensiye ve Gır-
nata’da açılan müzik okulları takip etmiştir. Böylece müzik Endü-
lüs’te geniş bir yayılma imkânı bulmuştur.240 

Eğitim ve kültür alanlarındaki tüm kaynaklar, yarımadaya do-
ğudan getirilmekteydi. İlk yüzyıldaki doğuya olan bu bağımlılık	ede-
biyatın hemen hemen her türüne ve diğer ilim dallarına yansımış-
tır.241 Bunun neticesi olarak da Endülüs ve doğu edebî ürünleri	 ara-
sında büyük benzerlikler görülmüştür. Zaman içerisinde bazı farklı-
lıklar arzeden bir edebiyatın doğması gerçekleşmişse de Arap edebî 
ürünlerindeki temel kaideler hiçbir zaman değişmemiştir. Doğu ve 
Endülüs edebî ürünlerinde görülen ortak özelliklerden	hareket	ederek	
Endülüs edebiyatının doğu edebiyatının bir taklidi olduğunu söyle-
mek kanaatimizce doğru değildir. Konuya başka bir açıdan baktığı-
mızda Endülüslü Arapların buraya doğudan geldiklerini ve tabiî ola-
rak da asıllarına bağlı kalıp onu devam ettirmelerinin çok normal bir 
hadise olduğunu ve taklit olarak düşünülmesinin yanlış olacağı kana-
atindeyiz. 

Fetihle	 birlikte veya fethi takip eden yıllarda doğudan Endü-
lüs’e göç eden Araplar, daha önce yaşamış oldukları ortamdan tama-
men farklı bir atmosfere girmelerine rağmen atalarının yaşamış ol-
dukları efsaneleri ve bu efsanelere mekân olan	 yerleri	 zihinlerinden	
hiçbir zaman silmemişlerdir. Zira onlara göre çöl, kum tepecikleri, 
deve, ceylan ve vahşî hayvanlarla dolu bir ortamda yaşayanların 
meydana getirdikleri edebî ürünler örnek teşkil edecek olgunluk de-
recesindeydi.242 

Endülüs’teki ilk Emevî emîri I. Abdurrahman’ın doğuya seya-
hat eden birini gördüğünde söylemiş olduğu şu şiiri, Endülüs’e göç 
eden Arapların anavatanlarına nasıl özlem duyduklarının en güzel 
örneğidir: 
                                                 
240  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 83-84;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 

IV/118-19; Provençal, Edebu’l-Endülüs ve târîhuhâ,	 s.	 7;	 Abbas, Târîhü’l-
edebi’l-Endelüsî, I/57;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	896. 

241  Provençal, Edebu’l-Endülüs ve târîhuhâ,	s.	5;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	899;	Ro-
sen, “The Muwashshah”, s. 165. 

242  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	85. 
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“Ey ülkeme seyahat eden binici! Benden bazı tanıdıklarıma selâm	
götür.” 

“Senin de gördüğün gibi bedenim bir yerde, kalbim ve sahipleri baş-
ka bir yerdedir.”243 

Valilik döneminin tamamı ile Emirlik döneminin yaklaşık ilk 
elli yılını içine alan zaman diliminde diğer ilim dallarında da durum 
bundan farklı değildi. Bütün kaynaklar doğuda yazılan eserlerden 
oluşuyordu. Bu eserler, gerek doğuyu ziyaret eden, gerekse	 Endü-
lüs’e doğudan gelen ve emirler tarafından himaye gören âlimler tara-
fından Endülüs’e taşınıyordu.	Araplar için büyük önem arzeden En-
dülüs’teki İslâmlaşma hareketini normal sürecinde devam ettirmede	
ihtiyaç duyulan din adamları da bu ithalatın içinde yer aldılar. Bun-
dan dolayı bu dönemde ilk üzerinde durulan konuların başında dinî 
ilimler	 gelmekteydi.	 Hatta	 bu	 hareketi	 daha	 aktif	 bir	 hâle	 getirmek	
için on tâbiîn244 Kuzey	Afrika ve Endülüs’e gönderilmiştir.245 

Özellikle başlangıçta Endülüs edebiyatı, doğudaki Arap edebi-
yatından oldukça fazla bir oranda etkilenmiştir. Meselâ, Endülüslü 
ünlü şairlere doğuda yetişmiş meşhur şairlerin isimlerinin lâkap	ola-
rak	verilmesi246, doğuya olan hayranlığın ve dolayısıyla doğu edebi-
yatının Endülüs edebiyatı üzerindeki etkisinin açık bir göstergesidir. 
Ancak	bu	ve	buna	benzer	uygulamalar	kesinlikle Endülüslü ediplerin 
yeni bir şey üretmedikleri anlamına gelmez. Her ne kadar doğudaki 
geleneksel kalıp ve konular varlığını sürdürmüşse de zaman içerisin-
de Endülüs’e has edebî ürünler ortaya konulmuştur. Bunların	 en	
önemlisi şiirde kendini göstermiştir. İleride de geniş bir şekilde üze-
rinde duracağımız gibi, tamamen Endülüs’e ait olan, şarap ve aşk gibi 
konuların işlendiği muvaşşah türü şiir, kalıp, vezin ve kâfiyede doğu-
daki geleneksel şiirden tamamen farklı bir şekil içerisinde ortaya 
çıkmıştır.  

                                                 
243  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/36;	 er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 82;	 Heykel,	

Dirâsât edebiyye,	s.	226;	a.	mlf.	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	90. 
244  Hz. Peygamber’in ashabını gören kişiler. 
245  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	60-61. 
246  Endülüslü şairlere verilen bu lakaplar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. eş-Şebîbî, 

Edebu’l-Magâribe,	s.	12-13;	er-Râfiî, Târihu âdâbi’l-Arab,	III/254. 
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Özellikle II. Abdurrahman döneminde görülen idarî, ticarî ve 
iktisadî gelişmelere paralel olarak ilmî ve edebî hayatta da büyük bir 
canlılık gözükmekteydi.247 Doğudan Endülüs’e bilgi akışının hızlan-
dığı ve bu çerçevede birçok Endülüslünün ilim tahsili için doğuya 
gitmesinin yanısıra, bazı doğulu İslam bilginlerinin de Endülüs’e 
geldiği görülmektedir.  

Endülüs,	en-Nâsır unvanını alarak kendisini halife ilân	eden	III. 
Abdurrahmân döneminde siyâsi, iktisâdî ve kültürel alanda dünyanın 
sayılı ülkeleri arasına girmiştir. Dönemin bazı müellifleri de haklı 
olarak Endülüslü olmanın gururunu duyarak Endülüs’ün faziletlerini	
dile getiren edebî risâleler yazmışlardır. III. Abdurrahman döneminde	
de devam eden doğulu ve Endülüslü âlimlerin karşılıklı ziyaretlerinin 
en önemli sebeplerinden birisi de, kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunan	Arapçayı Endülüs’te diriltmeyi hedef almaktaydı. Zira baş-
langıçta Endülüs’te Arapça küçük bir azınlık olan Araplar tarafından	
konuşulurken zamanla Berberî lehçeleri ve yerli halkın konuştuğu 
Lâtince arasında kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmasıydı. 
Endülüslü idareciler bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için yoğun bir 
eğitim faaliyeti içerisine girmişlerdir. Bu maksatla doğulu âlimlere 
Endülüs’e gelmeleri için cazip teklifler yaparken Endülüslü birçok 
öğrenciye de ilim öğrenmeleri için doğuya gönderdiler. Doğudaki 
ilmî ve edebî alanlardaki gelişme ve yeniliklerin Endülüs’e ulaştırıl-
masında şüphesiz bu ziyaretler çok büyük bir rol oynamıştır.248 Bu	
faaliyetlerin bir sonucu olarak Arapça, Endülüs’te yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlandı. IV./X. yüzyıl ortalarından itibaren Arapça, 
Endülüslülerin	 ortak	 dili	 hâline gelmiştir. Arapçanın böyle hızlı bir 
şekilde yaygınlaşması karşısında paniğe kapılan Hıristiyan papazlar-
dan birisi dindaşlarına tedirginliğini şöyle dile getirmekteydi: 

“Pek çok din kardeşimin Arapların şiir ve hikâyelerini okumak-
tan büyük zevk aldıklarını görüyorum. Yine bu kardeşlerimin Müs-
lüman âlimlerin ve filozofların dinî görüşlerini tetkik ettiklerine de 
şahit oldum. Bu çabalarını da Müslümanları tenkit maksadıyla değil, 
                                                 
247  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 s.	 75;	Mubarek,	La Prose Arabe,	 s.	

237. 
248  Chejne,	Islamization and Arabization,	s.	69. 
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aksine, fasih ve akıcı bir Arapça konuşmak için sarf	 etmektedirler. 
Acaba şu anda Hıristiyan din adamlarının dışında, Lâtince olarak	
yazılı kutsal İncilleri okuyan veya havarilerin, peygamberlerin ve	
resullerin	eserlerini inceleyen bir kişi bulabilir miyiz? Ne kadar acıdır 
ki, günümüzde Hıristiyan gençler Arap dili ve edebiyatının dışında 
başka bir şey okumuyorlar.”249 

İlmî, edebî ve resmî dil olan fasih Arapçanın yanısıra, günü-
müzde bütün Arap ülkelerinde karşılaştığımız, halkın günlük dili olan 
ve	 Ammiyye dediğimiz halk Arapçası da Endülüs’te varlığını sür-
dürmüştür.250 Hatta bazı durumlarda ilim adamları bile anlaşılması 
zor konuları açıklamada halk dilini kullanmışlardır.251  

Bundan da öte, ileride işaret edeceğimiz gibi, halkın kullandığı 
bu dil şiire bile yansımıştır. Arap dilinin kullanımının bu denli artma-
sı, İslâmlaşmanın da hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Eğitimin yaygınlaştırılması hususunda alınan bu tedbirler sonu-
cudur	ki,	IV./X. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa’nın öteki ülkelerinde 
din adamları dışında okuma yazma bilen yok denecek	kadar	 azken,	
Endülüs’te halkın büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bildiği ri-
vayet	edilmektedir.252 Bu örnek bile Endülüslü idarecilerin eğitime ne 
kadar önem verdiklerini	bize	anlatmaya	yeter. 

Özellikle kendisi de bir ilim adamı olan II. Hakem döneminde 
ilmî çalışmalar teşvik edilmiş ve ilim adamları devlet himayesi gör-
müştür. İlim adamlarına cömertçe davranan II. Hakem sadece	 baş-
kent	Kurtuba’daki çocukların ücretsiz olarak eğitim görmelerini te-
min için yirmi yedi okul açmıştır. III. Abdurrahman tarafından 
169/785 yılında tesis edilen Kurtuba Üniversitesi253, o dönemin en 
ünlü üniversiteleri arasında yer almaktaydı. Kahire’deki el-Ezher254 

                                                 
249  Chejne,	Historia,	s.	167;	Heykel, el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	40. 
250  Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	233;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	43. 
251  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	45. 
252  Chejne,	Historia,	s.	36;	er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	59. 
253  Provençal, Histoire, IV/88. 
254  el-Ezher Üniversitesi 362/972 yılında tesis edilmiştir. Bk. Hitti, İslâm Tarihi, 

IV/993. 
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ve Bağdat’taki Nizamiye	 Medresesi’nden255 daha önce kurulan bu 
üniversitede din, dil ve ırk ayırımı gözetilmeden dünyanın dört bir 
yanından gelen öğrencilere hizmet verilmekteydi. Çeşitli İslâm ülke-
lerinden âlimler getirtilerek burada ders vermeleri sağlanıyordu.	Bu	
hocalar arasında İbnu’l-Kûtiyye (ö. 367/977)256, Bağdat’ın meşhur dil 
âlimlerinden Ebû Ali el-Kâlî de	bulunmaktaydı.  

Yine II. Hakem tarafından Kurtuba’da tesis edilen kütüphane-
de, o dönemde birçoğu diğer ülkelerden getirtilen ve tamamı kendisi-
ne ait olan toplam dört yüz bin civarında yazma eser bulunduğu riva-
yet	 edilmektedir.	 Bu	 eserler	 bilâhare İspanya yarımadasında İslâm	
hâkimiyeti son bulduktan sonra toplanıp muhafaza altına alınmıştır. 
Günümüzde ise Madrid yakınlarındaki dünyaca ünlü Escurial Kütüp-
hanesi’nde	muhafaza	edilmektedir.257  

Eğitime verilen bu ilginin bir uzantısı olarak II. Hakem ve onu 
takip eden diğer halife ve hükümdarlar ülkede yaygınlaşan eğitim 
müesseselerinde görev yapan öğretmenlere maaş bağladılar.	 

el-Mansur b. Ebî Âmir’in yönetimi ele aldığı devrede fu-
kahânın baskısıyla felsefe, mantık ve astronomi ile ilgili çalışmalar 
kesintiye uğratılmışsa da, diğer ilim dallarındaki çalışmalar sürdü-
rülmüş, birçok eser telif edilmiş ve daha önceki dönemlerde olduğu 
gibi doğu ile temas sürmüştür.258  

Halife ve emirler, vezirleri risale yazmada yetenekli ve edebî 
kabiliyete sahip kişiler arasından seçmişlerdir. “el-Vezîru’l-kâtib” 
unvanının ise en üst makamlardan biri olmasının yanısıra, bu unvanı 
taşıyan vezirin de diğer vezirlere nazaran kesin bir üstünlüğü vardı. 
                                                 
255  Nizamiye	Medresesi 458/1065 yılında tesis edilmiştir. Bk. Hitti, İslâm Tarihi, 

II/630-34. 
256  Asıl adı Ebû Bekr Muhammed b. Ömer olan İbnu’l-Kûtiyye’nin dil, hadis ve 

tarih alanında kıymetli çalışmaları vardır. Bk. İbn Hâkân, Matmah,	s.	58-59;	el-
Humeydî, Cezve,	 s.	 71-72;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 102;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 
III/73;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	VII/201;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	III/199. 

257  Escurial kütüphanesinin katalogu Hartwig Derenburg tarafından iki cilt hâlinde 
1884-1903 yılları arasında “Les Manuscrits Arabes de l’Escurial” adı altında 
neşredilmiştir. Bk. Hitti, İslâm Tarihi,	III/897. 

258  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	270-73. 
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Hatip, kâtip ve şâir lâkapları ise büyük revaç görmekteydi.259 Bütün 
bunlar ilmin ve ilim erbabının Endülüs’te nasıl bir yer işgal ettiğini 
gözler önüne sermektedir.  

Siyasî olayların menfi bir şekilde gelişmesine ve ülkeyi hızla 
sona doğru götüren taht kavgalarına, iç ve dış ayaklanma ve savaşlara 
rağmen Endülüslüler ilmin her dalı ile ilgilenmekten geri kalmamış-
tır.  

Özellikle emir ve üst düzey yöneticilerin himayesi altında kuru-
lan ilmî ve edebî meclisler260 de ilmî hareketlerin her zaman canlı 
kalmasında önemli bir rol oynamıştır.  

Okuma yazma oranının çok yüksek rakamlara ulaştığı Endü-
lüs’te üç merhaleli bir eğitim sistemi uygulanmaktaydı. İlk merhale 
altı yaş civarında başlayıp altı-yedi sene süren bu devre içerisinde	
dinî ilimlerin yanı sıra Arapça ve şiir de öğretilmekte	idi.	 

İkinci merhale ise muhtelif ilim dallarında temayüz etmiş 
“şuyûh” adı verilen öğretmenlerin etrafında teşkil edilen halkalarda	
belirli bir program çerçevesinde dil, edebiyat, fıkıh, tefsir, hadis, tıp, 
matematik	ve	kimya	gibi	ilimler	tedris	edilirdi.	 

Öğretmenler ücretlerini devletten, vakıflardan ya da öğrenci ve-
lilerinden alırlardı. Metot olarak okuma, dinlenme ve dikte uygula-
nırdı.261 

Tamamen ihtisaslaşmaya yönelik olan üçüncü merhaledeki eği-
tim ise V./XI. yüzyıldan itibaren açılan medreseler ya da doğudaki 
Kahire, Şam, Bağdat,	Mekke ve	Medine gibi ilim merkezlerine yapı-
lan seyahatler sayesinde gerçekleşirdi. Bu merhale sonunda öğrenci-
ler, öğretmen olabileceklerini gösterir icazetnameler alırlardı.262  

                                                 
259  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	892. 
260  er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 71,	 77;	 Vernet,	 Literature Arabe,	 s.	 112,	

129. 
261  Endülüs’te uygulanan bu metotlar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Arié, Espaňa 

Musulmana,	s.	359	vd. 
262  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/892-93; Arié, Espaňa Musulmana,	s.	357-62. 



53

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 53 

B. EDEBÎ İLİMLER 

1. ŞİİR 

a. Valilik Dönemi 
Valiler döneminde şiir tamamen doğu şiirinin bir uzantısı du-

rumundaydı.263 Bu dönem, doğu edebiyatının değiştirilmeksizin	En-
dülüs’e intikal safhasını oluşturur. Vâfidîler arasında bulunan doğu 
kökenli şairlerin şiirlerinde Endülüs’e has, doğudan farklı bir özellik 
görülmemektedir. Bu şairler arasında Vâfidîler ile Endülüs’e gelen 
Ebu’l-Ecreb Ca’vene b. es-Simme (ö. 138/756)’nin 264 günümüze 
sadece şu iki beyti ulaşmıştır: 

 عاٍل ورأسي ُذو َعَذائَِر أَفْ رَعُ   ولقد أَرَاِن من هواي ِبنزِل

 عُ لنا واملرتَ  هُ أطيبُ  واملاءُ   هأفنانُ  ساقط   دُ يَ غْ والعيُش أَ 

“Aşkımdan kendimi öyle görüyorum ki, yüksek bir evdeyim,	 saçla-
rım örgülü ve uzun” 

“Geçim, dalları sarkmış bir	 ağaçlık, suyun en güzeli ile otlak bi-
zim.”265 

Bu dönemden günümüze ismi ulaşan başka bir şair ise Emevî 
halifesi Hişâm b. Abdilmelik döneminde (105-125/724-743)	 Endü-
lüs’e gelen vali Ebu’l-Hattâr Hişâm b. Dırâr el-Kelbî (ö. 
129/746)’dir.266 Aşağıdaki	beyit, onun günümüze ulaşan bir şiirinden 
alınmıştır: 

                                                 
263  Provençal, Edebu’l-Endülüs ve târîhuhâ,	s.	6;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	899;	Fer-

ruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/40. 
264  Ca’vene b. es-Simme	el-Kilâbî hakkında geniş bilgi için bk. el-Humeydî, Cez-

ve,	 s.	 189-90;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 261-62;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/177,	
225;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	61-62. 

265  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	62. 
266  125/742 yılında Endülüs’e vali olarak gelen Ebu’l-Hattâr Hişâm b. Dırâr İran 

asıllı bir şairdir. Geniş bilgi için bk. İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs, 
s.	 42-44;	 Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 48,	 57-61;	 el-Humeydî, Cezve, s. 188; İbnu’l-
Abbâr, el-Hulle,	I/61-66;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/22-26. 
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 وا َحَكم  َعْدل  فُ صِ نْ ت ُ  لْ  وِف اهلل إنْ  انَ ائ َ مَ ا دِ قيس   بين مروانَ  مْ تُ ن ْ أَ فَ أَ 
“Ey Mervân oğulları! Bizim kanlarımızı Kays’a verdiniz.	Siz	 insaflı 
olmasanız da Allah’ın Hakem ve Adl sıfatları vardır.”267 

Kuşkusuz bunlardan başka şiirleri ve isimleri unutulan şairler 
de vardı. Bu dönemin şiirini gerçek anlamda tahlil etmemiz mümkün 
olmamakla	birlikte doğu şiirinin bir uzantısı durumunda olduğu anla-
şılmaktadır.268 

b. Emirlik Dönemi  
Abdurrahman döneminde ülkenin siyasî açıdan iç ve dış istikra-

ra kavuşması, doğal olarak edebî ve ilmî faaliyetlere de	bir	canlanma	
getirmiştir. İstikrarın yanı sıra bu canlanmayı harekete geçirmede en 
büyük pay, hiç kuşkusuz doğulu ilim sahibi kişilere aittir.269 Bunlar	
ya	I.	Abdurrahman gibi doğuda iktidarı ele alan Abbâsîlerin zulmün-
den kaçan Emevî yanlısı270 ya da Endülüs’ün doğal yapısından, özel-
likle de ikliminden etkilenerek Endülüs’e göç eden ilim sahibi kişi-
lerdi. Bunların yanısıra, ilim tahsil etmek için doğuya giden ve eği-
timlerini tamamlamayı müteakip Endülüs’e dönenler de bu canlan-
maya katkıda bulunmuşlardır. Bu canlanma başlangıçta dinî ilimler 
ile Arap dili alanında kendini göstermiştir.271 

Endülüslü diyebileceğimiz şairlerin ortaya koyduğu emirlik dö-
nemi şiiri, Endülüs’e has ilk belirtileri yansıtmakla birlikte büyük 
ölçüde klasik doğu şiiri tarzında idi.272 Tasvir, övme, övünme, kah-
ramanlık vb. gibi klasik Arap şiirinin temel konuları, Endülüs şairle-
rinin de öncelikle ele aldıkları temalardı. Bunun yanı sıra şiiri şekil 
ve üslûp bakımından klasik kaside tarzında işlemeleri, olaylara 

                                                 
267  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	42. 
268  Ahmed	 Emin,	 Zuhru’l-İslâm,	 III/156;	 er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 84;	

Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	84. 
269  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	78. 
270  İbn Haldûn, el-İber,	IV/121. 
271  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	78-80;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/38,	

62. 
272  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/64. 



55

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 55 

mekân olarak doğuya has yerleri seçmiş olmaları273, bu dönem Endü-
lüs şairlerinin doğu şiirine en çok bağlı kaldıkları yönlerdi.  

Özellikle II. Abdurrahman döneminde edip ve şairler kendileri-
ne tanınan hoşgörüden istifade ederek kalemlerini	 istedikleri	 gibi	
kullanma imkânı buldular. Bu serbesliğin yanısıra, ülkede huzur ve 
refahın artması ile de şiirlerde bu sosyal ortama uygun konular	 iş-
lenmiştir. Klasik Arap şiirine bağlı kalan şairlerle birlikte bazı Endü-
lüslü şairler de Beşşâr b. Burd (ö. 167/784)274, Ebû Nuvâs (ö. 
198/814)275, Müslim b. el-Velîd (ö. 208/823)276, Ebû Temmâm  (ö. 
231/845)277 ve Ebu’l-Atâhiyye (ö. 211/826)278 gibi doğulu muhdes 
şairleri taklit yoluna	gittiler. Bu etkileşim, daha önce de zikredildiği 
gibi, doğu ile yapılan sıkı temasların sürekliliğinin bir sonucu idi. 

                                                 
273  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	81. 
274  Kör olmasına rağmen görüyormuş gibi çok güzel teşbihler yapan, hicivleri ile 

meşhur Abbâsîler dönemi şairlerden Beşşâr b. Burd el-Ukaylî hakkında geniş 
bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 II/643-46; İbnu’n-Nedîm, el-
Fihrist, s. 159; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 I/264-65;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/72;	
Suppl.,	 I/108-111;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm, II/24; Kehhâle, Mu’cem,	 III/44; Şevki 
Dayf,	fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	s.	148-157. 

275  Özellikle şarap türü şiirleri ile tanınan Abbasî dönemi Muhdes şairlerinden Ebû 
Nuvâs Ali	b.	el-Hasan b. Hânî hakkında geniş bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-
Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 II/680-706; İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 228; İbn Hallikân, 
Vefeyât,	I/373-77;	Brockelmann,	GAL,	I/74-76;	Suppl.,	I/114-18;	ez-Zirkli,	el-
A’lâm, II/20; Kehhâle, Mu’cem,	XIII/170. 

276  Gazelleriyle meşhur olan Abbâsîler dönemi şairlerden Müslim	b.	 el-Velîd el-
Gavânî el-Ensârî hakkında geniş bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	228;	
İbn Hallikân, Vefeyât,	I/156-58;	Brockelmann,	GAL,	I/76;	Suppl.,	I/118-19;	ez-
Zirkli,	 el-A’lâm, VIII/20; Kehhâle, Mu’cem, XII/23; Şevki Dayf, Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	III/253-68. 

277  Antolojisi ve methiyeleriyle meşhur Abbâsîler dönemi şairlerden Habîb b. Evs 
et-Tâî hakkında geniş bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm,	el-Fihrist, s. 165; İbn Hal-
likân, Vefeyât,	 I/214-18; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/72-74;	 Brockelmann,	GAL, 
I/83-84;	 Suppl.,	 I/133-37; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 III/268-88;	 a.	
mlf.	fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	s.	219-46. 

278  Abbâsîler dönemi zühd şairlerinden Ebu’l-Atâhiyye İsmail b. el-Kâsım b. Su-
veyd b. Keysân hakkında geniş bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ, 
II/675-79; İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 227; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/125-30;	
İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/25-26;	Brockelmann,	GAL,	 I/76-77;	Suppl.,	 I/119-20;	
Kehhâle, Mu’cem, II/285; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	III/227-53. 
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Nitekim şarap şiirleri II. Abdurrahman döneminde doğuya seyahat 
eden Abbâs b. Nâsih (ö. 238/852)279 vasıtasıyla Endülüs’e taşınarak 
diğer şairler arasında da revaç görmüştür.280 

Daha önce Endülüs şiirinde ele alınmayan şarap konusu, bu	
akıma katılan Yahyâ el-Gazâl (ö. 250/864)281 tarafından şöyle işlen-
miştir: 

 ُت َعَناِئيَتَبسْ حْ تَأَبَّْطُت زِقِّي وا كدت مساؤهمأوملا رأيت الشرب 

 يائِ دَ حنو نِ  الروحِ  فَ َهبَّ َخفيفَ   فلما أَتَ ْيُت احلَاَن نَاَدْيُت رَبَّهُ 
“İçki içenlerin içkilerinin tükendiğini görünce şarap testimi koltuğu-
mun altına alıp sıkıntılarımı hapsettim.” 

“Meyhaneye varınca meyhaneciyi çağırdım, hemen sesime doğru za-
rifâne seğirtti.” 

Ebu’l-Atâhiyye tarafından şiirde ele alınan zühd konusunda ise, 
gazelleri ile de tanınan282 Emir	Abdullah	b.	Muhammed’in şu mısra-
ları, Endülüs’te görülmeye başlayan bu tür şiirin ilk örneklerindendir: 

 لمَ األَ  يُ ْلِهيكَ  امَ تَّ حَ    لجَ األَ  هُ غُ اوِ رَ ي ُ  نْ ا مَ يَ 

 نَ َزل دْ قَ  كَ وكأنه بِ    شى الرديتَْ لَ  امَ تَّ حَ 
  َغَفلَ  نْ مَ اة لِ نََ ولَ  ةِ   اجَ النَّ  بِ طَلَ  نْ عَ  تَ لْ فَ غَ أَ 

                                                 
279  Ebu’l-Alâ Abbâs b. Nâsih es-Sekafî el-Cezîrî doğuya giderek özellikle Muhdes 

şairlerden etkilenmiştir. Geniş bilgi için bk. İbnu’l-Faradî, Târîhu ulemâi’l-
Endelüs,	 I/340-41;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/343;	 II/261-62;	Abbas, Târîhü’l-
edebi’l-Endelüsî, I/49,	51. 

280  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	128;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/106. 
281  II.	 Abdurrahman’ın şairlerinden olan Yahyâ b. Hakem	 el-Bekrî el-Ceyyânî, 

edebî ilimlerin yanısıra, astronomi ve felsefeye de ilgi duymuştur. Siyasî kabi-
liyeti	 de	 olan	 el-Gazâl birçok dış ülkeye elçi olarak gönderilmiştir. Şarap ve	
tasvir şiirleriyle tanınan el-Gazâl hakkında geniş bilgi için bk. el-Humeydî, 
Cezve,	s.	351-53;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	485-86;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/254-
64;	Brockelmann,	Suppl.,	I/148;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	IX/173;	Ferruh,	Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	IV/115-21;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/49,	51. 

282  Ahbâr Mecmû’a,	 s.	 134;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/352-53; İbn İzârî, el-
Beyânu’l-muğrib,	II/152. 



57

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 57 

“Ey ecelin oynadığı kişi! Emel	seni daha	ne	kadar	oyalayacak?” 
“Âdetâ üzerine çökmüşken, daha	 ne kadar	 helâktan korkmayacak-
sın?” 
“Gâfiller için kurtuluş olmadığı için, kurtuluşu aramaktan gâfil mi 
oldun?”283 

Bu konularla birlikte doğuda her dönem şairler tarafından ele 
alınan tabiat tasviri ise, doğal güzellikler açısından ilham kaynağı 
olan Endülüs’te şairler tarafından sıkça işlenen konuların başında 
gelmekteydi.284 Bu doğal yapıya II. Abdurrahman döneminde ülkenin 
ulaştığı huzur ve refah da eklenince içki ve eğlence meclisleri sıkça 
görülmeye başlanmıştır. Edebî yönleri de bulunan bu meclislerde 
söylenen şiirlerde aşk, şarap, tabiat tasviri gibi konular ele alınmış-
tır.285 Bilime ve bilginlere büyük önem veren, edebî yetenek sahibi 
olan286 II.	 Abdurrahman, yazdığı şu şiirinde Endülüs bahçelerinden	
birini	şöyle tasvir etmektedir: 

 القطر تُ ْنثَ رْ  وعقودُ    احبَ طِ اه ِف اصْ رَ ا ت َ مَ 

 رْ ب َ نْ ك وعَ سْ ُل على مِ    َوَنِسيُم الرَّْوِض ََيَْتا

 ََ  يَ ْعثُ رْ  انِ يَْ رَّ الِف  وَ هْ ف َ    اقَ كلما حاول َسْب

“Sabahleyin gördüğün şey, dağılan kolye gibi yağmur damlalarıdır.” 
“Bahçenin ılık rüzgârı misk ve anberle salınarak esmektedir.” 
“Ne zaman onu geçmeye çalışsa da yine gider ve onu güzel kokulu 
çiçeklerin arasında bulur.”287 

Bu örneklerde de görüldüğü üzere bu dönem Endülüs şiirine 
bedevî üslûp	 yerine, çağın getirdiği yeniliklere uygun modern bir 
üslûp, basit, açık, anlaşılır ve kulağa hoş gelen lâfızlar hâkim olmuş-
                                                 
283  Ahbâr Mecmû’a,	s. 135. 
284  Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	 105;	 er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	

124. 
285  Hâlis, İşbiliyye fi’l-karni’l-hâmis, s.	105-106;	er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî, 

s.	124. 
286  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	s.	75;	Ahbâr Mecmû’a,	s.	122. 
287  İbn Sa’îd, el-Muğrib fi hule’l-Mağrib, I/50-51; Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsi,	s.	

129. 
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tur. 

Doğuda olduğu gibi Endülüs’te de bu yenilikçi şairlerin yanı sı-
ra eski şiire bağlı kalan ve onun temel kaidelerinden mümkün olduğu 
kadar taviz vermemeye çalışan bir şairler grubu vardı. 

Bu şairler, şiirlerinde çağa uygun konuları ele almış olmalarına 
rağmen kullandıkları üslûp ve şekil hep eski Arap şiirinin devamı 
niteliğinde idi. Doğuda ve Endülüs’te görülen şiirdeki yenilikçi akım 
bu şairleri etkilememiştir. 

I.	Hakem döneminde kendini göstermeye başlayan ve asabiyet-
çiliğe dayanan Muvelledûn hareketlerinde288 şiirin bir silâh	 olarak	
kullanılmış olması, şairleri eski şiire daha da yaklaştırmıştır.  

Araplarla İspanyol kökenli Müslümanlar arasındaki bu üstünlük 
mücadelesinde her iki kesimin şairleri kendi atalarının soy, kahra-
manlık ve cömertlik gibi güzel meziyetler yönünden daha önde oldu-
ğunu ispata çalıştılar. Bu mücadelede ise Emevîler dönemi hiciv şair-
lerinden	Ahtal (ö. 95/713)289, Cerîr (ö. 110/728)290 ve	 Farazdak (ö. 
115/728)’ın291 birbirlerini hicvettikleri “nakâid”292 türü şiiri örnek 

                                                 
288  İbnu’l-Kûtiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs, s. 69; Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	 s.	

365;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/98. 
289  Emevîler dönemi şairlerinden Ebû Mâlik Gıyâs b. es-Salt hakkında geniş bilgi 

için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	I/375-80;	el-Kureşî, Cemhere,	s.	421-
25;	 Brockelmann,	GAL,	 I/45-49;	 Suppl.,	 I/83-84;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm,	 V/318;	
Kehhâle, Mu’cem, VIII/42; Abbûd, Edebu’l-Arab,	s.	125-27; İhsan en-Nâss, el-
Asabiyyetu’l-kabiliye, s.	452-63. 

290  Emevîler dönemi hiciv şairlerinden Cerîr b.	Atiyye	b.	Bedr	el-Kelbî el-Yerbû’î 
hakkında geniş bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/374-80;	 el-
İsfahânî, el-Agânî,	 VIII/389;	 el-Kureşî, Cemhere,	 s.	 415-20;	 Brockelmann,	
GAL,	 I/53-55;	 Suppl.,	 I/86-87;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm, II/111; Kehhâle, Mu’cem, 
III/129-30; Abbûd, Edebu’l-Arab,	s.	137-39;	Blachere,	Târîhu’i-edebi’l-Arabî, 
s.	570-84. 

291  Emevîler dönemi şairlerinden Ebû Firâs Hemmâm b. Gâlib et-Temîmî hakkın-
da geniş bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/381-92;	 el-Kureşî, 
Cemhere,	s.	403-13;	Brockelmann,	GAL,	I/49-52;	Suppl.,	I/84-86;	ez-Zirkli,	el-
A’lâm,	 XI/96-97; Kehhâle, Mu’cem, XIII/152; Abbûd, Edebu’l-Arab,	 s.	 132-
33;	Blachere,	Târîhu’i-edebi’l-Arabî, s.	584-97. 
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aldılar. Belki de onların bu yöntemi kullanma zorunluluğunu hisset-
miş olmalarından dolayıdır ki eskiyi kaldırıp atmamışlar, aksine, şart-
lar onları eskiye daha da bağlamıştır.  

Ahmed	Heykel’in naklettiğine göre, muvelled şairlerden birine	
ait olan ve Arapları aşağılamaya çalışan aşağıdaki beyitler, Araplar 
ile Muvelledûn kesimi arasındaki asabiyetçiliğin göstergesidir: 

 عُ ائِ قَ َتْسَتِديُر الوَ  مْ هِ يْ لَ ومنها عَ   هميغَ ري زِ بِ دْ تَ  ْمرَاءِ وِف اْلَقْلَعِة احلَْ 

 الَقَواِطعُ  ا واملرهفاتُ نَ أسنت ُ  مْ لِِ لَ آباُئهم ِف ضَ  تْ دَ صَ كما حَ 
“Bu kalenin kızıl olmasının nedeni, haktan uzaklaşmasından kaynak-
lanmaktadır. Bundan dolayı gerçekler kaleyi çepeçevre kuşatmakta-
dır.” 

“Keskin kılıçlar üzerine yemin olsun ki, bizim neden olduğumuz kıt-
lıktan, yokluktan dolayı onların babaları da dalaletten nasibini almış-
tır.”293 

Bu şiire karşılık, Arap şairlerden biri de nakâid kuralları içeri-
sinde	şöyle cevap vermektedir: 

ََ  لَ  ة  ورَ مُ عْ ا مَ نَ لُ ازِ نَ مَ    يمِ الض نْ مِ  ا ُحْصن  نَ ت ُ عَ لْ وق َ  ِقعُ َبَل
َ
 انعُ امل

 عُ ائِ قَ تتب الوَ سْ ومنها عليكم تَ  وتدبري نصرة ا عز  نَ وفيها لَ 
“Evlerimiz kimsenin emri altında değil, hayatta ve canlıdır, kalemiz 
de zulmü yok etmek ve engel olmak için dimdik ayaktadır.” 

“Onun içinde de zaferimizden kaynaklanan bir gururumuz vardır, bu 
kaleden size doğru gerçekler ve haklar çıkmaktadır.”294 

Bununla birlikte gerek Endülüslü Müslümanlar arasında, gerek-
se Endülüslüler ile dış düşmanlar arasında vuku bulan savaşları tasvir 

                                                                                                                 
292  “Nakîde” kelimesinin çoğulu olan “nakâid”, şairlerin hasımlarını hicvetmek ve 

onlara karşılık vermek için yine onların söyledikleri vezin ve kafiye düzeni içe-
risinde söyledikleri şiir türüne verilen isimdir. Bk. İhsan en-Nâss, el-
Asabiyyetu’l-kabiliye, s.	419-30;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	I/326. 

293  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	134. 
294  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/98;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	134. 
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etmede295 eski şiirin muhteva ve üslûp bakımından Endülüslü şairle-
rin sıkça başvurdukları bir kaynak olması da eskiye bağımlılığın bir 
göstergesidir. 

Emirlik dönemi Endülüs şiiri, doğu şiirine bu bağımlılığı ya-
nında, kendine has, klasik doğu şiirinden farklılık arzeden bir takım 
özellikler de taşımaktaydı. Bu özellikler, konularda yenilik, konuların 
ele alınışındaki farklılık, duygusallığın ön plana çıkması ve bu döne-
min sonunda görülmeye başlayan muvaşşah türü halk şiirleri olarak 
sıralayabiliriz.  

Ebu’l-Muhaşşâ (ö. 206/821)296 şu şiirinde ele aldığı konuyu	ilk	
kez bu tarzda işleyen şair olarak	kabul	edilmektedir: 

 ىضَ مَ ر فَ مْ أَ ى اهلل بِ ضَ قَ  ذْ إِ   ادَ عَ لْ بَ َناِت لِ  مُّ وَخَضَعْت أُ 
 ىصَ عَ الْ بِ  سَ مِ َمْشيه ِف األرض لَ   اّنََّ ا إِ ير  رِ وَرَأْت أَْعَمى ضَ 

  املدىينِّ مِ  تْ غَ لَ حرَّى ب َ  يَ هِ وَ   ة  لَ وْ ق َ  فَبَكْت وجدا وقالتْ 
 مىاء كالعَ األدواء دَ  نْ ا مِ مَ   الَِ وْ ق َ  نْ ي َقرَِح مِ فُفَؤادِ 

   ىوَ ث َ  دْ قَ  ل ميتٍ ثْ ا مِ ي  حَ  انَ كَ   رصَ ا بَ ى ذَ مَ العَ  الَ ا نَ ذَ وإِ 

“Kızlarımın annesi düşmana boyun eğdi. Şayet bu Allah’ın takdiri ise 
o da yerine gelmiştir.” 
“Eşim, yeryüzünde bastona dayanarak yürüyen acınacak bir kör gör-
dü.” 
“Üzüntüyle ağladı. Sanki o hedefine ulaşmış gibi sözünü de söyledi.” 
“Onun sözünden dolayı kalbim parçalandı. Körlük gibi hiçbir dert 
yoktur.” 
“Bir kör, görme duyusuna kavuşursa, hayata dönmüş bir ölüye ben-
zer.”297 

Ebu’l-Muhaşşâ, bu şiirinde görme duyusuna sahip insanın onu 

                                                 
295  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	136. 
296  Endülüs’ün ilk şairlerinden olan Ebû Yahyâ Âsım b. Zeyd et-Temîmî hakkında 

bk.	el-Humeydî, Cezve,	s.	377;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	513;	el-Makkarî, Nefhu’t-
tîb,	IV/167. 

297  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	86. 
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kaybettiğinde neler hissedebileceği konusunu ele almıştır. Ahmed 
Heykel, konuyu bu tarzda ilk kez Ebu’l-Muhaşşâ’nın ele aldığını zik-
retmektedir.298 

Ebu’l-Muhaşşâ, görme duyusunu kaybettiğinde hissedilen 
üzüntüyü direk ve abartılı olarak değil de, îmâ yolu ile ancak etkili 
bir şekilde anlatmaktadır. Genel olarak diğer şairlerin de yaptığı gibi, 
eşinden ismini zikrederek değil de “kızlarımın annesi” diyerek hem 
kızlarının, hem	de eşinin varlığına işaret etmektedir. Îmâ tarzını bu 
şekilde kullandıktan sonra da kör bir insanın çeşitli psikolojik durum-
larını ayrıntılı bir şekilde tasvir etmektedir. 

I. Abdurrahmân’ın er-Rusâfe ismindeki bahçede bir hurma ağa-
cı gördüğünde söylediği şu şiiri ele aldığımızda ise, şiirde alışılmış 
konulardan tasvir temasını işlerken, şiire tasvirin değil, duygusallığın 
hâkim olduğunu görmekteyiz: 

 لِ خْ النَّ  نِ طَ تَ َناَئْت بَِأْرِض الَغرب عن وَ   سط الرَُّصاَفة ََنَلة  تَ َبدَّْت لنا وَ 

 يلِ هْ أَ  و يِنَّ وطول التنائي عن بَ  ىوَ والن َّ  ي ِف التغريبِ يهِ بِ شَ  فقلتُ 
“er-Rusâfe’nin ortasında, hurma ülkesinden uzakta, batı toprağında 
bize bir hurma ağacı gözüktü.” 

“Ona dedim ki: Sen de benim gibi garipsin. Çocuklarından ve ailen-
den ayrılıp uzun süre hüzünlü oluşunla bana benzersin.”299 
Şair şiirinde hurma ağacının boyunu, rengini ve meyvesini tas-

vir etmiyor. Hurmayı duygusal bir yaklaşımla ele alırken, onu canlı 
bir insan şeklinde tahayyül ederek garip kalmaları bakımından kendi-
si ile hurma ağacı arasında büyük bir benzerlik sergilemektedir.  

Aynı şekilde I. Abdurrahmân doğuya seyahat eden bir yolcuya 
hitaben söylediği şu şiirine de duygusallığın hâkim olduğunu gör-
mekteyiz: 

 

 
                                                 
298  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	87. 
299  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/37;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/91-92. 
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 يضِ عْ ب َ لِ  ي السلمَ ضِ عْ ب َ  نْ مِ  رَّ قِ أَ   يأرضِ  امليممُ  بُ اكِ ا الرَّ هَ ي ُّ أَ 

 ضٍ رْ أَ كيه بِ الِ مَ ي وَ ادِ ؤَ وف ُ   ضٍ رْ أَ بِ  اهُ رَ ا ت َ مَ ي كَ مِ سْ جِ  نَّ إِ 

 يَ ْقَضى فَ وْ سَ  اْجِتَماِعَناى بِ سَ عَ ف َ   انَ ي ْ لَ عَ  ِفرَاقِ الْ بِ  ى اهللُ ضَ قَ  دْ قَ 
“Ey ülkeme seyahat eden binici! Benim bir parçamdan diğerine selâm	 gö-
tür.” 

“Senin de gördüğün gibi, bedenim bir yerde, kalbim ve sahipleri başka bir 
yerdedir.” 

“Allah bizim için ayrılığı takdir etti. Belki bir gün yakınlaşmamızı da takdir 
eder.”300 

Bu şiirde şair kendisini iki ayrı yerde, Endülüs ile doğu arasın-
da iki parçaya ayrılmış olarak düşünmektedir.	 Bedeni	 Endülüs’te 
olmasına rağmen kalbi ve kalbinde özlem duyduklarının doğuda	kal-
dığını vurgulamaktadır. 

Bu dönemde yetişen şairlerin tamamı hakkında kesin bir bilgiye 
sahip değiliz. Günümüze isimleri ve şiirleri ulaşanlar ise, ya şiir kabi-
liyeti olan hükümdarlar ya da aristokrat tabakaya mensup şairlerdir. 
Halk arasında yetişen şairler hakkındaki bilgiler oldukça azdır.301 

Muvaşşah 
Gerek emirlik dönemi, gerekse daha sonraki dönemlerde Endü-

lüs şiirini doğu şiirinden ayıran en büyük farklılık hiç kuşkusuz Emir-
lik dönemi sonunda görülmeye başlayan “Muvaşşaha” veya “Tavşih” 
olarak da isimlendirilen “Muvaşşah” türü halk şiirleridir.302 

Muvaşşah ismi, her biri kendi içerisinde düzenli ancak birbirin-
den farklı şekilde inci veya benzeri mücevherle süslenmiş, iki ayrı 
parçadan müteşekkil, kadınlar tarafından kullanılan deri kuşak veya 

                                                 
300  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/36;	 Heykel,	 Dirâsât edebiyye,	 s.	 226;	 a.	 mlf.	 el-

Edebü’l-Endelüsî,	s.	90;	er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	82. 
301  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	86. 
302  Endülüs’teki halk şiirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Provençal, Edebu’l-

Endülüs ve târîhuhâ,	s.	21-41. 
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kolye anlamındaki “vişah” kelimesinden türetilmiştir.303 Muvaşşah 
ise, farklılık gösteren renk, desen veya nakışla işlenmiş süslü elbise 
demektir. 

Endülüslüler bu şiir türünü, üzerinde düzenli ancak birbirinden	
farklı “gusn” adı verilen desenler taşıyan kumaş parçalarından esin-
lenerek “muvaşşah” olarak isimlendirmişlerdir.304 

Vezin ve kafiyenin yanı sıra şekil ve üslû bakımından da doğu 
şiirinden farklılık arzeden bu şiir türünün mucidi ve onu Endülüs 
şiirine kimin kazandırdığı konusunda birbirinden farklı görüşler var-
dır.305 Fakat çoğunluğun üzerinde ittifak ettiği görüş, muvaşşah türü 
şiirin ilk kez Mukaddem b. Mu’âfâ el-Kabrî (ö. 300/912)306 tarafın-
dan söylendiği şeklinde olmasına rağmen, bu şaire ait herhangi bir	
muvaşşaha rastlamıyoruz. 

Günümüze ulaşan muvaşşahlardan, bu tür şiiri ilk kez yazı 
hâline	 getiren ve onu bugün bilinen kalıplar içerisine koyan şairin 
Ebû Bekr Ubâde b. Mâi’s-semâ (ö. 422/1030)’nın307 olduğunu ortaya 
koymaktadır.308 Ubâde’nin çağdaşı olan Ubâde el-Kazzâz                
                                                 
 
303  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, II/220;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 III/158;	

“Muvaşşah, İA,	VIII/866. 
304  Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/422;	 Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, 

II/220. 
305  Bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Haldûn, Mukaddime,	 s.	 584;	

eş-Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	373;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, II/217;	
el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	III/165;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	213;	Abu-
Haidar,	Hispano-Arabic Literature, s.	107-170. 

306  Emîr Abdullah b. Muhammed’in şairlerinden olan Mukaddem b. Mu’âfâ el-
Kabrî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 33;	 ed-Dabbî, 
Buğye,	 s.	 360-61; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, I/156; İbn Haldûn, Mukaddime,	 s.	
584;	Sezgin,	GAS,	II/696-97;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	213. 

307  Dönemin en büyük şairlerinden olan Ebû Bekr Ubâde b. Abdillah b. Muham-
med b. Ubâde hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hâkân, Matmah,	s.	84;	ed-
Dabbî, Buğye,	 s.	 283-84; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/468-80;	 el-Makkarî, Nef-
hu’t-tîb,	IV/52-53;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	IV/30;	Sezgin,	GAS,	II/689-99. 

308  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	44-45; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/478-79; Şevki Dayf, 
fi’ş-şi’ri’l-Arabî, s. 452; eş-Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	 s.	 373;	 Ferruh,	
Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/427. 
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(ö. 422/1030)309 da muvaşşah şiirlerde ilk temayüz eden şairlerden-
dir. Daha sonraki dönemlerde muvaşşahlar giderek artan bir istekle 
Endülüs’te yaygınlaşmış, doğuda da bazı şairler muvaşşah türü şiirler 
söylemişlerdir.310 

Muvaşşah türü şiir, III./IX. yüzyılın ikinci yarısında311 son şek-
lini almış olarak doğum yeri olan Endülüs’teki sosyal hayatta önemli 
bir yer işgal eden müzik ve şiirin tam bir uyum içinde olduğu edebi-
yat, içki ve eğlence meclislerinde duyulan ihtiyaca cevap	olarak	orta-
ya çıkmıştır.312 Halkın bu şiire rağbet göstermesi yanında, muvaşşah 
şairlerin de vali ve hükümdarlar tarafından himaye görmesi, bu şiir 
türünün Endülüs’te yaygınlaşmasını hızlandırmıştır.313 

Câhiliyye ve daha sonraki dönem doğulu şairlerin de muvaşşa-
ha benzer şiirler söyledikleri nakledilmektedir.314 Ancak	 rivayetleri	
mesnet edinip muvaşşahın doğuda kök salıp Endülüs’te yeşerdiği 
iddialarına katılmak mümkün değildir. Çünkü muvaşşah, Endü-
lüs’teki Arap ve İspanyol kökenli halk arasında doğup zaman içeri-
sinde kendine has bazı özel kurallar edinen ve birçok bakımdan kla-
sik Arap şiirinden farklılık gösteren bir şiir türüdür. Her güzel sanatta 
olduğu gibi muvaşşahın da şiir sanatına has özellikler bakımından 
gerek doğu şiirinden ve gerekse fetih öncesi ve sonrası İspanyol halk 
şiirinden etkilenmiş olması pek tabiîdir. 

Muvaşşahlar, gramer kurallarına uyularak yazılırdı. Şiiri mey-
dana getiren bölümler aynı vezin birliği içerisinde olup, bazı özel 
                                                 
309  Endülüslü edip ve şair Ebû Abdillah Muhammed b. Ubâde hakkında ayrıntılı 

bilgi için bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/801-805;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 
III/411-92; İbn Haldûn, Mukaddime, s. 584; Şevki Dayf, fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	 s.	
452;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, II/230. 

310  İbn Haldûn, Mukaddime,	 III/306;	 Zeydan,	Târîhu’l-âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye,  
III/16; “Muvaşşah, İA,	VIII/867. 

311  İbn Haldûn, Mukaddime,	s.	583 eş-Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	371. 
312  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, III/165; Şevki Dayf, fi’ş-şi’ri’l-Arabî, s. 451; eş-

Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	 s.	 371;	 Sâlim, Kurtuba hâdiratu’l-hilâfe fi’l-
Endelüs,	s.	184-85. 

313  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	III/181;	Goldziher,	A Short History,	s.	135;	Nichol-
son,	A Literary History, s. 416; eş-Şik’a,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	372. 

314  “Muvaşşah, İA,	VIII/867;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	147. 
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terimlerle	 ifade	edilmekteydi. Muvaşşahın giriş kısmına “matla” de-
nir. Bu kısım, “gusn” veya “mezheb” olarak da isimlendirilir. Matla 
iki ve dört mısradan meydana gelir. Gusn adı verilen bu mısralar, 
kafiyece uyum içerisinde olabilecekleri gibi farklı kafiyelerde	de	ola-
bilirler. Muvaşşahın matla ile başlaması zorunlu değildir. Matla ile 
başlayan muvaşşaha “et-Tâm”, matla olmayan muvaşşaha ise “eksik” 
anlamında “el-Akra” denir.315 

Matla’dan sonra gelen kısma “devr” denir.	Devr, üç veya daha 
fazla sayıdaki “simt” adı verilen mısralardan meydana gelir. Genel-
likle devr, matla ile aynı vezinde ve farklı kafiye düzeni içerisinde 
bulunur.	Devri	meydana	getiren	simtler tek bir mısra şeklinde olabi-
leceği gibi, bir beyit şeklinde iki mısradan da meydana gelebilir.316 

Devrden sonraki kısma “kafla” denir. Kalfa, gusn sayısı ve ka-
fiye bakımından matla ile uyum içerisindedir. Sabit olmamakla bir-
likte genellikle muvaşşahta beş veya altı kafla bulunur. Devr ve	onu	
takip eden kaflayı içine alan bölüme ise “beyt” veya “cüz” adı veri-
lir.317 

Tüm muvaşşahın özeti durumundaki son kaflaya “harca” adı 
verilir. Şair, bu kısımda dinleyicilerin dikkatini çekecek önemli bir 
şey söylemezse, başka bir şairin şiirinden iktibasta bulunur.	 Halk	
tarafından kolaylıkla anlaşılmasını temin ve şiire müziksel bir hava 
vererek dinleyicinin dikkatini çekmek için bazı muvaşşahların harca-
larında halk dilinde yaygın, fasih olmayan Arapça ve	Latince kökenli 
basit	ve anlaşılır kelimeler kullanılmıştır.318 

                                                 
315  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, III/158; eş-Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	 s.	 375;	

Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, II/235;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	140;	
“Muvaşşah, İA, VIII/866; Rosen, “The Muwashshah”, s. 167. 

316  “Muvaşşah, İA,	VIII/866;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî, IV/433; eş-Şik’a, el-
Edebu’l-Endelüsî,	s.	375. 

317  “Muvaşşah, İA,	 VIII/866;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, III/158; eş-Şik’a, el-
Edebu’l-Endelüsî,	s.	377;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, II/235;	Heykel,	el-
Edebü’l-Endelüsî,	s.	140. 

318  “Muvaşşah, İA,	VIII/866;	Nicholson,	A Literary History, s. 457; Şevki Dayf, 
fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	 s.	 452;	 Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 138,	 144;	 Latham,	
Arabian an Islamic Studies,	s.	87. 
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Kafiye düzenini harflerle gösterecek	olursak muvaşşahın kısım-
ları şu şekilde sıralanır:  
     

Gusn                A   Gusn      B     Matla’ veya	Mezheb 

     

 

 Simt    C    

 Simt    C     Devr   Beyt 

 Simt    C    

Gusn                A  
Gusn       B  
Kafla   

 
 Simt    D    

 Simt    D     Devr   Beyt 

 Simt    D    

Gusn                A  
Gusn       B  
Kafla   

 
 Simt    E    

 Simt    E     Devr   Beyt 

 Simt    E    

Gusn                A  
Gusn      A		Har-
ca   

 

Ebû Bekr b. Zuhr’un aşağıdaki muvaşşahı, buna	 uygun güzel 
bir örnektir: 

 اقِ أيها السَّ 
ُ
 يعِ مَ سْ تَ  لَْ  نْ إِ وَ  اكَ نَ وْ عَ دَ  دْ قَ  كيتَ شْ ي إليك امل

 ِف غرته تُ مي ِهْ دِ ونَ 



67

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 67 

 ِت احَ رَ  نْ الراح مِ  تُ بْ رِ وشَ 
 ُسْكرَتِهِ  نْ مِ  تُ ظْ قَ ي ْ كلما است َ 

 عٍ بَ رْ ا ِف أَ ع  ب َ رْ  أَ اِن قَ وسَ  كىب الزِّّق إليه واتّ جذَ 
“Ey sâki, şikâyet sanadır. Sen duymamış olsan da biz seni davet et-
tik.” 
“Yüzündeki aydınlığa âşık olduğum” 
“Elinden şarap içtiğim içki arkadaşı” 
“Her ne zaman o içkinin sarhoşluğundan uyansam” 
“İçki tulumunu kendine doğru çekip yaslanır ve	bana dört dörtlük iç-
ki	sunar.”319 

Örnek bir muvaşşahın genel yapısı böyle görülmekle beraber, 
tür olarak kesin kurallarla tespit edilmediğinden aruzun onaltı bahrine 
tatbik edilmiş örneği bulunmaktadır. 

Endülüs muvaşşah şairlerinden vezir Ebû Abdullah b. Hâtîb’in 
muvaşşahından alınmış şu beyitler de bu şiirin başka bir örneğidir: 

 بِاألَْنَدُلسِ  لصْ وَ الْ  انُ مَ ا زَ يَ   َهَى ثُ يْ غَ ا الْ ذَ إِ  ثُ يْ غَ الْ  كَ ادَ جَ 

 سلِ تَ خْ مُ ة الْ سري أو خلِف الكَ   لماك إل حُ وصلُ  يكنْ  لَْ 

  ر أسبابَ هْ الدَّ  ودُ قُ ي َ  ِإذْ 
ُ
 مسُ رْ ا ت َ على مَ  وطْ الَْ  لُ قَ ن ْ ي َ   ىنامل

 مسِ وْ مَ ود الْ فُ و الوُ عُ دْ ا يَ ل مَ ثْ مِ    ادى ومثىنرَ ُزَمر ا بني ف ُ 

 تَ َبسَّم يهِ ار فِ هَ زْ األَ فَ َغُفور   سنا َجلََّل الرَّْوض دْ ا قَ يَ واحلَ 

“Ey Endülüs’teki buluşma zamanı, o zaman bulutları bol yağmurlar 
yağdırarak sana cömertlik yapmıştır.” 

“Fakat orada seninle buluşmamız, uykuda görülen bir düşten	 veya	
çalınmış bir fırsattan başka bir şey değildir.” 

“Hac mevsimlerinde ziyaretçilerin ikişer üçer bölükler hâlinde	birbir-
lerini takip ederek gelmeleri gibi, zamanda umutları ayrı ayrı gönde-

                                                 
319  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	III/165;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/43. 
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rir.” 

“Yağmur bahçeye ipek bir elbise giydirdi. Orada çiçeklerin göz ka-
maştırıcı ışığı gülümsüyor.”320 

Ömer Ferruh, muvaşşahların vezin ve kafiye yönünden bu denli 
zengin bir yapıya sahip olması nedeniyle Avrupa şiirini de etkilediği-
ni ileri sürerek şöyle demektedir: 

“Avrupalılar Endülüs kanalı ile Araplarla temas kuruncaya ka-
dar şiirleri oldukça kısır bir durumda idi. Avrupalılar birçok vezin ve 
kafiye düzeni içerisinde söylenen muvaşşah türü şiiri Araplardan al-
dılar ve kendilerine uyarladılar. Avrupa edebiyat araştırmacıları da 
şiirlerindeki bu türün kaynağını uzun süre araştırdılar. Neticede Fran-
sız, Alman ve İtalyan edebiyatı üzerine araştırma yapanlar, bunun	
Arap şiirinin bir taklidi olduğu görüşü üzerinde ittifak ettiler. Avrupa 
şiiri, Arap şiirinden direkt etkilenmesi yanısıra İngiliz şiiri ise Arap 
şiirinden direkt değil ama İtalyan şiiri kanalıyla etkilenmiştir.”321 
Muvaşşah türü şiirler, esas itibarıyla bestelenip telli çalgılar eşliğinde 
söylenen şarkılara güfte olma gayesi ile yazıldığından işlenen	konular 
da bu amaca uygun olmuştur. V./XI. yüzyıl sonlarına kadar muvaş-
şahlarda sadece medih, içki ve gazel konuları işlenirken zaman içeri-
sinde	 tabiat tasviri, zühd, risâ, tasavvuf, hiciv ve mucûn konularına 
da	yer	verilmiştir.322 

c. Halifelik Dönemi  
Halifelik döneminde (316-422/929-1031)	III.	Abdurrahman ta-

rafından istikrarlı bir duruma getirilen siyasî ve sosyal ortamın yanı-
sıra, ülkenin ulaştığı refah düzeyi de ilmî ve edebî faaliyetlerin can-
lanmasına büyük katkıda bulunmuştur. Bu uygun ortama halife ve 
diğer üst düzey yöneticilerin ilme teşvikleri ve ilim adamlarını gö-
zetmeleri ve himayelerine almaları bu meyanda doğulu âlimlerin En-
dülüs’e gelmelerini teşvik edici yöndeki davranışları da bu ilmî can-

                                                 
320  İbn Haldûn, Mukaddime,	III/301. 
321  Ferrûh, el-Hadâratu’l-insâniyye,	s.	23. 
322  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, III/172; “Muvaşşah, İA,	VIII/868;	Abbas, Târîhü’l-

edebi’l-Endelüsî, II/235; eş-Şik’a, el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	405-406.  
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lanmayı harekete geçiren faktörlerden birisiydi. Örneğin, Ebû Ali el-
Kâlî Endülüs’e geldiğinde III. Abdurrahman tarafından büyük bir ilgi 
ile karşılanmış ve veliaht II. Hakem’in yetiştirilmesiyle görevlendi-
rilmiştir.323 

el-Kâlî, doğu kültürünün Endülüs’e geçişini sağlayan en önemli 
köprülerden biri olmuştur. İmru’ul-Kays (ö. M. 545)324,	 Zuheyr	 b.	
Ebî Sulmâ (ö. M. 615)325,	 el-Aşâ (ö. M. 629)326,	 en-Nâbiğa (ö. M. 
604)327,	el-Hansâ (ö. 24/645)328,	Cemil b. Ma’mer (ö. 82/701)329, Ah-
tal, Cerîr ve	Farazdak gibi câhilî ve İslâmî dönem şairlerinin dîvânları 
ile	birçok ahbâr ve dil kitapları, bizzat	 el-Kâlî tarafından Endülüs’e 
taşınmıştır.330 

Önceki dönemlerde olduğu üzere halifelik dönemi şairlerinin 
bir kısmı doğulu şairleri izlerken, bir kısmı da Endülüs’e özgü, doğu 
şiirinden farklılık arzeden konuları ele almıştır. 

                                                 
323  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	184. 
324  Câhiliyye dönemi muallaka şairlerinden olan İmru’u’l-Kays b.	 Hucur	 b.	 el-

Hâris el-Kindî hakkında bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 I/50-75;	Broc-
kelmann,	GAL,	 I/15;	 Suppl.,	 I/48-50;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm,	 I/351-52; Kehhâle, 
Mu’cem, II/320. 

325  Câhiliyye dönemi muallaka şairlerinden olan Zuheyr b. Ebî Sulmâ el-Muzenî 
hakkında bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	I/76;	Brockelmann,	GAL,	I/23;	
Suppl.,	I/47-48;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, III/87; Kehhâle, Mu’cem,	III/186. 

326  Câhiliyye dönemi muallaka şairlerinden olan Meymûn b. Kays b.	 Cendel	 b.	
Bekr b. Vâil hakkında bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 I/178-89;	 el-
Bustânî, Udebâu’l-Arab,	I/212-24;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	VIII/200-201; Kehhâle, 
Mu’cem,	XIII/65;	Sezgin,	GAS,	II/130-32. 

327  Câhiliyye dönemi muallaka şairlerinden olan Ziyâd b. Muâviye hakkında bk. 
İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 I/92-105;	Brockelmann,	GAL,	 I/13;	 Suppl., 
I/45;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	I/185-96;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, III/92; Kehhâle, 
Mu’cem,	IV/188. 

328  Muhadram şairlerinden olan el-Hansâ Tumâdır bint Amr b. eş-Şerît hakkında 
bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ,	 I/260-64;	 Brockelmann,	GAL,	 I/34-35;	
Suppl.,	I/70;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, II/89; Kehhâle, Mu’cem,	III/160. 

329  İslâmî dönem şairlerinden ve uzrî gazel türünün öncüsü kabul edilen Cemîl b. 
Abdillah b. Ma’mer el-Uzrî hakkında bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ, 
I/346-55;	Brockelmann,	GAL,	I/44;	Suppl.,	I/78-79;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	II/134;	
Kehhâle, Mu’cem,	III/92. 

330  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/187. 
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Bu dönemin en belirgin özelliği, Endülüs şiirini doğu şiirinden 
ayıran özelliklerin bariz bir şekilde görülmeye başlamasıdır. Şairlerin 
bir kısmı şiirlerinde klasik doğu şiirinde işlenen övgü, övünme, hiciv, 
mersiye, hikmet, tasvir, özür dileme, aşk ve kahramanlık gibi konula-
rı331 klasik kaside tarzında işlerken, bir kısım şairler de doğulu muh-
des şairlerin yaptıkları gibi çağa ve ortama uygun konuları ele almış-
lardır. 

Zühd temâsını da şiirlerinde sıkça işleyen İbn Abd Rabbih      
(ö. 328/940)’in332 kalem	konusunu	ele aldığı şiirinde şekil ve anlam 
bakımından Ebû Temmâm’ın tesirinde kaldığı çok bariz bir şekilde 
görülmektedir: 

ِه سَ   راحَ ة سَ يفَ حِ ِف صَ  هُ ارَ دَ أَ    اذَ إِ  انِ يَ ب َ الْ  رَ احِ ِبَكفِّ
ََ   ة بلفظتهمَ جْ  عُ ِِف  قُ طِ نْ ي َ   ارَ صَ بَ الْ  عُ مَ سْ نَ ا وَ هَ ن ْ عَ  مُّ َنَص

 راا صو هَ ت َ دْ جَ تستبنها وَ  نْ إِ   ابَِ  وبَ لُ نوادر يقرع القُ 
 راضَ د الذي حَ اهِ الشَّ  بُ اطِ َيَُ   اِبَِ  يدَ عِ بَ ائب الْ الغَ  بُ اطِ َيَُ 

“Onun elinde öyle bir güç var ki, şayet onu sayfalara dökerse okuya-
nı büyüler.” 
“Sözü ağzından zorlukla çıkar, onu dinlemesek de gözlerimizle duya-
rız.” 
“Nadir sözlerle kalpleri doldurur, hükmeder. Şayet bunları kalbinde 
düşünürsen bir tablo oluştuğunu görürsün.” 
“O anda uzakta bulunan kişiye yanında imiş gibi hitap eder.”333 

Ebû Temmâm ise	kalem	konusunda şöyle	demektedir: 
 لاصِ فَ مَ الَكّلي والْ  رِ مْ األَ  نَ مِ  ابُ صَ يُ   هِ اتِ بَ شَ ى الذي بِ لَ عْ األَ  مُ لَ قَ الْ  كَ لَ 

                                                 
331  Çetin, Eski Arap Şiiri, s.	80-81. 
332  Şihâbuddin Ebû Ömer Ahmed b. Abd Rabbih hakkında bk. İbn Hâkân, Mat-

mah,	s.	51-53;	el-Humeydî, Cezve,	s.	94-96;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	137-140;	el-
Makkarî, Nefhu’t-tîb,	VII/49-52;	Brockelmann,	GAL,	 I/161;	Suppl.,	 I/250-51;	
ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/197-98. 

333  er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 118;	 Sâlim, Kurtuba,	 s.	 169;	 Abbas, 
Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/183;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	232. 
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 َواِبل بِ رْ غَ والْ  قِ رْ  الشَّ ِف  هِ ارِ آثَ بِ   ولكن وقعها طل   يقةُ رِ  هُ لَ 
 ل  اجِ رَ  وَ هُ وأعجم أَْن َخاطَْبَتُه وَ   ب  اكِ رَ  وَ هُ ته وَ قَ طَ نْ ت َ فصيح إذا اسْ 

“Senin öyle değerli bir kalemin var ki, böbrek ve mafsallar belâsını 
onun ucu ile bulur.” 

“Kaleminin mürekkebi hafif yağmur damlaları gibi dökülür, fakat 
doğuda ve batıda bıraktığı izler ise sel gibidir.”  

“Şayet sen onu binekli iken konuşturursan	 fasih	bir	Araptır ve	eğer 
ona	yaya	iken	hitap	edersen	Acemdir.”334 

Endülüs’te hikmet temasını en mükemmel şekilde işleyen şair-
lerin başında gelen İbn Hânî (ö. 363/972)’nin335 lâfız ve ifadeleri an-
laşılır, etkileyici ve açıktır. İbn Hânî hükümdarlardan birini övdüğü 
bir	kasidesinde şöyle demektedir: 

 سمجيَ  ي لَْ ذِ ى الَّ لَ عْ ُشَعاع من األَ  ِف جسم نور ََيُدُّهدى وُروح هُ 
 ُُمِر  من األْسَباِب ل يَتَصرَّم   هُ نَ ي ْ اإلله وب َ  نْيَ ل ب َ صِ تَّ ومُ 

 ملَ عْ ل ت َ الوحي املنزَّ  هِ بِ  لْ ائَ سَ فَ   هِ لِ ضْ فَ  ةَ يقَ قِ حَ  مْ لَ عْ ت َ  لَْ  إذا أنتَ 

تَ َوسِّماظِ لعني النَّ  دليل    خد من أسارير وجهه لِّ ى كُ لَ عَ 
ُ
 ر امل

“Nurdan bir beden içindeki bu hidayet ruhu gücünü bir cisimden değil, 
yukarıdan, Allah’tan almaktadır.”  

“Onunla Allah arasında çeşitli olaylardan meydana gelmiş, kıvrım kıv-
rım, ancak hiç kopmamış bir bağ vardır.”  

“Şayet sen onun faziletinin aslının nereden geldiğini bilmiyorsan gökten 
o nuru indiren vahye sor, öğrenirsin.” 

“Onun güzel yanakları üzerinde ona içten ve doğrulukla bakan gözler 
için bir işaret vardır.” 

                                                 
334  Ebû Temmâm, Dîvân,	III/122-23. 
335  Medihleri ve şiirinde küfre varan aşırılığı ile tanınan Ebu’l-Kâsım Muhammed 

b. Hânî el-Ezdî el-Endelüsî’nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bk. İbn 
Hâkân, Matmah,	 s.	 74-79; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 III/41-44;	 İbn Hallikân, Ve-
feyât,	IV/421-24;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/443-44. 
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      Son olarak da kasidesini şu mısralarla	sona	erdirmektedir: 

 نظممُ الْ  انِ مَ الَْ سرى كَ د تَ ائِ صَ قَ   هِ بُ ْعدِ اء وَ قَ  اللِّ اِن ى دَ لَ ي عَ دِ نْ عِ وَ 

 شتئمت كانت لبانة مُ قَ رَ أعْ  نْ إِ وَ   ة معرقانَ بَ لُ  تْ انَ كَ   تْ أَ شَْ ا أَ ذَ إِ 

 ظَّمعَ مُ ام الْ مَ اإلِ  قدرِ  نْ عَ  رُ غَ صْ تُ وَ   قوم جللة ارِ َتطَاَوُل عن أقدَ 

 مدِّ قَ ت َ مُ  نْ يل مِ زِ نْ الت َّ  كَ رَ وما ت َ   أحوكها يكِ فِ   الشعرِ اِِف وَ ق َ  يُّ أَ وَ 

 َمرَّم امٍ عَ  فَ لْ ا أَ يُت حي  قِ بَ لَ   ِت ِهَّ  يكَ فِ  غَ الَ ي بَ رِ مْ عُ  نَّ أَ  وْ لَ وَ 
“Bende ona yakınken de uzakken de düzenli dizilmiş inciler gibi	 ona	
ulaşan kasideler vardır.” 

“Şayet bu kasideler Şam’a gitseler Irak’a gidenin hedefi, Irak’a Şam’a 
gidenin	gayesi	olurlar.” 

“Bu kasideler yüce bir topluluğun değerlerini aşmakta; ancak yüce 
imamın değeri	yanında küçük kalmaktadır.”  

“Senin için hangi şiir kafiyelerini sıralayayım, seni hangi büyüklerin 
arasına yerleştireyim?” 

“Şayet benim hayatım senden bir himmet bulursa bin yıl yaşasam bile 
sana	lâyık olmaya çalışırım.”336  

Bazı kısımlarını burada zikrettiğimiz bu kasidesinde İbn 
Hânî’nin, şekil ve fesahat bakımından klasik Arap şiirinin,	ibarelerin	
zenginliği, kasidenin müzikal bir üslûpla ele alınışı ve lâfızların fesa-
hati bakımından da Ebû Temmâm ve	 el-Mütenebbî (ö. 
354/965)’nin337 etkisi altında olduğu görülmektedir.  

                                                 
336  İbn Hânî, Dîvân,	s.	315	vd. 
337  Nebîlik iddiasında bulunduğu için “el-mütenebbî” olarak lâkaplandırılan 

Abbâsîler dönemi şairlerinden olan Ebu’t-Tayyib	Ahmed	b.	el-Huseyn hakkın-
da	 geniş bilgi için bk. İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/62-66;	 ez-Zehebî, Şezerât, 
III/13-16;	Brockelmann,	GAL,	 I/86-8;	Suppl.,	 I/138-42;	el-Bustânî, Udebâu’l-
Arab,	 II/309-362;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 I/110-111;	 Zeydan,	 Târîhu’l-adâb, 
II/555-59; Kehhâle, Mu’cem,	 I/201-204; Şevki Dayf, fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	 303-
349. 



73

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 73 

Bu dönemin ünlü şairlerinden er-Remâdî (ö. 403/1013)’nin338 
aşağıda bazı beyitlerini zikredeceğimiz, içkiyi ele aldığı kasidesinde 
ise Abbâsîler dönemi muhdes şairlerinin, özellikle de Ebû Nuvâs’ın 
etkisi	görülmektedir: 

 جروا بِِ نُ مُ ب وَ ائِ بَ حَ  بفقدِ   وايبُ ُعشَّاق أصِ  وَهْل ُهم َغي ْرُ 

 ْبِ ن صَ كاَ مَ  سَ يْ لَ ا ف َ هَ رقتِ لفُ    مْ تُ عْ زِ جَ  نْ إِ  ةِ امَ دَ مُ الْ  اقَ شَّ عُ أَ 

 رِ طْ بِعِ  ةٍ بَ طُ رْ ق ُ  قَ فْ أُ  قَ بَّ طَ وَ   اا شرق ا وغرب  هَ ف ُ رْ َتَضوََّع عَ 
“Onlar, sevgilileri kaybetme musibetine düçar olup ayrılıkla sınanan 
âşıklar değillerdir.” 

“Ey müdâme şarabının âşıkları! Eğer ondan ayrılmaktan dolayı canı-
nız yanıyorsa sabretme yeri değildir.” 

“Zira	onun kokusu doğuya ve batıya	yayılmış ve	Kurtuba’nın ufkunu 
onun hoş kokusu kaplamıştır.”339 

Endülüs şiirinin, doğu şiirinden farklılık gösteren Endülüs’e ait 
özelliklerinin en başında, tasvir temasının daha önce örneği görül-
memiş bir tarzda ele alınmış olmasıdır. Deniz savaşları, bahçeler, 
şehirler, binalar, savaş gemileri, savaş araç ve gereçleri ile enkazlar, 
Endülüslü şairler tarafından üstün bir yetenekle tasvir edilmiştir. Hat-
ta öyle ki şarkiyatçı James Dickie, Endülüs şiirinin tasvirlerle bu den-
li yüklü olmasının şiirin asıl konusunu gölgede bıraktığını ve şiirin 
akıcılığını da menfi yönde etkilediğini ileri sürmektedir.340 

Bunların yanı sıra Endülüslü şairler Ebû Nuvâs ve Buhturî’nin 
de şarap türü şiirlerine büyük ilgi göstermişlerdir. Onların tarzında 
içkiyi, içki meclislerini, içki kadehlerini ve meyhaneleri tasvir eden 

                                                 
338  Medih, hiciv, tasvir ve özellikle şarap türü şiirleri ile tanınan Ebû Ömer Yusuf 

b. Hârûn el-Kindî hakkında geniş bilgi için bk.	el-Humeydî, Cezve,	s.	369-73;	
İbn Hâkân, Matmah,	 s.	 69-74;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/71-72,	 364-65;	
Brockelmann,	GAL,	I/318-19;	Suppl.,	I/478;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	IX/336. 

339  el-Humeydî, Cezve,	s.	14-15;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	210-11. 
340  Dickie, “Ibn Suhayd”, s. 299. 
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birçok şiir nazmetmişlerdir.341 

er-Remâdî savaş gemilerini tasvir ederken şöyle	demektedir: 
 اعراء َحَبَشان اكأن َّهَ  اهَ ارُ َجلََّلَها قَ  دْ السُُّفُن قَ وَ 

ا ِف دار مضمارها  اندَ يْ مَ لِ  نَ عْ ن َّ صَ ل يِ يْ خَ  كأَّنَّ
ا واملاء مَ   ة عقباننقضَّ مُ  وِّ  الَْ ِف   ااَّنَِ دَ يْ كأَّنَّ

 انريَ نِ ي بِ مِ رْ ا ت َ ّنََّ أَ كَ  اهَ ائِ نَ حْ أَ  يفَ اذِ قَ مَ ى الْ رَ ت َ 
“Etrafları ziftlenmiş yüce gemiler, Habeşlilerin atlarına benzemektedir.”  
“Sanki onlar hipodromda yarışmaya hazırlanıyor gibidirler.” 
“Bu gemiler, yarış alanları gibi olan suya gökten parçalanıp düşmüşler-
dir.”  
“Bu gemilerin yanlarındaki kürekleri, sanki ateş ediyormuş gibi sanır-
sın.”342 

Ali b. Ebî’l-Huseyn343 ise mızrakları şöyle tasvir etmektedir: 
 لُ ازِ نَ مَ  نيَ مِ رِ جْ مُ الْ  وبِ لُ ق ُ  نْ ا مِ لََ  ب     اكِ وَ كَ ا  يهَ ي فِ طِّ الْ  نَ مِ  بُ ُروج  

 لاطِ سَ ان القَ خَ يب والدُّ ا لَِ هَ ن ْ مِ وَ   اج  ا ِف الوغي متأجِّ صرام   نَّ أَ كَ 

 لابِ وَ الذَّ  ةِ أَ مْ كَ الْ  دَ نْ عِ  هُ مُ لَ قْ أَ فَ  احفه العدي صَ ذِ الَّ  حُ تْ فَ الْ  بُ تَ كْ ا يُ بَِ 
“Mızraklardan oluşan burçlarla yıldızlar vardır. Bu mızrakların ise gü-
nahkârların kalplerinden oluşan menzilleri	vardır.” 
“Mızraklar, savaşta kendilerinden kor gibi alev ve simsiyah dumanlar 
çıkan odunlar gibidir.”  
“Düşman tarafından engellenen fetihler, kalemleri ellerindeki mızraklar 
olan kahramanlar tarafından yazılır.”344 

                                                 
341  Provençal, Edebu’l-Endülüs ve târîhuhâ,	 s.	 5-7;	 Peres,	 Esplendor de al-

Andalus,	s.	43;	er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	120. 
342  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/96. 
343  Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, fitne döneminde	 (399-

422/1009-1031) vefat ettiği sanılan edip ve şair Ali b. Muhammed	 b.	 el-
Huseyn hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	308;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	413;	Ab-
bas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/95-96. 

344  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/95. 
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Bu dönemin bir diğer özelliği ise şairlerin bizzat kendilerinin 
de yapılan savaşlara katılmaları345 ve gerçekçi bir şekilde bu savaşları 
tasvir etmeleridir. İbn Derrâc (ö. 421/1030)346,	 bizzat	 kendisinin	 de	
katıldığı ve Mansûr b. Ebî Âmir’in komuta ettiği bir savaşı şöyle an-
latmaktadır: 

 حُ تْ فَ الْ وَ  رُ صْ النَّ  كَ امِ دَ قْ إِ  نْ عَ  رَ فَ سْ أَ وَ    حُ بْ تك الصُّ غرَّ  اقِ رَ شْ ن إِ تَ بَ لََّج عَ 
 حوموردها نََ  مصادرها عزّ   رَّت ُعُيوُن املسلمني بأوبةق َ وَ 

 حفَ يبها ن َ طِ  نْ مِ  ضِ وْ الرَّ  يمُ سِ وعرف نَ  هديها ورِ نُ  نْ مِ  سِ مْ اَع الشَّ عَ كأن شُ 
 حبْ له رِ  نٍ دْ عَ  جناتُ   متجرٍ َل إِ  امقدم   ضِ رْ  األَ اهلل ِِف  بِ زْ ِبِ  ضربتَ 

“Senin güzel görünüşünden sabah aydınlandı ve gelişinle de zafer ve 
fetihler gerçekleşti.”  
“Dönüşünle Müslümanların gözleri sevinçle doldu, bu sevincin men-
baı şeref, beslendiği kaynak ise başarıdır.”  
Güneşin ışınları sanki bu sevincin hidayet ışığından	 kaynaklanmak-
tadır, bahçenin ılık rüzgârı da onun güzelliğinden bir koku ile buluş-
muştur”.  
“Yeryüzünde Allah yolunda gidenlere öncülük ettin ve	bunu	da	sanki	
bir ticarete çevirdin. Bunun kârı ise Adn347 cennetleridir.”348 

İbn Abdi Rabbih’in II. Abdurrahman’ın yaptığı savaşları anlat-
tığı dörtyüz elli beyitlik şiiri,349 o dönemin tarihî olaylarını yansıtma-
sı bakımından ayrı bir değere sahiptir.  

Çok güzel bir doğal yapıya sahip olan Endülüs, her dönem şair-
lere ilham kaynağı olmuştur. Endülüslü şairler bahçelerin, yağmurun, 
                                                 
345  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/93. 
346  Endülüs’ün yetiştirdiği en önemli şairlerden olan Ebû Amr Ahmed b. Muham-

med b. Derrâc el-Kastallî hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 110-14;	 ed-
Dabbî, Buğye,	 s.	 158-61; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/59-102; İbn Hallikân, Ve-
feyât,	I/135-39;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/195-96;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, I/204. 

347  Burada Kur’ân-ı Kerim’de sıkça işaret edilen “Cennâtu Adn” tabirini iktibas 
etmektedir. Bk. Ra’d Sûresi, 13/23; Nahl Sûresi, 16/31; Meryem Sûresi, 19/61 
vb. âyetler. 

348  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/94	vd. 
349  Bk.	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/198	vd. 
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ağaçların, çiçeklerin ve gökyüzünün tasvirinde çok başarılı şiirler 
ortaya koymuşlardır. Bu yönü ile hiç şüphesiz, tabiat konusu bu dö-
nem Endülüs şiirini tamamen etkisi altına almıştır. 

Tabiat konusu şiirle de yetinmeyip nesir alanına da kayarak ta-
biatın işlendiği birçok eserler telif edilmiştir. Şarap tasvirine	 de	 yer	
verilen bu şiirlerde bulut, yağmur, soğuk ve özellikle de çiçekler tas-
vir edilmiştir.350  

Ubeydullah b. Yahyâ (ö. 297/909)351, gülü ve kısa süren ömrü-
nü şöyle tasvir etmektedir: 

 هُ قُ ائِ س والعهد رَ نْ وبان محيد األُ    هُ قُ ائِ دَ حَ  يقِ نِ األَ  دِ رْ وَ الْ  نَ تَلَّْت مِ 
 سيئ مفارقهوَ  يهِ َفُسرَّ ملقِ   ازار مسلم   الطيفَ  لَّ إِ  انَ ا كَ مَ فَ 

“Bahçeler güzel güllerden yoksun kaldı, onun güzel koktuğu zaman-
lar ve iyi insanlar da yok olup gitti.”  

“Bu Müslümana kavuştuğunda mutluluk, ayrıldığında da üzüntü ve-
ren bir hayalden başka bir şey değildir.”352 

Sa’îd b. Muhammed (ö. ?)353 ise nergis çiçeğini ele aldığı kasi-
desinde şöyle demektedir: 

 دُ انِ ُلُه الَفِضيَلَة عَ َخِجل  ونَاحِ   هِ يلِ ضِ فْ ت َ  نْ مِ  دَ ْمَت أَنَّ الَورْ أََزعَ 

 دُ ائِ زَ  ال  مجََ  يهِ فِ  هُ اؤُ يَ حَ فَ   هِ الِ مجََ  لِ ضْ فَ ي لِ يِ حْ تَ سْ يَ  انَ كَ   نْ إِ 

 دُ احِ وَ  ن  وْ لَ  هِ يْ لَ عَ  ولَ يَُ  نْ أَ  نْ مِ    ريبة   أعظمُ  مصفرُّ الن َّْرِجُس الْ وَ 

                                                 
350  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	 s.	 940;	 er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 130;	 Abbas, 

Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/106. 
351  III.	Abdurrahman döneminde yaşayan Ubeydullah b. Yahyâ b. İdrîs hakkında 

bk.	 el-Humeydî, Cezve,	 s.	 269;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 355;	Heykel,	 el-Edebü’l-
Endelüsî,	s.	210-11. 

352  el-Humeydî, Cezve,	s.	269. 
353  Tabiat tasviri türü şiirleriyle ün kazanan Endülüslü edip ve şair Sa’îd b. Mu-

hammed b. Ferrâc hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	228;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	
305;	Abbas, Târîhü’-edebi’l-Endelüsî, I/110. 
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 دُ اقِ فَ الْ  ينُ زِ احلَْ  فَ صِ ا وُ مَ كَ   ة  فَ صِ   هِ هِ جْ  وَ ِف  ةٍ رَ فْ صُ بِ  اضَ يَ ب َ َس الْ لَبِ 
“Sen, gülün güzelliğinden ötürü kokusundan utandığını, faziletli	 in-
sanın da doğru yoldan saptığını sanır mısın?”  

“Şayet gül güzelliğinden dolayı kokusundan utansa da bu utanma 
onun güzelliğini artırır.”  

“Nergisi tek bir renge çevirerek ona sadece sarı rengi isnat etmekle 
en büyük ayıbı sen yapıyorsun.”  

“Nergis yüzünde sarı ile beraber beyazı da giydi, bu durum onu kay-
bedeni üzüntü ile tasvir etmek gibidir.”354 

Siyasî iç istikrarın bozulduğu, sık sık tutuklama ve hapsetme 
olaylarının başladığı dönemlerde ise halife ve vezirlerden aman ve 
merhamet dileyen şiirler yaygınlaşmıştır. el-Mansûr İbn Ebî Âmir 
tarafından hapsedilen vezir el-Mushafî (ö. 372/983)355,	el-Mansûr’un 
kalbini yumuşatmak için ona şöyle hitap etmektedir: 

 دمُ النَّ وَ  انُ عَ ذْ ك اإلِ وَ  حنَْ ِن ادَ قَ  ذْ إِ  مُ رَ كَ الْ وَ  لُ ضْ فَ الْ  نَ يْ أَ فَ  تُ َهْبيِن َأَسأْ 

 مُ لَ قَ الْ  كَ دَ نْ خ نعاه عِ يْ شَ ترثي لِ  ت األيدي إليه أمامدّ  نْ مَ  رَ ي ْ ا خَ يَ 

 وامِحُ وا رَ مِحُ رْ ت ُ ا اسْ ا مَ ذَ إِ  وكَ لُ مُ الْ  نَّ إِ  ح مقتدرفْ صَ  حْ فَ اصْ فَ  خطِ  السّ ِف  تْ غَ الَ بَ 
“Farzet	ki	ben suç işledim. Lütuf ve cömertlik nerede? Zira beni sana	
itaat ve pişmanlık sevketti.” 

“Ey	 elleri kendisine	 açılanların en hayırlısı! Senin	 yanında kalemin	
kendisine ağıt yaktığı bir ihtiyara acımıyor musun?” 

“Kızgınlıkta aşırıya gittin. İntikama gücü yetenin bağışlamasıyla ba-
ğışla! Zira	krallar	merhamet	dilendikleri	zaman	merhamet ederler.”356 

Endülüslü şairler bunların yanında ilmî meseleleri, öğüt, nasi-

                                                 
354  el-Humeydî, Cezve,	s.	228;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	306. 
355  III.	 Abdurrahman döneminde valilik, II. Hakem döneminde vezirlik ve II. 

Hişâm döneminde ise hâcibliğe getirilen şair ve edip Ebu’l-Hasan Ca’fer b. 
Osmân b. Abdillâh hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 187-88;	 ed-Dabbî, 
Buğye, s. 257; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/257-67; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 
II/254;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/592-94;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, II/119. 

356  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî, s.	281. 
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hat, bayramları, tarihî olayları, saray ve görkemli binaları ve Endülüs 
Emevî halifelerinin haşmetini konu alan şiirler de	söylediler.  

Bu dönemde doğudan farklı olarak şiirde görülen bir başka de-
ğişiklik ise halk dilindeki Latince ve	 fesahatini	 kaybetmiş Arapça 
kelimelerin şiirde kullanılmaya başlanmasıdır. Bu tür kelimeler mu-
vaşşahların harcalarında kullanılmasının yanısıra, muvaşşah dışındaki 
şiirlerde de kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bu tür kelimele-
rin daha yaygın olarak kullanılması, ilk kez Ebû Bekr İbn Kuzmân (ö. 
555/1160)357 tarafından yazı hâline getirilen “zecel” türü şiirlerin 
doğmasına neden olmuştur. 

Zecel 
Muvaşşah türü şiirin Endülüs’te rağbet görerek yaygınlaşma-

sından sonra, bu şiirlerin tüm halk kesimleri tarafından rahatlıkla an-
laşılmasını temin için Endülüs halk şairleri günlük hayatta kullanılan 
fasih olmayan Arapça ve	Latince kelimelerin hâkim olduğu yeni bir 
şiir türü geliştirdiler. Gramer kurallarına riayet etmeden söyledikleri	
bu şiir türüne “zecel” adını verdiler. Zecel, oynamak ve şarkı söyle-
mek anlamındadır. Başlangıçta sadece halk arasında söylenen bu şiir 
türü V./XI. yüzyılda yazılmaya başlanarak tüm halk kesimleri tara-
fından büyük rağbet görmüştür. Zecelin günümüze ulaşan en eski 
örneği, bu şiirin gerçek mucidi olarak kabul edilen İbn Kuzmân’a 
aittir.	Zecel de muvaşşah gibi, genelde dört gusn’dan meydana gelen 
mezheb	veya	matla’ ile başlar. Daha sonra devr gelir. Her devr de iki 
gusn’dan meydana gelen	kalfa	ile	son	bulur.	Devr’ler arasında kafiye 
birliği yoktur. Zecel çalgı âletleri eşliğinde şarkıcı ve ona eşlik eden 
bir koro tarafından icra edilirdi.358  

                                                 
357  Ebû Bekr Muhammed b. İsâ b. Kuzmân el-Asgar hakkında bk. İbn Haldûn, 

Mukaddime,	 III/307;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 IV/22-25; Provençal, Edebu’l-
Endülüs ve târîhuhâ,	s.	21-24;	Goldziher,	A Short History,	s.	137; Nicholson,	A 
Literary History,	 s.	 417; ez-Zirikli,	 el-A’lâm, VII/214; Kehhâle, Mu’cem, 
XI/106. 

358  Zecel hakkında geniş bilgi için bk. İbn Haldûn, Mukaddime,	 III/307-14,	 320,	
324;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 III/182;	 Goldziher,	A Short History,	 s.	 135, 
137;	 Nicholson,	A Literary History,	 s.	 417; eş-Şik’a,	 el-Edebu’l-Endelüsî,	 s.	
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III./IX. yüzyılın sonunda şiirlerin müstakil kaside tarzından zi-
yade nesir yazıları arasına serpiştirildiğini görüyoruz. Öyle ki, çoğu 
kez bu durum, eser sahiplerinin şair mi yoksa nesirci mi olduğu veya 
her iki kabiliyete sahipse hangisinde daha başarılı olduğu konusunda	
tartışmalara yol açmıştır. İbn Şüheyd ve Ebû Muhammed İbn Hazm 
(ö. 456/1063)359 bu tür eserler telif eden edebiyatçıların başında gel-
mektedir. 

IV./X. yüzyıldan itibaren şairlerin sayıları hızla artmış, V./XI. 
yüzyıla gelindiğinde sade bir köylüden emirlere kadar şair hüviyeti 
içinde birçok kişi mevcuttu. Öyle ki, emir ve üst düzey yöneticileri 
himayesi altındaki ilim ve edebiyat ehli şahsiyetler konusunda birbir-
leri ile yarışma içine girdiler.360 Aynı dönem sonunda görülen dinî 
inançlardaki zayıflık, içki ve kadına aşırı meyil şiire de yansıyarak 
mucûn türü şiirlerin artmasına neden olmuştur.361 

İbn Abdi Rabbih, İbn Hânî,	er-Remâdî, İbn Derrâc el-Kastallî, 
İbn Hazm, İbn Zeydûn (ö. 463/1070)362, Munzir b. Sa’îd el-Ballûtî  
(ö. 355/966)363 bu dönemin ünlü şairleridir. 

Başlangıçtan İbn Şüheyd döneminin sonuna kadar olan devrede 

                                                                                                                 
447-62; Şevki Dayf, fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	s.	453-54;	Abu-Haidar,	Hispano-Arabic 
Literature, s.	31-106. 

359  Endülüs’ün yetiştirdiği büyük edip, şair ve fıkıhçılardan olan Ebû Muhammed 
Ali b. Ahmed b. Sa’îd b. Hazm hakkında bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	mu-
kaddime; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	II/299-300;	el-Humeydî, Cezve,	s.	308-11; İbn 
Hâkân, Matmah,	s.	55-56;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	415-18; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/167-80; İbn Hallikân, Vefeyât,	 III/325-30;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 II/77-84;	
Brockelmann,	GAL,	I/505-506;	Suppl.,	I/602-607;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, V/59.  

360  Pellat,	La Poesie Andalouse,	s.	57;	Ahmed	Emin,	Zuhru’l-İslam,	III/156. 
361  Nykl,	Hispano Arabic Poetry,	s.	72;	Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	372. 
362  Endülüslü edip ve şair Ebu’l-Velîd Ahmed b. Abdillah b. Zeydûn el-Mahzûmî 

hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	130-31; İbn Hâkân, Matmah,	s.	60-61;	ed-
Dabbî, Buğye,	s.	186-87; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/336-428; İbn Hallikân, Ve-
feyât,	 I/139-41;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/627-34;	Brockelmann,	GAL,	 I/324-
25;	Suppl.,	I/451;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, I/151-52.  

363  Edebiyatın yanında dinî ilimlerde de söz sahibi olan Munzir b. Sa’îd b. Ab-
dillâh b. Abdilmelik hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 348-49; İbn Hâkân, 
Matmah,	s.	37-46;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	465-66;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/368-
76;	Brockelmann,	Suppl.,	I/484;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, VII/229.  
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Endülüs şiirini genel hatlarıyla ele alarak çizdiğimiz tabloda bu devir 
şiirinin üç ayrı tarz üzere olduğunu görmekteyiz: 

1)	Bunlardan	ilki, her dönem varlığını sürdürmekle beraber da-
ha ziyade fethi takip eden yıllarda ve kuruluş süreci içerisinde görü-
len konu, şekil ve üslûp bakımından taklit	derecesine	varacak	bir	se-
viyede klasik Arap şiirine bağımlı olan şiir tarzıdır.  

2) İkincisi ise doğuda Abbâsîler döneminde muhdes şairlerin 
başlatmış oldukları akımı örnek alan şiir türüdür. Emirlik döneminde 
görülen bu akım, her dönem varlığını sürdürmüştür. Bu tarzı benim-
seyen şairler şekil, konu ve üslûp bakımından doğulu muhdes şairleri 
örnek almalarının yanı sıra, şiirlerinde doğu şiirinde görülmeyen de-
niz savaşlarına, savaş enkazlarına, savaş araç ve gereçlerine de	şiirle-
rinde	yer vermişlerdir.  

Yukarıda zikrettiğimiz her iki grup içerisinde mütalâa edilen şi-
irlerde kullanılan kelimeler fasih, terkipler kolay, anlatılmak istenilen	
mânâ açık ve anlaşılır idi. Her iki akım da tamamen veya nisbî olsa	
da doğu şiirinden etkilenmiş ve aynı gelişim sürecini takip etmiştir.  

3) Bu dönem şiirinin izlemiş olduğu son şekil ise şekil, üslûp,	
lâfız, vezin ve kafiye bakımından doğu şiirinden tamamen farklılık 
gösteren “muvaşşah” türü şiir tarzıdır. 

Her üç akıma da mensup şairlerin ortak özellikleri ise, Endülüs 
şiirinin ana konusu olan tabiat tasvirini çok üstün bir yetenekle icra 
etmiş olmalarıdır. Doğal güzellikler açısından şairlere ilham kaynağı 
olan Endülüs’ün nehirleri, bahçeleri, sahil ve sarayları, Endülüslü 
şairler tarafından en ince detayına kadar üstün bir yetenekle	 tasvir	
edilmiştir.  

2. NESİR  
Fethi takip eden ilk yüz yıl içerisinde nesrin durumu şiirden pek 

farklı değildi. Bu dönemin nesri, Emevîler döneminin ilk dönemle-
rinde olduğu gibi hitabet ve risalelerden oluşmaktaydı. Özellikle 
İslâmlaşma hareketinde askerlerin millî ve dinî duygularını galeyana 
getirmek için ihtiyaç duyulan ve siyasî açıdan da büyük öneme sahip 
hatip ve kâtipler, doğuda doğup fetih ordusu ile veya fetihten hemen 
sonra Endülüs’e göç etmişlerdi. Bunların nesir ürünlerinden günümü-
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ze sadece birkaç risale ulaşmıştır. Bu dönemin hitabeti fasih lâfızlı, 
doğal üslûp olup seci’ ve tekellüften yoksundur.364 

Şark kökenli bu kâtiplerin yeni ülkeleri Endülüs’e atalarının 
edebî özelliklerini taşımış olmaları pek tabiîdir. Aynı dönemde doğu 
nesrinin temel özellikleri olan risaleleri uzatmak, başta ve sonda 
edebî sanatlar yapmak, özellikle vaazlarda dinî tabirler ve kulağa hoş 
gelen öğüt verici kelimeleri kullanmak, Endülüs nesri için de geçer-
liydi.365 

Bu dönem kâtip ve hatiplerinden çok azının ismi ve edebî ürün-
leri günümüze ulaşmıştır. Endülüs’e yerleşme ve kuruluş sürecini 
oluşturan bu safhalarda asıl görev, fetihleri genişletmek ve İslâmlaş-
mayı hızlandırmak olduğu için hitabet, şiirden daha önemli bir ko-
numdaydı.366 

Bizzat emirler veya kâtipler tarafından yazılan resmî veya şahsî 
risaleler ise, siyasî öneminin yanında edebî özellikler de taşımaktay-
dı. Mûsâ b. Nusayr’ın Hıristiyan hükümdarlardan birisine yazdığı 
risaleden günümüze ulaşan şu kısmı, siyasî ve edebî açıdan bizim için 
bir örnek teşkil etmektedir: 

“Abdülaziz b. Mûsâ b. Nusayr’dan Tudmir’a367: 

Barışa razıyız. Allah’ın sözü ve kefaleti üzerine söz veriyoruz 
ki, seni ve Hıristiyanları mülklerinizden ayırmayacağız. Onların 
evlâtları ve hanımları ne öldürülecekler, ne de zorla alınacaklardır. 
Dinlerinde de zorlama olmayacaktır. Kiliselerini de yıkmayacağız. 
Esir de alınmayacaklardır. Ancak bununla beraber, aramızda herhan-
gi bir düşmanı barındırmayacağız. Güvenliğimizi tehlikeye atmaya-
cağız. Bizim bilgimiz dışında da hiçbir şey yapılmayacak…”368 

                                                 
364  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	902. 
365  Valiler döneminde nesir ve hitabet hakkında geniş bilgi için bk. Abbûd, Ede-

bu’l-Arab,	 s.	 339;	 Blachere,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 s.	 871-82; Şevki Dayf, 
fi’n-nesri’l-Arabî,	s.	99-113;	a.	mlf.	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	II/405-22; Lağzivî, 
Edebü’s-siyâse,	s.	88. 

366  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	64. 
367  Tudmir, fetih öncesi İspanya’daki Hıristiyan hükümdarlardan biridir. (Bk. 

Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî, s. 65) O dönemde Endülüs’te aynı ismi taşıyan	
bir yerleşim merkezi de bulunmaktaydı. Bk. Yâkût, Mu’cemu’l-buldân, II/19. 

368  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	65. 
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Emirlik döneminde de nesir, hissedilir bir gelişme kaydetme-
miştir. Başlangıçta bir bakıma, Câhiliyye döneminden Emevîlere 
kadar olan hitabet, vasiyetler, risale, muhaverât ve benzeri edebî 
ürünlerin taklidinden ibaretti.369 Kültürel ve edebî alanlarda Endülüs-
lülerin başvurdukları ilk kaynak doğu olup, ülkenin içinde değildi. 

Emir	 I.	Abdurrahman’ın, son Endülüs valisi	Yusuf	el-Fihrî ile	
savaşmadan önce arkadaşlarına yaptığı aşağıdaki konuşma, bu dönem 
hitabeti hakkında bize az da olsa bir	fikir	vermektedir:	 

“Bugün, kuracağımız binanın temelini atacağız. Bugün ya as-
rın zilletini ya da asrın şerefini ve gururunu yaşayacağız. Arzulama-
dığınız bu zamanda sabrediniz. Geri kalan ömrünüzde sevdiğimiz şe-
ye sahip olacağız.”370 

Bu dönemin nesri, doğuyu taklit etme hususunda şiirle benzer-
lik göstermekteyse de, şiirin katettiği mesafeyi alamamıştır. Zira şiir-
de doğuyu taklidin yanısıra Endülüs’e has ilk belirtiler bu dönemde 
kendini göstermişti. Bu dönemde nesir risale, muhaverât ve vasiyet-
lerle sınırlı kalmıştır.371 

Zaman içerisinde nesir ürünleri doğudakine benzer bir değişim 
göstermiştir. Bu değişimin en belirgin özelliği ise Abdülhamid b.	
Yahyâ el-Kâtib (ö. 132/749) ve el-Câhiz’in (ö. 255/868)372  üslûbu-
nun Endülüs nesrinde etkili olmasıdır. Özellikle	el-Câhiz Endülüs’te 
oldukça tanınmış ve daha hayatta iken bazı kitapları Endülüs’e ulaş-
mıştı.373 II.	 Abdurrahman’ın kâtibine yazmış olduğu şu risalesinde	
harf-i	 cerleri sıkça kullanması, tekrar etmeksizin kısa cümleleri ard 
                                                 
369  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	110. 
370  Heykel,	Dirâsât edebiyye,	s.	229;	a.	mlf.	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	112. 
371  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	111. 
372  Arap edebiyatının en büyük ediplerinden biri olan Ebû Osmân Amr b. Bahr b. 

Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî patlak gözlü ve aşırı çirkin olduğu için kâtiplik gö-
revine uygun görülmemiştir. Hayatı ve edebi kişiliği hakkında bk. İbnu’n-
Nedîm, el-Fihrist,	s.	57,	169,	220,	321;	es-Sem’ânî, el-Ensâb,	III/154-55; İbn 
Hallikân, Vefeyât,	I/413;	III/140-44;	Zeydan,	Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye, 
II/475-77;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, II/260; Şevki Dayf, el-Fen ve 
mezâhibuhu fi’n-nesri’l-Arabî,	s.	154,	188;	Brockelmann,	GAL, I/152; Suppl., 
I/239,	421;	Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	VII/7-9. 

373  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	171. 
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arda	 getirmesi, el-Câhiz’in üslûbundan etkilendiğini açıkça göster-
mektedir: 

“Senin hakkında soruşturma yaptık. Getirdiklerimizi de seni 
tanıyarak getirdik. Fakat bunu da seni seçtiğimiz ve sana yardım için 
yaptık. İşin erbabı olan	 kâtiplerden yardım almana müsaade ettik. 
Güvendiğin ve inandığın kimseleri de seç. İşleri öğreninceye ve hiz-
met hakkında bilgi sahibi oluncaya kadar inşallah biz bu işinde, yazılı 
evrakımızı incelemende ve yetiştirilmende sana yardımcı olaca-
ğız.”374 

Velîd b. Abdirrahman b. Ganîm (ö. 272/886)’in375, emîr Mu-
hammed b. Abdirrahman’a yaklaşmak ve ondan büyük makamlar 
istemek maksadıyla yazdığı şu risale ise bu dönemin güzel risaleleri-
ne bir örnektir: 

“Emîrin –Allah	onu	daim	etsin- verdiği nimetlere şükretmek 
yetersiz kaldı. Nimeti yaymada onun elleri yüceldi. Ona ne zaman 
şükürle yaklaşsam, beni iyiliklere boğmuştur. Bana verilenlerden do-
layı hamdetmek gerekli oldu. Ancak şükretmek bana zor geliyordu 
ve âciz kalıyordum. Bununla beraber, söz söylememeyi ve çalışma-
mayı düşünüyor değilim.”376 

Emîr Muhammed b. Abdirrahman ile bir yakını arasında geçen 
şu konuşma, o dönemin muhaverâtından günümüze ulaşan örnekler-
den	biridir: 

“Emir: - İşlerin kötü oluşu, söylediğin sözlerin aksine delâlet 
ediyor	ve	senin bir yalandan kurtulmak istediğini haber veriyor. Eğer 
günahını kabul eder ve suçunun bağışlanmasını istersen, bu senin için 
daha güzeldir. Hatalarını örtmek için sana af yolunu gösteriyorum. 

Hizmetçi: - Günah beni kuşattı ve hata beni çepeçevre sardı. 
Kuşkusuz ben de bir insanım. Benim özür dileme hakkım yok mu? 

Emîr: - İstediğin şeyde yavaş ol. Senin önünde hizmet, arkan-
da tevbe vardır. Bu ikisi arasında günahın girecek yeri yoktur. Çünkü 

                                                 
374  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	172. 
375  Emîr Muhammed b. Abdirrahman’ın vezirliğini de yapan Velîd b. Abdirrah-

man b. Abdilhamîd b. Ganîm hakkında bk. Ahbâr Mecmû’a, s. 131; İbnu’l-
Abbâr, el-Hulle,	 I/141;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/372-73;	 Zirikli,	 el-A’lâm, 
IX/140. 

376  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	172-73. 
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senin için bağışlanma geniştir.”377 

III.	 Abdurrahman ile birlikte sağlanan istikrar ortamı, nesir 
ürünlerinin hızla artmasına ve Endülüs’e özgü eserler verilmesine 
neden olmuştur.	el-Kâlî öncülüğünde doğu kökenli âlimler ve eserle-
rin Endülüs’ e getirilmesi yanında, ilim tahsil etmek için birçok En-
dülüslü de doğuya gönderilmiştir. Halifeler, vezirler ve valiler, ilme 
ve	ilim	adamlarına büyük değer vermişlerdir. 

Halifelik döneminde nesir alanında büyük bir gelişmenin kay-
dedildiğini görüyoruz. Önceki dönemde kendini gösteren doğunun 
etkisindeki hitabet ve risalelerin yanı sıra ilk kez nesir alanında bazı 
eserler telif edilmeye başlanmıştır.378 Daha ziyade Endülüslü edebî 
şahsiyetleri ortaya koymak için başlatılan bu çalışmalarda müellifler, 
doğuda telif edilmiş aynı tarzdaki eserleri kaynak almışlardır. Bu 
dönem nesri, Kur’ân’dan, hadislerden, Câhiliyye dönemi şiirlerinden 
ve atasözlerinden iktibaslar taşıması ve seci’li olması ile özellik arz 
ediyordu.379 Resmî yazışmalara büyük önemin verildiği bu dönemde 
güzel risale yazanlar, vezirlik hatta haciblik makamına getirilmişler-
dir. Bu kabiliyetlerinden ötürü vezirliğe getirilenler arasında İbn 
Cevher (ö. 393/1006)380, İbn Ebî Âmir ve	el-Mushafî’yi sayabiliriz.	
Halifelik döneminde resmî yazışmalarda kadınlar da kâtiplik görevi-
ne getirilmiştir.  

Hâcib İbn Ebî Âmir, yönetimi ele aldığı dönemde kâtiplerden 
oluşan bir dîvân tesis etmiştir.381 Bu dîvânda görevli kâtipler savaşla-
rı ve diğer önemli olayları yazmaktaydılar. Bu dönemin risalelerinde	
daha önce etkisi görülmeye başlanan	 el-Câhiz’in yanısıra İbnu’l-
Amîd (ö. 360/970)’in382 de	 etkisi	 görülmektedir.383 Ebû Mervân el-

                                                 
377  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	173. 
378  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	II/185. 
379  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/200-201. 
380  III.	 Abdurrahman döneminde vezirlik yapan Abdulmelik b. Cevher Ebû 

Mervân hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	282;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	376;	Fer-
ruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/321-22;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	248.  

381  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	904. 
382  Abbâsîler dönemi ünlü nesircilerinden Ebu’l-Fadl	 Muhammed	 b.	 el-Amîd 

hakkında bk. İbnu’l-İmâd, Şezerât,	III/31-34; İbn Hallikân, Vefeyât,	II/467-70;	
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Cezîrî (ö. 394/1004)’nin384 şu nesir parçasında bu husus çok iyi gö-
rülmektedir:	 

“Şayet sen, -Allah	 emirimiz	 el-Mansûr’a yardımcı olsun- 
düşmanlara karşı onların yöntemleri ile kendini savunursan ve onla-
rın övünmelerine karşı sen de büyüklüğünü gösterirsen, onların sığı-
nağı sen olursun. Ancak bununla birlikte benim faziletim üzerimizde	
yükselen güneş gibi açık ve belirgindir. Bizi sulayan bulutlardan	da	
daha	tatlıdır.”385 

Bu dönemden günümüze ulaşan İbnu’l-Burd	 el-Ekber (ö. 
418/1012)’in 386 el-Muzaffer İbn Ebî Âmir’e yazdığı şu risalede ise 
Kur’an’dan iktibaslar yapıldığını görmekteyiz: 

“Bundan sonra, -Allah seni doğruluktan ayırmasın- Allah	yer-
yüzünü onlara ihtiyacı olmadan yarattı. Allah onların yaptıklarını he-
saba çekmek, onları yaptıkları ile denemek için erteleyip zaman tanır. 
Ancak hiç ihmal etmez. Allah onları değişik biçimlerde ve farklı 
zümreler hâlinde yarattı. Onlardan bazıları Allah’a itaatle meşgul 
olurken bazıları da Allah’a isyanı alışkanlık hâline	getirdiler.	Bu	iki	
grup arasında öyle bir grup var ki, hem	iyi, hem de kötü amelleri bir-
birine karıştırmışlar ve her ikisini de aynı anda işlemişlerdir. Belki 
Allah	 onlara	 tevbe	 etmelerini	 nasip	 eder.	 “Allah isteseydi insanları 
tek bir ümmet yapardı.”387 Ümmetler Allah’ın yarattığı gibi hâlâ fark-
lıdırlar. Mutlu olan Allah’tan korkan ve yaptığı hataların bilinci içeri-
sinde zaman geçmeden Allah’a tevbe eden kişidir.”388 

Te’lifî nesir ise bu dönemde edebiyat tarihini ve edebî eserleri 

                                                                                                                 
Abbûd, Edebu’l-Arab,	s.	315-16;	Brockelmann,	Suppl., I/453; Şevki Dayf, fi’n-
nesri’l-Arabî,	s.	205-212. 

383  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	333. 
384  el-Mânsûr İbn Ebî Âmir’in dîvân kâtiplerinden olan Ebû Mervân Abdülmelik 

b. İdrîs el-Ezdî el-Cezîrî hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 280;	 ed-Dabbî, 
Buğye,	 s.	 374;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/529-33,	 586-88;	 Zirikli,	 el-A’lâm, 
IV/301; Kehhâle, Mu’cem,	VI/180.	 

385  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	334. 
386  Şair ve edip Ebû Hafs Ahmed b. Muhammed b. Burd hakkında bk. el-

Humeydî, Cezve, s. 199; İbn Hâkân, Matmah,	s.	24-25; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/123;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/424-26,	586;	Zirikli,	el-A’lâm, I/99; Kehhâle, 
Mu’cem,	I/65.	 

387  Bk. Mâide Sûresi, 5/48. 
388  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	338. 
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ihtiva edenler olmak üzere iki ana grup üzerine oturtulmuştu. Edebi-
yat tarihi alanında telif edilen eserler, hâl tercümesi, muhtârât, şiir ve 
şairler hakkında bazı bilgileri içermekteydi. Bu eserler	 arasında 
Usâme b. Rebî’a el-Kurtubî (ö. 310/922)’nin389 Tabâkâtu’ş-şu’arâ 
bi’l-Endelüs, Muhammed b. Hişâm el-Mervânî (ö. ?)’nin390 
Ahbâru’ş-şu’arâ bi’l Endelüs ve Muhammed b. Mugîs                     
(ö. 352/963)’in391 Şi’ru’l-hulefâ min Benî Umeyye’si ile Ebû Ahmed 
b.	Ferec	el-Ceyyânî (ö. 366/976)’nin392 Kitâbu’l-hadâik isimli	eserini	
sayabiliriz.	 

Diğer ilim dallarında olduğu gibi nesir alanında da doğunun et-
kisi görülmektedir. Yukarıda zikrettiğimiz eserlerin isimlerine bakıl-
dığında, bunların doğulu müelliflerin aynı ismi taşıyan eserlerinden	
esinlenerek telif edildiği açıkça görülmektedir.393 Sırf edebî alanda 
telif	 edilen	 eserler	 ise genel olarak nesir ve şiir muhtârâtlarını, dil, 
belâgat, nakd gibi edebî konuları ihtiva ediyordu. Bu konuda telif 
edilen eserlerin başlıcaları arasında, İbn Abdi Rabbih’in el-İkdu’l-
ferîd394,	 el-Kâlî’nin el-Emâlî,	 el-Husrî (ö. 413/1022)’nin Zehru’l-
âdâb395, araştırma konumuz İbn Şüheyd’in Risâletu’t-tevâbi’ ve’z-

                                                 
389  Usâme b. Rebî’a hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	305;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	

411;	Zirikli,	el-A’lâm, IV/366; Kehhâle, Mu’cem,	VII/253.	 
390  Muhammed b. Hişâm el-Mervânî ve eserleri hakkında bk. el-Humeydî, Cezve, 

s.	95-96;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	13;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	254.  
391  İbnu’s-Saffâr olarak da tanınan Endülüslü edip Abdullah b. Muhammed b.	

Mugîs hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 252-53;	Zirikli,	el-A’lâm,	 IV/264;	
Kehhâle, Mu’cem,	VI/141.	 

392  Ahmed	b.	Muhammed	b.	Ferec	el-Ceyyânî ve sadece Endülüslü şairlerin şiirle-
rine yer verdiği “Kitâbu’l-hadâik” isimli eseri hakkında bk. el-Humeydî, Cezve, 
s. 104; İbn Beşkuval, es-Sıla,	I/5-6;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	151;	Zirikli,	el-A’lâm, 
I/201-202.	 

393  el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	III/185;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	902.	 
394  İbn Abdi Rabbih tarih, şiir ve nesir muhtârâtları, belagat, nakd, aruz, müzik, 

ahlâk ve geleneklere yer verdiği bu eserini yirmibeş kısma ayırmış ve her kıs-
ma özel bir isim vermiştir. Bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	101-104;	ed-Dabbî, Buğ-
ye,	s.	148-151;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	VII/49-52;	Zirikli,	el-A’lâm,	I/197-98;	
el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	905-908.	 

395  Endülüslü edip ve şair Ebû İshak İbrahim b. Ali el-Husrî el-Kayravânî ve eseri 
hakkında bk. el-Husrî, Zehru’l-âdâb,	mukaddime,	ed-Dabbî, Buğye,	s.	223-24;	
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zevâbi’ ve İbn Hazm’ın felsefesi üzerine telif ettiği Tavku’l-
hamâme396 isimli	eserlerini	sayabiliriz. 

3. DİL VE LÜGAT  
Endülüslülerin dil ve lügat alanındaki çalışmaları, edebiyatın 

diğer alanlarına nazaran daha sonraki dönemlerde başlamıştır.397      
el-Kâlî, Kitabu nevâdiri’l-luga isimli	 eserini	 telif	 edinceye	 kadar,	
Endülüs’teki lügat çalışmaları bu sahada doğuda yazılmış eserlerin 
muhtasarlarını yapmaktan ibaretti.398 Meselâ, bu sahadaki en önemli 
kaynaklardan	 biri	 olan Halîl b. Ahmed (ö. 175/791)’in399 Kitâbu’l-
ayn400 isimli	eseri, Endülüs’e ilk	kez	tahminen III./IX. yüzyılın sonla-
rına doğru getirilmiştir. Bu eserin Ebû Bekr ez-Zubeydî (ö. 
379/989)401 tarafından muhtasarı ise yapılmıştır. Muhammed b. Ebân 

                                                                                                                 
ez-Zirikli,	 el-A’lâm, I/44; Kehhâle,	 Mu’cem,	 I/64;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-
Arabî,	IV/375-77.	 

396  İbn Hazm’ın “Güvercin Gerdanlığı” anlamındaki bu eseri hakkında ayrıntılı 
bilgi için bk. Abdulkerîm, İbn Hazm,	 s.	187-216;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	 s.	918-
19;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/540-41.	 

397  Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye,	 s.	 288;	 Abu-Haidar,	 Hispano-Arabic 
Literature, s.	235-57.	 

398  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/185;	el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	899. 
399  Aruzun mucidi ve nahiv ilminin büyük şahsiyetlerinden olan Ebû Abdirrahman 

el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî (el-Fürhûdî) el-Basrî’nin hayatı ve eserleri hak-
kında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 63-64; İbnu’l-İmâd, 
Şezerât,	 I/274-77; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/307-10;	 el-Kıftî, İnbâhu’r-ruvât, 
I/376;	es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn, s. 38; Attâr, Mukaddimetu’s-sihâh,	s.	95-
98;	Brockelmann,	GAL,	I/98-99,	159-60;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, II/163; Kehhâle, 
Mu’cem,	IV/112. 

400  İlk Arapça sözlüklerden olan “Kitâbu’l-ayn” hakkında bk. Kâtib Çelebi, Keş-
fu’z-zunûn,	 II/1441-44;	 -Bustânî, Udebâu’l-Arab, II/165; Dervîş, Me’âcimu’l-
Arabiyye,	 s.	 13-19;	 Yakub,	 el-Me’âcimu’l-lugaviyyetu’l-Arabiyye,	 s.	 45-46;	
Nassâr, el-Mu’cemu’l-Arabî,	I/174-244. 

401  Kadılığın yanısıra,  II. Hişâm’a hocalık da yapan edip, şair ve dil bilgini Mu-
hammed	 b.	 el-Hasan b. Bişr ez-Zubeydî el-İşbilî hakkında bk. el-Humeydî, 
Cezve,	s.	43-46;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	56-57; İbn Hâkân, Matmah,	s.	53-55;	el-
Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 IV/6,	 8;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm, VI/312; Kehhâle, Mu’cem, 
IX/198; Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye,	s.	291. 
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el-Kurtubî (ö. 382/992)’nin402 Kitâbu’l-âlem isimli sözlüğü ise Endü-
lüs’te telif edilen ilk sözlüklerdendir. 

Edebiyatın diğer ürünlerinde olduğu gibi, dil çalışmalarında da 
Endülüslü dilciler doğulu âlimlerden büyük ölçüde etkilenmiş ve 
birçok konuda onları örnek almışlardır. el-Kâlî, Câhiliyye ve İslâmî 
dönem şairlerinden birçoğunun dîvânlarının yanısıra, el-Ferrâ         
(ö. 207/822)403,	 el-Muberred (ö. 285/898)404, Sa’leb (ö. 291/904)405, 
İbn Dureyd (ö. 321/934)406, İbn	Kuteybe ed-Dineverî (ö. 276/889)407, 
İbn Durusteveyh (ö. 347/958)408 ve daha birçok doğulu dil âliminin 
                                                 
402  Muhammed b. Ebân b. Seyyid b. Ebân el-Kurtubî ve yaklaşık yüz cüzden 

meydana gelen “Kitâbu’l-âlem fi’l-luga” isimli sözlüğü hakkında bk. Kâtib Çe-
lebi,	Keşfu’z-zunûn,	II/1121;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, I/81; Kehhâle, Mu’cem,	I/168. 

403  Kûfe nahiv ekolüne mensup olan edip, dil ve nahiv bilgini Ebû Zekeriyyâ 
Yahyâ b. Ziyâd b. Abdillâh hakkında bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	98-100;	
es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn, s. 34; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/19-20; İbn Hal-
likân, Vefeyât,	 II/194-98;	 Brockelmann,	GAL,	 I/118;	 Suppl.,	 I/178-79; Şevki 
Dayf,	 el-Medârisu’n-nahviyye,	 s.	 192-223;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm,	 IX/178;	
Kehhâle, Mu’cem,	I/198-99; Nassâr, el-Mu’cemu’l-Arabî,	I/68-71;	II/347-49. 

404  Basralı ünlü dil bilgini Ebu’l-Abbâs Muhammmed b. Yezîd el-Ezdî hakkında 
bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 87-88;	 es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn,	 s.	 96;	
İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/190-91; İbn Hallikân, Vefeyât,	 II/304-308;	 Brockel-
mann,	GAL,	I/109-110;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	VIII/15. 

405  Kûfe dil ekolünün ileri gelen isimlerinden Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. 
Zeyd b. Şeybânî hakkında bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 110-11; İbnu’l-
İmâd, Şezerât,	 II/207-208;	 es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn, s. 26; İbn Hallikân, 
Vefeyât,	 I/51-53;	Brockelmann,	GAL,	 I/121-22;	Suppl.,	 I/181-82; Şevki Dayf, 
el-Medârisu’n-nahviyye,	s.	224-37;	Nassâr, el-Mu’cemu’l-Arabî,	I/225-31. 

406  Basra dil ekolüne mensup Ebû Bekr Muhammed b. el-Dureyd	el-Ezdî hakkında 
bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	91-92; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/289-91;	Broc-
kelmann,	GAL,	 I/112-14;	Suppl., I/172; Nassâr, el-Mu’cemu’l-Arabî,	 I/68-71;	
II/447-49,	504-26;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, VI/310; Kehhâle, Mu’cem,	IX/189-90. 

407  Edebî eleştiri sanatı ile ilk kez ilgilenen Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim 
b.	 Kuteybe	 ed-Dineverî hakkında bk. İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/169;	 Brockel-
mann,	GAL,	 I/124-27;	Suppl.,	 I/184-87; Nassâr, el-Mu’cemu’l-Arabî,	 I/18-21,	
45-47; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/611-23. 

408  İran asıllı dil ve nahiv bilgini Ebû Muhammed Abdullah b. Ca’fer b. Duruste-
veyh hakkında bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 93-95; İbnu’l-İmâd, Şezerât, 
II/289-91;	es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn, s. 26; İbn Hallikân, Vefeyât,	I/51-53;	
Brockelmann,	 GAL,	 I/112-14;	 Suppl.,	 I/172;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm,	 VI/204;	
Kehhâle, Mu’cem,	VI/40. 
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de eserlerini Endülüs’e taşımıştır.409 Hiç şüphesiz bu eserler Endülüs-
lü dilcileri yönlendirmede büyük rol oynamıştır.  

Endülüs’teki ilk ciddi dil çalışmaları, el-Kâli’nin Endülüs’e 
gelmesinden	 (330/941) sonra başlamıştır.410 el-Kâlî, dil alanında 
önemli eserler telif etmiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrencile-
rine tetkik ettirdiği el-Emâlî, Kitâbu’l-bârî fi’l-luga ve	 Kitâbu’l-
maksûr ve’l-memdûd el-Kâlî’nin telif ettiği eserlerdendir.411 Yetiştir-
diği dil âlimleri arasında hiç şüphesiz en ünlüleri Ebû Bekr Muham-
med	 b.	 ez-Zubeydî ve tarih alanında da ünlü olan Ebû Bekr b. el-
Kûtiyye’dir. ez-Zubeydî’nin yazdığı en önemli eserlerden biri olan 
Kitâbu’l-lahni’l âmme adlı eserde Endülüs’te Latince kelimelerin	
hissedilir bir durumda kullanılmaya başlaması üzerine hangi kelime-
nin fasih, hangisinin lahn olduğuna açıklık getirmiştir. İbnu’l-Kûtiyye 
özellikle başta tarih olmak üzere diğer ilim dalları ile de ilgilenmiş-
tir.412 

Endülüs’te dil alanında görülen en önemli gelişmelerden biri de 
Endülüs’e özgü bazı tabir ve kullanımların dile kazandırılmasıdır. Bu 
tabirler	daha	ziyade	idarî işler, bitki isimleri, ticaret, âlet ve edevât ile 
günlük işleri ihtiva etmekteydi.413 Bunun yanısıra, uzun yıllar Endü-
lüs halkı Arapçanın yanı sıra farklı lehçeleri de, Latinceyi	de konuş-
tular. Bundan da öte birçok Arap Latince öğrenmiştir. Öte yandan 
Sancho, Yuvanuş,	Batra,	Saka vb. Latince bazı deyimleri lâkap	ola-
rak kullanmışlardır.414 

Zaman içerisinde Arapça ile	Latince’nin karışımı bir dil günlük 
konuşma dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fasih dil ise resmî ve 

                                                 
409  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/65;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/187. 
410  Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye,	s.	290. 
411  Bu eserler hakkında bk. Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye,	s.	498-529;	Ab-

bas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/64;	 er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	 s.	 71;	
Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	231;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	186. 

412  Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye,	s.	291. 
413  Bu deyim ve tabirler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Abbas, Târîhü’l-edebi’l-

Endelüsî, I/82-85. 
414  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/86-87. 
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ilmî alanlarda kullanılmıştır.415 

C. DİĞER İLİMLER 
I.	 Abdurrahman dönemine gelindiğinde kuruluş süreci hemen 

hemen tamamlanıp ülke büyük ölçüde dış tehditlerden kurtulmuştu. 
Ülkenin dış güvenliği emniyet altına alındıktan sonra iç istikrarla 
birlikte sosyal düzenlemelere de ağırlık verilmeye başlanmıştır.416 
Sosyal hayatta görülen bu canlanma, ilmî ve edebî alanlara yansıdığı 
gibi güzel sanatlarda da kendini göstermiştir. İşte bu gelişme esna-
sında müzikte kadının etkin bir rol üstlendiğini görmekteyiz. Nesir, 
şiir ve belâgatte edebî bir kabiliyete	sahip olan I. Abdurrahman, inşa 
ettirdiği	 er-Rusâfe adlı sarayında Dâru’l-medeniyyât olarak	 bilinen	
bir bölümü, müzik sanatının icrasına tahsis etmiştir. Doğu’dan getiri-
len şarkıcı hanımların yanı sıra, İspanyol asıllı şarkıcılar da burada 
müzik icra ediyordu. Daha sonraki dönemlerde	Dâru’l-muganniyât 
adını alan bu bölüm, Endülüs’teki müzik çalışmalarının temelini 
oluşturmuştur.417 Müzik alanındaki en büyük hizmet, şarkıcı Ziryâb 
tarafından verilmiştir. Emîr II. Abdurrahman döneminde Endülüs’e 
gelen ve emîr tarafından büyük hüsnü kabul gören Ziryâb, I. Abdur-
rahman döneminde çekirdeği oluşturulan Dâru’l-muganniyât’da bir-
çok şarkıcı yetiştirmiştir. Endülüs’te müzik çalışmaları ilk kez 
Ziryâb’la birlikte güzel sanatların bir dalı hüviyetini kazanmıştır. 
Ziryâb’ın bu yeteneği çocuklarına da geçmiş olacak ki, bu çalışmalar 
kendisinden	sonra	da	her	biri	mahir	bir	çalgıcı ve şarkıcı olan evlâtla-
rı tarafından devam ettirilmiştir.418 Toplumun	 her	 kesimi	 tarafından 
bu çalışmalar büyük tasvip ve kabul görmüştür. Zaman içerisinde	
gittikçe yaygınlaşan içki ve eğlence meclislerinin artması da müziğin 
Endülüs toplumunda gördüğü bu rağbetle doğru orantılıdır. Müzik ve 
müzisyenler Endülüs’te her dönem halk ve yöneticiler tarafından bü-
yük rağbet ve himaye gördüler. 

                                                 
415  Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	232;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/87. 
416  Mu’nis, Fecrü’l-Endelüs,	s.	836. 
417  Heykel,	Dirâsât edebiyye,	s.	225;	a.	mlf.	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	186	vd. 
418  er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	84;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/59. 
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Tarih ve coğrafya alanında halifelik dönemi ile birlikte Doğu-
daki eserlere benzer kitaplar telif edilmeye başlanmıştır. Bu alanda 
ilk eserleri, Muhammed b. Mûsâ er-Râzî (ö. 273/886)419 olmak üzere 
daha sonra oğlu ve torunu tarafından tarih alanında eserler telif edil-
miştir. Araştırmamız süresince ziyadesi ile istifade ettiğimiz Endü-
lüs’ün fethinden başlayarak III. Abdurrahman dönemine	 kadar	 olan	
devrede cereyan eden olayları ihtiva eden Ahbâr mecmû’a420 isimli	
eserin müellifi ise hâlâ tespit	edilememekle	birlikte	eserin	bilinmeyen	
bir dönemde bir komisyon tarafından hazırlanmış olabileceği421 görü-
şü de mevcuttur. 

İbnu’l-Kûtiyye’nin Târîhu iftitâhi’l-Endelüs ve	Ahmed	b.	Ab-
dilmelik b. Şüheyd’in et-Târîhu’l-kebîr’i422 ile aynı zamanda ünlü bir 
tabip olan Arib b. Sa’d (ö. 379/980)’ın Sılatu’t-târîhi’t-Taberî423 
isimli	eserleri, bu sahada Endülüs’te telif edilen eserlerdendir. Daha 
sonraki dönemlerde hâl tercümesi alanında da eserler telif edilmiştir. 

Diğer ilim dallarında olduğu gibi dini ilimlerde de Doğu’nun 
tesiri altında birçok Endülüslü âlim temayüz etmiştir.424 Kahire,	Bağ-
dat, Şam,	Mekke ve	Medine gibi şehirlere yapılan seyahatler sayesin-
de doğudaki tefsirle ilgili çalışmalar yakından takip ediliyordu. 
III./IX. yüzyıldan itibaren tefsir alanında Endülüs’te söz sahibi kim-
seler yetişmeye başlamıştır. Endülüs’te gerek hadise ve gerekse de 
fıkha olan ilgi çok erken tarihlerde başlamıştır. Endülüs’e gelen 

                                                 
419  Endülüslü ilk tarihçilerden olan Muhammed b. Mûsâ er-Râzî hakkında bk. el-

Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/111;	 Palencia, Târîhu’l-fikri'l-Endelüsî,	 s.	 197;	 ez-
Zirkli,	el-A’lâm, VII/338; Kehhâle, Mu’cem,	XII/62. 

420  Ahbâr Mecmû’a,	s.	5-11. 
421  el-Humeydî, Cezve,	s.	90;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	131. 
422  393/1012 yılına kadar cereyan eden tarihî olaylara yer verilen ve yüz cüzden 

fazla olan, fakat günümüze ulaşmayan bu eser hakkında bk. İbn Beşkuval, es-
Sıla,	s.	II/355. 

423  Aynı zamanda edip ve şair olan Arib b. Sa’d el-Kurtubî, bu eserinde 291/903-
320/932 yılları arasında cereyan eden tarihî olaylara yer vermiştir. Müellif ve 
eser hakkında bk. İbn el-Humeydî, Cezve,	s.	176;	ed-Dabbî, Buğye, s. 240; İb-
nu’l-Abbâr, el-Hulle, II/257; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib,	 II/254;	 ez-Zirikli,	
el-A’lâm, II/119. 

424  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/38. 
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Araplar, çoğunlukla Suriye asıllı olduklarından başlangıçta Endü-
lüs’te ana vatanlarında hâkim olan Evzâî fıkhının görüşleri hâkimdi. 
Endülüs Emevî Devleti’nin kuruluşunu müteakip ilim tahsil etmek 
için doğuya gidenlerin Mâlikî mezhebini	 takip	 etmeleri	 sonucu	 I.	
Hişâm döneminden itibaren Endülüs’te resmî mezhep	 konumuna	
gelmiştir.  

Mâlikî fukahâsı hoş karşılamamasına rağmen sınırlı sayıda da 
olsa Şafîî ve	Zâhirî mezheplerine bağlı fukahâ da faaliyet göstermek-
teydi.425 Tarihçi İbnu’l-Kûtiyye, Zâhirî mezhebine	mensup	Munzir	b.	
Sa’îd el-Ballûtî gibi şahsiyetler Endülüslü fıkıhçılar arasında yer al-
maktaydı. Kâsım b. Asbağ (ö. 340/951)426 ve İbnu’l-Faradî (ö. 
403/1013)427 gibi şahsiyetler ise	hem	hadis, hem de fıkıh alanında söz 
sahibi kişilerdi.  

Başlangıçta dinî baskılardan dolayı kısır kalan Endülüs’teki fel-
sefi çalışmalar,428 öncelikle dinî alanda başlamıştır. İlk felsefi hare-
ketler, halifelik döneminde sağlanan istikrarın yanısıra, inanç ve dü-
şünce alanında tanınan serbestiyle doğru orantılı olarak giderek art-
mıştır. Diğer ilim dallarında olduğu gibi felsefede de Endülüs âlimle-
ri doğuluları izlemiştir. Felsefî konularda ilk ciddi fikirleri ileri süren 
Yahyâ b. Yahyâ (ö. 315/927)’dır.429 Doğuya giderek doğulu âlimler-
den ders alan Yahyâ Endülüs’e dönüşünü müteakip felsefi düşünce-
sini Mu’tezilî görüş üzerine kurmuştur. İbn Meserre (ö. 319/931)430 
                                                 
425  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	190;	Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/185. 
426  Ebû Muhammed Kâsım b. Asbağ el-Beyyânî hakkında bk. İbn el-Humeydî, 

Cezve,	 s.	 311;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 433-34; İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/357;	 el-
Makkarî, Nefhu’t-tîb,	IV/47-49. 

427  Ebu’l-Velîd Abdullah b. Muhammed İbnu’l-Faradî hakkında bk. İbn el-
Humeydî, Cezve,	 s.	 237-39;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 321-23;	 İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	 I/614-16; İbnu’l-İmâd, Şezerât, II/168; İbn Hallikân, Vefeyât,	 III/105-
106;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 II/129-30;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/412;	 Suppl., 
I/578-79;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, IV/265. 

428  Atâullah, Târîhu’l-âdâbi’l-Arabiyye,	II/130. 
429  İbnu’s-Semîne olarak da tanınan Yahyâ b. Yahyâ hakkında bk. Ferruh, 

Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/193;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm, IX/224; Kehhâle, 
Mu’cem,	XIV/236. 

430  Muhammed	b.	Abdillah	b. Meserre hakkında bk. Hitti, İslam Tarihi,	 III/922;	
ez-Zirikli,	el-A’lâm, VII/95-96;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/31-38. 
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ise	Yunan felsefesinden etkilenenlerdendi. Dinde de Mu’tezilî görüşü 
benimseyen İbn Meserre özellikle âlimlere önem veren II. Hakem 
döneminde büyük bir serbestlik içerisinde fikirlerini yayma imkânı 
bularak birçok taraftar edinmiştir. Ancak el-Mansûr İbn Ebî Âmir 
hâcibliğe geldikten sonra Mu’tezilîlere karşı uyguladığı kısıtlayıcı 
tedbirlerden dolayı faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kalmış-
tır.431 

İbn Şüheyd dönemine kadar bu faaliyetlerin dışında ciddi bir 
felsefî hareket olmamıştır. İbn Şüheyd’in çağdaşı ve yakın arkadaşı 
olan İbn Hazm ise bu felsefi hareketleri şiddetle eleştirmiştir. 

Daha sonraki dönemlerde ise aynı zamanda matematikçi ve ast-
ronomi âlimi olan İbn Bâcce (ö. 533/1138)432, Hayy b. Yakzân isimli	
eserin müellifi İbn Tufeyl (ö. 581/1185)433 ve İbn Rüşd (ö. 
595/1192)434 gibi birçok ünlü düşünür ve filozof yetişmiştir. 

Endülüslü Müslümanlar matematik çalışmalarını uygulamalı ve 
teorik	olarak büyük bir istekle yürüttüler. Devletin de desteklediği bu 
ilmî çalışmalarda ticarî aritmetik, arazilerin ölçümü, vergi hesaplama-
larıyla ilgili eserler meydana getirildi. Matematik alanında Endülüs-
lülerin yetiştirdiği şahsiyetlerden ilk göze çarpan kişi, Risâletu’l-
usturlâb isimli eserin müellifi Mesleme b. Ahmed el-Macritî (ö. 

                                                 
431  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/193-94; Dalkılıç, “İbn Hazm Perspektifin-

den Endülüs’te Mu’tezile”,	s.	99. 
432  Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozof olan Ebû Bekr Muhammed 

b.	 Yahyâ b. es-Sâiğ b. Bâcce et-Tucîbî hakkında bk. İbnu’l-İmâd, Şezerât, 
IV/103;	İbn Hâkân, Kalâidu’l-ikyân,	IV/931-47;	İbn Hallikân, Vefeyât,	IV/429-
31;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/373-74;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/601;	 Suppl., 
I/830;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	VIII/6. 

433  Ortaçağın en büyük düşünür ve filozoflarından olan Ebu’l-Velîd Muhammed b. 
Ahmed b. Muhammed b. Rüşd hakkında bk. ed-Dabbî, Buğye, s. 54; İbnu’l-
İmâd, Şezerât,	 IV/320;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 I/155; III/185-86;	 Brockel-
mann,	GAL,	I/479-80;	Suppl.,	I/662;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	VI/16. 

434  Tıp alanında da söz sahibi olan Ebû Bekr Muhammed b. Abdilmleik b. Tu-
feyl’in, anne baba unsurları olmadan ilk insanın topraktan yaratılışını, insanın 
gücü ve kudretini ele aldığı bu eseri hakkında bk. İbn Hallikân, Vefeyât, 
VII/134;	Brockelmann,	GAL,	 I/602-603;	Suppl.,	 I/831-32;	ez-Zirkli,	el-A’lâm, 
V/128;	Zeydan,	Târîhu’l-âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye,		IV/109. 
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398/1007)’dir.435 

Bu dönem içerisinde Endülüs’te tıp alanında ise büyük ilerleme 
kaydedilmiştir. Özellikle halifelik döneminde yetişen tabipler arasın-
da Sa’îd b. Abdi Rabbih (ö. 342/953)436 ve	 et-Tasrîf limen aceze 
ani’t-te’lîf isimli eserin müellifi ünlü cerrah Halef b. Abbâs ez-
Zehrâvî (ö. 427/1036)’yi437 görmekteyiz. Tıp alanındaki	bu	ilerleme, 
çevre ülkelerin de dikkatini çekmiş, Hıristiyan krallıkların çoğu tıbbî 
sorunlarını çözmek için Endülüslü tabiplere başvurmuştur. Aynı za-
manda II. Hakem’in saray doktoru olan ez-Zehrâvî’nin	otuz	ciltlik	et-
Tasrîf isimli tıp ansiklopedisi, kendisinden sonraki tıp âlimlerine de 
kaynaklık etmiştir.438 

Endülüs’te tercüme faaliyetleri ise, ciddi olarak ilk kez III. Ab-
durrahmân döneminde başlamıştır. Latinceden	Arapçaya yapılan	 bu	
çalışmalar, başlangıçta Hıristiyan papazların öncülüğünde yürütül-
müştür. Bizans imparatorunun III. Abdurrahman’a hediye olarak 
gönderdiği resimli bitkiler kitabı Diyskuriyds ve	 Paulus Ocoslus 
isimli tarih kitabı, Arapça’ya çevrilen ilk Latin kaynaklardı.439 

İlim ve edebiyatın gelişmesiyle kitaplara karşı talep ve arzu da 
arttı, eğitim gören insanların sayısının artmasıyla yeni kitapların da 
sayıları artıyordu. Mozarap diye isimlendirilen İspanyol kökenli Hı-
ristiyanlar Arapça kitapları kendi bilim dilleri olan Latinceye ve ken-
di kitaplarını da Arapça’ya çevirmişlerdir.440 Yunanca ve	Latinceden	
önemli eserlerin çevrilmesinin yanı sıra Farsça ve İbranca dillerinde	
                                                 
435  Endülüslü matematikçilerin öğretmeni sayılan Mesleme b. Ahmed el-Macritî 

hakkında bk. Ferruh, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/190-91;	 ez-Zirkli,	 el-A’lâm, 
II/358; Kehhâle, Mu’cem,	XII/234;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/73. 

436  Endülüslü tabip ve edebiyatçı Ebû Osmân Sa’îd b. İbrahim b. Muhammed b. 
Abd Rabbih ve eseri hakkında bk. el-Humeydî, Cezve,	s.	213;	ed-Dabbî, Buğ-
ye,	s.	293;	ez-Zirkli,	el-A’lâm,	III/150;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	191. 

437  Endülüslü tabip Ebu’l-Kâsım Halef b. Abbâs ez-Zehrâvî hakkında bk. Broc-
kelmann,	İslâm Milletleri,	s.	211-12;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/915-16;	ez-Zirkli,	
el-A’lâm, II/358; Kehhâle, Mu’cem,	 IV/105;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî, 
IV/193. 

438  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/915. 
439  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/67. 
440  er-Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	74. 
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yazılmış bazı kaynak eserler de Arapça’ya çevrilmiştir.441 Ayrıca 
emir ve halifelerin kitap biriktirmeye olan tutkuları diğer ülkelerdeki	
değerli eserlerin Endülüs’e taşınmasına yol açmıştır. 

II. Hakem telif ve tercüme çalışmalarını teşvik etmek için el-
Kâlî’nin de bulunduğu birçok âlim için özel bir bina tesis etmiştir. 
Burada birçok eserin telifi ve tercümesi yanında, önemli kaynak eser-
ler çoğaltılmıştır. 442 

Daha sonraki yıllarda ise tercüme faaliyetlerine ayrı bir önem 
verilmiştir. Kurtuba,	Tuleytula gibi merkezlerde açılan tercüme mer-
kezlerinde443 birçok Arapça eserin,	Latince ve	 İspanyolca’ya zaman	
içerisinde de Almanca ve	İtalyanca’ya çevirisi yapıldığı gibi, bu dil-
lerden de Arapça’ya tercümeler yapılmıştır.444 

                                                 
441  Provençal, La Civilisation arabe, s.	87;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/66. 
442  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/68. 
443  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/933-34. 
444  Tercümesi yapılan bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Vernet,	La Cultu-

ra Hispanoarabe en Oriente y Occidente,	s.	47,	80	vd. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İBN ŞÜHEYD’İN HAYATI VE ESERLERİ 
 

A. HAYATI 

1. Soyu 
İbn Şüheyd’in ismi, kaynaklarda genellikle Ebû Âmir b. Ab-

dilmelik b. Şüheyd445 olarak zikredilir. Tam ismi, Ebû Âmir Ahmed 
b. Ebî Mervân Abdilmelik b. Mervân zi’l-vizâreteyn el-A’lâ Ahmed 
b. Abdilmelik b. Ömer b. Muhammed b. Îsâ b. Şüheyd b.	el-Vaddâh 
b. Rezzâh el-Eşca’î446 el-Kurtubî’dir.447 Asıl adı Ahmed, lâkabı Ebû 
Âmir olup İbn Şüheyd ismiyle tanınmıştır.448 

İbn Şüheyd’in ailesi tarihte ilk olarak dip dedeleri el-Vaddâh b. 
Rezzâh449 ismi ile tanınmıştır. el-Vaddâh, 64/684 yılında Emevîler ve	

                                                 
445  İbn Şüheyd, e-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’, s. 7; İbnu’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, 

III/230;	 el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 133;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-
mültemis, s. 191; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/191;	 Yâkût,  Mu’cemü’l-udebâ, 
III/220; İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	 s. 16; İbn Hallikân, Vefeyatü’l-a’yân, 
I/118;	 ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ,	 I/157;	Brockelmann,	GAL, Suppl., 
I/479;	Sezgin,	GAS,	II/697-98;	Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	I/302. 

446  el-Eşca’, Eşca’ b. Reys b. Gaftân b. Sa’d b. Kays Aylân’a nispet edilen Kays 
kabilesinin meşhur bir koludur. Bk. İbnu’l-Esîr, el-Lübâb,	I/64. 

447  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	191;	
İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân,	 I/118;	 ez-Zehebî, Siyer,	 I/157;	 el-Makkarî, 
Nefhü’t-tîb,	I/621;	İbnu’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb,	III/230. 

448  ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/157;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	367. 
449  Şam’da veterinerlik yapan el-Vaddâh b. Rezzâh hakkında geniş bilgi için bk. 

İbn Şüheyd, e-Tevâbi’,	 s.	 7;	 el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 133;	 ed-
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müttefikleri Kelb450 kabilesi	 ile	 Kays451 kabilesi arasında meydana 
gelen “Merc Râhit Savaşı”nda452, Emevîlere ve Kelbîlere karşı ed-
Dahhâk b. Kays el-Fihrî’nin453 yanında yer aldı.454 Daha	sonraki	dö-
nemlerde bu aile “Benu’l-Vaddâh”455 olarak tanındı. Bu açıklamalar-
dan anlaşılacağı üzere, İbn Şüheyd soy olarak en asil Arap kabilele-
rinden kabul edilen Kays’a dayanmaktadır. İbn Şüheyd’in mensup 
olduğu bu soyla övünmekten geri kalmadığını şu beytinde görmekte-
yiz: 

 ِف السر من لباب اللباب من ُشَهْيٍد ِف سرها مث من َأْشَجع
“O kabilenin sırrında Şüheyd’den ve yine bu sırda Eşca’dan özün özü 
vardır.”456 

Emevîler döneminde Şam’da görülen Kays ve	Kelb	 kabileleri	
arasındaki asabiyetçilik çekişmesinin batıya da sıçrayarak, özellikle 
IV./X. yüzyıl sonlarında Endülüs’te yaşayan Arap unsurları arasında 

                                                                                                                 
Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	191; İbnu’l-Abbâr, el-Hulleti’s-siyera,	I/237-38;	
el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/621. 

450  Kahtânîlere mensup bir Arap kabilesi olan Kelb hakkında geniş bilgi için bk. 
İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ,	 I/334-35; Yâkût,  Mu’cemü’l-büldân,	 II/164-
65;	İbnu’l-Esîr, el-Lübâb,	III/104-106.	 

451  Adnânîlere	mensup	Arap	kabilesi	Kays hakkında geniş bilgi için bk. İbn Sa’d, 
et-Tabakâtu’l-Kübrâ,	I/127-28;	İbnu’l-Esîr, el-Lübâb,	III/69. 

452  “Merc Râhit Savaşı” hakkında geniş bilgi için bk. İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	7;	
el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	191;	
İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/238;	 İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/116;	 el-Makkarî, 
Nefhü’t-tîb,	I/621. 

453  ed-Dahhâk b. Kays el-Fihrî, Kureyş kabilesinin Fihr boyundandır. Şam’ın ileri 
gelenlerinden	olup	Kays kabilesinin lideriydi. “Merc Râhit Savaşı”nda Emevî 
halifesi Mervân b. Hakem’e karşı savaşmış, bu savaşta yenilmiş ve öldürül-
müştür. Bk. et-Taberî, Târîh,	II/474; el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	133;	
ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	191;	İbnu’l-Esîr, el-Lübâb,	I/64. 

454  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	191;	
İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/238;	 Yâkût,  Mu’cemü’l-udebâ,	 III/221;	 İbn Hal-
likân, Vefeyât,	I/116. 

455  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 133;	Yâkût,  Mu’cemü’l-udebâ,	 III/221;	
ez-Zehebî, Siyer,	XVII/1501; 

456  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	104;	Dîvân,	s.	36;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/258. 
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hissedilir	bir	duruma	gelmesi,457 İbn Şüheyd’i de etkilemiş olmalıdır. 

Şüheyd ailesinden Endülüs’e ilk gelen, İbn Şüheyd’in büyük 
dedesi Şüheyd b. Îsâ b. Şüheyd’dir.458 Şairlik yeteneği de olan Şü-
heyd b. Îsâ, diğer Emevî yanlılarının yaptığı gibi, Abbâsîlerin zul-
münden kaçarak I. Abdurrahman döneminde Endülüs’e gelmiştir.459 
Burada kendisi için hem maddî açıdan, hem	de	makam	olarak	devlet	
idaresinde iyi bir pozisyon sağlayan460 Şüheyd b. Îsâ,	 kendisinden	
sonraki Şüheyd ailesi için de çeşitli devlet görevlerinin yolunu açmış-
tır. İbnu’l-Abbâr, bu konudaki düşüncesini şöyle ifade etmektedir: 

“Onun soyundan gelenler, Emevîlerin Endülüs’te hüküm sür-
dükleri dönem içerisinde valilik, hâciblik, vezirlik ve kâtiplik gibi 
çeşitli görevlerle halifelere hizmet ettiler.”461 

Şüheyd b. Îsâ’nın oğlu Îsâ b. Şüheyd, 218/833 yılında             
II. Abdurrahman tarafından hâcibliğe462,	 Muhammed	 b.	 Abdurrah-
man döneminde ise vezirliğe463 getirilmiştir. 

İbn Şüheyd’in büyük dedesi olan Abdülmelik b. Ömer,	317/929	
yılında III. Abdurrahman tarafından vezirliğe getirilmiştir.464 Abdül-
melik b. Ömer’in oğlu ve İbn Şüheyd’in dedesi olan Ahmed b.	Ab-
dülmelik ise, bu aileden en yüksek devlet makamına ulaşan kişi idi. 
O, vezirlik dâhil çeşitli görevlerde ve idarî makamlarda	bulunduktan	
sonra, III. Abdurrahman tarafından Endülüs’te ilk kez “zu’l-

                                                 
457  Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, I/34	vd. 
458  İbn Şüheyd’in Endülüs’e ilk gelen edip ve şair dedesi Şüheyd b. Îsâ b. Şüheyd 

hakkında geniş bilgi için bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 238;	 ed-
Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	317. 

459  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	238;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	317;	
İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, I/238; Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/244. 

460  Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/244. 
461  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/238. 
462  İbnu’l-Kutiyye, Târîhu iftitâhi’l-Endelüs,	 78;	 el-Abbâdî, Dirâsât fi tarîhi’l-

Mağrib ve’l-Endelüs,	s.	146;	Provençal, Histoire,	I/286. 
463  İbnu’l-Kutiyye, Târîh,	88-89;	Provençal, Histoire,	I/287. 
464  Provençal, Histoire, I/286; “Ibn Suhayd”, EI,	 III/938;	Ahmed Dayf, Belaga-

tü’l-Arab fi’l-Endelüs,	s.	43. 
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vizâreteyn” unvanı ile vezirliğe getirilmiştir.465 Butrus	el-Bustânî, et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’e yazdığı önsözde “zu’l-vizâreteyn” unvanının 
ilk kez kimin tarafından kullanıldığı konusunda ise farklı bir görüş 
ileri sürerek, “İbn Şüheyd’in babasının dedesi	Ahmed	b.	Abdülmelik,	
Emevî halifesi III. Abdurrahmân’ın veziri ve “zu’l-vizâreteyn” unva-
nını alan kişi idi”466 demektedir.  Fakat kaynaklar, İbn Şüheyd’in 
babasının dedesi Abdülmelik b. Ömer olduğu ve Endülüs’te ilk kez 
“zu’l-vizâreteyn” unvanının onun tarafından kullanıldığı467 konusun-
da müttefiktirler. Kanaatimizce el-Bustânî’yi böyle bir sonuca götü-
ren	sebep, isim	benzerliğidir. 

Kaynaklar,	Ahmed	b.	Abdülmelik’in “zu’l-vizâreteyn” unvanı-
nı III. Abdurrahmân’a paha biçilmez hediyeler verdikten sonra elde 
ettiğini nakletmektedirler. Zira çevresindekilere hediye vermekten	
büyük zevk alan hükümdar, kendisi de saraydakilerden hediye kabul 
eder ve bundan son derece memnun kalırdı.468 Bu	hediyeler	incelen-
diğinde, bir insanın şahsî serveti ile bu kadar parayı ve değerli eşyayı 
hediye verecek kadar zengin olmasının imkânsız olduğunu düşün-
dürmektedir. Kanaatimizce İbn Şüheyd’in dedesi, bunları idarî görev-
lerde bulunduğu dönemlerde halktan ya hediye veya vergi ve benzeri 

                                                 
465  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 131;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	

190-91;	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/237-39;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/380;	Pro-
vençal, Histoire,	IV/345;	İbn Mansûr, A’lâmü’l-Mağribi’l-Arabî,	s.	51. 

466  el-Bustânî, e-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’(önsöz),	s.	7. 
467  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis, s.	133;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	190;	

İbn Sa’îd, el-Muğrib fi hule’l-Mağrib,	I/78;	Yâkût,  Mu’cemü’l-udebâ,	III/221;	
Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	VI/187. 

468  Kaynakların bildirdiğine göre Ahmed b. Abdülmelik’in halifeye takdim ettiği 
hediyeler şunlardır: “Beş yüz bin altın, dört yüz işlenmemiş altın lira, iki yüz 
torba gümüş külçe, buhurdanlar için kıymetli tahta, misk ve kâfûr, otuz parça 
nakışlı ipek, beş muhteşem kaftan, yedisi beyaz Horasan tilkisinden olmak 
üzere on kürk, Irak ipeğinden altı elbise, kırk sekiz gündüz yüz kadar da gece 
elbisesi, yüz samur kürk, altı büyük çadır, ham ipek, altın ve gümüş işlemeli 
ipek, otuz yün halı, yüz namaz seccadesi, on beş ipek halı, yüz kadar geçit tö-
renlerinde kullanılan zırh, bin kalkan, yüz bin	ok,	on beş Arap atı, yüz at, beş 
katır, kırkı erkek, yirmisi kadın olmak üzere altmış köle.” Bk. İbn Haldûn, 
Kitâbü’l-iber,	 IV/138;	 el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	 I/356-362;	 a.	 mlf.	 Azharü’r-
riyad,	II/261-65;	el-Abbâdî, Dirâsât,	s.	147. 
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bir ödeme karşılığı olarak toplamış olmalıdır. Bizi bu düşünceye	sevk	
eden İbn Şüheyd’in kendisidir. Dedesi gibi çeşitli idarî görevlerde 
bulunan ve oğlu İbn Şüheyd doğduğunda elli dokuz yaşında olan 
babası Ebû Mervân Abdülmelik	 b.	 Ahmed (ö. 393/1003)’in, dokuz 
yıl valilik yaptığı doğu bölgesinde görevini tamamlayıp Kurtuba’ya 
döndüğünde büyük bir arazinin tapusu469 ile	 birlikte	 getirdiklerinin	
önemini İbn Şüheyd’in şu ifadelerinden anlıyoruz: 

“el-Mansûr, -Allah ondan razı olsun- babama doğu bölgesinde 
görev verdi. Dokuz yıl süreyle Tudmir ve	Belensiye’de valilik yaptı. 
Bu bölgelerde durum kötüye gittiği zaman el-Mansûr’a yazdığı mek-
tupta şöyle demektedir: ‘Efendinin hakkının büyüklüğü kulun hakkı-
nın küçüklüğüne zeval vermez. Ben ona da saygı duyar ve korunma-
sını temin ederim.  Uzun süredir evimden ve dostlarımdan ayrı kal-
dım. Hizmet etmekten usandım. Nimete de doydum. Artık görev 
yapmaktan da bıktım.’ Bunun üzerine	e	el-Mansûr, -Allah ondan razı 
olsun- babamın bu isteğini kabul etti ve onu görevden aldı. Babam 
da, dört yüz bin altın dinar, yüz bin kese dolusu altın, beş yüz çift 
eğitilmiş büyük baş hayvan ve Slav ırkından iki yüz seçkin köle ile 
Kurtuba’ya döndü. Hayat şartlarının çok zor olduğu o günlerde ba-
bamın aylığı yetmiş müdy470 buğday ve seksen hayvana yetecek ka-
dar	arpa	 idi.	Babam	el-Mansûr’a bir mektup yazıp mahcup bir dille 
getirdiklerinin kendisinden alınmasını istedi. el-Mansûr da, cevaben 
babama şöyle yazdı: ‘Verdiklerimizi almak isteseydik, onları sana 
vermezdik. Biz, senin geçimini sağladığın nafakanın azalmasından 
korktuğumuz için getirdiklerini sana verdik. Sana verdiklerimizin dı-
şında senin bir tasarrufun yoktu. Biz, yaşadığın müddetçe ihtiyaçları-
nı gidermek için sana iki yüz müdy buğday ve arpa verdik.”471 
İbn Şüheyd’in bu ifadelerinden, o dönemin idarecilerinin çeşitli 

yollarla pek çok mal ve mülk edindiklerini anlıyoruz. Ayrıca babası 
Ebû Mervân’ın, dönemin tek güç sahibi Hâcib el-Mansûr ile ilişkile-
rinin oldukça iyi olduğu görülmektedir. 

Ebû Mervân, sık sık sefere çıkmakla tanınan el-Mansûr’la bir-
likte birçok savaşa katılmıştır. O, çeşitli idarî görevlerin yanı sıra, 
                                                 
469  Provençal, Histoire,	I/195. 
470  Müdy, Mısır ve Şam’da kullanılan bir hacim ölçüsüdür. 1 Müdy 19 Sâ’dır. 

(Bk.	el-Müncid, Beyrut, 1998, s. 752) 1 Sâ’ ise 2917 gram olduğuna göre, Ebû 
Mervân’ın aylığı 70 Müdy buğday yaklaşık 389 kilogram eder. 

471  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	8;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199. 
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yakın dostluğunu kazandığı el-Mansûr tarafından vezirliğe de geti-
rilmiştir.472 

Ebû Mervân, idarecilikte gösterdiği üstün yeteneği, edebî ilim-
lerin yanı sıra hadis ve tarih alanında da ortaya koymuştur.473 O, özel-
likle tarih alanında kaleme aldığı “et-Târîhu’l-kebîr fî ahbâri ale’s-
sinîn”474 isimli eseriyle haklı bir üne kavuşmuştur. Ebû Mervân, yüz 
cilt olduğu bildirilen bu eserinde, 40/660 yılından başlayarak kendi 
dönemine kadar olan tarihî olaylara yer vermiştir.475 

İbn Şüheyd’in babası Ebû Mervân, hayatının sonlarına doğru 
nikris hastalığına476 yakalanmış ve zamanın devlet büyüklerine tahsis 
edilen	Münyetü’l-Muğîra’daki477 ikametgâhında münzevî bir hayata 
çekilmiştir.478 Babasının bu dönemde dünyayı boşlayarak münzevi 
bir hayata çekilmesi, İbn Şüheyd üzerinde olumsuz etki yapmıştır. 
Bunu, Mu’temen (ö. 453/1063)’e479 yazdığı bir mektupta şöyle dile 
getirmiştir: 

“Sizin insanlarınızın hizmetçisi olan babam, arzu ve istekleri-
ni terk ettiği, itaatten ayrıldığı ve gözyaşlarını akıttığı zaman dünya 

                                                 
472  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	190;	

İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/240;	İbn Sa’îd, el-Muğrib,	I/192. 
473  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	280;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	374;	

Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	I/271. 
474  Bu eser hakkında bk. İbn Beşkuval, es-Sıla, II/355;	 İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, 

I/240;	İbn Sa’îd, el-Muğrib,	I/199;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	I/271. 
475  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/240. 
476  Halk arasında gut veya damla hastalığı denilen nikris, pürin metabolizması 

bozukluğu sonucunda el ve ayak parmaklarında, topuklarda ve eklemlerde 
meydana gelen ağrılı bir hastalıktır. Bk. “Nikris”, ML,	IX/357. 

477  Burası, Mansûr’un sarayı “el-Medînetü’z-zehra”nın yakınında bir mahaldir. 
Bk.	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/240;	Provençal, Histoire,	I/190;	III/373;	Abbas, 
Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	 I/272;	 Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus, 
XXIX/247. 

478  Ferruh,	 Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	 IV/319;	 Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, 
I/272. 

479  Mu’temen, Hâcib Abdurrahmân b. Ebî Âmir’in oğludur. Asıl adı Abdülaziz b.	
Ebî Âmir olup 412/1021’de Belensiye valiliğine atanmış ve ölünceye kadar	bu	
görevde kalmıştır. Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/193;	 III/249;	 İbn Şüheyd, 
Dîvân,	s.	77. 
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ehlinin yolundan ayrıldı ve âhiret ehlinin yolunu tuttu.”480 

İbn Şüheyd’in kardeşi olup olmadığı konusunda kaynaklar her-
hangi	 bir	 bilgi	 vermemektedir. Ancak İbn Şüheyd’in, ailesi ile 
Âmirîler arasındaki ilişkileri ele aldığı bir mektubunda, küçük yaşta 
ölen Mûsâ isminde bir kardeşinden bahsetmesi nedeniyle onun bir 
kardeşi olduğunu anlıyoruz. Mektubunda şöyle diyor: 

“Mansûr ile olan bu yakınlığın en yakın ve en tuhaf olanı da, 
kardeşim Mûsâ’yı Mansûr’un babamdan alması, onu oğullarının ara-
sına katması ve çocuklarına sütkardeşi yapmasıdır. Allah onu aldı. 
Kardeşim Mûsâ, sizin nimetlerinizle büyüdü. Sizin yatağınızda uyu-
du. Biz, sağlığımızda saraylarınızı imar eder, öldüğünüzde de kabir-
lerinizi nurlandırırız. Böylece biz, bugünün ve yarının dostluğunu bir 
araya getirerek sizinle birlikte dünya ve âhiret dostluğunu elde et-
tik.”481 

Görüldüğü üzere İbn Şüheyd, zengin ve kültürlü aristokrat ve	
bürokrat bir aileden gelmektedir. 

2. Çocukluğu 
İbn Şüheyd, 382/992 yılında Kurtuba’da482,	muhtemelen	baba-

sının Münyetü’l-Muğîra’daki evinde doğdu. İbn Şüheyd dünyaya 
geldiğinde hilâfet makamında görünüşte II. Hişam oturuyorsa da, 
gerçekte ülkeyi Hâcib Mansûr yönetmekteydi.483 Emevî halifeleri ile 
çok üst düzeyde siyasî işbirliği ve dostluk içinde bulunan Şüheyd 
ailesi, hem Hâcib Mansûr, hem de ondan sonra aynı görevi üstlene-
cek olan oğulları aynı ilişkiyi kurmayı başarmışlardı. Âmirîler ile	
kurulan bu dostane ilişkiler, Şüheyd ailesine ekonomik ve makam 
ayrıcalıkları sağlaması484 yanısıra, bu iki aile arasında çok yakın ve 

                                                 
480  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/194. 
481  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/190. 
482  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 7;	 el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 136;	 ed-

Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	 193;	 İbnu’l-İmâd, Şezerât, III/230; Yâkût,  
Mu’cemü’l-udebâ,	III/221;	;	İbn Hallikân, Vefeyât,	I/118;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, 
I/157;	Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	I/302;	Sezgin,	GAS,	II/697. 

483  Bk. İbn Haldûn, el-İber,	IV/147;	Brockelmann,	 İslâm Milletleri ve Devletleri 
Tarihi, s. 204; Monroe, “The Dîwân of Ibn Shuhaid”, BSOAS,	XXXV,	s.	144. 

484  İbn Mansur, A’lâmu’l-Mağrib,	s.	51;	Chejne,	Historia,	s.	192. 
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sağlam hissî bir yakınlığın doğmasına da ortam hazırlamıştı. Bu or-
tam içerisinde büyüyen İbn Şüheyd, hayatının her döneminde 
Âmirîler tarafından himaye görmüştür. Henüz beş yaşında bir çocuk-
ken Hâcib Mansûr ile aralarında geçen bir olay, bu yakın ilişkinin en 
açık delilidir. İbn Şüheyd bu olayı şöyle nakletmektedir: 

“Ben beş yaşında iken, yağmurlu bir günde Mansûr’un huzu-
runa çıktım. Sanki dünmüş gibi bu olayı hatırlıyorum. Onun bana 
gösterdiği alâka ve yaptığı iyilikler yazmakla bitmez. Bunları anlat-
maya kelimeler de yetmez. Açıkçası bu olayın özeti şöyledir: Bir 
gün, elindeki kocaman bir elmaya istekle baktığımı görünce, onu ba-
na vererek yememi emretti. Ağzım küçük olduğu için elmayı herhan-
gi bir yerinden ısıramadım. Ellerim de onu tutmak için yeterince bü-
yük değildi. Sadece elmanın etrafındaki çıkıntıları tutabildim. el-
Mansûr, elmayı benim için dişleri ile parçalamaya ve kendince ye-
dirmeye başladı. Daha sonra Nâsır’ı485 çağırdı. Nâsır da Ebû Şakir 
adında bir gençle birlikte huzura geldi. Mansûr, Nâsır’a ‘Bu çocuğu 
annene götür ve yolda kendisine eşlik et’ dedi. Mansûr’un huzurunda 
Nâsır ve Ebû Şâkir her iki elimden tutarak beni hızlıca yürütmeye ça-
lıştılar. Sürekli ve şiddetli yağmur yüzünden onlara ayak uydurama-
dım. Mansûr, bu duruma kızarak onlara şöyle dedi: ‘Yürütmeye ça-
lışmayın, onu omuzlarınızın üzerinde incitmeden rahat bir şekilde gö-
türün.’ Onlar da, yüce hükümdarın huzurunda ellerini birleştirerek 
canımı acıtmadan beni rahat bir şekilde şerefli omuzlarına bindirdiler 
ve adalet ve cömertliği kendisinde toplamış olan soylu annesine gö-
türdüler. Annesi de beni oturmuş olduğu minderin üstüne çıkarttı. 
Hanımın saçlarının ayrımında efendisi tarafından kendisine verilmiş 
bir taç vardı. O evde gördüğüm güzellikleri ve kıymetli şeyleri asla 
unutmadım. Oraya varış haberim, sarayın odalarında ve her köşesin-
de hemen duyuldu. Hizmetçi kızlar, sanki kanatlanmış da uçarcasına 
sağa sola koşuştular. Bu kızlar, pahalı, eşi ve benzeri olmayan elbise-
ler giymişlerdi. Saygıdeğer hanımefendi kendi parasından bin, koca-
sının parasından da üçbin dînarın bana verilmesini emretti. O saray-
dan zengin olarak ayrıldım. el-Mansûr’un yanına gitmeden,	doğruca	
babama gittim. Bana verilen bu şeylere babamın dokunmayacağını ve 
onları bana bırakacağını sanıyordum. Ben de, bu paraları hizmetçile-
re, arkadaşlara ve komşu çocuklarına vermeyi düşünüyordum.	Ancak	
babam paralarımdan bir kısmını dostlarına dağıttıktan sonra, geri ka-
lanını hazinesine gönderdi. Çok üzüldüm, gururum kırıldı. Kızgınlı-

                                                 
485  Abdurrahman b. Ebî Âmir, el-Mansûr’un oğlu olup daha sonra “Nâsır” adını 

almıştır. Bk. İbn Hazm, Tavku’l-Hamâme, 20, 49; İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 
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ğımı bastırdıysam da, yine de belli oluyordu. Mansûr, bu olanlardan 
haberdar oldu. Bana beş yüz dînar göndererek, bu parayı benden al-
maması ve istediğim gibi harcamam hususunda beni serbest bırakma-
sı için babamı hayatı üzerine yemin ettirdi. Çok miktarda	hediye	ve	
bağış aldım ve oradan ayrıldım. O dönemlerde benim atım kamışın 
iyisinden ve kalkanım da ağaç kabuğundan idi. Benim o zamanki 
günlerim Münyetü’l-Muğîra’da hâlâ anlatılmaktadır.”486 

Edebî değeri yanında, o günkü sosyal hayat hakkında bilgi 
vermesi açısından da	önemli kabul ettiğimiz bu metinden Âmirîler ile	
Şüheyd ailesi arasındaki ilişkilerin ne denli samimi ve köklü olduğu-
nu	 anlamakla	 birlikte, İbn Şüheyd’in çocukluğunda maddî sıkıntı 
çekmeden büyüdüğünü görüyoruz. Bununla beraber, İbn Şüheyd’in 
hayatının ilk sekiz yılının kendisi açısından pek de mutlu geçmediği 
et-Tevâbi’deki ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu dönemde babası ile 
aralarında geçen olaylar onun iç dünyasında derin izler bırakmış, bu 
durum onun edebî ürünlerine de yansımıştır. İbn Şüheyd’in çocukluk 
yıllarında babasının inzivaya çekilmesi, İbn Şüheyd’in iç dünyasını 
karartan en önemli olaylardan biridir. Zira babasının kendi nefsi için 
koymuş olduğu yasakları İbn Şüheyd için de geçerli, hatta zorunlu 
kılması487, İbn Şüheyd açısından hayatı çekilmez bir hâle getirmiştir. 
O, Mu’temen’e yazdığı bir mektupta babasının bu tutumundan açıkça 
şikâyetçi olmaktadır: 

“Babam, dünya ehlinin yolundan ayrıldı ve âhiret ehlinin yo-
lunu tuttu. Azmimi kırdı, duygularımı bastırdı. İpek elbiselerimi çı-
karttı ve kıyafetimi elimden aldı. Çocukluğuma indirilen bu kötü 
darbe, mutluluğumu alıp götüren en sıkıntılı olaydı. Ben o zaman se-
kiz	yaşında ve keten elbiseler içinde idim. Bu sırada nekahet dönemi 
içinde olan babamı ziyarete gelen vezir İbn Mesleme488 ile karşılaş-
tım. Bana nasıl olduğumu ve ne ile meşgul olduğumu sordu. Benim 
cevabım ağlamak ve durumumdan yakınmaktan başka bir şey olma-
dı. İbn Mesleme, Muzaffer ile karşılaştığında benim durumumu ona 
anlatması üzerine Muzaffer de beni çağırttı. Huzuruna çıktığımda 

                                                 
486  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	8-9;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/194-96. 
487  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, I/273; İbn Mansur, A’lâmu’l-Mağrib,	III/55;	

Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/258. 
488  Mansûr’un dîvân kâtipliğini yapan edebiyatçı ve vezir Ebû Âmir Abdullah b. 

Muhammed b. Mesleme hakkında bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	257;	
ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	336-37; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/25,	194. 



105

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 105 

emir verdi ve bana ipek elbiseler giydirdiler, güzel kokular sürdüler. 
Eğerli, dizginli, içtiği sudan arta kalanı insanın tiksinmeden içebile-
ceği kadar temiz ve soylu bir ata bindirdiler. Bunun yanında, bir kap 
içerisinde nergis çiçeğinin göz bebekleri gibi sarı renkte bin dînar 
verdiler. Daha sonra da beni “şurta” olarak tayin etti. Bu ise benim	
yaşıma göre çok yüksek bir makamdı. Kendimle gurur duyarak ora-
dan ayrıldım. Bu dönemde bir nefeslik zaman kadar dahi babamla 
durmaya tahammülüm yoktu.”489 

İbn Şüheyd, bu sırada sekiz yaşında olduğunu söylüyorsa da, 
tarihî olaylardan, bu olay vuku bulduğunda	onun	on	veya	on bir	ya-
şında olduğu ağırlık kazanmaktadır. Zira Muzaffer b. Ebî Âmir 
hâcibliğe fiilî olarak babası Mansûr’un 392/1003 yılında vefatından 
sonra gelmiştir.490 

İbn Şüheyd’in de 382/992 tarihinde doğduğu göz önüne alındı-
ğında, İbn Şüheyd’in bu olay vuku bulduğunda sekiz değil on veya 
onbir yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan bu esnada babası-
nın nekahet döneminde olduğunu491 da	 belirtmektedir.	 Babasının 
393/1003 yılında vefat ettiği492 göz önüne alındığında bu görüşümüz 
ağırlık kazanmaktadır. 

Yukarıda aktardığımız metinde İbn Şüheyd “şurtalık” gibi 
önemli bir göreve atandığını anlatmaktadır. Hâlbuki kendisi henüz 
çocuk denecek bir yaştadır. Kanaatimizce İbn Şüheyd bu görevi fiilen 
üstlenmemiştir. Bilindiği üzere Endülüs’te şurta, “büyük şurta” ve 
“küçük şurta” olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Büyük şurta, ileri gelen 
kişilere ve akrabalara veriliyordu. Küçük şurta ise, halktan oluyor-
du.493 O dönemin sosyal yapısına uygun olarak, aristokrat	bir	aileye	
sahip olan İbn Şüheyd’in bu unvanı bir şeref payesi olarak taşıdığını 
düşünüyoruz. 

                                                 
489  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	9;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/194-95. 
490  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 9;	 Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 266;	 Brockel-

mann,	 İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, s. 204; “Endülüs Emevîleri”, İA, 
IV/254-55. 

491  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/194. 
492  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 I/240;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edeb,	 IV/319;	 Sezgin,	 GAS, 

II/698. 
493  Salih,	en-Nuzumu’l-İslâmiyye,	s.	334. 
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3. Gençliği ve Tahsil Hayatı 
İbn Şüheyd’in, hayatının herhangi bir döneminde belirli bir ho-

cadan ders aldığı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak kendisi-
nin de işaret ettiği gibi494,	sosyal ve kültürel çevresi Arap aristokratla-
rından oluşan İbn Şüheyd’in, o dönemde edebiyatçılar arasına katıl-
mayı düşünen her aristokrat çocuğunun izlemiş olduğu yol üzere, 
doğulu ve Endülüslü ünlü müellif ve şairlerin kitaplarını ve dîvânla-
rını okuyarak bunlardan büyük ölçüde istifade etmiştir. Ayrıca onun, 
dönemindeki kâtip ve ediplerle düşüp kalktığı, onların meclislerinde	
bulunduğu ve onlardan ders aldığı da muhakkaktır. Ancak İbn Şü-
heyd, birçok çağdaşının yaptığı gibi dinî ilimlere	meyletmemiştir.495 
Zira	onun müreffeh yaşamı ve başıboş bir hayatı seven kişiliğe sahip 
olması, edebî ilimlerle iştigal etmesine daha uygundu. Edebî ilimlere 
duyduğu bu ilgiyi ve kendini geliştirmek için izlemiş olduğu yolu 
ünlü eseri e-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de gayet açık bir dille ifade	etmekte-
dir: 

“Hiciv yazarlarının günlerinde iken ediplere özlem duyuyor, 
onlara meylediyor ve edebî sözler söylemeye gayret ediyordum. 
Dîvânları takip ettim. Hocaların önünde diz çöktüm. Anlayış damar-
larım kabardı. Ruhlara hükmeden maddelerle	dolu	olan	ilim	damarla-
rı benim de canlandı. Ancak bununla birlikte ilim yönünden bir buz 
gibiydim. Benden ateş çıkmazdı. Kitapların muhtevasını kavramadan 
onları sırtında taşıyan eşek gibi değildim. Beyân ilmini	 kalbinden	
vurdum.”496 

İbn Şüheyd’in mübalâğalı gibi görünen bu sözleri, fazla	 mü-
balâğalı sayılmaz. Çünkü o, birçok vezir, kâtip, edebiyatçı ve şairin 
yetiştiği bir aileye mensuptu. Ailesinden yetişmiş olan şahsiyetlerin 
bu yeteneklerine onun da sahip olması gayet doğaldır. Öte yandan 
hedefine ulaşması için gerekli ortam da hazırdı. Zira sosyal ve kültü-
rel çevresi aristokrat bir	 tabakadan oluşmaktaydı. Hükümetin idarî 
kadrolarına girip çıkması, devletin resmî ve özel yazışmalarını yürü-
                                                 
494  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 88;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/246;	 ez-Zirikli,	 el-

A’lâm,	 III/52;	 Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	 I/293;	 Heykel,	 el-Edebü’l-
Endelüsî,	s.	367. 

495  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	368. 
496  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	88;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246. 
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ten dîvânlarda bulunması497, bu dîvânlarda görevli edip ve şairlerden 
bilmediklerini öğrenmesi, onun için zor değildi. Bundan dolayıdır ki 
bu sosyal ortamın vermiş olduğu rahatlıkla, henüz küçük yaşlarda 
gerek yaş ve gerekse sanat bakımından kendisinden ileride olanlarla 
yarışmaya başlamıştır.498 Bununla	 birlikte İbn Şüheyd, kendilerini 
eleştirmiş olsun veya olmasın, eserinde yer verdiği doğulu şair ve 
edebiyatçıların eserlerini büyük bir dikkatle tetkik etmiştir.499 Aksi	
hâlde onlar hakkında müspet veya menfi bir fikir ileri sürmesi 
imkânsız olurdu. Bu araştırma ve incelemelerinin, onun edebî ve ilmî 
yeteneğini geliştirdiği muhakkaktır. Meselâ, risalesinde el-
Buhturî’den bahsederken, “O benim hocamdır”500 demektedir.	 Gö-
rüldüğü üzere, doğulu edebiyatçı ve şairlerin eserlerinin İbn Şü-
heyd’in aklının, hafızasının ve edebî yeteneğinin gelişmesindeki rolü 
büyüktür. 

İbn Şüheyd’in, ilmî ve edebî yeteneğinin gelişmesinde ailesinin 
de büyük katkısı olmuştur. Bu katkının boyutunu tespit etmek elbette 
zordur. Babası, İbn Şüheyd henüz on veya on bir yaşlarında bir ço-
cukken 393/1002 yılında vefat etmiştir.501 Bu yüzden onun ilmî geli-
şimine katkısı fazla olmasa gerektir. Öte yandan İbn Şüheyd’in gerek 
anne ve gerekse baba tarafından akrabaları varsa da, kaynaklar bu 
akrabaların İbn Şüheyd ile ilişkisinden söz etmemektedirler.	Sadece,	
e-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de şairlik yeteneğinin ailesinde birçok kişide 
olduğunu ifade ederken tek bir kelime ile amcasının da şairliğine işa-
ret	etmektedir.502 Fakat bu bilgiden, ne zaman yaşadığını ve öldüğü-
nü, İbn Şüheyd ile aynı dönemde yaşayıp yaşamadığını öğrenemiyo-
ruz. 

Babasının ölümünden sonra İbn Şüheyd’in hâmiliğini başta 
Hâcib Muzaffer b. Ebî Âmir olmak üzere devletin üst düzey yönetici-

                                                 
497  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	904;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	333. 
498  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	369. 
499  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	368. 
500  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	102;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/257. 
501  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	73;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/295;	İbnu’l-Abbâr, el-

Hulle, I/240; Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/252. 
502  İbn Sa’îd, el-Muğrib fi hule’l-Mağrib,	I/85. 
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leri üstlenmiştir. Meşhur edip ve şair vezir Cezîrî bunlar arasında-
dır.503 Cezîrî, Hâcib Muzaffer b. Ebî Âmir’e karşı komplo düzenleme 
suçundan hapsedildiği Mutbak hapishanesinde 394/1004 yılında öl-
dürüldüğünde504 İbn Şüheyd henüz on iki yaşındaydı. İbn Bessâm’ın 
zikrettiğine göre Cezîrî, hapishanede bulunduğu sırada ilk beyitlerini 
aşağıda verdiğimiz bir şiirini İbn Şüheyd’e göndererek, ondan gülün 
ilk	koparılanın mı yoksa son koparılanın mı daha çok ve daha güzel 
koku yaydığını sorar505: 

“Faziletleri apaçık görülen, bağış ve himmetleri bize yağmur gibi ya-
ğan o vezire söyle!” 

“Gül ne zaman daha güzel ve temiz kokar? İlk koparıldığında mı 
yoksa son koparıldığında mı?”506 

Butrus	el-Bustânî, vezir Cezîrî’nin bu şiiri henüz on bir	veya	on 
iki yaşlarında olan İbn Şüheyd’e, onunla yarışmak ve şiir kabiliyetini	
sınamak için gönderdiğini yazmaktadır.507 İbn Şüheyd, Cezîrî’ye508 
bize ulaşan en eski şiiri olarak kabul edilen şu mısralarıyla cevap 
vermiştir: 

 هُ لُ ائِ سَ ا رَ ني  سْ حُ  هُ رَ عْ شِ  تْ هَ اكَ شَ وَ   هُ لُ ائِ ا شََ يب  طِ  تْ جَ رِ ا أَ د  يِّ ا سَ يَ 

 هُ لُ اهِ جَ  يلَ ضِ فْ الت َّ  فَ لِّ ي كُ ذِ الَّ  لَ وَ   هُ لُ هَ جيَْ  سَ يْ ا لَ مَّ  عَ ِل  ل  ائِ سَ وَ 

 هُ لَ ائِ وَ ا أَ طيب   هُ رُ اخِ وَ ى أَ سَ نْ ت َ  لَ  كَ دِ هْ عَ  وُ ن ْ ا صِ ر  شْ نَ ا وَ د  هْ عَ  دُ رْ وَ لْ اَ 
                                                 
503  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 26; İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	88;	el-Humeydî, 

Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 280-81;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	 374-75; İbn 
Bessâm, ez-Zehîre, I/103; İbnu’l-Esîr, Lubâb,	 I/278;	 el-Makkarî, Nefhü’t-tîb, 
I/529-533,	586-88;	Provençal, Histoire,	II/279;	Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî, 
IV/324-26;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	I/181-82. 

504  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 26; İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	88;	Dickie, “Ibn 
Suhayd”, al-Andalus,	 XXIX/252;	 Provençal, Histoire,	 II/279;	 Abbas, 
Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	I/181-82. 

505  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	121. 
506  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	26; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/192. 
507  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	26. 
508  Muhtemelen İbn Şüheyd, risalesindeki bir şiirinde Ebû Mervân diye bahsettiği 

kişi ile Abdülmelik b. İdrîs el-Cezîrî’yi kastetmektedir. Bk. İbn Şüheyd, et-
Tevâbi’,	s.	26;	Dîvân,	s.	19;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/253. 
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“Ey şemaili mis gibi	 kokan,	 risaleleri	de şiiri gibi güzel olan efen-
dim!” 

“Sen bana bildiğini soruyorsun. Soruyu sorduğun kişi de onun detay-
ları hakkında bilgisiz değildir.” 

“Gül, sevgi ve güzel koku bakımından senin sohbetin gibidir. Sonu-
nun kokusu	başını unutturmaz.”509 

Cezîrî’nin şiiri ile aynı vezin ve kafiye düzeni içerisindeki bu 
mısralar, henüz on bir	veya	on iki yaşlarında bir çocuk olan İbn Şü-
heyd’in şiire ve şiir sanatına karşı ne denli kabiliyetli olduğunu gös-
termektedir. 

Ailesinde şair ve ediplerin bulunması ve devlet ricali tarafından 
özel himaye görmesi yanında, İbn Şüheyd’in edebiyat ve şiir alanın-
daki yaratıcılığını göz önünde tutmak gerekir. Nitekim İbn Hayyân 
(ö. 469/1076)510, yazılarında İbn Şüheyd’in bu yeteneğini vurgulaya-
rak ona duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmektedir: 

“Onun şaşılacak tarafı, kitaplara bağlı kalmadan, herhangi bir 
isteğe aldırış etmeden ve edebiyatta söz sahibi olma isteği gütmeden 
sözü içinden geldiği gibi tabiî hâlde söylemesidir. -Allah	ona	rahmet	
etsin.- Bana ulaştığına göre, ölümünden sonra fazla değeri olmayan 
bazı bilgilerin dışında onun sanatı ve tabiatı hakkında bize yardımcı 
olacak bir kitap yoktur. Bu durum, onun bilinmeyen yönlerinin art-
masına ve edebî kişiliğinin kapalı kalmasına neden olmuştur.”511 

İbn Şüheyd’in şiir ve edebiyat dışında, tıp ilminden de nasibini	
aldığı Yakût’un İbn Hazm’dan nakletmesi512 yanısıra, el-Humeydî ve	
ed-Dabbî tarafından513 da naklediliyorsa da, yazarın günümüze ula-
şan eserlerinde tıp ilmi ile iştigal ettiğine dair bir bilgi	bulunmamak-
                                                 
509  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	26;	Dîvân,	s.	121;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/218-19. 
510  Endülüslü tarihçi ve edebiyatçı Ebû Mervân Hayyân b. Halef b. Huseyn b. 

Hayyân b. Muhammed b. Hayyân el-Kurtubî e-Endelüsî hakkında ayrıntılı 
bilgi için bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 200;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-
mültemis, s. 275; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/1-2;	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/219;	
Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/615-18. 

511  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/192. 
512  Yâkût,  Mu’cemü’l-udebâ,	III/223. 
513  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	136;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	193. 



110

DR. MUSTAFA AYDIN 

 110 

tadır. Kanaatimizce ifade edilmek istenen, şiirlerinde de görüldüğü 
üzere İbn Şüheyd’in, vücudun fizikî organlarını ve ruhun birtakım 
durumlarını çok güzel bir tarzda tasvir etmesi ya da tıp sahasında 
genel bir bilgi sahibi olmasındandır. Bazı müellifleri, onun tıp saha-
sında bilgi sahibi olduğu kanaatine götüren, İbn Şüheyd’in el-
Fârâdî’den bahsederken, “Biz onunla edebiyat, hukuk, tıp ve felsefe 
gibi konularda konuşurduk”514 şeklindeki ifadesi olmuştur. Ancak 
yukarıda da zikrettiğimiz gibi, bir insanın bazı konularda belli bir 
oranda bilgiye sahip olması veya o konuda görüş belirtmesi, onun o 
alanda derin bir bilgiye sahip olduğu ya da o alanda eğitim gördüğü 
anlamına gelmez.  

Ahmed	Dayf, İbn Şüheyd’in ilmî kişiliğinin oluşmasında	Yu-
nan felsefesinin oldukça önemli bir yeri olduğunu belirtmektedir.515 
III.	Abdurrahman döneminde Hıristiyan papazlar öncülüğünde başla-
tılan Latince kaynakların Arapça’ya tercüme faaliyetleri516 hiç kuşku-
suz Endülüs’te fikrî yapının şekillenmesinde etkili olmuştur. İbn Şü-
heyd dönemine gelindiğinde, ilmin her dalında	Latin kökenli birçok 
eserin Arapça’ya çevrilmiş olduğu gerçeği ne kadar tabiî bir	 hadise	
ise İbn Şüheyd gibi daha çocuk denecek yaştan itibaren ilim ve ede-
biyatla uğraşan bir şahsiyetin bu eserleri okuması, incelemesi ve bu 
eserlerden	 etkilenmesi	 de	o	kadar	 tabiîdir.	Bu	etkinin	derecesini	 ise	
İbn Şüheyd’in eserlerini ve edebî şahsiyetini incelediğimizde onun 
tarih	ve	dinî ilimlerle	pek	ilgilenmediğini, bununla birlikte şu şiirinde 
dinî görüşünden dolayı İbn Hazm’ı eleştirdiğini görmekteyiz: 

“Soylu bir aileye mensup Şafiî kardeşim, sözlerinden	ibaret	olan kılı-
cını çekti.” 

“Hidayetten uzak, gerçekten ırak, basireti yok olmuş Mu’tezilî görüş-
lere karşı çıktı.” 

“Her kavgada eline keskin kılıcı alarak minberde, at sırtlarına geç-
mek istemektedir.”517 

                                                 
514  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/222. 
515  Ahmed	Dayf, Belagatü’l-Arab,	s.	48. 
516  Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî,	I/67. 
517  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	142-43;	Dîvân,	s.	71;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/293. 
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İbn Şüheyd, nahiv ilmi okuduğuna hiç değinmemekle beraber	
bu alanda yenilikçi bir tutum sergilemektedir. Halîl b. Ahmed          
(ö. 175/791) ve Sîbeveyh (ö. 180/796)’i518 şiddetle eleştirirken nahiv 
ilminin bir edebiyatçı için amaç değil ancak araç olabileceğini sa-
vunmuştur.519 

Endülüs’ün içinde bulunduğu siyasî durum ve hayatının her 
döneminde şikâyetçi olduğu duyma zorluğu520 planlarını menfi yönde 
etkilemiştir. Doğuştan mı, yoksa daha sonraki yıllarda mı çıktığı hu-
susunda	kesin	bir	bilgi	bulunmamakla	birlikte, İbn Şüheyd’in işitme 
sıkıntısı çektiği görülmektedir.521 Bu rahatsızlığı İbn Şüheyd’i, hayatı 
boyunca olmayı arzuladığı kâtiplik makamından alıkoymuştur.522 Bu	
rahatsızlığı onu içe dönük bir kişiliğe büründürmüştür. Bize göre 
diğer birçok büyük sanatçıda görüldüğü gibi, İbn Şüheyd de rahatsız-
lığından ötürü hissettiği bu	eksikliği sanatla tamamlama yoluna git-
miştir. Bastırılmış arzuların acısı, onun sanatla ilgili düşüncelerini 
etkileyerek	zaten	kendisinde	var	olan	sanat	kabiliyetini	daha	da	can-
landırmıştır. İbn Şüheyd’in bu durumu, el-Câhiz (ö. 255/868)523,	 el-
Ma’arrî (ö. 449/1046)524, Beşşâr b. Burd    (ö. 167/783-84)525,	Beet-
                                                 
518  Basra nahiv ekolü öncüsü Ebû Amr b. Osman b. Kanber hakkında ayrıntılı 

bilgi için bk. es-Sîrâfî, Ahbâru’n-nahviyyîn,	 s.	 48;	 Kehhâle, Mu’cemü’l-
müellifîn,	VIII/10;	Brockelmann,	GAL, V/252; Suppl., I/160; Şevki Dayf, el-
Medârisu’n-Nahviyye,	s.	57-63;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	II/160. 

519  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	117;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/268-69. 
520  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	9;	Dîvân,	s.	121;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243. 
521  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 21;	Dîvân,	 s.	 121;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/243;	

Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/369;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	207. 
522  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	9;	Dîvân,	s.	121;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243. 
523  Arap edebiyatının en büyük ediplerinden biri olan Ebû Osmân Amr b. Bahr b. 

Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî patlak gözlü ve aşırı çirkin olduğu için kâtiplik gö-
revine uygun görülmemiştir. Hayatı ve edebi kişiliği hakkında bk. İbnu’n-
Nedîm, el-Fihrist,	s.	57,	169,	220,	321;	es-Sem’ânî, el-Ensâb,	III/154-55; İbn 
Hallikân, Vefeyât,	I/413;	III/140-44;	Zeydan,	Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye, 
II/475-77;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab, II/260; Şevki Dayf, el-Fen ve 
mezâhibuhu fi’n-nesri’l-Arabî,	s.	154,	188;	Brockelmann,	GAL, I/152; Suppl., 
I/239,	421;	Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	VII/7-9. 

524  Doğuştan kör olan ünlü edip ve şair Ahmed b. Abdillâh b. Süleyman b. Mu-
hammed hakkında bk. Şevki Dayf, el-Fen ve mezâhibuhu fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	s.	
376-406;	Zeydan,	Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye,	II/569-573;	Brockelmann,	
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hoven (1770-1827)526 ve	Byron (1788-1824)527 gibi	fizikî rahatsızlık-
ları ve özürleri olmasına rağmen sahalarında zirveye ulaşmış sanatçı-
larla büyük bir benzerlik arzetmektedir.  

İstediği ilgiyi yakalayabilmek için kendini tamamen edebiyat 
ve şiire veren İbn Şüheyd, on yedi yaşına geldiğinde çok yakın ilgisi-
ni gördüğü Hâcib el-Muzaffer 399/1008 yılında ölmüştür.528 Muzaf-
fer’in ölümü ile daha önce de değindiğimiz gibi, araştırmacılar tara-
fından “fitne dönemi”529 olarak isimlendirilen ve Endülüs Emevî dev-
letinin çöküşünü hazırlayan devrenin ilk tohumları da yeşermeye baş-
lamıştır. 

4. Fitne Dönemindeki Durumu 
Muzaffer’den sonra hâcibliğe, bazı araştırmacılara göre onu ze-

hirleterek ölümüne sebep olan kardeşi Abdurrahman b. Ebî Âmir 
getirildi. Tarihte “Sanchuelo” veya “Sanchol” olarak da bilinen Ab-
durrahman, hâcibliğe geldikten sonra “en-Nâsır li dinillâh” unvanını 
                                                                                                                 

GAL, I/354; Suppl.,	 I/448;	Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn,	 I/290-94;	Karaars-
lan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	10	vd. 

525  Şiirleri örnek (şâhid) olarak kullanılan ve	iki gözü kör olarak dünyaya gelmiş 
olan Ebû Muâz Beşşâr b. Burd el-Ukaylî hakkında bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r 
ve’ş-şu’arâ,	 s.	 643-646;	 İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 181, 401; İbn Hallikân, 
Vefeyât,	I/271-74;	Sezgin,	GAS,	II/455-57;	Şevki Dayf, Târîhu’l-edeb,	III/201-
202;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 II/36-59;	 Ferruh,	 Târîhü’l-edebi’l-Arabî, 
II/92-96; Muhtar, “Beşşar b. Burd”, DİA,	VI/8-9. 

526  Flaman asıllı ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven,	 fakir	 bir	 ailenin	
çocuğu olmasına rağmen konçertoları ile büyük bir üne kavuşmuştur. 1800’lü 
yıllarda ağır işitmeye başlayan Beethoven hayatının son yıllarında tamamen 
sağır olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bk. “Beethoven”, NLU, I/178; “Beethoven”, 
EB,	III/317-322; “Beethoven”, ML,	II/241-42. 

527  On yaşında “Lord” unvanı alan ve başıboş bir hayat süren George Byron,	bir	
ayağı sakat olmasına rağmen edebî kabiliyeti sayesinde büyük bir üne kavuş-
muştur. Ayrıntılı bilgi için bk. “Byron”, NLU, I/260; “Byron”, EB,	 IV/478-
484; “Byron”, ML,	II/718-19. 

528  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 9;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis, s. 374; İbn 
Haldûn, el-İber,	IV/149. 

529  Fitne dönemi, Endülüs Emevî devletinin son dönemi olan 399-422/1009-1031	
tarihleri arasındaki zaman sürecini kapsar. Bk. Heykel, el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	
342. 



113

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 113 

aldı.530 İhtirasta babası ve kardeşinden daha ileri giderek etkisiz du-
rumdaki halife II. Hişâm’a kendisini veliaht	 ilân	 ettirdi.531 Zaten	
Âmirîlerin yönetiminden şikâyetçi olan Kurtuba halkı tarafından ve-
liahtlık ilânına karşı gösterilen tepki giderek ayaklanmaya ve daha 
sonra da isyana dönüştü. İsyancılar 399/1009 yılında Abdurrahman’ı 
öldürdüler532 ve II. Hişâm’ı da tahttan indirerek hapsettiler. Böylece 
Endülüs Emevîleri döneminde önemli bir yer işgal eden “hâciblik” 
dönemi, bir başka deyişle Âmirîler hânedânı son bulmuş oldu. II. 
Muhammed b.	 Hişâm’ı 398/1008 “Mehdi Billâh” unvanı ile halife 
ilân eden isyancılar533, hâcib Mansûr tarafından yaptırılan el-
Medînetü’z-Zâhire isimli sarayı tamamen tahrip ettiler534 ve şehirde 
büyük bir yağmalamaya ve katliama giriştiler.535 

Bu olaylar cereyan ettiğinde henüz on yedi yaşına olan İbn Şü-
heyd, aile çevresini oluşturan Âmirîlerin böyle bir duruma düşürül-
mesinden fazlasıyla üzüldüğü muhakkaktır. O, ülkeyi nasıl bir gele-
ceğin beklediğinin farkında olmasa bile, çeyrek yüzyıl devam edecek 
fitne döneminde halifeliği söndürecek ve başkenti harabeye çevirecek 
trajedilere şahit olacaktı.536 

Butrus	 el-Bustânî, İbn Şüheyd’in Âmirîler döneminde vezirlik 
yaptığını ileri sürmektedir.537 el-Bustânî’nin bu görüşü doğru değil-
dir. Çünkü Endülüs’te hâciblik dönemi, hâcib Abdurrahman b. Ebî 
Âmir’in 399/1009 yılında öldürülmesiyle son bulmuştu.538 İbn Şü-

                                                 
530  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148;	 Brockelmann,	 İslâm Milletleri,	 s.	 203;	Heykel,	

el-Edebü’l-Endelüsî, s.	266;	Hitti,	İslâm Tarihi, III/845; “Endülüs Emevîleri”, 
İA,	IV/254. 

531  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	10;	İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 
532  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	10. 
533  İbn Haldûn, el-İber,	IV/150. 
534  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
535  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	11;	İbn Haldûn, el-İber,	IV/149-151;	Brockelmann,	

İslâm Milletleri,	s.	205. 
536  Heykel,	 el-Edebü’l-Endelüsî,	 s.	 342;	Monroe, “The Dîwân of Ibn Shuhaid”, 

BSOAS,	XXXV,	s.	144. 
537  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	9. 
538  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 10;	 İbn Haldûn, el-İber,	 IV/150;	 Brockelmann,	

İslâm Milletleri,	s.	205;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/845. 
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heyd’in günümüze ulaşan eserlerinden, Âmirîler döneminde hâcib 
Muzaffer tarafından kendisine bir şeref payesi olarak verilen şurtalık 
görevi539 dışında herhangi bir makamda bulunduğunu gösterir	 bir	
bilgiye rastlayamadık. Kanaatimizce el-Bustânî, vezirlik tabiri ile o 
günün idarâ yapısı içinde vezirliğe eşdeğer bir mevki olan “şurta”540, 
bir başka deyişle “sâhibu’ş-şurta” makamını541 kastetmektedir. 

Fitne döneminin bu ilk yıllarında İbn Şüheyd’in neler yaptığı 
konusunda elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kendisi aslen 
Emevîlere dayansa bile, Âmirîlere olan yakınlığı çok daha fazla idi. 
Onların tabi tutuldukları bu kötü şartlara ve yeni halifenin başlatmış 
olduğu tahribata üzülenlerin ve acı çekenlerin başında İbn Şüheyd 
gelmektedir. Muhtemelen isyancılar el-Medînetü’z-Zâhire’yi tahrip 
ettiklerinde,  Şüheyd ailesinin ikametgâhının bulunduğu Munyetu’l-
Muğîra’yı da tahrip etmişlerdi. Fakat şiirlerinde verdiği çok az bir 
bilgi dışında İbn Şüheyd, bize ulaşan şiir ve nesir eserlerinde bu olay-
ları açık bir şekilde dile getirmemiştir. Lisânuddîn İbnu’l-Hatîb (ö. 
776/1374-75),	 fitne dönemindeki bu tahribatı ve özellikle Kurtu-
ba’nın içinde bulunduğu durumu dile getiren uzun bir kasîdeyi İbn 
Şüheyd’e nispet etmektedir.542 C.	 Pellat, bu kasîdeye	Dîvân’da yer 
vermekle543 birlikte, şiirin İbn Şüheyd’e ait olup olmadığı konusunda	
tereddütleri olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu kasîdenin	ilk	bey-
ti şöyledir: 

 ؟ِبُ خْ تَ سْ ا نَ الَِ ن حَ ن الذي عَ مَ فَ   ِبُ مُْ  ةِ بَّ حِ من األَ  ولِ لُ  الطُّ ا ِف مَ 
“Kalıntılar arasında sevgililerden	bize	haber	verecek	kimse	yok.	Sev-
gililerin durumunun nasıl olduğunu kime soracağız.”544 

İbn Şüheyd, sürekli yazıştığı545 Mu’temen’e hitaben kaleme al-

                                                 
539  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	9. 
540  Şurta, günümüzde emniyet müdürü makamına tekabül etmektedir. 
541  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/833. 
542  Bk. İbnu’l-Hatîb, A’mâlu’l-a’lâm,	s.	105-106. 
543  Bk. İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	64-67. 
544  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	64. 
545  İbn Sa’îd, el-Muğrib fi hule’l-Mağrib,	I/78;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-Endelüsî, 

I/279. 
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dığı bir mektubunun içinde yer alan şu şiirinde fitne dönemini şöyle	
dile	getirmektedir: 

 الِ ظَ مَ الْ  دِ يَ ا بِ هَ ات ُ مَ لُ ظُ    تْ بَ لِ سْ قد أُ  من فتنةٍ 

 الِ حَ  وكأَّنا أضغاثُ   انَ مُ لَ حْ ا أَ لََ  تْ هَ مَ عَ 

 مائِ رَ الَْ  ةِ قَ وبِ ا ِبُِ يهَ فِ   انَ امُ رَ جْ أَ  تْ لَ ائ َ ضَ تَ وَ 

ََ ِب   انَ ا الذُّ ينَ فِ  تْ لَ وَّ تََ وَ   ماغِ رَ  اجملدِ  وإبنُ   الرأ

ََ  ريِ غِ صَ  لُّ كُ   ارَ دَ أَ وَ   مائِ ظَ عَ ى الْ حَ رْ هى أَ تَ نْ مُ ِر الْ   دْ َق
“Bir	fitne	ki zulümlerle karanlıkları bir	perde	gibi	indirildi.” 

“Akıllarımız, karışık rüya gören birisinin şaşırması gibi hayrete düş-
tü.” 

“Bu fitne içerisindeki büyük cinayetler karşısında küçük kaldı.” 

“Şerefli kişiler	 zillet içerisinde iken, aramızdaki ayaklar baş hâline	
geldi.” 

“Son derece küçük kişiler ise o büyük işleri idare eder oldular.”546 

İbn Şüheyd’in Mehdî’ye karşı nasıl bir tutum içerisinde oldu-
ğunu bilemiyoruz. Ancak Âmirîlerle olan yakınlığı hesaba katılacak 
olursa, ilişkilerin çok iyi olduğu söylenemez. Zaten Mehdî dönemi 
fazla uzun sürmedi. İcraatlarıyla başta Berberîler olmak üzere Kurtu-
ba halkının nefretini kazanmıştı. Mehdî 400/1009 yılında tahttan indi-
rilerek Süleyman b. Hakem “Musta’în” unvanı ile halife ilân	edildi.	
Eski halife Mehdî, bu duruma rıza göstermeyip mücadeleye girişti ise 
de başarılı olamadı ve sonunda yeni halife Süleyman’ın taraftarların-
ca öldürüldü.547 Taht mücadelesinde bir türlü istikrarı sağlayamayan	
Kurtubalılar, bu seferde Süleyman’ı azledip yerine hapiste olan II. 
Hişâm’ı 401/1010 yılında tekrar halife ilân	ettilerse	de548, Berberîle-

                                                 
546  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	14;	Dîvân,	s.	154-55;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/202. 
547  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 14;	 İbn Haldûn, el-İber,	 IV/150;	 Heykel,	 el-

Edebü’l-Endelüsî,	s.	345. 
548  İbn Haldûn, el-İber,	IV/150;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
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rin desteğini sağlayan Süleyman 404/1013 yılında tekrar tahta otur-
du.549 

İbn Şüheyd, Süleyman Musta’în’in ilk tahta çıkışına kadar 
hilâfet merkezine karşı sürdürmüş olduğu protestosuna son vermiş 
olacak ki, Süleyman’a biat edildiğinde ona gönderdiği kasîdede yer 
alan şu mısralarda bir yumuşama ve rahatlık görülmektedir: 

 قيي بَ ذِ لَّ لِ  ولكن حسرة   تُ يْ كَ بَ   ة  رَ سْ حَ  نْيُ ب َ الْ  هِ بِ  ي َولَّ ذِ لَّ ا لِ مَ وَ 

 بَّقعَ مُ الْ  اءِ بَ كِ الْ ي وَ امَ زَ الُْ  رِ شْ نَ بِ   ابَ يح تأِت به الصَّ الرّ  يمَ سِ نَ  لعلَّ 

  بِ َناجَ  نْ مِ  تْ تَ أَ   ة  يَّ سِ مْ شَ بْ عَ  ة  حَ فْ كأن عليها ن َ 
ُ
 قفَّ وَ مُ ستعني الْ امل

“Ayrılığın alıp götürdüğünü özlediğimden değil, kalanlara hasretim-
den ağladım.” 

“Belki de rüzgâr, lâle ve buhur kokusu ile yüklü meltemleri getirir.” 

“Sanki onun üzerindeki, başarılı el-Mutsa’în’in yanından gelen Ab-
şemsiyye550 kokusudur.”551 

İbn Şüheyd, şiirin ilk beytinde Mehdî’nin tahtan indirilişine işa-
ret etmiş olabilir. Ancak şiirde Musta’în’in tahta oturmasından duy-
duğu rahatlığın dışında bir işaret bulunmadığından kesin bir yargıya 
varamıyoruz. 

Musta’în’in tahta çıkmasından sonra İbn Şüheyd’in saraya gi-
dip gelmeye başladığını görüyoruz.552 Zira	Kurtuba’nın ve dolayısıy-
la ülkenin içinde bulunduğu kötü şartlara rağmen, halifenin sarayında 
edebî meclisler kurulmaya devam ediyordu. Bu meclislerden	birinde	
İbn Şüheyd, aleyhinde söylenen bazı sözler553 karşısında Musta’în’in 
                                                 
549  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	11;	Brockelmann,	İslâm Milletleri,	s.	205;	Heykel,	

el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	345. 
550  Abşems, Abdu’ş-şems b. Abdi Menâf’a nisbettir. Ancak bu kokunun niçin 

buna nisbet edildiği konusunda	 bilgi	 edinemedik.	 Bk.	 İbnu’l-Esîr, Lubâb, 
I/315-16. 

551  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	16;	Dîvân, s. 113; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/320. 
552  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	16. 
553  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 17; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/273;	 İbn Mansur, 

A’lâmu’l-Mağrib,	III/55. 
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önünde kendisini şöyle savunmuştur: 

 رِ دْ الصَّ  غُ اِر يَّ وإِنِّ منهم فَ لَ عَ   مْ هُ ورُ دُ صُ  يشُ ا تَِ ام  وَ ق ْ أَ  تُ غْ بُ لِّ وَ 

 يرِ مْ أَ  مْ اهُ يَ عْ أَ رِّي فَ اصوا على سِ وغَ  از  جِ عْ مُ  تُ عْ مسَْ أَ  فَ ِل وْ وا إل ق َ اخُ صَ أَ 

 يرِ دْ ا نَ اهلل مَ  نُ َيُْ أَ  يق  رِ فَ  الَ قَ وَ   هُ رَ عْ شِ  رُ عْ ا الشِّ ذَ  سَ يْ لَ  يق  رِ فَ  الَ قَ ف َ 

 يرِ جيَْ  هِ قِ رْ ى عِ لَ ا عَ ق  ب ْ ي سَ ذِ  الَّ ِنِّ أَ وَ   ح  امِ طَ  مِ لْ عِ  الْ َل  إِ ِنِّ وا أَ مُ لِ ا عَ مَ أَ 

“İçinde bana karşı kötülükler besleyen bazı insanların olduğu haberi-
ni aldım. Ben ise onlara karşı kötülük duymuyorum.” 

“Sözüme kulak verdiler ve âciz bırakarak onlara dinlettim. Sırrıma 
vâkıf oldular; fakat durumum onları âciz bıraktı.” 

“Onlardan bir grup, ‘bu şiir onun şiiri değildir’ derken; başka bir 
grup da ‘Allah’a yemin olsun ki bilmiyoruz’ dediler.” 

“Onlar, benim ilme çok istekli olduğumu ve ilmin daha önceden be-
nim damarlarımda aktığını bilmediler mi?”554 

Bu beyitler, İbn Şüheyd’in şiirdeki yeteneğini ve o dönemde 
kurulan edebî meclislerde ne tür münakaşa ve dedikoduların yapıldı-
ğını açıkça ortaya koymaktadır. Bundan da öte, detayına ineceğimiz 
bu şiiri iktibas ettiğimiz metinde555 İbn Şüheyd’in zikrettiği isimler 
kendisi ve içinde yaşadığı toplum açısından çok önemli şahsiyetler-
dir. Burada bizim açımızdan kayda değer başka bir konu ise bu met-
nin	et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’in içinde yer almasıdır. İbn Şüheyd’in risa-
lesini fitne döneminin ilk yıllarında kaleme aldığını düşünmekteyiz.	
Zira güvenirliliğinden kuşku duymadığımız İbn Bessâm, İbn Şü-
heyd’in risalesini Ebû Bekr Yahyâ İbn Hazm’a556 ithaf ettiğini557 
nakletmektedir. Ebû Bekr’in 379/989 yılında doğup 401/1011 yılında 

                                                 
554  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	123;	Dîvân, s. 68; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273. 
555  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	122-23; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273. 
556  el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	374;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	500;	

İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/245.	Butrus	 el-Bustânî, risalenin başlangıcında Ebû 
Bekr’in ismini vermeden ondan İbn Şüheyd’in bir arkadaşı olarak söz etmek-
tedir. 

557  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/245. 
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yirmi iki yaşında iken koleradan öldüğünü558 nazarı dikkate aldığı-
mızda, İbn Şüheyd’in risalesini Musta’în’in tahta ilk kez çıktığı yıl 
(400-401/1010-1011) ya da hemen onu takip eden ilk aylarda yazdığı 
kesinlik kazanmaktadır.559 Risalede, bu tarihten sonra yazıldığını 
tespit ettiğimiz bölümlerin ise risaleye sonradan ilâve edildiğini dü-
şünmekteyiz. 

II. Hişâm’ın ikinci kez hilâfete geldiği dönemde İbn Şüheyd’in 
neler yaptığını bilemiyoruz. Bu dönemle ilgili olarak bildiğimiz bir 
şey varsa, o da cinayetlerin ve tahribatın Kurtuba’yı kasıp kavurdu-
ğudur.560 Musta’în’in, nüfuzunun büyük bir kısmını tahta oturmasın-
da büyük destek gördüğü Berberîlere bırakması561, Kurtuba halkının 
nefretini kazanmasına neden oldu. Berberîlerin giderek baskılarını 
artırması üzerine Kurtubalılar, Sebte valisi Ali b. Hammûd’u yardıma 
çağırdılar. Ali b. Hammûd, 407/1016 yılında Kurtuba’ya giderek el-
Musta’în’i öldürdü ve kendisini halife ilân ederek Nâsır lâkabını al-
dı.562 Böylece Endülüs yönetiminde yaklaşık on bir yıl söz sahibi 
olacak Hammûdîler dönemi (407-418/1016-1027)563 başlamış oldu. 

Ali b. Hammûd, çok geçmeden tahttan indirdiği el-Musta’în’in 
âkıbetine uğradı ve 408/1018 yılında katledildi.564 Ali’den sonra 
hilâfete	 gelen	 IV.	 Abdurrahman birkaç hafta sonra öldürülünce565, 
Ali b. Hammûd’un kardeşi Kâsım b. Hammûd (408-412/1018-1022)	
halife	ilân	edildi.566 Berberîler, Kâsım’ın kendilerine karşı olan tutu-
mundan dolayı Ali b. Hammûd’un oğlu Yahyâ b. Ali ile işbirliği yap-
tılar.567 Kâsım’ı tahttan indirip yerine yeğeni Yahyâ b. Ali’yi (412-

                                                 
558  İbn Hazm, Tavku’l-hamâme, s. 154; Provençal, Histoire,	I/64. 
559  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	I/319. 
560  “Ibn Suhayd”, EI, III/938; Sâlim, Kurtuba hâdiratu’l-hilâfe fi’l-Endelüs,	s.	75;	

Vernet,	Literature Arabe,	s.	114. 
561  İbn Haldûn, el-İber,	IV/151,	345. 
562  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	11;	İbn Haldûn, el-İber,	IV/152;	Hitti,	İslâm Tarihi, 

III/848. 
563  Hitti,	İslâm Tarihi,	III/848. 
564  İbn Haldûn, el-İber,	IV/153;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
565  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	11;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
566  İbn Haldûn, el-İber,	IV/153. 
567  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	364. 
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413/1021-1022)	 hilâfete getirdiler. Hammûdîlerin şehri yönetmesin-
den memnun kalmayan Kurtubalılar, Yahyâ’yı şehirden kovarak,	
Emevî soyundan V.	 Abdurrahman’ı 413/1023’te “el-Mustahzir” 
lâkabı ile halife	ilân	ettiler.568 

Hammûdîler döneminde İbn Şüheyd’in neler yapıldığı konu-
sunda elimizde yeterli ve aydınlatıcı bilgi bulunmaktadır. Bildiğimiz 
kadarıyla tutucu bir Emevî taraftarı olan İbn Hazm gibi birçok	 ilim	
sahibi kişi, Hammûdîlerin şehri yönetmelerine ve baskıcı tutumlarına 
rıza göstermeyip Kurtuba’yı terk etmesine rağmen, İbn Şüheyd Kur-
tuba’da kalmayı tercih etmiştir.569 Ancak bununla birlikte İbn Şüheyd 
Hammûdîler döneminde birçok acı olayla karşılaşmıştır.570 Feth	 b.	
Hâkân, İbn Şüheyd’in o günlerini şöyle anlatmaktadır: “Alevîler571 
zamanında akrepler ona doğru yaklaştırılmaktaydı. Akrabaları ve 
tanıdıkları onu terk etti. Zaman ona yüzünü ekşitti. Başına çok kötü 
olaylar geldi ve geceler boyu uykusuz kaldı. Parası bitti. Yaşamını, 
elindekilerini	rehin vererek sürdürdü. Çok zayıf bir duruma geldi.”572 

İbn Şüheyd, kendisinin Hammûdîler döneminde hapsedildiğine 
işaret ediyorsa da573, neden ve kim zamanında hapsedildiği hususun-
da herhangi bir bilgi vermemiştir. Henri Peres, onun hapse atılışının 
asıl nedeninin Hammûdîlerin	Endülüs’te uygulamaya koydukları sıkı 
Şiî prensiplere aykırı davranışları olduğunu ileri sürmüştür.574 Fakat	
Hammûdî yöneticilerini tek tek ele aldığımızda, Peres’in bu görüşü-
nün pek doğru olmadığı kanaatine varıyoruz. Çünkü Kâsım b. 
Hammûd’un olaylar karşısında kayıtsız kaldığı575 ve Yahyâ b. 

                                                 
568  İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/48; İbn Haldûn, el-İber,	IV/153. 
569  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 14; İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	 s.	 155;	 Sâlim, 

Kurtuba hâdiratu’l-hilâfe fi’l-Endelüs,	 s.	 175;	 Vernet,	 Literature Arabe,	 s.	
114. 

570  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 110-111;	Dîvân,	 s.	 41-44;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/263;	İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	20;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	III/360-62. 

571  Hammûdîler, Hz. Ali’ye nispet edildiklerinden bazı kaynaklarda Alevîler 
olarak geçmektedir. Bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	155-56. 

572  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	41. 
573  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	17. 
574  Peres, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/265. 
575  Peres, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/264. 
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Hammûd ile İbn Şüheyd’in çok iyi arkadaş oldukları576 bilinmektedir.	
Bu durumda İbn Şüheyd’in, Kurtuba’da çıkan isyan ve ayaklanmala-
rın tırmandığı Ali b. Hammûd döneminde (407/1016) hapsedildiği 
görüşü ağırlık kazanmaktadır. Zira Ali b. Hammûd’un iktidarı 
408/1017 yılına kadar sürmüştür.577 Buna karşılık İbnu’l-Abbâr ise 
İbn Şüheyd’in, Yahyâ b. Hammûd’un yönetimde bulunduğu sırada, 
düşmanlarının ispiyon etmesi	 sonucu hapsedildiğini ileri sürmekte-
dir.578  

İbn Şüheyd’in kim tarafından ve ne maksatla hapsedildiği ko-
nusunda elimizde kesin ve net bir bilgi olmamakla birlikte tarihî 
olaylardan ve hapiste bulunduğu dönemde söylediği şiirlerden 
Hammûdîler döneminde hapsedildiği kesinlik kazanmaktadır. Hapse-
dilme nedeninin siyasî olduğunu düşünmüyoruz. Zira İbn Şüheyd, 
pek çok noktada aşırılık sergilese de siyasî bakımdan aşırı bir görüşe 
sahip değildi. Daha önce de zikrettiğimiz gibi, İbn Şüheyd’in hapse-
dilmesine dönemin sosyal ve kültürel ortamı ile zıtlık teşkil eden dav-
ranışları ve bu davranışların onun aleyhine çok iyi kullanılmasını 
bilen düşmanları olmalıdır. Bu olaylar, İbn Şüheyd’in gençliğini, 
ilmini ve hayatının en güzel günlerini alıp götürmüştür. 

İbn Şüheyd’in Hammûdîler döneminde de Âmirî hânedanına 
mensup kişilerle yakın ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. İbn 
Hayyân (ö. 469/1076)’a göre Ebû Âmir Muhammed b. Muzaffer      
(ö. 421/1030)579, Âmirîlerin yönetimden uzaklaştırılmasından bir 
müddet sonra Kurtuba’yı terk etmiş ve taraftarlarıyla birlikte 
Ceyyân580 bölgesinde kısa bir dönem Mu’tasım	 lâkabı ile kendisin-
den söz ettirmiştir. Maceralı bir hayat yaşadıktan sonra 421/1030 

                                                 
576  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	18;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
577  İbn Haldûn, el-İber,	IV/152;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	348. 
578  İbnu’l-Abbâr, İ’tâbu’l-küttâb,	s.	203. 
579  Hâcib el-Muzaffer Abdülmelik Ebî Âmir oğlu Muhammed b. Muzaffer hak-

kında bk. İbn	Hazm, Tavku’l-hamâme,	 s.	 33;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/303-
305;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/279. 

580  Günümüzde Jean olarak bilinen Kurtuba’nın kuzeyinde ve Gırnata’nın kuze-
yinde	 zeytin bahçeleriyle ünlü Ceyyân hakkında bk. Yâkût, Mu’cemu’l-
buldân,	II/195-96; “Jean”, ML, VI/648; “Jean”, EB,	XII/865. 
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yılında sığındığı bir kalede ölmüştür.581 

İbn Şüheyd, hayatının bu döneminde hapsedildiğinde kaleme 
aldığı şu şiirinde kendisinden üçüncü bir şahısmış gibi söz ederek, bir 
taraftan içinde bulunduğu durumu ifade ederek öte yandan da kendini	
savunmaktadır: 

 ودُ سُ حَ  امِ رَ ألبناء الكَ  َعُدو    هُ ا لَ ِم فَ نَ امَ اإلِ  دَ نْ عِ  هُ رَّ ي ضُ عَ ن َ 

 منه بالعظيمة جيدُ  قَ وِّ طُ وَ  هُ رُ ي ْ غَ  كِ لِ مَ الْ  ةِ بَّ  ِف ق ُ ىَن ا جَ  مَ ىَن جَ 

 يدُ زِ أَ فَ  ة  ارَّ  تَ اِن عَ مَ الْ  نِ سْ حلُِ   اض  تعرِّ م هِ آتِ  وه ِبا لَْ أفُ 

 يدُ عِ سَ  مِ لَ كَ الْ  ومِ ظُ نْ ِبَِ  ي  قِ شَ  يِن نَّ إِ فَ  ونِ جُ مُ الْ ي بِ رِ كْ ذِ  الَ طَ  نْ إِ فَ 

 ؟ودُ دُ خُ وَ  نُي  عْ اه أَ جَ بِ  تْ وَ هَ  لٍ اقِ عَ  لَ وَّ أَ  اقِ شَّ عُ  الْ ِف  تُ نْ كُ   لْ هَ وَ 

 
ُ
 يدُ لِ جَ  نَّ لَُ  ِبْ صْ يَ  لَْ  مُ ائِ ظَ عَ   ون فإَّناجُ فإن طال ذكري بامل

 يدُ تِ عَ  يَّ لَ عَ  اظٍ فَّ ار حُ بَّ جَ وَ   ة  لَّ ذِ وَ  اق  يَ تِ اشْ وَ  و  جْ شَ وَ  اق  رَ فِ 

 ودُ عُ ق ُ  امِ مَ احلِْ  رِ ى مجَْ لَ عَ  ام  يَ قِ   ىذَ ن األَ ا مِ هَ و نُ اكِ سَ  ارٍ دَ بِ  يم  قِ مُ 

 ودُ تَُ  وعُ مُ دُّ الا وَ ف  لْ إِ  رِ صْ قَ على الْ  ىكَ بَ  دْ قَ وَ  امِ مَ احلَْ  احِ دَّ صَ لِ  تُ لْ ق ُ وَ 

 يدُ رِ فَ  ءِ لَ الَْ  بِ ىن  عْ ا مُ نَ لَ كِ   هُ بُّ ن تُِ ى مَ لَ ي عَ اكِ بَ ا الْ هَ ي ُّ أَ  لَ أَ 

 يدُ دِ حَ  اهُ بَ انِ جَ  اب  بَ  شَ هَ جْ أَ وَ  انَ وِ جْ شَ  ولِ ن طُ مِ  انُ رَ دْ ى الُْ كَ بَ  نْ إل أَ 

َ  حنُُ   َت لفَ اْ بِ  بُ عَ لْ ت َ  إّنا األيامُ  لَ أَ   ودُ عُ سُ وَ  ة  ارَ ى تَ ادَ هَ ت َ  و
“Gördüğü zararı imâmın önünde anlattı: Şerefli insanların çocukları-
na haset	eden	bir	düşman ona	zarar	verdi.” 

“Bir başkası Melik’in sarayında bir suç işledi; o büyük felâketin	so-
rumluluğu onun boynuna takıldı.” 

“Bazen yapmadığım şeyleri güzel kelimelerle mübalâğa yaparak söy-

                                                 
581  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/303-305. 
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lerim.” 

“Eğer ben müstehcen şiirde mutsuzluğumu çok söylesem de ben mut-
luyum.” 

“Âşıklar arasında gözlerin ve yanakların aklını yok ettiği ilk âşık ben 
değilim!” 

“Ben olayları mucûn türü şiirle ifşa ediyorum. Bu, anlattıklarımın 
güçlü kişilerin dayanamayacağı kadar büyük olduğunu gösterir.” 

“Bu olaylarda bana çok ağır gelen ayrılık, üzüntü, özlem, zayıflık, 
hakirlik ve kötü kişileri anlattım.” 

“Öyle bir yerde kalıyorum ki, benimle birlikte orada kalanlara yapı-
lan eziyetten dolayı ölüm ateşi üzerinde yatıp kalkıyorlar.” 

“Bu sevgisinden ve özleminden dolayı saraya doğru ağlayarak öten 
güvercine şöyle dedim:” 

“Ey sevdiği için ağlayan ve gözyaşı döken! İkimiz de yalnız kalmış 
ve taşıyamayacağımız yüklerle mükellef kılınmış kişileriz.” 

“Beraberce o kadar ağladık ki, üzüntümüzden duvarlar ve demir kapı 
bile ağladı.” 

“Günler bu gençle oynuyor. Ona bazen üzüntü bazen de sevinç geti-
riyor.”582 

İbn Hayyân, Ebû Âmir İbn Muzaffer ile İbn Şüheyd arasındaki 
yakınlığı anlatan şöyle bir olay nakletmektedir: 

“Muzaffer’in Kurtuba’da rahat ve huzur dolu güzel bir yaşamı 
vardı. Ne zaman ki işler bozulup günler çekilmez bir hâl alınca içi 
buruk	 bir	 hâlde Kurtuba’dan ayrıldı. Onun güzel huyları arasında 
edebiyata yakınlık duyması, çevresinde bulunanları şahsından üstün 
tutması, aralarında iyi intiba bırakması ve arkadaşlarının sözlerine 
değer vermesi gibi güzel meziyetleri vardı. Arkadaşları arasında onu 
yâd eden Ebû Âmir b. Şüheyd idi. Birlikte	çok olaylara şahit oldular. 
Ben onları bir gece Muzaffer’in içki meclisinde gördüm. Yanlarında, 
onlara içki sunan (hizmet eden) çok güzel yaratılışlı Esmâ isminde 
küçük güzel bir kız çocuğu vardı. Uykusuzluğa dayanıp sabaha kadar 
onlarla birlikte kalmasına, küçük yaşına rağmen onlara çok iyi hizmet 

                                                 
582  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	41-43;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263. 
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edişine hayret ediyorlardı. Muzaffer, İbn Şüheyd’den bu küçük kız 
çocuğunu vasfetmesini istedi. O da şöyle dedi: 

َِ ؤُ كُ لْ لِ  مٍ زِ لَ مُ             ميٍ دِ ن نَ مِ  اءَ مَ يْ سَ ي أُ دِ فْ أَ   باتِ رَ  و

 بائِ جَ هي لعمري من العَ وَ  اهَ ن ْ مِ  ادِ هَ  السُّ وا ِِف بُ جِ عَ  دْ قَ 

 باكِ وَ كَ الْ  دُ قُ رْ ت َ  لَ  تُ لْ قُ ف َ        اهَ ن ْ عَ  دُ وا تاِف الرُّقَاالُ قَ 
“Elinden kadehi düşürmeyen içki içenlerin hepsi Useymâ’ya feda ol-
sun.” 

“Onlar, Useymâ’nın uykuya direnmesine hayret	ettiler; yemin	ederim	
ki	bu şaşılacak şeylerdendir.” 

“Onlar, ‘uyku onu terk etti’ dediler;	ben de, ‘yıldızlar hiç uyumaz ki’ 
dedim.”583 

İbn Bessâm, İbn Şüheyd’in şu mısralarla Muzaffer’i övdüğünü 
nakletmektedir: 

 ادُ يَ عْ األَ وَ  احُ صَ فْ األَ  فَ لَّ أَ تَ وَ    دُ ادَ ضْ األَ  كَ بِّ حُ  ةِ اعَ طَ بِ  تْ عَ مجُِ 

  ادُ دَ مِ  مُ لَ الظُّ وَ  ق  رَ  حُ بْ الصُّ وَ    د  اعِ صَ  كَ دَّ جَ  نَّ أَ بِ  اءُ ضَ قَ الْ  بَ تَ كَ 

“Senin sevgine itaat için birbirine zıt olanlar bir	araya	geldiler; Ya-
hudi, Hıristiyan ve	Müslüman bayramları uzlaştı.” 

“Senin yüksekliğin kaderde yazılıdır. Bu yazıda gün ışığı kağıt, ka-
ranlık da mürekkep olarak kullanılmıştır.”584 

İbn Şüheyd ile Muzaffer arasında geçen olaylara diğer bir ör-
nek, İbn Şüheyd ve arkadaşları bir gün hamamda yıkanırken İbn Mu-
zaffer’in onlara haber göndererek hamamı boşalttırmasıdır. İbn Şü-
heyd, bu olayı Muzaffer’e anlatan bir şiir yazdığını585 nakletmekte-
dir.	 

                                                 
583  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	39;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/304;	el-Makkarî, Nefhü’t-

tîb,	III/244. 
584  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	45;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/303. 
585  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/301. 
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Gerek bu şiir586, gerekse daha önceki şiirler ve olaylar, İbn Şü-
heyd	 ile	Muzaffer arasındaki yakınlık hakkında bize bir bilgi veri-
yorsa da, bu yakınlığın derecesini anlamamız için yeterli değildir. 
Ancak burada dikkate değer olan husus, ülkenin içinde bulunduğu 
bütün sıkıntı ve karışıklıklara rağmen edip ve şairlerin	bu	meclislerde	
bir	araya	gelip587 edebî tartışma ve münazaralarını devam ettirdikle-
ridir. 

Muzaffer’in amcasının oğlu Mu’temen Abdülaziz	 b.	 Abdir-
rahman ile İbn Şüheyd arasındaki ilişkilerin ise çok daha yakın ve 
berrak olduğunu görüyoruz. Hâcib Abdurrahman b. Ebî Âmir’in oğlu 
olan Mu’temen’e İbn Şüheyd’in yazmış olduğu bazı mektuplar, İbn 
Bessâm tarafından günümüze ulaştırılmıştır. Çeşitli vesilelerle yazı-
lan bu mektuplarda İbn Şüheyd değişik konular hakkında şahsî gö-
rüşlerini sergilemektedir. İbn Şüheyd sevdiği bu insandan bazen Ab-
dülaziz, bazen de Mu’temen diye söz etmiştir. Abdülaziz’i bir şiirin-
de şöyle methetmektedir: 

“Nihayet arzu ettiğim kişi Abdülaziz’i gördüm. Karanlıklar onun nu-
rundan dolayı parçalandı, dağıldı.”588 

et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’ isimli eserinin büyük kısmını 
Mu’temen Abdülaziz’e yazdığı mektuplar oluşturmaktadır. İbn Şü-
heyd’in Âmirîler ile olan ilişkisinin, onlardan gördüğü yakın ilgi-
nin589, içinde bulunduğu malî durumun590,	Kurtuba’ya olan sevgisi-
nin591 ve nesirdeki yeteneğinin açıkça görüldüğü bu mektuplarda, 
ayrıca Mu’temen’i övdüğü şiirler592 de bulunmaktadır. Tarihini kesin 
olarak	tespit	edemediğimiz bu şiirlerin birinde sanki Kurtuba’yı işgal 
etmesi için Mu’temen’i teşvik etmektedir: 

“Saldırılara yılmadan azimli olarak misli ile karşılık verin. Zira sen o 

                                                 
586  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	92-93;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/301. 
587  İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, III/175; İbnu’l-Hatîb, A’mâlu’l-a’lâm,	s.	190. 
588  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	140;	Dîvân,	s.	79;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210. 
589  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/194-97;	Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/454. 
590  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197-98;	Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/454. 
591  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/207-208; Sâlim, Kurtuba hâdiratu’l-hilâfe fi’l-

Endelüs,	s.	175. 
592  Bk.	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199-203,	205-207,	209-10. 
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savaşlara bizzat katılan birisin.” 

“Bu konuda hayvan gibi dilsiz insanlar sustuğunda, sana seslenen ki-
şinin sözünü tut, ona kulak ver.”593 

Hammûdîler döneminde, İbn Şüheyd’in gerek Emevî haneda-
nına ve gerekse Hammûdîlere mensup şahıs veya şahıslara bağlılığı-
nı dile getirmek maksadıyla yazdığı şiirleri olmakla beraber, bunların 
kesin tarihlerini tespit etmemiz mümkün değildir. Bu dönem içeri-
sinde İbn Şüheyd’in şiirlerinden sadece bir tanesinin tarihini tespit 
edebildik. O da başkadı (mahkeme başkanı) İbn Zekvân’ın594 
413/1022’de ölümü üzerine söylediği mersiyedir. Bazı beyitlerini et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de bulduğumuz bu mersiyenin tamamına Feth b. 
Hâkân eserinde595 yer vermiştir. Söz konusu mersiyenin bazı beyitle-
ri şöyledir: 

“Onun gidişi ile geceleri unuttum. Ey insanların en hayırlısı, biz seni 
uğursuz bir şekilde kaybettik.” 

“Eğer kişi faydalı bir şeyler yapmışsa, gerçek anlamda ölen kendisi 
değildir. Ancak İslâm onunla gitmiştir.”596 

“O giderken her taraftan insanlar gelip sanki onun akrabası imişler 
gibi yanında yer aldılar.”597 

5. Vezirliğe Getirilmesi 
İbn Zekvân’ın ölümünü takip eden yıl (414/1023), İbn Şüheyd 

için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl Kurtuba halkı Yahyâ b. Ali’yi 
azledip yerine Emevî hanedanına mensup V. Abdurrahman b.	
Hişâm’ı el-Mustahzir lâkabı ile halife ilân	 ettiler.598 V.	 Abdurrah-
                                                 
593  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	156;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/203. 
594  Endülüs başkadısı ve ilim adamı Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Abdullah b. Herseme 

b. Zekvân hakkında geniş bilgi için bk. İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	23;	el-Humeydî, 
Cezvetü’l-muktebis,	s.	129;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	186;	İbn Bessâm, 
ez-Zehîre,	 I/263;	 İbnu’l-Hatîb, A’mâlu’l-a’lâm,	 s.	 44,	 49;	 Ferruh,	 Târîhü’l-
edebi’l-Arabî,	IV/367,	589. 

595  İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	19-20;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/359. 
596  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	23. 
597  İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	19;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/359. 
598  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/48;	 İbn Haldûn, el-İber,	 IV/153;	 el-Merrâkuşî, el-

Mu’cib, s. 55; İbnu’l-Abbâr, İ’tâbu’l-küttâb,	s.	205. 
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man’ın tahta oturduktan sonra ilk yaptığı şey, aralarında İbn Şü-
heyd’in de bulunduğu, giderek etkinliklerini kaybeden Emevî asıllı-
ları vezirliklere getirmek oldu.599 Ahmed	 Heykel,	 V.	 Abdurrah-
man’ın âlimlere çok önem verdiği için vezirliğe ilim ve edebiyat ehli 
kişileri getirdiğini söylemektedir.600 Hangi gerekçe ile olursa olsun, 
sonuç itibarıyla İbn Şüheyd nihayet daha önce ecdadının da işgal 
ettiği vezirlik makamına ulaşabilmiştir. 

İbn Bessâm, İbn Hayyân’dan naklen İbn Şüheyd’in vezirliğe 
getirildiğini ifade ettikten sonra601, onun şahsiyeti hakkındaki görüş-
lerini şöyle dile getirmektedir: 

“Bu vezirlerden Kurtuba’da ikamet eden Ebû Âmir İbn Şüheyd 
kibarlığı, zerâfeti, becerikliliği, herhangi bir şeyle meşgul olmaması, 
başıboşluğu, sözleri ile icraatı arasında çelişkili oluşu ve daha da 
kötüsü nefsinin istekleri uğruna ırzını ve şerefini alçaltması, Allah’a 
karşı isyankâr tutumu ile insanları hayrete düşürüyordu.”602 

V.	Abdurrahman’ın iktidarı kırk yedi gün603 gibi çok kısa bir 
süre sürmüş olmakla beraber, işin en önemli yanı, daha çocukluğun-
dan beri ecdadının yolundan gitmek ve onların bulunduğu makamları 
elde	 edebilmek hayaliyle yaşayan İbn Şüheyd’in kâtip olamamışsa 
da604, nihayet vezir unvanını elde etmiş olmasıdır. Böylece o, yıllar-
dır bastırmış olduğu duygularını açığa çıkarma fırsatı bularak,	ken-
dince hak etmiş olduğu bu unvana meşru bir yolla kavuşmuştur. 

İbnu’l-Abbâr, İbn Şüheyd’in el-Mustahzir’in kâtiplerinden ol-
duğunu605 bildiriyorsa da, başka hiçbir kaynakta bunu teyit edici ma-

                                                 
599  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 II/13;	 İbn Sa’îd, el-Muğrib,	 I/85;	 el-Merrâkuşî, el-

Mu’cib,	s.	55;	Ahmed	Emin,	Zuhru’l-İslâm,	III/144;	Abbas, Târîhü’l-edebi’l-
Endelüsî,	I/278;	Dozy, Spanish Islam,	s.	274,	581;	Peres,	La Poesie Andolou-
se,	s.	57. 

600  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	370.	 
601  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/50. 
602  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/50. 
603  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/55;	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/12;	Heykel,	el-Edebü’l-

Endelüsî,	s.	370. 
604  İbn Mansur, A’lâmu’l-Mağrib,	s.	53;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	I/369. 
605  İbnu’l-Abbâr, İ’tâbu’l-küttâb,	s.	205. 
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hiyette bir bilgiye rastlamadık. Kanaatimizce İbnu’l-Abbâr’ı böyle 
bir düşünceye sevk	eden fikir, o dönemdeki vezirlerin aynı zamanda 
kâtiplik unvanını da taşımalarıdır. Ancak İbn Şüheyd’in de ifade 
ettiği gibi, ağır işitmesi606 onu kâtiplik makamından alıkoymuştur. 
İbn Şüheyd vezirlik yaptığı süre içerisinde kendisi gibi vezirliğe geti-
rilen Ebû Muğîra İbn Hazm (ö. 438/1046)607 ve Ebû Hafs Ahmed b. 
Burd el-Ekber (ö. 418/1027)608 ile yakın arkadaşlık kurma imkânını 
elde etmiştir. Bunlardan Ahmed b. Burd, hâcib Muzaffer döneminde 
dîvân başkanlığı görevini yürütüyordu. Muzaffer tahta oturunca ve-
zirliğe getirilmiştir. Kendisi Kurtuba’nın en zengin kişilerindendi. 

Yeni halife bakanların dağıtımındaki bu uygulaması ile aristok-
rat	kesimin	antipatisini	toplamakla609 kalmadı, çöküntü içindeki	eko-
nomiyi düzeltmek için getirdiği ağır vergi sistemleri ile de halkın 
büyük tepkisine neden	 oldu.610 el-Mustahzir ülke idaresinde kendi-
sinden beklenen başarıyı gösterememiştir. Çünkü onun kişiliği devlet 
işlerini yönetmekten ziyade edebî konulara daha yatkındı.611 Zaten	
ülkenin içinde bulunduğu kötü şartlar, kolaylıkla üstesinden gelinebi-
lecek gibi de değildi. Çok geçmeden Kurtuba halkı onun icraatlarını 
beğenmeyerek azledip yerine yine Emevî hanedanından olan III. 
Muhammed’i 414/1024 yılında Müstekfî lâkabı ile hilâfete	getirmiş-

                                                 
606  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/369;	Dickie, “Ibn 

Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/253-54;	Brockelmann,	İslam Milletleri,	s.	207. 
607  Ünlü fıkıhçı Ebû Muhammed İbn Hazm’ın amcasının oğlu olan edip ve şair 

Ebû Muğîra Abdulvahhâb b. Ahmed b. Abdirrahman b. Sa’îd b. Hazm hak-
kında ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 291-92;	 ed-
Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	 393-94; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/132;	 İbn 
Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	31-34;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/616-18,	620-21;	
II/79-81;	 III/353-54;	 Mubarek,	 en-Nesru’l-fennî,	 II/265-77;	 ez-Zirikli,	 el-
A’lâm,	I/330;	Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/487-90. 

608  Edip ve şair Ebû Hafs Ahmed b. Burd el-Ekber	hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 
el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	119;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	172;	
İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/103-123;	İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	24-25; İbn 
Sa’îd, el-Muğrib fi hule’l-Mağrib,	 III/44;	 el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	 I/424-26;	
Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/256-64;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/99. 

609  Dozy, Spanish Islam,	s.	274,	581. 
610  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/48-59. 
611  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/55;	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/13. 
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tir.612 Böylece İbn Şüheyd’in vezirliği elde edişi ile kaybedişi bir 
olmuştur. 

6. Hammûdîlerle İlişkisi ve Mâleka’ya Seyahati 
III.	Muhammed hilâfete geçince eski halife el-Mustahzir’i öl-

dürtüp613, vezir Ebû Muğîra İbn Hazm’ı da hapsetmesi üzerine, sıra-
nın kendisine geleceğini hisseden İbn Şüheyd, Kurtuba’yı terk ede-
rek Mâleka’da hüküm süren Yahyâ b. Hammûd’a sığındı.614 İbn Şü-
heyd’in Mâleka’ya gidişinde Yahyâ b. Hammûd’un büyük desteği ve 
teşviki olmuştur.615 V.	 Abdurrahman’ın azli ve öldürülmesiyle İbn 
Şüheyd’in ümitlerinin yok olduğu bir sırada, Yahyâ b. Hammûd 
kendisine büyük bir ilgi ve yakınlık göstermiş ve onu karargâhı olan 
Mâleka’ya gelmesi için ikna etmiştir.616 Muhtemelen İbn Şüheyd’in 
en eski şiirlerinden biri olan şu şiirinde yeni velinimetine şöyle ses-
lenmektedir: 

“Ben size selâm	veriyorum,	fakat	bu	minnet	selâmı değil insanın nef-
sini kesecek bir üzüntüdür.” 

“Ben size dişlerimi pişmanlıktan sıkmadım. Ancak yarın pişmanlık-
tan dişlerini sıkacak kişiler olacaktır.”617 

İbn Şüheyd’in bu mısralarında Hammûdîlere	 yalvarmaya	 ve	
onlara boyun eğmeye hiç niyetinin olmadığı anlaşılmakla birlikte, 
takip eden mısralarda sanki onları Kurtuba’yı işgale teşvik etmekte-
dir:	 

“İşte benim evim, onu yıkın ve direklerini de devirin. Yeryüzünde 
benim için ev kuracak kişiler ve direkler çoktur.” 618 

Daha sonra İbn Şüheyd, Emevîler tarafından kötü muamele	
                                                 
612  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/12. 
613  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/55;	İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/12. 
614  İbn Şüheyd, Dîvân,	 s.	138;	 İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/321;	Pellat, “İbn Hazm, 

İbn Suhayd et la Poesie arabe”, s. 91. 
615  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 18;	 Dozy, Spanish Islam,	 s.	 277;	 Heykel,	 el-

Edebü’l-Endelüsî,	s.	370;	Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/278. 
616  Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/278. 
617  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	139;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
618  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	139;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
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gördüğü takdirde Hammûdîlere sığınacağını şöyle ifade etmektedir: 
“Şayet Emevîler benim hakkımı çiğnerlerse ben de Hâşimîlere619 
doğru yolun ortasını tutarım.”620 

Bu mısraların III. Muhammed’in tahta çıkışından sonra yazıl-
dığı anlaşılmaktadır. İbn Şüheyd’in Mâleka’da ne kadar kaldığı ve 
oradan ne zaman ayrıldığı konusunda elimizde kesin bir bilgi yoktur.	
Bununla birlikte tahminimizce Mâleka’dan ayrılışı, III. Muham-
med’in tahtı bırakıp kaçtığı 416/1025 yılından sonra621 ve aynı yıl 
içinde vuku bulan Yahyâ b. Ali’nin Kurtuba’yı ikinci kez istilâ edi-
şinden önceki bir tarihe tekabül etmektedir. Ay olarak tespit edile-
mezse de, İbn Şüheyd’in Mâleka’da 414-416/1023-1025	 tarihleri	
arasında kaldığı, başka bir deyişle III. Muhammed’in tahtta kaldığı 
süre içerisinde kaldığı kesinlik kazanmaktadır. 

Siyasî iktidarsızlık bir tarafa, İbn Şüheyd istese de Mâleka’da 
uzun süre kalması mümkün değildi. Çünkü onun Kurtuba’ya olan 
tutkusu622 her şeyin üzerinde idi. Onun Mâleka’da kısa bir süre kal-
dığını ortaya koyan diğer bir delil ise, İbn Şüheyd’den günümüze 
kalan edebî ürünlerinin hemen hemen hepsinin Kurtuba’da kaleme 
alınmış olmasıdır.623 

Yahyâ b. Hammûd, Kurtuba’yı kendi yönetimine bağladıktan 
sonra şehirde kalmayıp tekrar Mâleka’ya döndü. Şehrin idaresini ise 
Berberî asıllı komutanı Ebû Ca’fer b. Mûsâ’ya624 bıraktı. İbn Şü-
heyd’in Ebû Ca’fer yönetimindeki Kurtuba’da neler yaptığı konu-
sunda kesin bir bilgimiz olmamakla beraber, bu dönemde onun edebî 
dünyasında Ebû Ca’fer’in yer aldığını görüyoruz.	 Onunla	 kendisi	
arasında geçen bir olayı şöyle anlatmaktadır: 

                                                 
619  Soyları Mağrib’te hüküm süren İdrisîlere ve dolayısıyla da	Hz.	Ali’ye dayan-

dığı için Hammûdîlere Hâşimîler de denilmektedir.	 Bk.	 İbn Hazm, Tavku’l-
Hamâme,	s.	155-56; Özdemir, “Hammûdîler”, DİA,	XV/496. 

620  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	19;	Dîvân,	s.	139;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
621  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	347;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/847. 
622  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	177;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/208. 
623  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	19;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	370. 
624  İbn Şüheyd’in risalesinde sık sık bahsettiği Ebû Ca’fer Ahmed b. Mûsâ hak-

kında bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/307;	İbn Haldûn, el-İber,	IV/154. 
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“Ebû Ca’fer, arkadaşlarımızdan İbn Burd (ö. 450/1058)625, 
Ebû Bekr Mervânî626, İbn Hannât (ö. 437/1046)627 ve Tubnî (ö. 
457/1064)’nin628 de içinde bulunduğu bir gruba vezirini göndererek 
beni	 sordu	 ve	 onlara	 onu	 buraya	 getirin,	 dedi.	 Vezir kendi elçisini 
üzerinde gösterişli ve güzel eğerli bir atla bana gönderdi. Oraya git-
tim ve meclise girdim. İçeri girdiğimde Ebû Ca’fer orada yoktu. İçe-
ride	bulunanların hepsi kalktı ve karşılamak için bana doğru geldiler. 
Bir müddet sonra Ebû Ca’fer, daha önce hiç kimsenin benzerini gör-
mediği uzun ve yerlerde sürünen giysiler içinde kendi kendine şarkı 
mırıldanarak içeri girdi. Erkeklere yakışır biçimde onu selâmladım. 
O da nazik bir şekilde selâmıma karşılık verdi. Disiplini seven kibirli 
kişiliğinden dolayı burnunda et varmış gibi peltek konuşan biri oldu-
ğunu anladım. Arkadaşlarımın onun terennümünü dikkatlice dinle-
diklerini gördüm. Onlara bu olanların sebebini sorduğumda	beni	se-
ven ve yakınlık gösteren Hannâtî bana, ‘Vezir kendine ait şiirinden 
küçük bir bölüm okuyacak, bizden de kendisinin şair olduğuna dair 
icâzet isteyecek’ dedi. Bu konuşmadan, icâzeti benim vermemi iste-
diklerini anlayınca ondan şiir okumasını istedim. O da okudu. Şiirin 
adı da “Göz Mahmurluğu ve Dildeki Pelteklik” idi. Orada bulunanla-
ra, ‘Kendiniz yormayın, ben kastediliyorum’ dedikten sonra kalemi 
aldım ve irticalen yazdım.”629 

İbn Şüheyd’in naklettiği bu olayın 417-418/1026-1027	tarihleri	
arasında vuku bulduğu kesinlik kazanmaktadır. Çünkü Yahyâ b. 
Ali’nin 417/1026 yılında girdiği Kurtuba’da vekil olarak bıraktığı 

                                                 
625  Edip ve şair Ebû Hafs Ahmed b. Burd el-Asgar	hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 

el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	 s.	 115-16;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	
164-65; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/486-535;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	III/545-46;	
ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/206-207;	Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/510-14. 

626  Bu şahıs hakkında bir bilgi tespit edemedik. 
627  Dil ve edebiyatta büyük yeteneği olan Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman 

b.	el-Hannât hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis, 
s.	 57-58;	 ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	 s.	 77-78; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/427-53;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	III/288-89;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	VII/20;	İbn 
Sa’îd, el-Muğrib,	I/121,	124. 

628  Fıkıh ve edebiyat âlimi Ebû Mervân Abdulmelik b. Ziyadullah b. Muhammed 
Tubnî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	248-
85;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	378-79; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/535-47;	
el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	II/496-511;	VII/48-49;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	IV/303. 

629  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/306;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	III/610-11. 
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Ebû Ca’fer, 418/1027 yılında Mucâhid el-Âmirî (ö. 436/1047)’nin630 
de	yardımıyla şehirden kovulmuştur.  

İbn Şüheyd’in çocukluktan beri Mucâhid ile arkadaş oldukları-
nı631, ancak Mucâhid’in gittikçe güçlenerek emirliğe632 kadar yük-
selmesinden	kaynaklanan	kibrin633 ikisi arasında duvar ördüğünü İbn 
Şüheyd’in ona hitaben yazdığı şu mektupta açıkça görülmektedir: 

“Uzaklık bizi ayırmadan, olaylar başımıza gelmeden, günler 
bizi kıskıvrak sarmadan, geceler bizi fırlatıp atmadan önce, makam 
ve mevkiyi terk edip edebiyata yönelmiştik. O zaman arzular birleş-
miş, evler yakınlaşmıştı. İçimizden biri kibirlenip iyi olan ilişkiler 
bozulduğunda, zamanın da üzerine çirkinlikler yaydığında şikâyetleri 
dindirmek	ve	belâları defetmek için yarışır ve çıkış yolu arardık. Za-
man aldatıcıdır. Kazandıklarımız ise sıfırdır. Mavi suların üzerinde 
güvercin nameleri mırıldanırdık. Sonra günler bizi sıkıntıya soktu. 
Üzerimizdeki ağırlığı hissettirdi. Bize inci boncuk türünden şeyler 
verdi. Sana doğru da mutluluk rüzgârını estirdi. Tihâme634 ve	
Necd’den635 sana birçok nimetler getirdi. İkizler burcunu	binek	edin-
din. Yıldızlar gibi genişledin, etrafa yayıldın. Savaşa davet edildiğin-
de Süreyya yıldızı tarafından korundun. Zamanın ileri gelenlerini sı-
kıştırdın. Dostluğumuza ilk yüz çevirmen ve eski kardeşliğe ilgisiz 
kalman,	sana	geliriz	ve	sahip	olduklarına göz dikeriz korkusuyla iliş-
kiyi koparman ve mektuplaşmayı kesmenle başladı. Yazıklar olsun, 
samimi bir cömertlik nasıl eksilir, yüce bir hikmet nasıl geri kalır. 
Sonra	dedim	ki,	iyi	duygular	beslemek ne güzel şeydir. Cömertlik ve 
keremle yönetmek benimsenir, kabul görür. Belki emirler çalışır, bü-
yükler de birbirleriyle çekişirler. Bundan dolayı onu gözetici ve ko-
ruyucu olarak tayin etti. Kavuşmak kalemle değil kalple olur. Gör-

                                                 
630  Özellikle Endülüs’ün küçük emirliklere bölündüğü dönemde önemli rol oyna-

yan	 Muvaffak billâh	 lâkabı ile Endülüs’ün doğu bölgesinde hüküm süren 
Ebu’l-Ceyş Mucâhid b.	Abdillâh	el-Âmirî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn 
Hazm, Tavku’l-Hamâme,	 s.	 118;	 İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 II/117;	 İbn Haldûn, 
el-İber,	 IV/164-65; Kehhâle, Mu’cem,	 VIII/177;	 Ferruh,	 Târîhü’l-edebi’l-
Arabî,	IV/386-87. 

631  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/227. 
632  İbn Haldûn, el-İber,	IV/164. 
633  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/227. 
634  Eski Arap şiirinde sıkça zikredilen Tihâme çölü hakkında bk. Yâkût, Mu’cem, 

II/63-64. 
635  Arap yarımadasında bir yer olan Necd hakkında bk. Yâkût, Mu’cem,	 II/261-

64. 
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mek ise bedenle değil rüya ile olur. Sevgiye yöneldim, sözümde 
durmaya gayret ettim. Sonra yıllar geçti.”636 

O dönemde Endülüs’ün en güçlü simalarından olan 
Mucâhid’in kendisine karşı bu tutumundan üzülen İbn Şüheyd, bir an 
için ondan yüz çevirmeye karar verdiyse de o günün şartları onu bu 
duruma katlanmaya ve Mucâhid’e yanaşmaya zorlandı.637 Zira	 o	
günlerde İbn Şüheyd’in başında, risalelerinde sık sık ismine rastladı-
ğımız, kendi tabiri ile “İbnu’l-Faradî638 belâsı” vardı. Kendisini onun 
şerrinden korumak için Mucâhid’e yakın olmak ve onun sempatisini	
kazanmak zorunda kalmıştır. Bunun için de İbnu’l-Faradî’yi Muvaf-
fak Mucâhid’e tanıtmaya karar vermiştir. 

Bu hedefine ulaşmak için ona yazdığı bir risalede İbnu’l-
Faradî’den, “Kesinlikle Muvaffak’a, -Allah onu başarılı kılsın-,	 bu	
sapığın ne mal olduğunu anlatmak lâzım”639 şeklinde bahsetmekte-
dir: 

İbn Şüheyd, İbn Ebî Abde (ö. 420/1029)’ye640 yazdığı mersi-
yeyi641 de bu dönemde kaleme almış olmalıdır. İbn Ebî Abde de İbn 
Şüheyd gibi aristokratik bir aileye mensuptur. İbn Şüheyd tarzı bir 
hayat	süren İbn Ebî Abde 420/1029 yılından kısa bir süre önce vefat 
etmiştir.642 

 

 

 
                                                 
636  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/228. 
637  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/223. 
638  İbn Şüheyd’in ifadelerinden kimya ile ilgilenen biri olduğunu anladığımız 

Hâlid b. Yezîd Abdullah b. el-Faradî hakkında bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/216,	217,	222. 

639  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/220. 
640  Endülüslü aristokrat bir aileye mensup olan dilci ve edebiyatçı vezir Ebû Abde 

Hassân b. Mâlik b. Ebî Abde hakkında bk. el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	
196;	ed-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis,	s.	270-71; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 

641  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	100;	Dîvân, s. 143; İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	
27;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 

642  İbn Hâkân, Matmahü’l-enfüs,	s.	27;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 



133

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 133 

III. Hişâm’a Danışmanlık Yapması 
İbn Şüheyd’in İbnu’l-Faradî’yi kötülediği aşağıdaki şiirinde, 

IV.	Abdurrahman’ın ölümünden sonra643 Endülüs’ün siyasî gelece-
ğinde kimin etkili olacağına dair bazı işaretler bulunmaktadır: 

“O, asil aileden Murtezâ’nın kardeşi Hişâm’dan başka kimseyi sağ 
bırakmadı.” 

“Ey Allah’ım! Onu benim hatırım için onun644 şerrinden ömür boyu 
koru.”645 

Yahyâ b. Ali’nin Kurtuba’da kendine vekil olarak bıraktığı 
Ebû Ca’fer’i 418/1027 yılında şehirden kovan646 halk, istikrarın an-
cak Emevî hanedanına mensup birisi tarafından sağlanabileceğini 
düşündü. Nitekim bu düşüncelerini tatbike karar verdiler ve İbn Şü-
heyd’in de işaret ettiği gibi, IV. Abdurrahman’ın kardeşi III. Hişâm’ı 
aynı yıl (418/1027) Mu’tezz (veya Mu’temid) lâkabı ile halife	 ilân	
ettiler.647  

Ancak	 Kurtuba’da düzen o kadar bozulmuştu ki, III. Hişâm 
420/1029 yılına kadar hâkim olup yönetimi eline alamadı.648 III.	
Hişâm kendisinden beklenen başarıyı gösteremedi. Devlet idaresin-
deki başarısızlığı, ülkenin her tarafında ortaya çıkan emirlikleri mer-
kezî otoriteye bağlamadaki âcizliğinin yanı sıra yönetimi de doku-
macılıktan649 vezirliğe getirdiği Hakem b. Sâid’e650 bırakması gibi 
tasvip görmeyen hareketleri, zaten yıllardır süregelen iç savaşlardan 
ve siyasî istikrarsızlıktan bunalan Kurtuba halkının sabrını taşırmıştı. 

                                                 
643  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	179. 
644  İbnu’l-Faradî’yi kastetmektedir. İbn Şüheyd,	Dîvân,	s.	179. 
645  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	179;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
646  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	37. 
647  İbn Haldûn, el-İber,	IV/152;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/28,	304;	Dozy, Spanish 

Islam,	s.	585;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/278. 
648  Provençal, Histoire,	II/338-39. 
649  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/28,	304;	Provençal, Histoire,	 II/338;	Dozy, Spanish 

Islam,	s.	587. 
650  Hakem b. Sâid el-Hâik el-Kazzâz hakkında bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/304;	

Provençal, Histoire,	II/338-39. 
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Bu dönemde III. Hişâm tarafından müsteşarlığa getirilen651 İbn 
Şüheyd’in ilk kez aktif olarak siyasî bir rol üstlendiğini görüyoruz. 
Hakem, devlet hazinesini düzeltmek için birtakım tedbirler aldıysa 
da başarılı olmadı. Bir çözüm olarak camilerin gelirlerine el konul-
masını istedi. Bu da özellikle fakihler arasında büyük tepkilere neden 
oldu. Kısa bir süre önce yapılan bir toplantıda ise fakihlerin maaşla-
rının artırılması kabul edilmişti. Onlar, bunun için gayri meşru vergi-
ler konulacağını tahmin ediyorlardı. Hakem, onların bu tavırlarına 
kızarak onlar aleyhine bir ferman yayınladı. Söz konusu ferman İbn 
Şüheyd tarafından kaleme alınmıştı.652 Bu ferman konusunda İbn 
Bessâm, İbn Hayyân’dan naklen şu bilgileri vermektedir:  

“İbn Şüheyd oldukça uzun, çirkin anlamlı lâfızlarla dolu, kâtip-
lerin alışılmış tarzlarının dışında bir üslûpla kaleme aldığı bu bildiri-
yi 421/1030 yılında bir meydanda halka okudu.	Daha	sonra	bu	 fer-
man kalabalık bir camide okundu. Bu ferman, halkın kulaklarında 
kaya parçaları gibi ağır etkiler yaparken, yüzlerini de alev gibi sardı. 
Fermanın içeriğini tartışarak oradan ayrıldılar… O günlerde Ebû 
Âmir İbn Şüheyd, Hişâm Mu’tezz’in devletine bağlanmıştı. Özellikle 
de dokumacılıktan vezirlerin başına getirilen Hakem’e çok önem 
veriyordu. İbn Şüheyd de, Mu’tezz’in bu kötü icraatını tasvip edenle-
rin arasına katılmıştı. Bundan da önemlisi, onu destekleyici mahiyet-
teki kasîdesi idi. Halkın nefretine sebep olan bu kasîdeyi halifeye 
yıldönümü töreninde653 okudu… İbn Şüheyd bu çirkin kasîdesinde 
halife Hişâm’ı baskı idaresine devam etmeye teşvik etmesi yanında, 
Müslümanların ve halkın kanını akıtması için de kışkırtmaktadır.”654 
İbn Şüheyd, söz konusu kasîdesinde III. Hişâm Mu’tezz’e şöyle ses-
lenmektedir: 

 اءدَ عْ األَ  مِ ن دَ مِ  كَ دَ نْ عِ  يتُ وِ رَ وَ    اءِ زَ وْ الَْ  ةِ لَّ حَ  ِبَِ يِن تَ لْ لَ حْ أَ 

                                                 
651  Dozy, Spanish Islam,	s.	587; Peres,	La Poesie Andolouse,	s.	108;	Dickie, “Ibn 

Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/280. 
652  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
653  Bu törenler hakkında bilgi için bk. Peres, La Poesie Andolouse,	s.	304-305. 
654  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
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 يائِ فَ شِ  انُ مَ  الزَّ يِن غَ لَّ ب َ  وَ اِل حَ  تْ بَ صَ خْ أَ فَ  نيَ قِ ارِ مَ الْ  مَ حلَْ  تُ مْ عَ طَ وَ 

 اءِ مَ الْ  اتُ نَ  كأَّنم ب َ ِت تَْ   اشرعَ مَ  فوقَ  رِ قَ الصَّ تين كَ يْ أَ رَ وَ 

 اءِ مسََ  ومَ نُُ  مْ هُ ت َ عْ ف َ ُما رَ   كأَّنم   كَ يْ دَ  لَ اِن وَ خْ إِ  تُ حْ مَ لَ وَ 

 اءِ وَ هْ األَ  دُ يَ  هِ تِ اعَ طَ بِ  تْ ثَ بِ عَ   قٍ ارِ مَ  عَ رَ صْ مَ  نُ محَْ الرَّ  مُ حَ رْ ي َ لَ 

 اءِ هَ فَ و السُّ خُ ى أَ دَ وْ أَ  دْ قَ وَ  د  كَ نَ   مْ هُ ات ُ يَ حَ فَ  هُ انَ وَ خْ إِ  هِ بِ  قْ حلِْ اَ 

 ءِ لَ خَ بُ الْ  وا خطةَ الُ نَ وا ف َ لُ بَِ   ال معاشرقَ مَ  عْ دَ وَ  اكَ ِبذَ  دْ اعِ سَ 

 اءِ بَ رْ احلِْ  عَ ا مَ هَ ب ُ ق ُ رْ ي َ  سِ مْ لشَّ لِ   هِ لِّ خَ فَ  احَ يَ ى الرِّ وَ سِ  كَ دْ فِ يُ  لَْ  نْ مَ 

 اءِ نَ ب ْ لَ لِ  اءِ اآلبَ  رَ افِ مََ وَ  اهَ قِّ سَ يُ  ابِ حَ  السِّ ِِف  سَ نِ لَ قَ الْ  عْ دَ وَ 

 اءِ سَ نِ وا بِ هُ ب ِّ  شُ ىن  عْ مَ  لِّ  كُ ِف   مْ هُ عُ فْ ن َ  رَ خَّ أَ ا تَ ذَ إِ  الَ جَ الرِّ  نَّ إِ 

 اءِ شَ قْ الرَّ  ةِ يَّ هذّي احلَ  انِ سَ لِ لِ   مْ هِ لِّ خَ فَ  امِ صَ الِْ  دَ نْ عِ  مْ هُ لُّ ا صِ نَ أَ 
“Bana gökteki burçlara verilen değeri verdin. Ben de senin yanında 
düşmanların kanından kana	kana	içtim.” 

“İsyancıların etini yedim, durumum iyileşti ve zamanla şifa buldum.” 

“Kendimi, altımda çabucak yok olan su kabarcıkları gibi olan halkın 
üstünde bir şahin olarak gördüm.” 

“Sen yanındaki kardeşlerimi öyle yükselttin ki, sanki onları gökyü-
zündeki yıldızlar seviyesine çıkarttın.” 

“Allah, zevklerinin esiri olup itaatten çıkıp isyan ettiklerinden dolayı 
öldürülenlere merhamet etmez.” 

“Helâk olmuş o alçak kişinin arkasından kardeşlerini de onun yanına 
gönder. Çünkü onların hayatları ezadır ve sefihlerin dostu ölmüştür.” 

“Sen, ona yardım et. Pintilikleriyle cimrilerin yanında yer alanların 
lâfına kulak asma.” 

“Rüzgârlardan başka sana bir fayda sağlamayanı dışarıda bırak, bu-
kalemun gibi güneşi seyretsin.” 
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“Sarıklıları655 da	 bırak, bulutların suyu ile ıslansınlar. Babalarla	
övünmeyi de oğullarla bırak.” 

“Eğer erkeklerin faydası gecikirse, tam anlamıyla kadına benzetilir-
ler.” 

“Ben kavga sırasında onlara karşı zehirli bir yılan gibiyim. Onları bu 
alaca yılanın diline bırak.”656 

Daha önce kaleme aldığı ferman ile halk tarafından tepki çeken 
İbn Şüheyd, bu kasîdesi ile de halkın özellikle fukahanın nefretini 
kazanmış ve hainlikle suçlanmıştır.657 

III. Hişâm da	Kurtuba’yı beklenen istikrara kavuşturamayınca 
zaten canından bezmiş olan halk, 422/1031 yılında toplanarak III. 
Hişâm’ı şehri terk etmeye mecbur ettiler. Akabinde halifeliği kaldıra-
rak658 şehrin idaresini Ebu’l-Hazm Cevher (ö. 435/1043)659  başkan-
lığındaki bir konseye bıraktılar.660 İbn Şüheyd’in Ebu’l-Hazm	Cev-
her ile iyi bir ilişki içinde olduğunu düşünüyoruz. Zira	 Cevher	 ve	
Şüheyd ailelerinin III.	 Abdurrahman döneminden beri iyi ilişkiler	
içinde oldukları661 bilinmektedir. 

7. Dost ve Düşmanları 
İbn Şüheyd’in aristokrat bir yazar olarak pek çok dostu olduğu 

gibi, bazı düşmanlarının da olması muhakkaktır. İbn Şüheyd’in haya-
tı hakkında bilgi veren biyografi kitapları ile onun ilmî ve edebî yö-
nüyle ilgili olarak yapılan çalışmaların, onun dostları ve düşmanları 
hakkında verdikleri bilgiler yeterli değildir. Hayatının pek çok nokta-
                                                 
655  Buradaki “sarıklılar” tabiri ile fıkıhçılar kastedilmektedir. 
656  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	16-17;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
657  Dozy, Spanish Islam, s.	587;	Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/282. 
658  İbn Haldûn, el-İber,	IV/152;	Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	348;	Hitti,	İslâm 

Tarihi,	III/848;	Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus,	XXIX/283;	Dozy, Spanish 
Islam,	s.	589. 

659  Endülüslü aristokrat bir aileye mensup olan Ebu’l-Hazm	Cevher	 b.	Muham-
med	b.	Cevher b. Ubeydullah hakkında bk. İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	 II/30-34;	
el-Humeydî, Cezvetü’l-muktebis,	s.	260;	el-Makkarî, Nefhü’t-tîb,	I/302-304. 

660  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/33;	İbn Haldûn, el-İber,	IV/155;	Heykel,	el-Edebü’l-
Endelüsî,	s.	348. 

661  İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	I/238. 
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sında olduğu gibi, İbn Şüheyd’in bu yönü hakkında da bilinmeyen	
noktalar bulunmaktadır. Bu yüzden İbn Şüheyd, bürokrat bir aileden	
geldiği için onun o dönemlerde vezirlik, kâtiplik gibi üst düzey gö-
revlerde	bulunmuş kişilerle ilişkisi olması tabiîdir. Bu yüzden o dö-
nemin yöneticileri hakkında bilgi veren eserleri de bu açıdan değer-
lendirmeye çalıştık. Elbette İbn Şüheyd’in bunlarla olan ilişkilerinin	
tamamını kaynaklardan tespit etmemiz mümkün değildir. 

İbn Şüheyd, birkaçı dışında zamanın emirleri ve bürokratları ta-
rafından sevilen bir insan662 olmakla	 birlikte,	 ilim	 ve	 edebiyat	 ehli	
kişilerin çoğunluğu tarafından sevilmezdi.663 Bunun en önemli sebe-
bi, onun aşırı hür düşünceli olması, avare bir yaşam tarzını benimse-
mesi,	gayri ciddi davranışları, yarı alaycı, keskin ve cüretkâr bir dile 
sahip olmasıdır. Bu kişiliğine karşılık o, dostluk ve iyilik gördüğü 
kişilere karşı her zaman içten ve samimi duygular beslemiştir. 
Âmirîler ile olan ilişkilerinde de gördüğümüz gibi, kötü günlerinde 
dahi onların yanında olmuş ve iyiliklerini yâd etmiştir.664 

İbn Şüheyd’in dostları ve düşmanları hakkında bilgi edindiği-
miz	 en	 temel	 eser,	kendisinin	et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’idir.	Zira	o,	 bu	
risalesinde	kendi hayatında önemli bir yer işgal eden şahsiyetlerin bir 
kısmına yer vermiştir. Bu risalede, düşmanları konusunda Câhiz ve	
Abdülhamid’in tâbi’aları ile İbn Şüheyd arasında şu konuşma geç-
mektedir: 

“Senin insanlardan dolayı mükâfat görmediğin, yapılan itiraz-
lar ve saldırılardan da bıkmadığın haberi bize ulaştı. Onlardan sana 
karşı en acımasız olanı kimdir? diye sorduklarında ben de, ‘Evleri 
yakın olan iki komşu, üçüncüsü ise musibetlerin getirdiği şerefli in-
sanların sırtını binek edinendir’ dedim. Onlar da bana, ‘Ebû Mu-
hammed, Ebu’l-Kâsım ve Ebû Bekr’i mi kastediyorsun?’ dediler. 
Ben ‘evet’ deyince, ‘Onlar hakkında neler öğrendin?’ diye sordular. 
Onlara şöyle cevap verdim: ‘Bunlardan Ebû Muhammed, Mus-
ta’în’in huzurunda bana dil uzattı. Ona hoş görünmek isteyen hasetçi-
lerden bir grup da ona yardım etti. Onların bu yaptıklarından haber-

                                                 
662  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	24;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/280. 
663  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/58-59;	Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	371. 
664  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	24;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/280. 
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dar olunca ben de şiir söyledim.665 Ebû Bekr hakkında fazla bir şey 
söylemek istemiyorum, sadece onu destekleyen bir cini var demekle	
yetineceğim. Ebu’l-Kâsım’a gelince, benim nezdimde güvenilir bir 
yere sahipti. Sevgisi de gönlümde yer etmişti. Ancak bununla birlikte 
o bana saldırdı.”666 

Bu parçada İbn Şüheyd şikâyetçi olduğu şahısları lâkaplarıyla 
zikretmiştir. Bu yüzden bu lâkapların kimlere ait olduğu konusunda 
bazı tereddütler mevcuttur. Örneğin Butrus el-Bustânî, Ebû Muham-
med	lâkabı hakkında şöyle diyor: “Edebiyatçılardan Ebû Muhammed 
lâkabının kime ait olduğunu ve İbn Şüheyd’in Ebû Muhammed İbn 
Hazm dışında başka bir Ebû Muhammed ile alâkasının olup olmadı-
ğını bilmiyoruz. Öte yandan onunla İbn Hazm arasında bir kavga	
veya anlaşmazlık olduğu konusunda elimizde bir bilgi yoktur.”667 

İbnu’l-Faradî olarak tanınan ve İbn Şüheyd’in kavgalı olduğu 
bilinen	 el-Kâdî Ebû Muhammed Abdullah’ın diğer bir lâkabı ise 
Ebu’l-Velîd’dir.668 Bu durumda ağırlık kazanan görüş, Ebû Muham-
med	 lâkabıyla dili oldukça keskin olan İbn Hazm’ın kastedildiği ve 
muhtemelen kavga etmiş olduklarıdır. Zira arkadaş olsalar bile, ha-
setlikten dolayı edebiyatçılar arasında bu tür kavgalar	olabiliyordu.669 

el-Bustânî, Ebû Bekr lâkabında şüphe ve kapalılık bulunduğunu 
ileri sürerek şöyle demektedir: “Belki Ebû Bekr, İbn Hazm olabilir.	
Onun hakkında da Şüheyd’in et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’ adlı eserinin 
giriş kısmında yaptığı konuşmadan başka bir şey bilmiyoruz. Risale-
sinde, onun sözünü işittiğinde hayretler içinde şöyle demektedir: 
“Çocuğa hükümdarlık nasıl verildi. Hurma dallarını salladı ve ona 
taze	 hurmalar düştü.”670 Burada ismi geçen Ebû Bekr, Ebû Bekr 
Ubâde b. Mâissemâ (ö. 419/1028)671 ya da İskimiyat olarak da tanı-
                                                 
665  Şiir için bk. İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 122;	Dîvân, s. 68; İbn Bessâm, ez-

Zehîre,	I/273. 
666  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	122-23; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/272-73. 
667  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s.	28. 
668  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	28. 
669  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	29. 
670  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 87; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246. 
671  Muvaşşah türü şiiri bugün bilinen kalıplar içerisine koyan Endülüslü şair Ebû 

Bekr Ubâde b. Abdillâh b. Mâissemâ hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-
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nan ve Şüheyd’i eleştirenlerden biri olan kâtip Ebû Bekr672 de	olabi-
lir.”673 

Bize göre el-Bustânî, Ebû Bekr	 lâkabı ilgili olarak bir noktayı 
gözden uzak tutmaktadır. Bu da İbn Şüheyd’in Musta’în’in huzurun-
da kendisini savunurken, “Onu destekleyen bir tâbi’ası var”674 dediği 
Ebû Bekr ile risalesinin başlangıcında söz ettiği ve “Yemin ederim ki 
onun bir tâbi’ası var”675 dediği Ebû Bekr’in aynı kişi olması ihtimali-
dir. Zira bu iki cümlenin hemen hemen aynı oluşu, her iki yerde de 
aynı şahsın kastedildiği fikrini kuvvetlendirmektedir. Bundan da an-
laşılan, İbn Şüheyd’in, risalesinde hitap ettiği Ebû Bekr lâkabı ile 
kastettiği kişinin Ebû Bekr İbn Hazm olduğu, Ebû Muhammed lâkabı 
ile ise Ebû Bekr’in kardeşi ünlü fıkıhçı, şâir, filozof ve edebiyatçı 
Ebû Muhammed Ali İbn Hazm’ı kastettiği anlaşılmaktadır.676 Ali İbn 
Hazm ile İbn Şüheyd arasındaki arkadaşlık ve dostluk, çocukluk yıl-
larına dayanmaktadır.677 Zira Şüheyd ve Hazm aileleri seviye olarak	
aynı düzeyde olmalarının yanında, her iki ailenin de ikametgâhı 
Âmirîlerin sarayının yakınlarında yer almaktaydı. Yağmurlu bir gün-
de	 kendisini	 ziyarete gelen İbn Hazm’ın, “Ey Efendim! Böyle bir 
günde sizin gibi büyük bir insan nasıl olur da beni ziyarete gelir”678 
sözlerinde ve onun bu nazik davranışını dile getirdiği beyitlerinde679 
sadece samimiyet ve dostluk vardır. el-Bustânî’nin de dediği gibi680, 
aralarında samimi bir arkadaşlık olmasına rağmen edebiyatçılar ara-

                                                                                                                 
Humeydî, Cezve,	 s.	 293-94;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 296-98; İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	 I/468-89;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 IV/52-53,	 109	 vd.;	 ez-Zirikli,	 el-
A’lâm, IV/30; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 I/230-31; eş-Şik’a, el-
Edebu’l-Endelüsî,	s.	373. 

672  Fitne döneminde öldürülen Endülüslü kâtip Ebû Bekr Muhammed b. Kâsım 
İskimiyyât için bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/230. 

673  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	30. 
674  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 123; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273. 
675  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246. 
676  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 87; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/245. 
677  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 87; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/245;	 Ahmed	 Emin,	

Zuhru’l-İslâm,	III/149;	Peres,	La Poesie Andalouse,	s.	90. 
678  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/83. 
679  Bk.	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	II/83. 
680  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	29. 
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sında bu tür sürtüşmelerin olması normaldir. 

İbn Hazm, iç isyanların olduğu 404/1013 yılında681 terk	etmek	
zorunda kaldığı Kurtuba’ya, ancak 409/1019 yılında dönebilmiştir. 
O, Kurtuba’dan ayrı kaldığı zaman içerisinde sürekli olarak İbn Şü-
heyd ile yazışmıştır.682 Kırk yedi günlük halife V. Abdurrahman’ın 
dîvânında birlikte yer alan İbn Şüheyd ile İbn Hazm arasında yakın 
dostluğun mevcut olduğu da muhakkaktır.683 İbn Şüheyd, hayatının 
son günlerinde İbn Hazm’a gönderdiği şiirinde684 öldükten sonra 
kendisini unutmamasını ve yâd etmesini	de	 aralarındaki ilişkinin ne 
denli samimi olduğunu göstermektedir. Durum her ne olursa olsun 
İbn Şüheyd’in Musta’în döneminde bazı edebiyatçıların aleyhinde 
olmaları nedeniyle sıkıntı çektiği685 kesinlik kazanmaktadır. 

İbn Şüheyd’in samimi arkadaşlarından bir diğeri ise, Hazm ai-
lesinin başka bir üyesi olan Ebû Muhammed ve Ebû Bekr’in amca 
çocukları olan Ebû Muğîra Abduvahhâb İbn Hazm                           
(ö.420/1029)’dır.686 Aralarında çocukluk yıllarına dayanan bir yakın-
lık vardı.687 Daha sonraki dönemlerde de beraberlikleri devam eden 
bu iki arkadaş, V. Abdurrahman tarafından oluşturulan dîvânda bera-
ber görev yapmışlardır.688 

                                                 
681  Pellat, “Ibn Hazm, Ibn Suhayd et la poesia arabe”, s. 51. 
682  İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/116;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm, I/157; Pellat, “Ibn Hazm, 

Ibn	Suhayd	et	la poesia arabe”, s. 55; Peres, La Poesie Andalouse,	s.	90. 
683  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 25; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/50, 329; Pellat, “Ibn 

Hazm, Ibn Suhayd et la poesia arabe”, s. 57-58;	Ahmed	Emin,	Zuhru’l-İslâm, 
III/144;	Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	371. 

684  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	110-11; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329;	Abbas,	Târîhu’l-
edebi’l-Endelüsî,	I/283. 

685  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	17. 
686  Kâtip ve şair Abdülvahhâb b. Ahmed b. Abdirrahmân b. Sa’îd b. Hazm b. el-

Muğîra hakkında bk. İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 87;	 el-Humeydî, Cezve,	 s.	
291-92;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 393-94; İbn Beşkuval,	 es-Sıla,	 II/380-81; İbn 
Bessâm, ez-Zehîre,	I/132-166; İbn Hâkân, Matmah,	s.	22-24;	el-Makkarî, Nef-
hu’t-tîb,	I/620-21; Pellat, “Ibn Hazm, Ibn Suhayd et la poesia arabe”, s. 57. 

687  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 25; İbn Hâkân, Matmah,	 s.	 22;	 Abbas,	 Târîhu’l-
edebi’l-Endelüsî, I/283; Pellat, “Ibn Hazm, Ibn Suhayd et la poesia arabe”, s. 
57. 

688  Pellat, “Ibn Hazm, Ibn Suhayd et la poesia arabe”, s. 57. 
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İbn Şüheyd’in söz ettiği üçüncü isim Ebu’l-Kâsım, İbnu’l-İflîlî 
olarak tanınan İbrahim b. Muhammed b. Zekeriyyâ el-Kurtubî         
(ö. 441/1049)’dir.689 Ebu’l-Kâsım yaşça İbn Şüheyd’den daha büyük-
tü. Zira o, 352/963 yılında Kurtuba’da doğmuştu. Edebiyat ve şiir 
tahsil eden Ebu’l-Kâsım, doğulu birçok şairin dîvânını şerh etmek-
le690 edebiyatçılar arasında haklı bir şöhrete kavuşmuştur. İbn Şüheyd 
ile ilişkisi oldukça eskiye dayanmalıdır. Çünkü İbn Şüheyd, et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de İflîlî’ye nispet ettiği cinin şahsında İflîlî’yi 
gerçek fiziksel özellikleriyle, “orta boylu, kısa saçlı, şişkin burunlu, 
aksayarak yürüyen, önüne bakan ve burnunu kıvıran biri”691 olarak	
tasvir	etmektedir:	 

Fitne döneminde İflîlî de İbn Şüheyd gibi Kurtuba’yı terk etmiş 
olabilir.	Bu	konuda	elimizde	kesin	bir	bilgi	 yoktur.	Ancak	onun	da,	
birçok bürokrat gibi Hammûdîlere yaklaştığını görüyoruz. İbn Şü-
heyd, İflîlî’ye yazdığı risalesinde şöyle demektedir: 

“Senin başına gelen kötülükleri ve hayatına giren alçak ada-
mın kimliğini araştırdım. Bana bu kişinin İbn Feth692 olduğu söylen-
di. Araştırmayı derinleştirdim ve detaylıca durumu inceledim. So-
nunda senin nezdindeki saflığımı bulandıranın ve değerimi düşürenin 
onun olduğunu anladım. Bunun üzerine şöyle dedim: Bu olay burada 
başımıza geldi. Bu kinci ve alçak yay tarafından vurulduk. Bu kaba 
ve	hayvan	insanla	aramızdaki hikâye uzundur.”693 

İbn Şüheyd, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de İbnu’l-İflîlî’den şöyle 
bahsetmektedir: 

                                                 
689  İbnu’l-İflîlî veya İflîlî olarak tanınan Endülüslü dil ve nahiv bilgini Ebu’l-

Kâsım İbrahim b. Muhammed b. Zekeriyyâ el-Kurtubî hakkında bk. el-
Humeydî, Cezve,	 s.	 151-52;	 ed-Dabbî, Buğye, s. 213; İbn Sa’îd, el-Muğrib, 
I/72-73; İbn Beşkuval,	 es-Sıla,	 I/93-94; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/241-42;	
III/230; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/12;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	 I/282;	
Er, “İflîlî”, DİA,	XXI/512-13. 

690  İbn Beşkuval, es-Sıla,	I/93. 
691  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 124; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273. 
692  Büyük bir ihtimalle bu şahıs, Yahyâ b. Ali b. Hammûd’un danışmanlarından 

olan ve İbnu’l-Faradî’nin arkadaşı Ca’fer b. Feth olabilir. Bk. İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	I/214. 

693  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/214. 
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“Muhammed b. Abdirrahman Müstekfî694, İbn Burd’dan695 
sonra İflîlî’yi kâtipliğe getirdi. Ancak İflîlî’nin üslûbu	 hafif kaldı. 
Çünkü o, üstatların zorlanmış üslûbunu takip ediyordu. Yaratılıştan 
yetenek sahibi olan kâtiplerin yöntemini uygulamadı ve onlara rağbet 
etmedi.”696 

İbn Şüheyd, İbnu’l-İflîlî’ye karşı büyük bir saygı ve hürmet 
beslemesine rağmen, daha önce de belirttiğimiz gibi edebiyatçılar 
arasında ilmi konularda görüş ayrılıklarının olması, istenmese de za-
man zaman onları birbirine düşman hâle getirmektedir. İbn Şüheyd, 
ona karşı kızgınlığını şöyle dile getirmektedir: 

“Bu grupta Ebu’l-Kâsım’dan başka herhangi bir kimse	de	ga-
riplik yoktur. O, sanat bakımından bu gruptakilerden ileri bir durum-
dadır. Onlara bol miktarda mal verdi. Aralarına katıldığı şairlerden 
yeteneği, yazarlardan ve kâtiplerden de gurur ve zerafeti aldı. Mate-
matikçilerle düşüp kalkarak delil getirmek yöntemlerinden istifade 
etti. Münazaracılardan kuralları öğrendi, sözün esaslarını tanıdı. O, 
bütün ilimlerin avucunun içerisinde olduğunu, ciddiyetin ve şakanın 
tamamen kendisine ait olduğunu ve kendisinden alındığını iddia eder. 
O, bu grup içinde en kinci olan insandır. Endülüs’te kendisinden baş-
ka iyiliksever ve iyilik yapan, ondan başka şan şöhret sahibi biri ol-
maması için elinden geleni yapar. Benim onun hakkındaki görüşüm, 
Cilîkiye697 veya İslâm topraklarının dışarıda bir yerde ikamet etmesi-
dir. Öyle ki bir hatibe ait bir sözü, bir şaire ait fısıltıyı duymasın ve 
orada sıradan bir insan olsun. Şaşılacak bir diğer konu da, kâtipleri-
mizin her biri, sultanlar için yazılar yazdılar, her şair de onları met-
hetti.	Ancak	bunlara	ait	risaleler	ve şiirler rivayet edilmedi. Bu konu-
da kendisinin şiir ve risalelerinin rivayet edilmesi için çaba sarf	ettiy-
se de, bu isteğine hiçbir öğrenci rağbet etmedi. Camilerdeki çocukla-
ra üzüm kurusu, hanlardaki kadınlara dudaklarını boyamaları için ce-
viz kabuğu satın alsa da mahrum yine mahrumdur. Bu iki tabakaya 
mensup insanlar, kendi şiirlerini söyleyip ahmaklıklarını dinledikleri 
gibi, İflîlî’nin de yaptıklarını sergiler, şiirlerini	ve	risalelerini	rivayet	

                                                 
694  V. Abdurrahmân’dan sonra hilâfete geçen III. Muhammed b.	 Abdirrahman	

kastedilmektedir. Bk. İbn Haldûn, el-İber,	IV/152;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/847. 
695  İbn Burd el-Asgar kastedilmektedir.	 Bk.	 el-Humeydî, Cezve,	 s.	 115-16; İbn 

Bessâm, ez-Zehîre,	I/486-535. 
696  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/282. 
697  Mûsâ b. Nusayr’ın Endülüs’ü fethinde batıda ulaştığı en uzak	 nokta	 olan,	

İspanya’nın kuzey batısında sahil kenarında bir yerleşim merkezi Cilîkiye 
hakkında bk. Yâkût, Mu’cem,	II/157. 
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ederler ve onun şiirleri ile yol kenarında çeşme başlarında ve çöplük-
lerde şarkı söylerler. O, yeryüzünün eşi benzeri olmayan en cimri ki-
şisidir. Biz ona karşı saygıda kusur etmeyiz. Ancak gençlerimizden 
bazılarının onun hakkında, ‘Onun yürüyüşü bir edebiyatçı yürüyüşü, 
yüzü de bir edebiyatçı yüzü değildir. Oturuşu bir âlime, burnu da bir 
yazara yakışmadığı gibi, nağmeleri de bir şairin nağmeleri gibi değil-
dir’ demeleri onu tedirgin etmiştir.”698 

İbn Şüheyd, başka bir yerde de Kur’ân’dan iktibasla İbn 
Feth’ten “maymun adam”699 diye	bahsedecek kadar ileri gitmiştir.700 
O, en çok nefret ettiği kişiler arasında olan, fesatlıkları ile İbnu’l-İflîlî 
ile aralarını açan ve onu aleyhine çevirmeyi başaran İbn Feth’i şöyle 
hicvetmektedir: 

“İnsanlar daha önce bunun gibi boynuzlu bir	maymun görmediler.”701 

“Bu maymunun ne kendisine söylenen sözü anlamaya, ne	de	
ortaya iyi bir söz söylemeye kabiliyeti vardır... O, haramı helâl	edin-
miş, günah ve kötülük kazandıklarında kendilerine, “Aşağılık may-
munlar olun! Biz bunu, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan	gelen-
lere bir ibret dersi, takva sahiplerine de bir öğüt vesilesi kıldık”702 
denen İsrail oğullarının artığıdır. Şayet onun soyu, cömertlikleri ile 
beni fakir yapan, nimetleri ile küçülten Hişâm sülâlesinden	 gelme-
seydi, yuvasına bir kötülük düşünür, yağmacı ve talancı bir grupla 
onun evine gider, Allah’ın Lût kavmine uyarı mâhiyetinde vahyettiği 
âyet-i	kerimeyi703 göz önüne alarak evini yakar, altını üstüne getirir-
dim. Bize göre o ev, ahlâksız kızların toplandığı, kadınların mehir 
karşılığı bazı erkeklerle nikâhlandığı, aşk balıklarının yüzdüğü bir 
havuzdur... Allah sizi bu maymunun şerrinden korusun.”704 

Daha sonra İbn Şüheyd, İbn Feth ile İbnu’l-Faradî arasında bir 
yakınlık kurarak, onun el-Faradî’nin sütkardeşi705 olduğunu söyle-

                                                 
698  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/241-42. 
699  Bk.	Bakara,	2/65-66. 
700  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 175; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/215; Dickie, “Ibn Su-

hayd”, el-Andalus, XXIX/269. 
701  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	175-76; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/215. 
702  Bk.	Bakara Sûresi, 2/65-66. 
703  Söz konusu âyet şöyledir: “Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve 

üzerlerine pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık.” Hûd Sûresi, 11/82. 
704  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/215-16. 
705  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/274;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/281. 
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mektedir.	O,	en	büyük düşmanlarından biri olan ve kimya ile ilgile-
nen	el-Faradî hakkında şu hikâyeyi anlatmaktadır: 

“Bir gün onun bu yönünü bilmeden, onu görüp rahatlamak ve 
ona bir şeyler sormak için kendisine gittim. Kapısı açıktı ve kapıcı 
yerinde yoktu. İçeri girdim, kendisini ilk kez orada gördüğüm cahil 
bir çocuk bana doğru gelerek, uzun süredir beni beklediklerini söyle-
di ve beni önüne kattı. Girişi geniş bulut kümesi gibi bir dumanın 
sardığı ve çok değişik kokuların yayıldığı bir eve gelene kadar yürü-
düm. Birden aklıma, “Şimdi sen, göğün insanları bürüyecek açık bir 
duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır”706 âyeti 
geldi. Kötü bir duyguya kapıldım ve oradan kaçmak istedim. Sonra 
döndüm, bir de ne göreyim; kendimi köz yığınları arasında buldum. 
Daha	sonra içerisinde sanki saf saf dizilmiş, ellerinde de av köpekleri 
ve çekiçler tutan siyah sakallı hayaletlerin bulunduğu bir eve götü-
rüldüm. Beni gördüklerinde, ‘Bu davetsiz gelen şahıs sizi ifşa etti, 
derhal onu öldürün’ diye bağırdılar. Ölümü düşündüğümde	korktum	
ve gülerek onlara şöyle dedim: ‘Nimet sizi yoldan çıkardı. Çünkü 
hikmet yolundan sizin haberiniz yok. Kimi istediğimizi bilmeden 
böyle mi acele ediyorsunuz?’ Bana kim olduğu sordular. Ben de on-
lara, ‘Ağrıyı alıp onu çekiçle ezen, zekâsı sayesinde her şeyin özünü 
bulan ve babaları, çocukları ile müjdeleyen kimseyim’ dedim. Bunun 
üzerinde bana, ‘Ateşle mi, su ile mi?’ dediler. Bende, ‘her ikisi ve 
hava ile’ diye cevap verdim. Özür dileyerek beni karşıladılar... ‘Ebû 
Abdillâh nerede?’ diye sorduğumda, kıymetli taşın yağını çıkarmak 
için köşesine çekildiğini söylediler.”707 

Süleyman el-Musta’în’in ilk kez tahta çıkacağı dönemlerde İbn 
Şüheyd, onu İbnu’l-Faradî konusunda uyarmak ve tedbirli olmasını 
sağlamak amacıyla bir şiir yazmıştı. Ancak siyasî gelişmeler Süley-
man’ın tahta çıkışını geciktirince İbn Şüheyd de bu şiiri kendisine 
göndermekten vazgeçmiştir.708 Ancak bunları anlattığı bir arkadaşı-
nın, sırlarını saklamayıp İbnu’l-Faradî’ye yetiştirmesi, onun İbn Şü-
heyd’e olan kininin daha da artmasına ve her fırsatta onu mahvetme-
ye çalışmasına neden olmuştur. İbn Şüheyd bu durumu şöyle açıkla-
maktadır: 

“Bu hadiseyi epey bir süre gizledikten sonra kendine güven 

                                                 
706  Duhân Sûresi, 44/10-11. 
707  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/221-22. 
708  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	119. 
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duyabileceğim birisine anlattım. Ancak o sözünde durmadı. Sanki 
sırrımı rüzgâra vermiştim... Olan olmuş, sırrım ona varmış ve bana 
karşı düşmanlığı daha da artmıştı. Nitekim benden intikam almaya 
karar	 verdi.	 el-Mustahzir zamanında bu pis herifin bana karşı olan 
düşmanca tutumu gittikçe arttı. Beni yok etmek ve sindirmek için her 
çareye başvurdu. Fakat kader onun amacına ulaşmasına engel ol-
du.”709 

Daha sonra İbn Şüheyd’in Mucâhid ile yakınlaşmaya ve onu 
İbnu’l-Faradî konusunda uyarmaya çalıştığını görüyoruz. Mucâhid 
Muvaffak’a yazdığı bir risalesinde ona şöyle hitap etmektedir: 

“el-Muvaffak -Allah onu	daim	etsin-, böyle bir sıfatı olan ve 
aramızda anlattığım ve izah ettiğim hususlar geçen bir adama nasıl 
olur da kulak asabilir? Bu pis herifin benim hakkımdaki sözünü ve 
benim hakkımda söylediği yalanları kabul etmekten ve onun düşman-
lığından Allah beni kurtarsın. Kendi iyiliği için onun tarafına dikkat-
lice baksın ki, kötülerin en kötüsü ve zayıfların en zayıfı olduğunu 
görsün.”710 

İbn Şüheyd’in çevresinde bu sefer de Ebû Abdillâh İbn 
Hannât’ı görüyoruz. Hammûdîler ile yakın ilişki içinde olan Hannât, 
âmâ olmasına rağmen III. Hişâm tarafından kâtipliğe getirilmiştir.711 
Edebî ilimlerin yanısıra tıp, astronomi, kozmoloji ve felsefe alanın-
da712 da söz sahibi olan İbnu’l-Hannât ile İbn Şüheyd arasındaki mü-
nakaşa ve münazaralar oldukça sert ve ağır bir dille yapılmaktaydı.713 
Bu zıtlığın temel nedeni, beyân konusundaki görüş ayrılığı, aileler 
arasındaki seviyenin aynı olmaması ve farklı karakterlerde	 olmala-
rından kaynaklanmaktaydı. İbnu’l-Hannât, İbn Şüheyd’in edebî ka-
rakterini çizerken bu ayrılıkları çok belirgin şekilde ortaya koymak-
tadır: 

“Fazla ayrıntıya girmek zorlama, özetlemek ise hikmettir. Dü-
şüncelerin özü, sözün hedeflerini elde etmede kullanılan bir ok gibi-
dir. Kardeşimiz Ebû Âmir, çok detaya iniyor ve şiiri de çok uzatıyor. 
Bunları yaparken edebiyatta ve hitabette kesin hüküm verme konu-

                                                 
709  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/222-23. 
710  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/224-25. 
711  İbn Sa’îd, el-Muğrib,	I/123. 
712  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/438. 
713  el-Humeydî, Cezve, s. 57; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/437. 
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sunda kendisi dışındakileri geçtiğini düşünerek kibirleniyor. Edebiyat 
hocalarına kusur bulmakta ve büyük âlimleri de cahillikle suçlamak-
tadır.”714  
İbnu’l-Hannât, övündüğü bir şiirini, İbn Şüheyd’in burnunu 

sürtmek maksadıyla bir arkadaşına göndererek şöyle demektedir: 
“Bu şiiri kardeşim Şüheyd’e oku. Sonra da, ondan bu şiire ay-

nı vezin ve kafiyede, aynı sertlik ve yumuşaklıkta bir şiirle karşılık 
vermesini iste. Göreceksin ki bu şiir, onun kulaklarında çan gibi çın-
layacak, kendisi dışındakilerin üstünlük ve kıymetini anlayacak-
tır.”715 

İbnu’l-Hannât’a, III. Hişâm’ın nasıl biri olduğu sorulduğunda, 
 “Beni kâtipliğe seçmesi, İbn Şüheyd’i de kendisine arkadaş 

edinmesi, onun nasıl biri olduğunu anlatmaya yeter. Zira ben 
âmâyım. İbn Şüheyd de sağırdır”716 demiştir.  

Ancak aralarındaki bu çekişmelere rağmen İbnu’l-Hannât, İbn 
Şüheyd’in ölüm haberini duyduğunda ağlamaktan ve onun için ağıt 
yakmaktan kendini alamamıştır.717 

İbn Şüheyd’in düşmanları arasında ön sırayı alan bu kişiler, 
onun uykusunu kaçırdılar, siyasî ve sosyal hayatını aşağıladılar, itiraz 
ve saldırılarıyla edebî hayatını zedelemeye çalıştılar. Ancak bu kişi-
ler, bu davranışlarının bir sonucu olarak onun şiir ve risalelerinde yer 
alarak bir noktada İbn Şüheyd’in edebî tenkit sahasındaki ilerlemesi-
ne, bundan da öte ünlü eseri et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’i	 telif	 etmesine	
neden	oldular. 

Kuşkusuz İbn Şüheyd’i sevmeyen, iyi ilişkileri olan ve kendisi-
ni seven kişiler sadece burada zikrettiğimiz kişilerle sınırlı değildir. 
Biz burada onun günümüze ulaşan edebî ürünlerinde zikrettiği isim-
ler üzerinde durduk. İbn Şüheyd’in dostu olduklarını düşündükleri-
miz arasında, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de	kendisinin	 de	 zaman	 zaman	

                                                 
714  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 36; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/440,	 443;	 Abbas,	

Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/290. 
715  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/440. 
716  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/280-81. 
717  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/263. 
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bahsettiği olaylardan zikredilen kişiler arasında bulunan Kâdî İbn 
Zekvân, kâtip Ebû Hafs b. Burd (ö. 450/1058)718, Ebu’l-Asba’ el-
Kureşî, Ebu’l-Velîd ez-Zecâlî719, Ebû Ca’fer İbnu’l-Lumâî (ö. 
465/1073)720 ve vefatında İbn Şüheyd’in mersiye söylemiş olduğu721 
Hasan b. Mâlik b. Ebî Abde (ö. 420/1029)’yi de	sayabiliriz.722 

Bu	açıklamaların ışığı altında İbn Şüheyd’in, dönemindeki hü-
kümdarlar da dâhil olmak üzere devletin üst düzey yöneticileri ile 
yakın ve samimi ilişkileri olduğunu görüyoruz. Bunların başında ise 
Âmirîler gelmektedir. Özellikle Mu’temen ile olan yakın ve samimi 
ilişkileri vefatına kadar devam etmiştir. Karşılıklı yazışmalarında her 
ikisi de bu duygularını ortaya koymuşlardır. Emevîlerden	ise	ilim	ve	
edebiyat aşığı olan V. Abdurrahman ile olan ilişkileri, onun bakanı 
olacak derecede	iyi	idi.723 Hammûdîlerden ise Yahyâ b. Ali, İbn Şü-
heyd’e çok yakınlık göstermiştir. En kötü günlerinde ona el uzatmış, 
fitne ile kasıp kavrulan Kurtuba’dan çıkmasını ve kendi karargâhı 
Mâleka’da ikametini sağlamıştır.724 

8. Son Günleri ve Ölümü 
İbn Şüheyd, 425/1034 yılı başlarında henüz kır küç yaşlarında 

iken felç oldu. Kaynaklar, bu rahatsızlığının tüm vücudunu sarmadı-
ğını, kısmî felç olduğunu ve bu durumun beyninde ve edebî yeteneği 
üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmadığını bildirmektedirler.	
                                                 
718  Dönemin dîvân kâtiplerinden olan Ebû Hafs b. Burd el-Asgar hakkında bk. el-

Humeydî, Cezve,	 s.	 107-108;	 ed-Dabbî, Buğye, s. 153; Yâkût, Mu’cemu’l-
udebâ,	V/41-42; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/486-535; İbn Sa’îd, el-Muğrib,	I/86-
91;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/545-46;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/206. 

719  İbn Şüheyd’in yakın arkadaşı olan Ebu’l-Velîd ez-Zecâlî hakkında bk. İbn 
Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 20; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/333;	Mubarek,	en-Nesru’l-
fennî,	II/376. 

720  Dönemin yazarlarından olan Ebû Ca’fer Ahmed b. Eyyûb el-Lumâî hakkında 
bk. İbn Hâkân, Matmah,	 s.	 25;	 ed-Dabbî, Buğye, s. 505; İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	 I/617-42; İbn Sa’îd, el-Muğrib,	 I/446-47;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 
III/196	vd. 

721  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 143; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
722  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/285. 
723  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/50. 
724  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 138; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
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Öte yandan onun hastalığı esnasında yazmış olduğu şiirler de bunu 
göstermektedir. İbn Bessâm, onun hastalığı hakkında şu bilgileri	
vermektedir: 

“O, hareket etmekten ve sağa sola dönmekten âciz değildi. Yü-
rüyeceği zaman dayanmak için ya bir bastona ya da bir insana ihtiyaç 
duyuyordu.” İbn Hâkân da, onun bu günlerinde tahtırevanda taşındı-
ğını belirtmektedir. Bazı kaynaklar ise, onun bu rahatsızlığına ilâve-
ten nefes darlığı çektiğini de nakletmektedirler. 

Arkadaşlarının sık sık kendisini ziyaret ettiği bu dönemde onla-
ra şiirler söyleyerek geçmiş günlerini yâd etmiştir. Bazı meseleleri 
halletmelerinde onlara yardımcı olmuştur. Bu dönemde yazdığı şiirler 
onun en mükemmel ürünleri arasında yer almaktadır. Gerçek zekâ ve 
dehasını ortaya koyduğu bu şiirlerde Allah ile yüzyüze gelip hayatını 
gözden geçirerek, tamamen değersiz addettiği ikiyüzlülükten uzak, 
açık sözlülükle sade bir çizgi sergilemiştir. Mu’temen’e gönderdiği 
bir şiirinde yaşadığı hayatı ve zamanı şöyle hatırlamaktadır: 

“Orada geçen yaşantımın anılarına döndüm ve kendimi o yaşantının 
içerisinde hissettim.” 

“Gençliğimin baharında harcadığım zamana gittim, bu sayfaları kat	
ederek bir süre ağladım.” 

Hastalığının ağırlaştığı bir dönemde Ebû Muhammed İbn 
Hazm’a yazdığı ve Endülüs şiirinin şaheserlerinden kabul edilen725 
bir şiirinde, geçmiş hayatı bir anda gözlerinin önünden akmakta ve 
çıktığı yoldan geri dönüşün olmadığını hissetmektedir: 

“Ben ölüm zamanım geldiğinde sanki dünyada bir kıvılcımın parla-
ma süresi kadar yaşadığımı hissettim.” 

“Allah’ın selâmı üzerine olsun. Ben ayrılıyorum. Ayrılan sevgiliden 
geriye kalanlar sana yeter.”726 

Geçmiş günlerini hatırladığında zaman zaman pişmanlık duy-
makta ve elinden kaçırdığı fırsatlar için üzülmektedir: 

                                                 
725  Dickie, “Ibn Suhayd”, el-Andalus, XXIX/292. 
726  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 116; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 
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 رِ اظِ نَ  ةِ حَ مْ لَ كَ   لَّ إِ  هُ رَ أَ  مْ لَ ف َ   ِت دَّ مُ  ولِ ن طُ مِ  تُ يْ ن َ ف ْ ا أَ مَ  تُ لْ مَّ أَ تَ 

 رِ اسِ خَ  ةِ قَ فْ صَ كَ   لَّ إِ  هِ فِ لْ أُ  مْ لَ ف َ  ِت ذَّ لَ  ولِ طُ  نْ مِ  تُ كْ َر دْ ا أَ مَ  تُ لْ صَّ حَ وَ 

 رِ ابِ قَ مَ الْ  لِ هْ أَ  نْيَ  ب َ وِن رُ ادَ ا قَ ذَ إِ   يدِ يَ  تْ مَ دَّ ا قَ ل رهن مَ ا إِ مَ وَ 
“Hayatımdan harcadığım zamanları düşündüm. Bu sürenin bir anlık 
bakış kadar kısa olduğunu anladım.” 

“Elde ettiğim bütün şeyleri ve lezzetleri bir araya topladığımda, onla-
rın zarar eden bir	ticaretten	başka bir şey olmadığını gördüm.” 

“Beni	mezar sakinleri arasına bıraktıklarında,	önceden yaptıklarımın 
rehininden başka bir şey değilim.”727 

Hastalığı iyice ağırlaşıp kendisini evinde hapsedilmiş gibi his-
settiğinde daha da karamsarlığa kapılarak durumundan şöyle	şikâyet-
çi olmaktadır: 

“Hastalık ayaklarımı çok zayıflattığı için baston bile bana yardım 
edemez oldu ve evden çıkamıyorum.”728 

Öleceğine kesinlikle inandığında, hayat felsefesinin değiştiğini 
ve dünya zevklerinin bir işe yaramadığını ifade etmektedir. Yeniden	
dünyaya gelme şansı olsaydı, daha farklı bir yaşamı tercih edeceğini 
şu beyitlerinde dile getirmektedir: 

“Yaşamın başını alıp gittiğini gördüğümde ve hiç şüphesiz ölümün 
de bana yetişeceğine inandığımda” 

“Rüzgârın estiği bir dağın tepesinde çukur bir yerde olmayı temenni 
ettim.” 

“Tek başıma huzurlu bir hayat yaşayıp ekin ekmek ve dağların vadi-
lerinden akan sulardan içmek isterdim.”729 

Daha sonra ise ölümden korkmadığını şöyle ifade etmektedir: 
“Ey iki arkadaşım! Şuna inanın ki ölümü bir kez isteyen varsa	onu	

                                                 
727  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/332. 
728  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 126; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 
729  İbn Şüheyd,	 Dîvân, s. 110; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/329;	 Mubarek,	 en-

Nesru’l-fennî,	II/374. 
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ben elli kere istedim.”730 

Ölümü yaklaştığında karamsarlığının korkuya ve umutsuzluğa 
dönüştüğünü ve intihar731 etmeyi bile düşündüğünü görüyoruz: 

“Öyle ki karanlıkta kendimi öldürmeyi düşündüm. Ey ahali! Bunu 
daha önce herhangi bir insan istedi mi?”732 

Başka bir şiirinde bu düşüncesini açıkça itiraf etmektedir: 
“Kendime acıyorum ve ağlıyorum. Zira zor günlerimde onu öldür-
meye niyet ettim.”733 

Ancak sağlığı çok kötü bir durumda olsa da, hayata olan güçlü 
bağlılığı onu böyle bir yola başvurmaktan alıkoymuştur. Aşağıdaki 
beyitlerde de ifade ettiği gibi, kaderi ve vadesi geldiğinde ölüme rıza 
göstermektedir: 

“Ölümün ısırdığı ve ölüm okunun da gözüne isabet ettiği gençten si-
ze	selâm olsun.” 

“Ölüm pençesi onun canını alırken içimdeki yaşama sevinci bu ayrı-
lığı kolaylaştırıyor.”734 

Başka bir şiirinde ise bu duygularını şöyle dile getirmiş-
tir: 
 “Zamanı geldiğinde benim ölmem şaşılacak bir şey değildir. O za-
man benim durumum, sonumun nasıl olacağını doğrular.” 

“Ancak benim içimde kordan sıçrayan kıvılcımlar gibi bir aşkın	var	
olması şaşılacak bir şeydir.” 

“Ve o aşk, ölüm canımı kucaklarken beni hareketlendirir ve canım 
boğazımdan çıkmak üzereyken bile beni heyecanlandırır.”735 

Aşağıdaki şiirinde ise bu durumu Allah’ın takdiri olarak düşün-
düğünü ve ilâhî kadere rıza gösterdiğini görüyoruz: 

                                                 
730  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 110; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 
731  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	19;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî, II/372; Dickie, “Ibn 

Suhayd”, el-Andalus, XXIX/290. 
732  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 186; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/331. 
733  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	19;	Dîvân, s. 126; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/328. 
734  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 127; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 
735  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 74; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/332. 
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“Her durumda Allah’ın takdirine rıza gösterdim ve O’nun hüküm 
vermedeki adaletine kanaat getirdim.”736 

Başka bir şiirinde ise bu duygularını şöyle ifade eder: 
“İlâhî emir ve irade ile bana gelen belâdan Allah’a sığınırım.”737 

Ölümü bu kadar yakından hissettiğinde, yaptıklarından dolayı 
Allah’tan af dilemeyi de ihmal etmiyor: 

“Bildiği hakikatlerden ve daha önce yaptığım günahlardan dolayı Al-
lah’a sığınıyorum.”738 

Kendini ölüme iyice hazırlayan İbn Şüheyd, aşağıdaki mısraları 
ile bir metanet örneği sergilemektedir: 

“Toprak kemiklerimin üzerindeyken beni andıklarında buluttan yağ-
mur boşalırcasına gözlerden yaşlar akar.” 

“Derler ki: Büyük insan Ebû Âmir öldü. Ondan önce Ebû Âmir’in 
babaları da ölmüştü.” 

“Ölüm zamanı geldiğinde, ne iyi bir hatibin seci’li sözlerine, ne	de	
iyi bir şairin mısralarına itibar gösterilmez.”739 

Burada zikrettiğimiz mısralar, İbn Şüheyd’in arkadaşlarına 
gönderdiği şiirlerinden alınmıştır. Bu şiirlerde İbn Şüheyd, arkadaş-
larına veda ediyor ve onlardan öldükten sonra kendisini unutmamala-
rını istiyor. Ebû Muhammed Ali b. Hazm’a yazdığı bir şiirinde bu 
isteğini açıkça ifade etmektedir: 

“Darlığa düştüğümde ve dertlerim olduğunda benim sağ kolum olan 
İbn Hazm’a kim haber verecek?” 

“Beni kaybettiğinde bana ağlamayı, beni methetmeyi, benim günle-
rimi ve iyi huylarımı zikretmeyi unutma.” 

“Öldükten sonra anılırsam rahat ederim. Bu rahatlıktan beni mahrum 
etmeyiniz. Bu hasta için bir ilâç gibidir.”740 

Son şiirlerinden birinden aldığımız aşağıdaki mısralarında İbn 
                                                 
736  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 126; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/328. 
737  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 186; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/331. 
738  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 111; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 
739  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/332. 
740  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	110-11; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/329. 



152

DR. MUSTAFA AYDIN 

 152 

Şüheyd arkadaşlarına şöyle veda etmektedir: 
“Arkadaşlarımı ve onların sohbetlerini, şeref ve şan sahibi gençleri 
Allah’a emanet ediyorum.”741 

İbn Şüheyd, ölümünden yirmi gün önce hiç hareket edemez bir 
duruma gelmiştir. İbn Bessâm’ın deyimiyle âdeta taş kesilmiştir.742 
En küçük bir harekette dahi büyük acılar hissetmiş olacak ki, daha 
önce de zikrettiğimiz gibi, bir ara canına kıymayı743 bile düşünmüş-
tür. Bazı kaynakların, İbn Şüheyd’in aklî dengesini kaybettiği744 iddi-
aları, muhtemelen onun bu davranışından kaynaklanmaktadır. 

İbn Şüheyd, 29 Cumâda’l-ûlâ 426 (12 Nisan 1035) tarihinde 43	
yaşında iken vefat etmiştir.745 Cenazesi kalabalık bir topluluk tarafın-
dan defnedilmiştir. İbn Bessâm bu kalabalığı anlatırken, “Onun kab-
rindeki kalabalık, daha	 önce hiç kimsenin mezarında görülmemiş-
ti”746 demektedir. 

İbn Şüheyd, cenaze namazının sade bir törenle Ebû Amr el-
Hassâr747 isminde mütedeyyin bir arkadaşı tarafından kıldırılmasını 
vasiyet etmesine rağmen bu isteği dikkate alınmamıştır.748 Görkemli 
bir cenaze töreninden sonra bu görevi, Ebû Hazm Cevher b. Mu-
hammed	 b.	 Cevher yerine getirmiş ve İbn Şüheyd Ümmü Seleme 
mezarlığına defnedilmiştir.749 İhsan Abbas, İbn Şüheyd’in vasiyetleri 
arasında mezarının tuğla ile örülmesi ve üzerinde odun vb. malzeme 

                                                 
741  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 115; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/333. 
742  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/328;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/371. 
743  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 126; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/328;	 Mubarek,	 en-

Nesru’l-fennî,	II/372. 
744  el-Humeydî, Cezve,	s.	136;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	193. 
745  el-Humeydî, Cezve,	 s.	 135;	 ed-Dabbî, Buğye, s. 193; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/33; Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ, III/221; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/118;	 Broc-
kelmann,	GAL, Suppl.,	 I/479; Sezgin,	GAS,	 II/697-98; Kehhâle, Mu’cemu’l-
müellifîn,	I/302. 

746  İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/335; İbnu’l-İmâd, Şezerât, III/230; İbn Sa’îd, el-
Muğrib,	I/85. 

747  Ebû Amr el-Hassâr hakkında bk. ed-Dabbî, Buğye,	s.	193. 
748  ed-Dabbî, Buğye,	s.	193;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî, I/289; Dickie, “Ibn 

Suhayd”, el-Andalus, XXIX/295. 
749  el-Humeydî, Cezve,	s.	135;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	193. 
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konulmadan toprakla örtülmesi isteğinin bulunduğunu söylemekte-
dir.750 

İbn Şüheyd’in ölümü şüphesiz birçok şair ve edebiyatçıyı üz-
müştür. Zira birçok ve şair ve edebiyatçı üzüntülerini dile getiren 
şiirler ve makaleler yazmışlardır.751 Bunlardan Endülüs’ün yetiştirdi-
ği en büyük şairlerden İbn Burd el-Asgar, İbn Şüheyd’in ölümünden 
duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirmektedir: 

“Gözlerim hangi özelliğinden dolayı sana ağlasın. Benim onları sa-
yacak gücüm yok.” 

“Yıldızlara kadar varan gücüne mi, yoksa üstün faziletlerine mi?” 

“Yoksa fırtınalarla koşan yarış atı gibi akmaya devam eden cömertli-
ğine mi?” 

“Ya da kâğıtlarda beyân çiçeklerini toplayan kalemin için mi?” 

“Şüheyd ailesi dünyada onunla meşhur oldu. Allah dışında herkes 
fânîdir.”752 

Gerçekten de İbn Burd’un söylediği gibi, İbn Şüheyd’den sonra 
bu aile silinip gitmiştir. 

İbn Hâkân ise İbn Şüheyd hakkında o kadar iyi düşünmektedir 
ki, onun tamamen günahlarından arınarak öldüğünde hiç şüphe et-
memektedir. O şöyle der: “Hayatının sonlarında onu yakalayan hasta-
lık birkaç yıl sürdü. Sanıyorum Allah ona bu hastalığı vermekle onu 
günahlarından arındırmak istedi. Bu hastalığı, onun için açıkça bir 
yardımcı yaptı.”753 

Hayatının son dönemlerinde yazmış olduğu şiirlerine baktığı-
mızda İbn Şüheyd’in Allah’a yöneldiğini ve günahlarından ötürü 
mağfiret dilediğini görüyoruz.754 

İbn Şüheyd, arkadaşı Ebu’l-Velîd ez-Zecâlî’nin kabrinin yanına 

                                                 
750  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/289. 
751  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/445-57. 
752  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/335-36. 
753  İbn Hâkân, Matmah,	s.	21. 
754  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/333. 
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defn edilmeyi,755 ve mezar taşına da	şu şiir ve vasiyetin yazılmasını 
vasiyet etmiştir: 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. “De ki: Bu pek bü-
yük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.”756 Burası günahkâr 
Ahmed b. Abdilmelik b. Şüheyd’in mezarıdır. O, Allah’tan başka 
ilâh olmadığına, Allah’ın tek olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına, 
Hz.	Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın kulu ve resûlü olduğuna, cenne-
tin, cehennemin ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, kıyâmet 
gününün hiç şüphesiz geleceğine, Allah’ın kabirdekileri dirilteceğine 
inanarak ve şehadet ederek filân	sene	filân ayda öldü.”757 

İbn Şüheyd’in mezar taşına yazılmasını istediği şiiri ise şöyledir: 

 ؟ودُ جُ املدى هُ  ولَ طُ  نُ حنَْ أَ  ا نَ لْ طَ أَ  دْ قَ ف َ  مْ  قُ ِب احِ ا صَ يَ 

 يدُ عِ ا الصَّ نَ قِ وْ ف َ  نْ مِ  امَ ا دَ مَ  اهَ ن ْ مِ  ومَ قُ ن َ  نْ فقال ل: لَ 

 يدُ عِ  انُ مَ ا والزَّ هَ لِّ  ظِ ِف   انَ وْ لََ  ةٍ لَ ي ْ لَ  مْ كَ   رُ كُ ذْ تَ 

 ودُ ثرة تَُ  ة  ابَ حَ سَ  انَ ي ْ لَ ى عَ هََ  ورٍ رُ سُ  مْ كَ َو 

 يدُ تِ عَ  ر  اضِ حَ  هُ مُ ؤُ شُ وَ  ىضَّ قَ ت َ  نْ كُ يَ  لَْ  نْ أَ كَ   ل  كُ 

 يدُ دِ شَ  هُ شُ طْ بَ  نْ مَ  ةُ محَْ رَ   انَ ت ْ بَ كَّ نَ ت َ  نْ ا إِ نَ ت َ لَ ي ْ ا وَ يَ 

 يدُ بِ عَ الْ  كَ رِ مْ  أَ ِف  رَ صَّ قَ  ل  وْ مَ  تَ نْ أَ ا فَ و  فْ عَ  بِّ ا رَ يَ 
“Ey arkadaşım! Kalk, çok uzattık. İlelebet böyle uykuda mı kalaca-
ğız.” 

“Bana dedi ki: Üstümüzde bu toprak oldukça bu uykudan uyanmaya-
cağız.” 

“Hatırlar mısın, nice geceler, zamanın bayram olduğu dönemlerde 
onun gölgesinde eğlendik.” 

“Nice mutluluklar, cömert verimli bulutlar gibi bizim üzerimize yağ-

                                                 
755  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/333. 
756  Sâd Sûresi, 89/67-68. 
757  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s. 20; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/333;	 Mubarek,	 en-

Nesru’l-fennî,	II/376. 
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dı.” 

“Bunların hepsi sanki hiç olmamış gibi geçti, geriye sadece kötülük 
kaldı.” 

“Eğer vuruşu şiddetli olan Allah’ın rahmeti bizden yüz çevirirse, vay	
halimize.” 

“Ey Allah’ım! Bizi affet. Şüphesiz ki, sen her şeyin sahibisin.	Kulla-
rın sana	itaatte	kusur	ettiler.”758 

9. Şahsiyeti 
İbn Şüheyd’in son günlerinde tam bir teslimiyet içinde Allah’a 

yöneldiğini ve sürekli mağfiret dilediğini görüyoruz. Hiç şüphesiz 
onu	bu	kadar	hassas	 yapan, daha önce İslâm’a ve onun güzel ahlâk 
anlayışına aykırı bir hayat sürmesiydi. Çağdaşları onun hakkında iyi 
şeylerden ziyade, tasvip edilmeyen alışkanlık ve davranışlarını nak-
letmişlerdir. Zaten kendisinin de itiraf ettiği gibi759, hiç de beğenilir 
bir yaşam tarzı sürmemiştir. 

İbn Şüheyd’in eleştirilen ve tasvip edilmeyen davranışlarının 
başında içkiye olan düşkünlüğü gelmektedir. İbn Sa’îd, onun bu yönü 
hakkında şunları anlatmaktadır: “Onun şaraba olan düşkünlüğü, kuş-
ların ağaç dallarına olan düşkünlüğünden daha fazladır. Şarapla olan 
beraberliği ise ondan ayrı kaldığı zamanlardan daha fazladır.”760 An-
cak bununla beraber o günkü Endülüs’te bütün emirlerin ve devlet 
büyüklerinin aşırı bir şekilde, Allah korkusu olmadan içki içtiklerini 
ve içki meclislerinin müdavimi olduklarını761 biliyoruz. 

Hıristiyanlar tarafından çok beğenilmesine karşılık, Müslüman-
larca hiç de hoş karşılanmayan davranışlarından biri de onun Hıristi-
yanlarla yakın ve samimi bir ilişki içinde olmasıydı.762 Bu	ilişkilerde	
de ortak noktanın içki olması, bu antipatiyi daha da artırmıştır. Feth 
b. Hâkân, İbn Şüheyd’in Kurtuba’daki kiliselerden birinde geçirdiği 
                                                 
758  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	20;	Dîvân,	s.	46-47; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/334. 
759  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/333. 
760  İbn Sa’îd, el-Muğrib,	I/123. 
761  İbn Hâkân, Matmah,	s.	17-18. 
762  İbn Hâkân, Matmah,	s.	18;	Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	42;	Mubarek,	en-

Nesru’l-fennî,	II/369. 
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mutlu	bir	geceden763 sonra şu şiiri söylediğini nakletmektedir: 
“Gençlik suyu ile karışmış şarabı, o meyhanecinin hanesinde içki tu-
lumlarını kendilerine yastık edinmiş ve büyük rahip karşısında küçü-
len gençler arasında dolaştırdım.” 

“Onun büyük kadehinden doyasıya içmem için beni ikna etti. Başını 
eğerek bakışı ve avucu ile bana yemin etti.” 

“İbadet zamanı geldiğinde çan çaldı. Çan sesinin yankısından gözle-
rimi açtım.” 

“Zarif kişiler orada domuz eti yiyorlar ve sidik içiyorlardı.”764 

Henri	Peres, İbn Şüheyd’in yaşamış olduğu bu olaya ve şiirine 
farklı bir açıdan yaklaşarak, bunun Endülüslü Müslümanlarla 
mu’taribûn denilen Hıristiyanlar arasındaki ilişkilerin	normal	bir	dü-
zeyde olduğunun ve bu Hıristiyan kesimin o dönemde ibadetlerini 
rahat ve özgürce yaptıklarının bir delili olarak göstermektedir.765 

İbn Hayyân’ın naklettiğine göre İbn Şüheyd’in tasvip edilme-
yen başka bir özelliği ise, nefsinin esiri oluşu ve bu meyanda şerefini 
bile ayaklar altına almaktan imtina etmemesidir.766 İbn Bessâm, İbn 
Hayyân’dan naklen bu konuda şunları aktarmaktadır: 

“Bu adamın tabiatına başıboşluk ve avarelik hâkim olmuştu. 
Hayatında ne dininin, ne de şerefinin kaybolmasına pek aldırış et-
memiştir. Arzu ve isteklerine, şerefini ayaklar altına alacak derecede 
düşkündü. Zevk aldığı şeylerle nefsini tatmin etmek için hiçbir çirkin 
hareketi yapmaktan geri kalmadı.”767 

İbn Şüheyd, kadınlara olan düşkünlüğü ve mucûn türü şiir yaz-
dığından dolayı da çok eleştirilmiştir. Özellikle dine aykırı768 olan	bu	

                                                 
763  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s. 22; İbn Hâkân, Matmah,	s.	18;	el-Makkarî, Nefhu’t-

tîb,	I/525. 
764  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 81; İbn Hâkân, Matmah, s. 19; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/260;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/525. 
765  Peres,	La Poesie Andalouse,	s.	38,	277,	278;	Esplendor De al-Andalus,	s.	281	. 
766  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s. 21; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193. 
767  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/369. 
768  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s. 21; İbn Mansûr, A’lâmu’l-Mağrib,	III/55. 
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davranışları yüzünden Hammûdîler döneminde hapsedilmiştir.769 
Hapishanede bulunduğu sırada kendini savunmakta olduğu şu şiirin-
de pek de inandırıcı olamamıştır: 

“Bende taşıdığı mutluluk ve sevinçten ötürü, dünyada eşi benzeri ol-
mayan şiirden başka bir şey yoktur.” 

“Bazen yapmadığım şeyleri, güzel kelimelerle mübalâğalı bir şekilde 
söylerim.” 

“Eğer ben mucûn türü şiirde mutsuzluğumu çok söylesem de ben 
mutluyum.” 

“Âşıklar arasında, gözlerin ve yanakların aklını yok ettiği ilk âşık ben 
miydim?” 

“Ben olayları mucûn türü şiirle ifşa ediyorsam, bu, anlattıklarımın 
güçlü kişilerin dayanamayacağı kadar etkileyici olmalarındandır.”770 

İbn Şüheyd’in başka bir özelliği ise, kadınlara karşı olan tutu-
muydu. Kadınlara düşkün olması yanında, çeşitli vesilelerle tanıdığı 
veya yakın olduğu kadınları şiirlerine malzeme yapması ve onları ifşa 
etmesi izzeti nefis sahibi kadınları ondan uzak durmaya itmiştir.771 
Bu konuyla ilgili olarak İbn Hâkân şu olayı nakletmektedir: 

“Onun, caminin kapısının yanında gündüzleri çoğunlukla bu-
lunduğu bir yeri vardı. Burası onun şiirinden de, nesrinden	de	yoksun	
kalmazdı. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi, dost ve eğlence ar-
kadaşlarından bir grupla orada oturuyordu... Bu esnada Kurtuba’nın 
ileri gelenlerinden birinin câriyesi tanınmamak ve başkaları tarafın-
dan görünmemek için bir örtüye bürünmüş olduğu hâlde yanındaki 
başka câriyelerle ve önünde mersin ağacının dalı veya ormanda	oy-
nayan bir ceylan gibi bir çocukla birlikte duâ etmek için oradan geçti. 
Göz ucuyla İbn Şüheyd’i gördüğünde kendisini tanır ve teşhir eder 
korkusuyla bakışlarını çabucak kaçırdı. İbn Şüheyd onu gördüğünde 
söylediği şu şiirle onu teşhir etti ve gizliliklerini açığa çıkardı: 

                                                 
769  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	17-21; İbnu’l-Abbâr, İ’tâbu’l-küttâb,	s.	203;	Peres,	

La Poesie Andalouse,	s.	108. 
770  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	41. 
771  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	 22;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, I/622; İbn Mansûr, 

A’lâmu’l-Mağrib,	III/55;	Ahmed	Emin,	Zuhru’l-İslâm,	III/144. 
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“Peçenin altından bakan birini Allah’a ibadete ve hayra çağıran bir 
neden vardır.” 

“Yavrusunu yükseklerde koruyan ve seven bir ceylan gibi salınarak 
geldi.” 

“Kibirli yürüyüşü ile bize doğru ilerleyerek erkeklerin kalabalık ol-
duğu yere geldi.” 

“Bulunduğumuz yerde bir tur attığında sanki oraya ilkbahar gelmiş-
ti.” 

“Çocuğunun üzerine titriyordu. Ben de ona korkma dedim.” 

“O kaçarken yere sürünen mis gibi kokan elbisesinin eteklerinin bı-
raktığı iz, yerde sürünen bir yılana benziyordu.”772 

İbn Hâkân’ın naklettiği bu olay ve şiirin İbn Şüheyd’e ait oldu-
ğu konusunda bir kuşkumuz olmamakla birlikte, bize göre bu şiirde 
kadınlar konusunda abartılacak bir aşırılık yoktur. Ancak o, hayatının 
son günlerinde bile kendini alamadığı bu konuyla ilgili duygularını 
birçok şiirinde açıkça dile getirmiştir. 

İbn Şüheyd’in tasvip görmeyen davranışlarından biri de, sık sık 
vurguladığımız gibi, kendisine pek çok düşman kazandıran ve acıma-
sızca eleştirilmesine neden olan gururu ve kibridir. Onun kişiliğine 
hâkim olan da bu özelliğiydi. Bize göre et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’ isimli	
eserini kaleme alışındaki asıl nedeni de bu yöndeki	arzusunu	 tatmin	
etmekten başka bir şey değildi. Başka bir deyişle, bu eseri kaleme 
alışındaki asıl hedefi, edebî yeteneklerini göstermek, nesir, şiir ve 
edebiyatın diğer alanlarındaki ünlü simalarla yazışmadaki gücünü 
ortaya koymaktır. 

İbn Şüheyd’in, “yabancılar tarafından hor görülen bir Arap 
genci”773 derken,	 biraz da asabiyetçiliğe kaçarak soyu ile övünmesi 
ve kasîdelerinin şekil, üslûp ve muhteva bakımından eski şairlerin 
seviyesinde ve onlarla rekabet edecek düzeyde olduğuyla iftihar et-
mesi774, onun kibir ve gururunun başka bir boyutudur. Çok fakirleşti-
                                                 
772  İbn Şüheyd, et-Tevâb’i, s.	110;	Dîvân, s. 94; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/264; İbn 

Hâkân, Matmah,	s.	18;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	I/263. 
773  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 139; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321. 
774  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	150-58; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197-203. 
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ği bir dönemde yardım talep etmek için Mu’temen’e yazdığı risale-
sinde kendisinden, “Bu kulunuz, gücünü yıldızdan ve üzüntüsünü de 
karanlıktan alan bir nefisten teneffüs etmektedir. O nefsin himmeti 
olmasaydı, dünya karanlık olurdu”775 şeklinde bahsetmesi, gurur	 ve 
kibrin en abartılı şeklidir. 

İbn Şüheyd’in yukarıda zikrettiğimiz aşırı kibir	 ve	 gururunun 
yanısıra, çocukluğundan beri muhafaza ettiği cömertliği de onun şah-
siyetinin olumlu yönlerinden biridir. Gençlik döneminde de her vesile 
ile bu cömertliğini gösteren İbn Şüheyd, bu özelliğinden dolayı nere-
deyse İbn Hayyân tarafından şu sözlerle eleştirilmiştir: “Aylaklık ve 
başıboşlukla birlikte cömertliğe o kadar daldı ki, malını mülkünü 
tüketti, sonunda fakirleşti ve bu durumda öldü.”776 İbn Hayyân, İbn	
Şüheyd’i bu tutumundan dolayı eleştirse de, onun döneminin sosyal 
yaşamındaki bir gelenek de bürokratların büyüklüklerinin bir gereği 
olarak mal biriktirmekten ziyade onları insanlara dağıtmaktı. 
Yâkût’un da söylediği gibi, İbn Şüheyd’in bu cömertliği, biraz	 da	
dünya malına değer vermemesinden kaynaklanmaktadır.777 Ancak	
İbn Hayyân, İbn Şüheyd’in bu davranışını eleştirirken, “Kendisine 
danışıldığında insana en doğru yolu gösteren, kendi nefsine karşı en 
fazla suç işlemede en şaşkın idi”778 demektedir. 

Zeki	 Mubarek, “Fransız eleştirmenlerinin La Fontaine            
(ö. 1695)779 de aynı özellikleri	 nispet ederek vasfetmeleri şaşılacak 
bir durumdur”780 diyerek, bu noktada İbn Şüheyd ile La Fontaine 
arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere La Fontai-
ne de hayvanları konuşturarak zamanın sosyal meselelerine çözüm 
                                                 
775  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
776  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193. 
777  Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ,	III/230. 
778  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
779  Karakter olarak İbn Şüheyd ile büyük benzerlikler gösteren ve hayvanları 

konuşturduğu kısa hikâye kitapları ile büyük bir şöhrete kavuşan ünlü Fransız 
yazarı La Fontaine hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İlahi Komedya (Cehen-
nem),	 s.	 4-22; “La Fontaine”, EB,	 XIII/590-91; “La Fontaine”, GB,	 VII/15;	
“La Fontaine”, NLU, II/6; “La Fontaine”, ML,	VII/767;	Perin,	Fransız Edebi-
yat Tarihi,	s.	228-29;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/371. 

780  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/371. 
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getirme yoluna gitmiştir.781 

İbn Şüheyd, edebî ürünlerinin bir kısmında açıkça görüleceği 
üzere, içinde bulunduğu maddî sıkıntılardan kurtulmak için zaman 
zaman devlet büyüklerinin yardımını talep etmiştir.782 Hatta Ömer 
Ferruh, onun bu tutumunu, “Rızkını temin etmek için yöneticileri 
methetmiştir”783 şeklinde değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede ger-
çeklik payı bulunmaktadır. Zira Mu’temen’e yazdığı bir risalesinde, 
talep ettiği toprağın kendisine verilmesi durumunda toplum içinde 
Mu’temen’i öveceğini ve iyiliklerini anlatacağını784 ifade	etmektedir. 

Bize göre onun mal ve mülke değer vermemesi ve cömertçe 
davranması, biraz da onun sanatçı kişiliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca mensup olduğu aristokrat tabakadaki yerini korumaya çalış-
ması, lüks ve refah içerisinde yaşarken bir gün fakirleşip başkalarına 
muhtaç olacağını düşünmemesi, onu cömertlikte aşırılığa sevk etmiş-
tir. Câhiliyye şiiri tarzında kaleme aldığı aşağıdaki şiirinde onu cö-
mertliğe iten nedenleri ortaya koymaktadır: 

“Gece yürüyenler için iki ateş yaktım. Gece yolcusu da bu iki ateşin 
alevlerini Süreyyâ yıldızlarının altında buluşan iki âşık gibi gördü.” 

“Ve soğuktan içi titreyen, başına gelenleri kendinden uzaklaştıracak 
gücü olmayan biri geldi.” 

“Ona dumana doğru olan ateşe gel dedim. O da hiç dumansız ateş 
olur mu dedi.” 

“Onu, misafir için sönmeyen bir pırıltısı olan ateşin yanına getirmeye 
çalıştım.” 

“Yedikçe onu kuş yavruları ve kuzu etlerinden küçük parçalarla bes-
liyordum.” 

“Yorgunluktan bırakıncaya kadar sürekli yemeye ve içmeye devam 
etti.” 

“Yatağını açtım ve onun üzerine uzandı, yattı. İçkiden dolayı yanak-
ları ateş gibi yanıyordu.” 

                                                 
781  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/371. 
782  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
783  Ferruh,	Târîhü’l-edebi’l-Arabî,	IV/454. 
784  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
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“Öylece uzun süre bizim misafirimiz oldu. Ona güler yüz ve hürmet 
gösterip tatlı söz söyledik.” 

“Sevinçli olduğunda süslü güzel kadınlar ona ud, sanç ve kîysar çalıp 
şarkı söylediler.” 

“Tâ ki ailesini özleyerek kendiliğinden bizden ayrılmak isteyene ka-
dar bizimle kaldı.” 

“Ona ihtiyaç duyacağı şeyleri verdim, o da beni her yerde andı.”785 
İbn Şüheyd’in ne kadar mal ve mülke sahip olduğunu ve gelir 

kaynaklarını bilemiyoruz. Bununla birlikte babasından kendisine iyi 
bir miras kalmış olması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan daha ço-
cukluğunda şeref payesi olarak olsa da, ülkenin başkentine vezirliğe 
eş değer olan, bugünkü anlamda emniyet müdürlüğüne atanması786 
karşılığında bir maaş aldığı da kesindir. 

Onun böyle maddî imkânlar içinde olması, zamanla fakirleş-
mediği anlamına gelmez. Biz İbn Şüheyd’in aşırı cömertliğini tama-
men düşüncesizce bir savurganlık olarak değerlendirmenin doğru 
olmayacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki kendisi de Mu’temen’e yazdığı 
aşağıdaki risalede fakirleştiğini ve muhtaç bir durumda olduğunu, 
hatta sıkıldığı için bu durumunu kimseye açmadığını ifade etmekte-
dir: 

“Emilme zamanı gelmiş bir lokmanın dışında hiçbir rızık, ko-
parma zamanı gelmiş tatsız bir meyvenin dışında da hiçbir meyve 
kalmadı… Elde avuçta ne varsa tükendi ve artık geleceğimden endişe 
duymaya başladım. Çünkü zâtı âliniz dışında başka birinden yardım 
istemem mümkün değildir. Bu kulunuz açlıktan toprağı yalasa, elbi-
sesinin içinde erise bile başka bir yola tevessül etmez. Çünkü kulu-
nuz gücünü yıldızdan ve üzüntüsünü de karanlıktan alan bir nefisten 
teneffüs etmektedir… Vezir Abbas, bir köyü bana vermeyi vaat etti. 
Ancak o yörede fitne çıkıp şartlar kötü duruma geldiğinden o köyü 
alamadım. Ben senden bu vaat edilenin bana verilmesi için faziletini, 
keremini ve yol göstermeni istiyorum. Hiç kuşkusuz bu iyiliğe karşı-
lık ben de şükrümü ve övgümü, meclislerde ise onun beğeneceği ve 
hoşlanacağı şekilde üstünlüklerini ve faziletlerini açıklarız.”787 

                                                 
785  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	167-69; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/311-12. 
786  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 9; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/195. 
787  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
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İbn Şüheyd’in yukarıdaki sözlerini dikkate alarak onun 
Mu’temen’e yalvardığını söylemek doğru değildir. O, bir yetkiliden	
istekte bulunmanın kibarlığı içinde bu şekilde gayet saygılı ifadeler 
kullanmıştır. Çünkü o birçok yerde, yaratılışı gereği açık sözlü, sabır-
lı, nazik ve olgun bir beyefendi gibi davranmıştır. Aşağıdaki şiiri 
onun bu yöndeki karakterinin açık bir göstergesidir: 

“İzzeti nefis sahibi bir kişi karnı aç olsa bile, kendisini insanlara karşı 
tokmuş gibi gösterir.” 

“İçini yakan açlık ateşine rağmen gözlerinde ve yüzünde mutluluk 
görünür.”788 

Başka bir şiirinde de kendisini şöyle tanıtmaktadır: 
“Ne kötü olaylar beni zayıflatabildi, ne de hiçbir insan benim hoşgö-
rümü hafife alabildi.” 

“Korkunç olayların üzerine korkusuzca giderim ve hiçbir şey beni 
alıkoyamaz. Düşmanım kızgın olsa bile ben yine onun üzerine gide-
rim.” 

“Câhilleri muhatap alarak onlarla konuşmam. Kendi işimi kendim 
görürüm. Günler de benim yardımcımdır.” 

“Düşmanlık en yüksek noktasında olsa bile, sabrımla onun üstüne çı-
kar, büyüklük gösteririm.” 

“Halkın nazarında benim dilim ne çok yumuşaktır, ne de sözümde 
yalan vardır.” 

“Bana kızıp yüz çevireceğini bilsem de, kardeşime bile hak dışında 
hiçbir şey söylemem.” 

“Eğer insanlar arasında yiğit, mert, önder biri olmak istersen sadece 
temiz bir ırz ve doğru söyleyen bir dil gerekir.” 

“İlim sahibi, halk içinde taşıdığı ilimle övünür. Topluluk içinde ise 
iffetle	süslenir.”789 

İbn Şüheyd, hiçbir risalesinde Mu’temen’i methetmediği gibi, 
ondan mal ve mülk istemek için de şiir söylememiştir. Sadece 
Âmirîlerin bu son temsilcisine duymuş olduğu ilgiyi ve minnettarlığı 
samimi bir şekilde ifade etmiştir. Zira daha önce de ifade	 ettiğimiz 
                                                 
788  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 161; İbn Hâkân, Matmah,	s.	17. 
789  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	165;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	192. 



163

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 163 

gibi İbn Şüheyd, Emevîlerden daha çok Âmirîlere yakındı. Bu yüz-
den Âmirîler yönetimden uzaklaştıkları zaman ve aşırı bir tutku ile 
bağlı olduğu Kurtuba’dan ayrılmak zorunda kaldığı zaman duyduğu 
üzüntü ve endişeyi Emevîlerin yıkılışında duymamıştır. Onun için 
Kurtuba’yı kimin yönettiği değil, o içinde yaşadığı sürece Kurtuba 
önemliydi. Bu noktada İbn Şüheyd’in vatan anlayışının bir ülke değil 
de bir şehirle sınırlı olduğunu görüyoruz. O, doğduğu şehir olan Kur-
tuba’dan bir kez ayrılmak zorunda kalmıştır. Mu’temen kendisini 
Belensiye’ye davet ettiğinde, ona yazdığı cevabi mektubunda	bu	da-
veti nazikçe red ettikten	sonra790, Mu’temen’e karşı olan duygularını, 
içinde bulunduğu durumu ve Kurtuba’ya olan sevgisini şöyle ifade 
etmiştir: 

“Kapısında kul olsam, avlusunda çadır kursam, son derece minnettar-
lığımı iletsem, onun methini elimden geldiğince yapmaya çalışsam, 
efendime karşı yerine getirmem gereken hukukun en azını bile yerine 
getirmiş olmam. Fakat bunları yapmam yasaklanmış ve iradem de 
elimden çıkmıştır… Benim kendisinden şikâyetçi olduğum en tuhaf 
şey ise ağzı kokan, dişleri dökülmüş Kurtuba adı verilen bir ihtiyar 
için duyulan üzüntü, öldürücü işkence, tükenen bir sabır ve akan 
gözyaşıdır.” 

“Gençliğime yemin olsun ki, bu piri fâni ihtiyar kadının (Kurtu-
ba’nın) genç bir kız görünümü vardır.” 

“O kadın yaşlılığına rağmen erkeklerle düşüp kalktı.791 Böyle bir ka-
dın olarak ne kadar da güzeldir.” 

“Zayıflığına rağmen akılların onun karşısında dolap beygiri gibi dön-
düğünü görürsün.” 

“O kendi rahatının esiri iken akıllar da onun aşkına esir olmuştur.” 

“Kavanke792 onun boyuna erişmez ve Danye793 de onun naz ve işve-

                                                 
790  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 165; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/207-208;	Vernet,	Litera-

ture Arabe,	s.	114. 
791  Taht kavgalarından dolayı Kurtuba’nın sürekli el değiştirmesine işaret etmek-

tedir. 
792  Kavanke,	Madrid’in doğusunda bir şehir olup günümüzde Cuenca olarak	 ta-

nınmaktadır. 
793  Danye, günümüzde “Denia” olarak tanınmakta olup Valencia’nın güneyinde 

bir	sahil	şehridir. 
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sinden uzaktır.” 

“Oraya olan tutkumdan dolayı hayatımın üzüntü elbisesine bürün-
düm.” 

“Ey benim ona duyduğum üzüntülerim. Onun aşkı uğruna ölmek ba-
na güzel geldi. Kanımla onun toprağını sulamak bana zevk verir.”794 

Kurtuba, İbn Şüheyd için aziz bir vatan, zevklerini yaşadığı şe-
hir, şiiri ve nesri ile beslediği edebî faaliyetlerinin merkezi hüviyetin-
de	idi. 

İbn Şüheyd, kâtipliğin dışında vezirlik dâhil arzuladığı makam-
lara ve edebî unvanlara sahip olmuştur. Ne var ki Endülüs’te ve diğer 
İslâm ülkelerinde büyük yetki ve görevler üstlenen kâtipler arasına 
katılamamıştır. Çok arzulamasına rağmen kendileriyle yakın dostluk 
kurduğu halife ve emirler tarafından kâtipliğe getirilmemiştir. Buna 
en büyük engel, aşağıdaki metinde kendisinin de ifade ettiği gibi ağır 
işitmesi veya kendi deyimiyle bir kâtibin taşıması gereken şartlara 
sahip olmamasıydı: “Ebu’l-Kâsım’ın burnunun şişkin oluşu, benim 
ağır işitmem gibi onun da pörtlek gözlü oluşu, bizi güç duruma sok-
muştur.” 

Sonuç olarak İbn Şüheyd’in kâtip olmasına mani olan sebepler	
arasında ağır işitmesinin rolü olduğuna inanıyorsak da, asıl nedenin 
onun	 gayri ciddi davranışları, başıboşluğu, alaycılığı, müstehcen ve 
dine aykırı edebî ürünleri olduğunu düşünüyoruz. Zira hükümdarlar 
kâtiplik makamları için doğal olarak saygılı, ağırbaşlı ve çevresinde 
itibar gören kişileri tercih etmişlerdir. Oysa İbn Şüheyd’in safahatını 
incelediğimizde bu bakımdan onun hiç de tasvip edilmeyen bir hayat 
tarzı olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

                                                 
794  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 15;	Dîvân, s. 177; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/207-

208. 
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B. İBN ŞÜHEYD’İN ESERLERİ 
İbn Şüheyd’in nesir ve şiir ürünlerinin çoğunun zaman içerisin-

de kaybolduğu ve günümüze çok azının ulaştığı görüşü ağırlık ka-
zanmaktadır. Günümüze ulaşan eserlerinden onun şair ve yazarlık 
yanında eleştirmen kişiliğe de sahip olduğunu öğreniyoruz. 

İbn Hayyân, İbn Şüheyd’in nükte, güldürü, alay ve eleştiri tü-
ründe kısa ve uzun birçok risalesi olduğunu söylüyorsa	da,	bunlardan	
çok azı günümüze ulaşmıştır. Bize göre İbn Şüheyd’in eserlerinin 
özellikle de şiirlerinin büyük bir kısmının günümüze ulaşmamasının 
başlıca sebebi, şiirlerinin birçoğunu irticalen söylemiş olmasıdır. Bu 
durum, şiirlerin ezberlenmesine veya kaydedilmesine imkân verme-
diği için kaybolmalarına yol açmıştır.  

1. Bilinen Eserleri 

a. Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’ 
İbn Şüheyd’in bu eserinden günümüze sadece İbn Bessâm’ın 

naklettiği bölümler ulaşmıştır.795 İbn Bessâm’ın, bu risalenin ne ka-
darına yer verdiği veya ne kadarını nakletmediği konusunda aydınla-
tıcı bir bilgiye sahip değiliz.  

İbn Bessâm’ın naklettiği bölümlerden yola çıkarak,	 risalenin	
muhtevasına geçmeden önce, eserin isminde yer alan tevâbi’ ve	
zevâbi’ kelimelerinin anlamlarını vermek istiyoruz. 

Tevâbi’, insanı seven ve her gittiği her yerde onu takip eden cin 
anlamına gelen tâbi’a kelimesinin çoğuludur.796 Kanaatimizce İbn	
Şüheyd, bu kelime ile sevdiği ve üstünlüğünü kabul ettiği şair ve 
ediplerin var olduğunu kabul ettiği cinlerini kastetmektedir.  

Zevâbi’, şeytan veya kötü ruhlu cin anlamına gelen zevbe’a ve-
ya zâbi’a kelimesinin çoğuludur.797 İbn Şüheyd’in, risalesinde belirli	

                                                 
795  Mubarek,	 en-Nesru’l-fennî,	 I/318;	 II/386;	 La Prose Arabe,	 s.	 233;	 Abbas,	

Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî, I/334; Epalza, “Ibn Suhayd”, Awraq,	V-VI/291. 
796  el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmusu’l-muhît,	III/8. 
797  el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmusu’l-muhît,	III/34. 
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bir şahsa isnat etmediği bu tabiri, kendisine kötülük yapan düşmanla-
rını ve edebî konularda eleştiri yağmuruna tuttuğu şahsiyetlerin cinle-
ri için kullandığı kanaatindeyiz. 

i. Eserin Muhtevası 
Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’i müstakil bir eser hâlinde	neşre-

den	Butrus	el-Bustânî, risaleyi bir giriş ve dört bölüme798 ayırmıştır: 

Giriş: Burada İbn Şüheyd, arkadaşı Ebû Bekr İbn Hazm’a gön-
derdiği mektupta nasıl öğrenim gördüğünü, çok az bir göz gezdirme 
ile anlayış damarlarının nasıl kabardığını anlatmaktadır.799 Daha	son-
ra, çok sevdiği bir arkadaşının ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü, ona 
ağıt yakarken mersiyeyi tamamlayamadığını, bir başka deyişle dilinin 
tutulduğu bir anda Zuheyr b. Numeyr800 isminde	bir	cinin	kendisine	
göründüğünü, onun verdiği ilhamla şiirini tamamladığını ve arkadaşı 
olmayı arzuladığını, cinin kendisine ne zaman isterse gelebileceğini 
söylediğini ifade etmektedir.801 

Birinci Bölüm: İbn Şüheyd, cin arkadaşı Zuheyr b. Numeyr’den 
kendisini cinlerin toprağına götürmesini ister. Cinlerin toprağına var-
dıklarında cin ona öncelikle kimleri görmek istediklerini sorar. Bu-
nun üzerinde İbn Şüheyd, “Sıralamada hatipler önceliğe sahiptir. Fa-
kat ben şairlere daha fazla ilgi	 duyuyorum” deyince, İmru’u’l-Kays 
ve	Tarafa’nın802 tâbi’alarını (cinlerini) ziyaret ederler.803 Daha	sonra,	

                                                 
798  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	71-73. 
799  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246. 
800  İbn Şüheyd, bu cini kendi sülâlesi olan Eşca’ kabilesinin cini olarak tanıtmak-

tadır. Bk. İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 72, 89; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/247;	Ab-
bas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/335. 

801  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 89; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/247. 
802  Cahiliyye dönemi muallâka şairlerinden olan Tarafa b.	 el-Abd b. Sufyân b. 

Sa’d (ö. 550?) hakkında geniş bilgi için bk. Tarafa, Dîvân,	s.	5-10; İbn Kutey-
be, eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/117-126;	Brockelmann,	GAL,	 I/14-5;	Suppl.,	 I/45-6;	
ez-Zirikli,	 el-A’lâm, III/324; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	 V/40;	 Blachere,	
Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	s.	327-28;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	I/114-127;	Zey-
dan,	 Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye,	 I/112-113; eş-Şınkitî, Şerhu’l-
muallakati’l-aşr,	s.	19-24. 

803  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 72, 87, 91; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/248. 
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Abbasîler dönemi şairlerine yönelmek ister ve Ebû Temmâm’ın 
tâbi’ası ile buluşmaya giderken, yolda cahiliyye	dönemi şairlerinden 
Kays	 b.	 el-Hâtim’in804 tâbi’ası ile karşılaşır. Ebû Temmâm’ın ve 
hamriyât şairi Ebû Nuvas’ın tâbi’aları ile devam eden bu ziyaret, el-
Mütenebbî’nin805 tâbi’ası ile son bulur.806 Bu	ziyaretlerde	Zuheyr	b.	
Numeyr, ziyaret etmek istedikleri şairlerin rumuzu durumundaki bir 
sözcüğü veya şiirlerinden bir beyti okumak suretiyle onların 
tâbi’larını çağırır. Gelen tâbi’a, öncelikle İbn Şüheyd’den şiirlerini 
okumasını isterse de, o bunu reddederek öncelikle tâbia’nın okumaya 
başlamasını ister. Tâbi’a temsil ettiği şaire ait bir veya birkaç beyit 
okuduktan sonra İbn Şüheyd kendisine ait kasîde veya şiirlerden 
tâbi’anın beğeneceği bir parça okur. Tâbi’a da ona, “Git, sana icâzet 
verdim”, “Git, sen icâzet almışsın” dedikten veya buna benzer bir söz 
söyledikten sonra807 konuşma sona erer. 

Bu sahnede, İbn Şüheyd’in yolda tesadüf ettiği Kays b.	 el-
Hâtim’i istisnâ edersek, sadece kendi dönemlerinin ünlü şairleri kar-
şımıza çıkar. Fakat İbn Şüheyd’in değer verdiği bilinen Abbâsîler 
dönemi şairleri Beşşâr b. Burd ve Müslim b. Velîd’e bu bölümde 
neden yer vermediğini bilemiyoruz.	 

İkinci Bölüm: İbn Şüheyd bu bölümde hatipler ismini verdiği 
yazarlarla buluşmak istiyor.808 Birinci bölümde kendisinin de ifade 
ettiği gibi, şairlere daha fazla ilgi duymasaydı, önce hatiplerle görü-
                                                 
804  Cahiliyye döneminde doğup İslâmî dönemde ölmesine rağmen İslâmiyet’i 

kabul etmeyen kabile şairi Kays b.	el-Hâtim b. Amr (ö. 620?) hakkında geniş 
bilgi için bk. ez-Zirikli,	 el-A’lâm, VI/55; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 
VIII/135;	 Blachere,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 s.	 343-44;	 Brockelmann,	 GAL, 
I/19;	Suppl.,	I/56;	Zeydan,	Târîhu’l-adâb,	I/130. 

805  Nebîlik iddiasında bulunduğu için “el-mütenebbî” olarak lâkaplandırılan 
Abbâsîler dönemi şairlerinden olan Ebu’t-Tayyib	 Ahmed	 b.	 el-Huseyn (ö. 
354/965) hakkında geniş bilgi için bk. İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/62-66; İbnu’l-
İmâd, III/13-16;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/86-8;	 Suppl.,	 I/138-42;	 el-Bustânî, 
Udebâu’l-Arab,	II/309-362;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	 I/110-111;	Zeydan,	Târîhu’l-
adâb,	II/555-59; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	I/201-204; Şevki Dayf, el-Fen 
ve mezâhibuhu fi’ş-şi’ri’l-Arabî,	303-349. 

806  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 72; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/265. 
807  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	93, 95, 97; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250-53. 
808  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	72. 
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şecekti. Bu husus, bir eleştirmen olarak onun nesircilere verdiği öne-
mi	 yansıtmaktadır. Zuheyr b. Numeyr ile münazara yapmak üzere 
ziyaretlerine giderek bazı tâbi’alarla bir çimenlikte toplantı yaparlar. 
Bu	toplantıda el-Câhiz ve	Abdülhamid b. Yahyâ el-Kâtib’in tâbi’aları 
da bulunur. İbn Şüheyd’e secîe olan tutkusundan ötürü sitem ederler. 
Kendisini savunmaya kalkıştığında, Abdülhamid’in tâbi’ası İbn Şü-
heyd’i sertçe azarlar. Bunun üzerine İbn Şüheyd, ona kaba ve bedevî 
üslûbundan ötürü ayıplayarak karşılık verir.	 Abdülhamid’in tâbi’ası 
bu cevap karşısında tebessüm ederek onu hoş karşılar. Daha sonra 
İbn Şüheyd bir risalesini okur, onlar da risaleyi güzel bulduklarını 
ifade ederler. İbn Şüheyd, el-Musta’în nezdinde kendisine haset edip 
aleyhinde çalışanları onlara şikâyet	 eder.809 Daha sonra İbn Şü-
heyd’in aleyhinde çalışanlardan Ebu’l-Kâsım b.  el-İflîlî’nin tâbi’ası 
görünür ve İbn Şüheyd’e üstünlük taslayarak “beyân” konusunda	
münazaraya girişir. İbn Şüheyd de ona karşılık verir. Bu sırada İbn 
Şüheyd, aralarına giren	 Bedî’u’z-zaman’ın tâbi’asına suyun tasviri	
hakkında çok güzel bir şiir okur; öyle ki tâbi’ayı mahcup duruma 
düşürürler. Bu olaylara şahit olan Abdülhamid	 ve	 el-Câhiz’in 
tâbi’aları İbn Şüheyd’e şairliği ve hatipliği konusunda icâzet verir-
ler.810  

Üçüncü Bölüm: Bu sahnede İbn Şüheyd ve tâbi’ası cinlerin 
oluşturduğu bir edebî mecliste hazır bulunurlar. Mecliste meşhur şair 
en-Nâbiğa’nın bir beyti üzerinde tartışma yapılır. en-Nâbiğa’nın se-
viyesine ulaşamayan bazı şairler bu beytin anlamı hakkında görüş 
beyan	 ederlerken, bazı cinler de (aynı anlamı taşıyan) bazı beyitler 
söylemeye çalışırlar.811 Sonunda İbn Şüheyd’in şiiri en-Nâbiğa’nın 
şiirinden daha üstün gelir. Daha sonra bir cin, İbn Şüheyd’den el-
Mütenebbî’nin şiiri gibi akıcı ve fasih bir şiir söylemesini ister. İbn 
Şüheyd de dedelerinin, babasının, amcasının ve kardeşinin şair ol-
duklarına işaret eden bir şiirini okur.812 

Dördüncü Bölüm: Bu sahnede İbn Şüheyd ve tâbi’ası Zuheyr 
                                                 
809  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	72-73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/268-273. 
810  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273-78. 
811  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/284. 
812  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/294-96. 
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cinlerin toprağına giderler. O arada	cinlerin	katırlarının ve eşeklerinin 
bir toplantısına şahit olurlar. Toplantıda âşık olan bir katır ve bir 
eşek, söyledikleri şiirler üzerinde aralarında ihtilâf çıkınca İbn Şü-
heyd’i hakemlik yapmaya davet ederler.813 Orada bulunan bazı katır-
larla insanların yaşadıkları dünya hakkında konuşurlar.814 Daha	sonra	
ünlülerden birinin tâbi’ası bir su havuzunda kaz815 şeklinde İbn Şü-
heyd’in karşısına çıkar. Garib kelimeler ve nahiv konusunda kendi-
siyle tartışmak ister. Bunun üzerine İbn Şüheyd, onun basitliğine ve 
ahmaklığına işaret ederek kazı tersler.816 

ii. Eseri Yazma Nedeni 
Butrus	el-Bustânî, İbn Şüheyd’in bu risaleyi yazma nedenlerini 

şöyle açıklamaktadır: 

“İbn Şüheyd’in, hasetliklerinden ve kötülüklerinden dolayı ta-
hammül edemeyeceği oranda kendisine zarar ve sıkıntı veren birçok 
düşmanı vardı. Onların edebiyat yeteneklerinin yetersiz olduğunu 
göstermek için şiir, nesir ve edebî sanatlardaki ürünlerini ve görüşle-
rini sergilemek suretiyle onlarla mücadele yoluna gitmiştir.” Bundan 
dolayı da, kanaatimizce İbn Şüheyd’in et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’deki	
hedefi vezir, edip, siyasetçi ve kâtiplerden oluşan ve kendisini şiddet-
li bir şekilde eleştiren düşmanlarını yaralamak ve onlarla yarışma 
gayesinden başka bir şey değildir. Bu yüzden batılı şarkiyatçılardan 
Van	Gelder, “İbn Şüheyd’in eleştirmenlere tahammülü yoktu”817 de-
mektedir. Gerçekte bu eseriyle, kendisini eleştirenlere bilgisi ile ce-
vap	vererek	kendisini	 savunması yanında, İbn Şüheyd hem çağdaşı, 
hem de daha önceki edip ve şairlerin ilham perileri ile buluşarak on-
lara karşı üstünlük sergilemekten de geri kalmamıştır.  

                                                 
813  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 73; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/297. 
814  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 74; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/298. 
815  İhsan Abbas, İbn Şüheyd’in ismini açıkça zikretmediği bu kişinin tâbi’asını kaz 

şeklinde göstererek onu eleştirdiği ve bu ifade ile o şahsın kaz kafalı ve ahmak	
olduğuna işaret ettiğini belirtir. Bk. Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/340. 

816  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 74; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/300. 
817  Gelder,	Studies in Arabic Literaturre,	s.	110. 
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Küçüklüğünden beri şiir ve nesirle yakından ilgilenen818 İbn 
Şüheyd, ilk şiirini on iki yaşında kaleme almıştır.819 Edebî yeteneğini 
ve kişiliğini tekâmül ettirmede kendilerinden fazlasıyla istifade ettiği 
Arap edebiyatının ünlü simalarını incelemiş ve bunların birçoğuna da 
eserinde yer vermiştir. Yeteneğini göstermek için kaleme aldığı edebî 
ürünlerinin hocalarının ve arkadaşlarının beğenisini kazanması820, 
rakiplerinin kalbinde kendisine karşı haset tohumlarının doğmasına 
neden olmuştur. Gururlu kişiliği onu, bu ürünlerini daha önce benzeri 
görülmemiş bir kitapta toplayarak, hasımlarından daha üstün olduğu-
nu ispatlamak için şiir, nesir ve belâgat alanında ne kadar yetenekli 
olduğunu ortaya koymak suretiyle onlarla yarışma yoluna gitmiştir. 
Bize göre İbn Şüheyd’in bu eseri, oldukça genç bir yaşta olmasına 
rağmen kendisine seçtiği amaç uğruna meydana getirdiği dâhiyane 
bir	eserdir. 

et-Tevâbi’i incelediğimizde, İbn Şüheyd’in edebî yeteneklerini 
sergilemek için zaman zaman edebî sanatlar ve bir edebiyatçının sa-
hip olmasını gerektiren şartlar hususundaki görüşlerini821 sergilerken,	
farklı ve net bir görüş ortaya koymak istemediği görülür. O,	hedefine	
ulaşmak için doğuluların alışılagelmiş üslûplarını takip ederek onla-
rın icâzetlerini talep etmekle yetinmiştir. Bir başka deyişle, onlardan	
istifade ettiğini itiraf ederken, öte yandan kendisini de takdir etmele-
rini beklemiştir. 

iii. Kahramanları 
İbn Şüheyd’in yukarıda bahsettiğimiz şair ve ediplerle buluşma-

ları, onlarla münazara ve tartışmaları, onlarla yarışma yapması ve 
onlardan icâzet talep etmesi, bizzat bu şair ve ediplerin kendileriyle 
gerçekleşmemiştir. Bu sahneler, İbn Şüheyd’in tâbi’ası ile o şair ve 
ediplerin tâbi’aları arasında vuku bulmuştur. 

İbn Şüheyd, karşılaştığı şair ve ediplerin tâbi’alarını farklı farklı 

                                                 
818  İbn Şüheyd,	et-Tevâbi’, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246. 
819  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	26;	Dîvân, s. 121; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
820  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 114; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/267. 
821  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	49-51;	Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	235-37. 
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tasvir etmiştir. Bazı tâbi’alar iyi ve güzel olarak tasvir edilirken, bazı-
ları da kötü ve çirkin olarak tasvir edilmiştir. Kaynağını kesin olarak 
tespit edememekle birlikte, bu farklı tasvirleri ya kendi dönemine	
ulaşan bazı bilgilere dayanarak ya da ele aldığı şahsiyetin kendi naza-
rındaki değerini göstermek için yapmıştır. Onun bazı önemli kişilerin 
tâbi’alarını tasvirleri şöyledir:	 

İmru’u’l-Kays’ın tâbi’ası Uteybe b. Nevfel’i, alev gibi yanan 
sarı bir atın üzerindeki süvari822;	 Tarafa’nın tâbi’ası Antara b.	 el-
İclân’ı, elinde mızrak, üstünde ipek bir elbise ve güzel bir kılıç ku-
şanmış yakışıklı bir genç823;	 Kays	 b.	 el-Hâtim’in tâbi’ası Ebu’l-
Hattâr’ı, kartal gibi bir atın üzerindeki süvari824; Ebû Temmâm’ın 
tâbi’ası Attâb b. Hafnâ’yı, iyi şiir söyleyemediği hâlde, ‘Sen iyi söy-
lüyorsun’ dendiğinde utanan, geceleyin suya düşmüş ay parçası gibi 
bir genç825;	el-Buhturî’nin tâbi’ası Ebu’t-Tab’ı, alev gibi bir atın üze-
rinde elinde mızrak olan bir delikanlı826; Ebû Nuvas’ın tâbi’ası Hüse-
yin	 ed-Dennân’ı, çiçeklerin üzerinde içki tulumuna yaslanmış, on 
günden beri içki içen, bıyıkları ve sakalı uzamış, elinde kadehi, etra-
fında câriyeler olan pejmürde vaziyette bir ihtiyar827;	 el-
Mütenebbî’nin tâbi’ası Hârise b.	 Mugalles’i, başında sarı kuyruklu	
kırmızı bir sarık, elindeki mızrağı çenesine dayamış, kumlar üzerinde 
çivilenmiş gibi duran dimdik bir atlı828;	 el-Câhiz’in tâbi’ası Ebû 
Uyeyne	Utbe	b.	Arkam’ı başında beyaz bir külâh, patlak gözlü, kel 
kafalı bir ihtiyar829 olarak	tasvir	ederken,	Abdülhamid’in tâbi’ası Ebû 
Hubeyre830 ve Bedî’ü’z-zaman’ın tâbi’ası Zubdetü’l-Hikâb’ı831 hiç 
tasvir etmemektedir. İbn Şüheyd’i böyle davranmasının sebebi, ya bu 
iki edibe duyduğu saygı ya da onların fizikî yapıları hakkında her-

                                                 
822  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	92; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/249. 
823  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 93; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250. 
824  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 96; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/252. 
825  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 98; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/253. 
826  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 102; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/257. 
827  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 105; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/259. 
828  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	111-12; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/265. 
829  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 115; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/267-68. 
830  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 117; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/269. 
831  İbn Şüheyd,	et-Tevâbi’, s. 128; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/276. 
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hangi bir bilgiye sahip olmayışı olabilir. Tasvirlerini yaptığı şahsiyet-
lerden İbnu’l-İflîlî’nin tâbi’ası Enfu’n-Nâka b. Ma’mer’i ise orta boy-
lu, kır saçlı, şişkin burunlu ve kasılarak yürüyen biri832 olarak	tasvir	
ederken, arkadaşlarından biri olduğunu tahmin ettiğimiz Ebû İshak b. 
Humâm’ın tâbi’ası Ebu’l-Âdâb’tan833 ve muhtemelen tanınmış bir 
kişiyi kaz834 olarak	tasvir	etmektedir. 

İbn Şüheyd, risalede Kays b.	el-Hâtim ve İbnu’l-İflîlî dışındaki 
şiir ve nesir üstatlarından hürmetle bahsetmekte ve her vesile ile on-
lara karşı duyduğu saygıyı dile getirmektedir. Hayalinde canlandırdı-
ğı ve hedeflediği edebî mevkii göz önüne aldığımızda, İbn Şüheyd’in 
yukarıda zikrettiğimiz edip ve şairleri, özellikle Abdülhamid835,	Buh-
turî836 ve Bedî’ü’z-zaman’ı837 muhatap	 almasının anlamlı olduğu 
kanaatindeyiz. 

İbn Şüheyd, kendilerini beğendiği veya üstünlüklerini kabul	et-
tiği şairler tarzında şiir söylemeyi hedeflediğinde, cinler vadisinde 
eğlenceli ve edebî bir ortamda cereyan eden şiir yarışmaları canlan-
dırmaktaydı. İmru’u’l-Kays, Bizans’a giderken838 söylemiş olduğu 
kasîdesine839 alışılmış tarzda kalıntılara ağlamakla başladıktan sonra 
geceyi, atını ve savaştığı silâhları tasvir etmektedir. Daha sonra Tara-
fa, kendisinden önceki şairler tarzındaki kasîdesini söylerken840,	Kays	
b.	el-Hâtim ise kasîdesinde kalıntıları, sevgilisini vasfetmekte ve aş-
kını dile getirmektedir. 

Daha sonra muhdes şairlerden klasik Arap kasîdesinin iskeleti-
                                                 
832  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 124; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273-74. 
833  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 131; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/278. 
834  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	148-50; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/298. 
835  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	115-16; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/269-70. 
836  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 102; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/257. 
837  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 127; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/276. 
838  Bilindiği üzere İmru’u’l-Kays, öldürülen babasının intikamını almak için ge-

rekli yardımı temin edebilme ümidiyle Bizans’a gitmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bk. İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	92;	Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	III/239-
41. 

839  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 92; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/249. 
840  Tarafa, Dîvân, s. 79; İbn Şüheyd,	 et-Tevâbi’, s. 94; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/250. 
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ne riayet eden Ebû Temmâm841, Buhturî842 ve Ebû Nuvâs843 kasîdele-
rini	okurlar.	el-Mütenebbî’ye gelindiğinde ise İbn Şüheyd yağmur ve 
yıldırım gibi tabiat olaylarını844 tasvir ettiği kasîdesini okur. 

Bunlardan sonra İbn Şüheyd, kendi zamanına kadar Arap ede-
biyatının izlemiş olduğu gelişmeler hakkında ileri sürdüğü görüşlere 
yer	verir. O, bu tespitleri yaparken bir şair veya bir edîbin sahip ol-
ması gereken edebiyat bilgisine ve yeteneğe sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. Özellikle et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’i bu açıdan değerlen-
dirdiğimizde, bu eserde yer verdiği manzum ve	 mensur parçaların 
çoğunu genç yaşında kaleme almış olmasına rağmen onun edebî eleş-
tiri yönünden takdire şayan tespitler yaptığını görüyoruz. 

iv. Yazılış Tarihi 
İbn Şüheyd’in bu risaleyi Ebû Bekr b. Hazm’a hitaben yazmış 

olması845, eserini genç yaşlarda kaleme aldığını göstermektedir. Çün-
kü Ebû Bekr b. Hazm 401/1011 yılında vefat ettiğinde846, İbn Şüheyd 
yirmi yaşları civarında idi. Risalede bu görüşü destekleyen birçok 
işaret bulunmaktadır. İbn Şüheyd, risalenin başında Ebû Bekr b. 
Hazm’a hitaben şöyle demektedir: 

“Allah aşkına Ebû Bekr! Gerçeğin püf noktasını keşfettiğini 
edindiğin arkadaşına baktığında, onun gökyüzünün bir tarafını tuttu-
ğunu, güneş ve ayın arasını nesri ile birleştirdiğini, şiirleri ile de gök-
teki iki kutup yıldızının arasını doldurduğunu görürsün. Buna benzer 
bir takım şeyler söyledikten sonra sen de şöyle dedin: Çocuğa hüküm 
nasıl verildi. Sözün hurma dallarını salladı ve ona taze hurmalar düş-
tü. Eğer ona kötülük yapmak için şeytan ve kötü cinler geliyorsa da, 
yemin	ederim	ki	onu	destekleyen	bir	iyi, bir de kötü cin vardır.”847 

                                                 
841  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 98; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/253. 
842  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 102; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/257. 
843  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	104-105; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/260-61. 
844  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s.	 112;	 Dîvân,	 s.	 128-131; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/265. 
845  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 87; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/245; “Ibn Suhayd”, EI, 

III/939;	Heykel, el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	380. 
846  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	48;	Esad,	Masâdiru’d-dirâse,	I/227. 
847  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 87; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/245-46. 
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Risalenin başka bir yerinde el-Mütenebbî’nin tâbia’sı İbn Şü-
heyd’e şöyle der: “Şayet bu daha fazla yaşarsa, ağzından daha nice 
inci taneleri dökülecek.”848 Cinler vadisinde karşılaştığı katır da İbn 
Şüheyd için, “Çocukluğu geride bıraktı”849 demektedir. 

Risaleden naklettiğimiz yukarıdaki ifadeler, İbn Şüheyd’in et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’i genç bir yaşta kaleme aldığını göstermektedir. 
Ancak risalesine son şeklini arkadaşı Ebû Bekr b. Hazm’ın ölümün-
den (401/1011) önce verdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, risa-
lede 401/1011 tarihinden sonraki dönemlere ait bazı haberler ve şiir-
lerin de bulunduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bunlar arasında, Ali 
b. Hammûd döneminde 407/1016 yılında hapsedilmesi850 sırasında 
yazdığı şiiri851, 420/1029 yılında Zâhirî görüşü benimseyen İbn 
Hazm’ın Şafiî mezhebinden olduğuna işaret ettiği şiiri852, İbn Ab-
de’nin ölümü üzerine söylediği mersiyesi853 ve İbn Zekvân’ın ölü-
müne işaret etmesini854  sayabiliriz.	 Butrus	 el-Bustanî, bu bilgilere 
dayanarak, “İbn Şüheyd risalesini 414/1023 yılında, yani otuzundan 
sonra yazdı”855  demektedir. 

İbn Şüheyd’in risalesini genç yaşta kaleme aldığını gösteren	bir	
başka işareti ise şu olayda görmekteyiz. Câhiz’in tâbi’ası kendisine, 
“Diğer insanlardan dolayı mükâfat görmediğin ve sana karşı yapılan 
saldırı ve itirazlardan yılmadığın bize haber verildi.	Onlardan	hangisi	
sana karşı acımasız olanıdır?” şeklindeki sorularına İbn Şüheyd şöyle 
cevap vermektedir: “İlk ikisi evleri yakın olan komşulardır. Üçüncü-
sü ise felâket getiren ve efendilerin sırtından geçinen kişidir. Mus-
ta’în’in nezdinde bana dil uzattı ve hasetçilerden biri de ona yardım 

                                                 
848  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 114; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/267. 
849  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 149; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/298. 
850  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 149; İbnu’l-Abbâr, İ’tâbu’l-Küttâb,	s.	203;	Peres,	La 

Poesia Andolouse,	s.	108. 
851  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 17,	 21;	 Dîvân,	 s.	 41-44; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/263. 
852  Dickie, “Ibn Suhayd”, el-Andalus, XXIX/279. 
853  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	100;	Dîvân,	s.	143-45; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263. 
854  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 109; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263. 
855  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	70. 
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etti.”856 Bu metinden de anlaşılacağı üzere, İbn Şüheyd’in risalesini	
Süleyman b. Hakem el-Musta’în döneminde yazdığı ağırlık kazan-
maktadır. Zira el-Musta’în, 401-401/1009-1010	 ve	 404-407/1013-
1016 tarihlerinde iki kez tahta çıkmış ve 407/1016 yılında vefat et-
miştir.857  Dolayısıyla risalenin yazılışının her halükârda 407/1016 
yılından önceki bir tarihe tekabül ettiği görülmektedir. 

İbn Bessâm’ın, eserin iskeletini bozmadan ondan bazı manzum 
ve	mensur	parçalar çıkarmış olması gerçeğinin858 yanısıra, risalenin	
genel anlamını bozmadan bazı manzum ve mensur parçaların ona 
bilâhare	ilâve edilmiş olması da mümkündür. 

Zira bu tür bir risaleye bazı şiir ve nesir bölümlerinin sonradan 
eklenmesi, risalenin muhtevasını etkilemeyeceği gibi, zamanın olay-
larını bilmeyen veya önem vermeyen okuyucu da bunları fark etme-
yebilir. Örneğin, “Bana başka etkileyici şiirlerinden oku dedi ve ben 
de okudum”859 veya “Bundan daha etkileyici ve daha fasih mersiyen-
den oku”860 ya da “Cehderriyenden oku”861 şeklindeki cümlelerden 
sonra,	 risalenin aslında olmayan manzum ve mensur parçaları ekle-
mek hiç de zor değildir. 

Verdiğimiz bilgilere dayanarak, İbn Şüheyd’in risalesine ilk 
şeklini 401/1011 yılından önce verdiğini862,	 ancak	 daha	 sonraki	 dö-
nemlerde ya kendisi ya da arkadaşları tarafından ona birtakım yeni 
ilâve parçaların eklenmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Bu, çok garip-
senecek bir durum değildir. Zira bilindiği gibi, Arap kâtip ve yazarla-
rından bazıları, telif ettikleri eserlerini bilâhare düzeltme yoluna git-
mişler veya eski metinler üzerinde hiç değişiklik yapmadan bazı 
ilâvelerde bulunmuşlardır. Meselâ, el-Mes’ûdî (ö. 346/957)863 

                                                 
856  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/273. 
857  İbn Haldûn, el-İber,	IV/150-51;	Hitti,	İslâm Tarihi,	III/846. 
858  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193. 
859  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 100; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
860  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 109; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263. 
861  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 109; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263.	 
862  Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	233. 
863  Ünlü tarihçi Ali b. el-Huseyn	b.	Ali	el-Mes’ûdî ve eserleri hakkında geniş bilgi 

için bk. İbnu’l-İmâd, II/371; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zünûn,	 II/1658-59;	 ez-
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Murûcu’z-zeheb’i864 332/943 yılında telif etmiş olmasına rağmen, 
336/947 yılında eserini yeniden ele alarak son şeklini vermiştir.865 
Buna benzer bir durum Ebû Muhammed b. Hazm’da da	görülmekte-
dir.	 

İbn Hazm Risâle fî fadli’l-Endelüs866 diye tanınan risalesinde, 
“Bizdeki belâgatçilerden Ahmed b. Abdilmelik b. Şüheyd arkadaşı-
mız ve dostumuzdur. Halen hayatta olup orta yaşlardadır”867 sözleri	
ile 426/1034 yılında vefat eden İbn Şüheyd’in hayatta olduğuna işaret 
ederken, risalesini göndermek istediği İbnu’r-Rebîb’in (ö. 
430/1038)868 ölmüş olduğunu belirtmektedir.869 Oysa kaynaklar, Ebû 
Ali	 b.	 er-Rebîb’in 430/1038 yılında, yani İbn Şüheyd’den dört yıl 
sonra öldüğünü nakletmektedirler. Bundan da İbn Hazm’ın, risalesini 
426/1034 yılından önce yazmış olduğu ve birkaç yıl sonra da risaleyi 
tekrar ele alıp içeriğine dokunmadan sadece mukaddimesini değiştir-
diği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Buna	benzer	bir	durumun	et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’ için de geçerli 
olabileceğini düşünürsek, İbn Şüheyd veya başka biri tarafından risa-

                                                                                                                 
Zirikli,	 el-A’lâm, V/87; Kehhâle, Mu’cem,	 XII/80-81;	 Brockelmann,	 GAL, 
I/150-52;	Suppl.,	I/220-21;	Zeydan,	Târîhu’l-âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye,	II/624-
25. 

864  Bu eser, kısa ve öz olarak kâinatın yaratılışı, peygamberler tarihi, denizler, kara 
parçaları ve buralardaki acayiplikler, eski milletlerin tarihi ve bunların dinleri 
hakkında bilgi verdikten sonra, Hz. Peygamber’den, halifelerden ve İslâm tari-
hinden	bahseder.	Bk.	el-Mes’ûdî, Murûcu’z-zeheb, I, mukaddime; Katib Çele-
bi,	 Keşfu’z-zunûn,	 II/1658-59;	 Zeydan,	 Târîhu’l-âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye, 
II/624-25. 

865  el-Mes’ûdî, Murûcu’z-zeheb,	I/1;	Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zünûn,	II/1659. 
866  Endülüslü ünlü fıkıh âlimi Ebû Muhammed Ali b. Sa’îd b. Hazm’ın bu eseri 

hakkında geniş bilgi için bk. Halife, İbn Hazm el-Endelüsî,	 s.	174-179;	Broc-
kelmann,	GAL, Suppl.,	I/693-94;	Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/347-362. 

867  Halife,	 İbn Hazm el-Endelüsî, s. 175; Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/178;	 Abbas,	
Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/348. 

868  Endülüslü edebiyatçılardan Ebû Ali el-Hasan	b.	Muhammed	b.	er-Rebîb hak-
kında geniş bilgi için bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/133-36; Makkarî, Nefhu’t-
tîb,	 II/301-302;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 IV/465-67;	 Abbas,	 Târîhu’l-
edebi’l-Endelüsî,	I/81,	348;	Halife,	İbn Hazm el-Endelüsî,	s.	173	vd. 

869  Halife,	İbn Hazm el-Endelüsî,	s.	174. 



177

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 177 

lenin muhtevasına dokunmadan bir takım ilâvelerin yapılmış olabile-
ceği ihtimal dâhilinde görülmektedir. 

v. Etkilendiği Kaynaklar 
İbn Şüheyd’in risalesinin ele aldığı konular, anlattığı olaylara 

seçtiği kahramanlar ve bu olaylara mekân olarak seçtiği yerler bakı-
mından Arap edebiyatında ilk olduğu870 konusunda, araştırmacılar 
büyük çoğunlukla ittifak etmişlerdir. Ancak yine de onun bu hususta 
başkalarından etkilendiğini söylememek mümkün değildir. Onu böy-
le bir risale yazmaya iten, kendisinde bu fikri uyandıran veya kendi-
sini etkileyen bazı faktörlerin olduğu inkâr edilemez.	 O	 hâlde, İbn 
Şüheyd’in eserini telif etmek için kimlerden veya hangi eserlerden 
etkilendiği ya da nereden ilham aldığı sorusu akla gelmektedir. Bu 
soruya verilecek en kısa cevap, bu fikri kendi kendisine bulduğu şek-
linde olabilir. Ancak İbn Şüheyd’in yetiştiği kültürel ortam ve bu 
ortamın tarihsel kökenleri, onun bazı kişi, akım ve olaylardan	 etki-
lenmesinin normal ve mümkün olduğunu göstermektedir. Bu konuda 
araştırmacılar bazı kanaatler ileri sürmüşlerdir. 

Bu kanaatlerden biri, İbn Şüheyd’in III. Abdurrahman döne-
minde başlayan tercüme faaliyetleri871 çerçevesinde,	 Latince’den 
Arapça’ya çevrilen	 Yunanca eserlerden etkilenmiş olabileceğidir. 
Ahmed	Dayf bu konuda, “Görünen	odur	 ki,	Yunan felsefesinin İbn 
Şüheyd üzerinde büyük etkisi vardır. Üslûbu	Eflatun’un (M.Ö. 428-
347)872 kitaplarında kullandığı üslûba benzemektedir. Zira bu üslûp, 
Arap dilindeki üslûplar arasında yeni bir görünüm içindedir”873 de-
mektedir.	H.	 Peres ise, bu görüşe paralel olarak, hiçbir kesin tarafı 
olmamakla	 birlikte	 Eflatun	 ve	 Aristo gibi Yunan düşünürlerinden 

                                                 
870  Watt,	A History of Islamic Spain,	s.	124;	Peres,	La Poesie,	s.	38;	Ahmed	Dayf, 

Belagatu’l-Arab,	s.	44. 
871  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/67. 
872  Yunan filozofu	 Eflatun (Plato) hakkında geniş bilgi için bk. “Platon”, EB, 

XVIII/48-64; “Platon”, DG,	IX/231-33; “Platon”, NLU,	I/498.	 
873  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	44. 
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etkilenmiş olabileceğini874 ileri sürmektedir. O, bu fikrini İbn Şü-
heyd’in Hıristiyanlar ile münasebetlerine875 dayandırmakta ve onlar	
vasıtasıyla Yunan eserlerine vâkıf olduğunu zikretmektedir.876 Pe-
res’in, İbn Şüheyd üzerindeki Yunan kaynaklı eserlerin etkisini da-
yandırdığı kanıtlardan biri de, III. Abdurrahman’ın vezirlerinden olan 
dedesi	 Ahmed	 b.	 Abdülmelik’in877 Bizans’tan Kurtuba’ya giden ve 
burada uzun bir süre kalan elçilerle yakın teması sonucu Yunan felse-
fesi ve filozofları hakkında bilgiler edinmiş olabileceği ve bunların da 
babası tarafından İbn Şüheyd’e aktarılmış olabileceğidir.878 Ancak	
bütün bunlar, ispatlanmamış birer varsayımdan öteye geçememekte-
dir.	 

Bize göre onu böyle bir eser telif etmeye iten asıl sebep,  arka-
daşı Ebû Bekr b. Hazm’ın İbn Şüheyd’i kastederek, “Yemin ederim	
ki, hiç kuşkusuz onun yardımına koşan, ona ilham veren bir tâbi’ası 
var” sözü, İbn Şüheyd’in şairlerin ve ediplerin bir cini olduğu düşün-
cesini hayalinde gerçekmiş gibi canlandırmış olmasıdır. Çünkü İbn 
Şüheyd’in, cahiliyye döneminden beri inanılagelen şair ve ediplerin 
yakınlık kurduğu bir cini olduğu şeklindeki söylentileri bildiği kuş-
kusuzdur. Merhum hocamız Nihad Çetin Bey bu konuda şöyle de-
mektedir: 

“Çok eskiden şairin kendisiyle alışkanlık, yakınlık ve dostluk 
kurduğu bir cine sahip bulunduğuna inanılıyordu... Böylece eski şair 
ilham kaynağını, irtibat hâlinde bulunduğu bir cin ile bu dünyanın 
ötesinde sihirli bir âleme bağlıyor, dolayısıyla kendisi de tabiatüstü 
bir kuvvetle mücehhez bulunuyordu.”879 

                                                 
874  Peres,	Esplendor de al-Andalus, s. 38, 46; Krş. Epalza, “Ibn Suhayd”, Awraq, 

V-VI/125.. 
875  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 81; İbn Hâkân, Matmah, s. 18; Makkarî, Nefhu’t-tîb, 

I/525. 
876  Peres,	Esplendor de al-Andalus, s. 46; Krş. Watt, A History of Islamic Spain,	s.	

127. 
877  el-Humeydî, Cezve,	 s.	 191;	 ed-Dabbî, Buğye,	 s.	 191; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, 

I/238. 
878  Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	46. 
879  Çetin, Eski Arap Şiiri,	s.	12-13. 
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İbn Şüheyd, bu bilgileri halk arasında anlatılan	 rivayetlerden 
öğrenebileceği gibi, kanaatimizce bundan da önemlisi o dönemin 
Endülüs’ünde bilinen ve özellikle kendisi tarafından yakînen tanı-
nan880 el-Câhiz’in Kitâbu’l-Hayavân881 ve	 Kitâbu’t-Terbi’ ve’t-
Tedvîr882 ya da Hemedânî’nin Makâmât’ı883 gibi eserlerden okumuş 
olmasıdır. Okuduğu bu eserlerin karakteri, yazmayı tasarladığı eser 
için bir çıkış noktası olmasının yanısıra, içinde şiir ve nesir sanatın-
dan örnekler sergileyerek edebî yeteneğini ispat edeceği hayalindeki	
bu	eserinin de genel çerçevesini oluşturmuştu. 

Bunların yanında, İbn Şüheyd’din aynı tarzda eserler kaleme 
alan bazı doğulu ve batılı yazarlara ilham kaynağı olan884 Miraç ola-
yından da etkilenmiş olabileceği göz ardı edilemez. 

İslâm kaynaklarında bu tür üslûbun ilki olan Miraç olayında	Hz.	
Peygamber’in İsrâ gecesi	Burak’ın sırtında göklere çıkışı, Cebrail ile	
buluşması ve sonunda Allah Teâlâ ile konuşması anlatılmaktadır. Hz. 
Peygamber	Miraç’ta, içinde bulunduğumuz dünyadan farklı bir dün-
ya ile karşılaşmıştır. Bu yolculukta Hz. Peygamber, rüzgârla yarış 
                                                 
880  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	115-18; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246;	Mubarek,	La 

Prose Arabe,	s.	236-38. 
881  Câhiz, hacimce bu en büyük eserinde, hayvanlar hakkında detaylı malûmat	

vermesinin yanı sıra edebî ve çeşitli ilimler hakkında da bilgi vermektedir. Ese-
rinde Kur’ân, hadisler, Arap şiir ve atasözleri ile Yunan kaynaklarından da	isti-
fade etmiştir. Eser hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Hafâcî, el-Adâbu’l-
Arabiyye,	 II/477;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 II/269-273;	 Zeydan,	 Târîhu’l-
adâbi’l-lugati’l-arabiyye,	 I/112-Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 II/308-309;	
“Câhiz”, İA,	III/13-14. 

882  Zamanın sosyal meseleleri yanında felsefî,	kimyevî, sınaî,	 insanî,	 tarihî,	edebî 
ve hayvanlarla ilgili konuları ele aldığı bu eserinde Câhiz, kahramanına karika-
tür tarzında çeşitli hayvan uzuvları isnad ederek onu çirkinleştirip bedeni ile 
alay	etmesinin yanı sıra aklî yetersizliğini de ispat yoluna giderek bir anlamda 
ondan intikam almaktadır. Bu eser hakkında geniş bilgi için bk. el-Câhiz, 
Risâletu’t-Terbî’,	s.	3-8; Şevki Dayf, el-Fen ve mezâhibuhû fi’n-nesri’l-Arabî, 
s.	177-188. 

883  Vernet,	 Literature Arabe, s. 114; Krş. Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus, 
XXIX/279;	Mubarek,	en-Nesr,	II/384-85. 

884  Peres,	Esplendor de al-Andalus, s. 45, 228; Dickie, “Ibn Suhayd”, al-Andalus, 
XXIX/279;	 Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	 s.	 52;	 el-Ma’arrî, Risâletu’l-
gufrân,	s.	53,	55. 
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eden bir atın üstünde, bir gökten diğerine geçmekte ve göklerde bir 
tabakadan diğerine intikal etmektedir.885 

vi. Etkilediği Şahıslar 
İbn Şüheyd, risalesini yazarken nasıl kendisinden önce aynı 

tarzda ilmî ve edebî ürünlerden etkilenmiş ve onlardan ilham almışsa, 
kendisinden sonraki birçok ilim ve edebiyat adamına da	 ilham	kay-
nağı olmuştur. İbn Şüheyd’den etkilendiğini düşündüğümüz şahsiyet-
lerden en fazla tanınanlardan Ebû Hafs İbn Şüheyd (ö. 444/1052)886, 
Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî, Ebû Muhammed İbn Süfyân (ö. 516/1122?)887, 
İbn Tufeyl,	 Dante Alighieri	 (1265-1321)888 ve	 La	 Fontaine (1601-
1695)889 gibi birçok müellif, aynı veya benzer tarzda eserler vermiş-
lerdir. Önce yaşamış olan düşünür ve yazarların kendilerinden sonra-
kilere öncülük etmeleri ve onlara ilham kaynağı olmaları pek tabiîdir. 
Zikrettiğimiz bu şahsiyetlerin tamamen İbn Şüheyd’den etkilendikle-
rini söylememiz doğru olmadığı gibi, ondan hiç etkilenmediklerini de 
iddia edemeyiz. Ayrıca bu şahsiyetler, İbn Şüheyd gibi başka pek çok 
şahsiyetten de etkilenmiş olabilirler. Bizim	 bu	 noktada yapmamız 
                                                 
885  Miraç olayı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh Terceme-

si,	II/260-63; İbn Hişâm, es-Sîre,	I/246	vd.;	Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili,	I/307;	
IV/3145-3152. 

886  Meriye	 emirlerinden	 el-Mu’tasım b. Sumâdih (ö. 484/1091)’in şairlerinden 
olan Ebû Hafs Ömer b. Şüheyd hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Humeydî, 
Cezve,	s.	302-303;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	407-408; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/670-
691;	Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	45;	La Poesie Andalouse,	s.	37. 

887  Endülüslü edip ve şairlerden vezir ve kâtip Ebû Muhammed b. Sufyân hakkın-
da ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hâkân, Kalâidu’l-ikyân,	 II/391-99;	 III/629;	Fer-
ruh,	Târîhu’l-Edeb,	V/190-91. 

888  Birçok eseri bulunan ve günümüzde de dünyanın en büyük şairlerinden kabul 
edilen ünlü İtalyan şairi Dante Alighieri ve ünlü eseri	İlahi Komedya hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. İlahi Komedya (Cehennem),	s.	4-22; “Dante”, EB,	III/36-
41; “Dante”, DB,	III/45-47; “Dante”, NLU,	I/498. 

889  Karakter olarak İbn Şüheyd ile büyük benzerlikler gösteren ve hayvanları ko-
nuşturduğu hikâye kitapları ile büyük bir şöhrete kavuşan ünlü Fransız yazarı 
La	Fontaine hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İlahi Komedya (Cehennem),	s.	4-
22; “La Fontaine”, EB, XIII/590-91; “La Fontaine”, GB, VII/15; “La Fontai-
ne”, NLU, II/6; “La Fontaine”, ML,	VII/767;	Perin,	Fransız Edebiyat Tarihi,	s.	
228-29;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/371. 
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gereken, bu müelliflerin eserlerini değerlendirip İbn Şüheyd ile ben-
zer ve farklı noktalarını tespit	ederek	objektif	bir	tahlilde	bulunmak-
tır. Şimdi İbn Şüheyd’den etkilendiğini düşündüğümüz şahsiyetleri	
tek tek ele alıp bu değerlendirmeyi yapmaya çalışacağız. 

1- Ebû Hafs İbn Şüheyd 
İbn Şüheyd ile aynı aileden olup olmadığı konusunda farklı gö-

rüşler890 ileri sürülen Ebû Hafs (ö. 444/1091), bir makâmesinde891 ele	
aldığı edebî konuları, İbn Şüheyd gibi, hayvanları da dâhil ettiği bir 
ortamda tartışmış, bunları da aralarına şiirlerini serpiştirdiği seci’lerle 
yüklü bir nesirle kaleme almıştır. Üslûp, konular ve konuların ele 
alınış tarzı, İbn Şüheyd’in risalesi ile büyük benzerlikler arzeden bu 
makâmenin müellifi Ebû Hafs’ın, H. Peres’in de söylediği892 gibi, İbn 
Şüheyd’den etkilendiği kanaati ağırlık kazanmaktadır. 

2- Ebû Muhammed İbn Süfyân 
İbn Süfyân (ö.  516/1122?), emir Ebû İsâ İbn Lubbûn’a893 hita-

ben yazdığı bir şiirinde, gökyüzünde yıldızlar üzerinde hayalî bir	gezi	
kompoze	 ederken, kendisinden önce hayalî anlatım üslûbu	kullanan	
müelliflerden ve Miraç olayından etkilenmiş olabilir. Şairin Endülüs-
lü oluşunu, İbn Şüheyd’in değil Endülüs’te, doğuda bile çok tanınan 
bir edip olduğunu düşündüğümüzde doğal olarak İbn Süfyân’ın, İbn 
Şüheyd’den etkilenmiş olabileceğini düşünmek durumundayız. 

İbn Şüheyd, şiirinde Ebû İsâ’ya şöyle seslenmektedir: 
“Ey Ebû İsâ! Yıldızların üzerinde kamp kurmak ve gezinti yapmak 
için yükseldiğimiz zamanı hatırlar mısın?” 

“Atlarımızla Süreyyâ yıldızının çiçekleri arasından geçtik ve yolda 

                                                 
890  H.	 Peres, Ebû Hafs’ın İbn Şüheyd ile aynı aileden gelmiş olabileceğini ileri 

sürerken (bk. La Poesie Andalouse,	s.	37,	368);	Juan	Vernet, iki aile arasında 
hiçbir bağın olmadığını ifade etmektedir. (Bk. Literature Arabe,	s.	114). 

891  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	II/674-85. 
892  Peres,	Esplendor de al-Andalus,	s.	45;	La Poesie Andalouse,	s.	37. 
893  Emir Lubbûn b. Abdilaziz b. Lubbûn (ö. 490/1097) hakkında geniş bilgi için 

bk. İbn Hâkân, Kalâidu’l-ikyân,	I/289-96; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/104-108;	
İbnu’l-Abbâr, el-Hulle,	II/167-171;	İbnu’l-Hatîb, A’mâlu’l-a’lâm,	s.	209. 
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susadıklarında onlara su içirmiştik.”894 

İbn Şüheyd’den etkilenenler konusunda, araştırmacıların özel-
likle üzerinde durdukları iki şahsiyet el-Ma’arrî ve Dante’dir. Bu ne-
denle biz de, İbn Şüheyd’in risalesi ile büyük benzerlikler arzeden 
eserler	kaleme	alan	el-Ma’arrî ve Dante’nin, İbn Şüheyd’den ne dere-
cede etkilendiklerini veya ilham aldıklarını daha geniş olarak incele-
meye çalışacağız. 

3- Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî 
İbn Şüheyd’in mi, yoksa	 el-Ma’arrî’nin mi eserini daha önce 

kaleme aldığı, dolayısıyla kimin kimden etkilendiği konusu araştır-
macılar arasında tartışma konusu olmuştur.  

Ahmed	Dayf, bu konuda şöyle demektedir: “İbn Şüheyd, muh-
temelen risalesini yazarken Ebu’l-Alâ’yı taklit etmekteydi. Zira onlar 
aynı dönemde yaşamalarının yanısıra, Ebu’l-Alâ’nın şöhreti doğuda 
ve batıda bilinmekteydi. Yine bilindiği üzere Endülüslüler, her şeyde 
doğuluları taklit ediyorlardı.”895 Bu	ifadeleriyle o, İbn Şüheyd’in el-
Ma’arrî’den, başka bir deyişle el-Ma’arrî’nin, muhatabı İbnu’l-
Karîh’e896 cevaben yazdığı897 ünlü eseri Risâletü’l-güfrân’dan898 etki-
lenerek	Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’i kaleme aldığını iddia etmek-
tedir. 

Zeki	Mubarek ise, İbn Şüheyd’in risalesini kaleme aldığı tarih 
konusunda kesin bir yargıya varmamakla beraber,	 el-Ma’arrî’den 
önce yazdığını şöyle izah etmektedir: “İbn Şüheyd’in risalesini tam 
olarak kaç yılında yazdığını bilmiyoruz. Ancak vefatının 426/1034 

                                                 
894  İbn Hâkân, Kalâidu’l-ikyân,	II/391. 
895  Ahmed	Dayf, Belagatü’l-Arab,	s.	47-48. 
896  Halepli edip Ali b. Mansûr hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ferruh, Târîhu’l-

Edeb,	III/124-25;	Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	46-53. 
897  Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	46. 
898  el-Ma’arrî’nin tarihî,	 itikadî ve	edebî yeteneğini sergilediği ve hayalinde can-

landırdığı uhrevî âleme olan	 yolculuğunu gerçekleştirdiği bu ünlü eseri hak-
kında ayrıntılı bilgi için bk. Zeydan, Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye,	II/571-
72;	 el-Fâhûrî, el-Câmi’,	 s.	 843-847; Şevki Dayf, el-Fen ve mezâhibuhû fi’n-
nesri’l-Arabî,	s.	275-80;	Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	46-59. 
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yılında olduğunu, eserindeki olayları ve üslûbunu da göz önünde bu-
lundurduğumuzda, İbn Şüheyd’in eserini 420/1029 yılından önce 
yazdığı anlaşılmaktadır.”899 

Zeki	Mubarek,	el-Ma’arrî’nin risalesini yazdığı tarihe ise şöyle 
açıklık getirmektedir: “el-Ma’arrî’nin risalesini hangi tarihte yazdığı-
nı kesin olarak bilmesek de, eserinin 426/1034 yılından önce tanın-
madığı kesinlik kazanmaktadır. Zira el-Ma’arrî mektubunu İbnu’l-
Karîh’e cevap olarak yazmıştır. İbnu’l-Karîh ise el-Ma’arrî’ye yazdı-
ğı mektupta yetmiş üç yaşı civarında olduğunu belirtmiştir. İbnu’l-
Karîh, 351/962 yılında doğduğuna göre, buna yetmiş üç eklediğimiz-
de 424/1032 yılına ulaşılmış olur. Bundan bir müddet sonra da el-
Ma’arrî, İbnu’l-Karîh’e cevap vermiştir. Risalenin sonunda da ge-
cikmesinden dolayı özür dilemiştir... Bundan da İbn Şüheyd’in risale-
sini	 el-Ma’arrî’den önce yazdığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Öte 
yandan şunu da gözden uzak tutmamak gerekir ki, İbn Şüheyd şöhreti 
doğuda da yaygın olan ünlü bir edipti.”900 

Butrus	el-Bustânî ise, risaleyi günümüze ulaşan şekli ile değer-
lendirerek, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, zikredilen olayların 
tarihlerinden hareketle, İbn Şüheyd’in risalesini	el-Ma’arrî’den önce, 
ancak 414/1023 yılından sonraki bir tarihte kaleme aldığını ileri sür-
mektedir.901 

Cevdet Rikabî de, tarih konusunda kesin bir hüküm vermemek-
le birlikte, İbn Şüheyd’in risalesini el-Ma’arrî’den önce yazdığını 
belirtmektedir.902 

Yapılan bu değerlendirme ve açıklamalardan sonra, İbn Şü-
heyd’in risalesini el-Ma’arrî’den etkilenerek kaleme aldığını söyle-
mek veya risalesinin esasını Risâletü’l-güfrân’dan aldığını söylemek	
hiç de doğru değildir. Ayrıca İbn Şüheyd’in hayal gücü ve yaratıcılığı 
da böyle bir etkilenmeyi göstermemektedir. Zira İbn Şüheyd, cinler 

                                                 
899  Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	239. 
900  Mubarek,	La Prose Arabe, s. 239; Krş. Watt, A History of Islamic Spain,	 s.	

124; 
901  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	67-70. 
902  Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	97. 
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âlemine bir yolculuğu tahayyül etmekle kalmamış, orada dönemleri-
nin en ünlü şair ve edipleri ile buluşup onlarla yarışarak kendi edebî 
yeteneğinin onlardan daha üstün olduğunu kanıtlamış ve	bu	durumu	o	
ünlü edip ve şairlere takdir ettirmiştir. 

İbn Şüheyd’in risalesini el-Ma’arrî’den önce kaleme aldığına 
açıklık getirdikten sonra, doğal olarak el-Ma’arrî’nin İbn Şüheyd’den 
etkilenmiş olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır.  

Bazı araştırmacılar, İbn Şüheyd ve el-Ma’arrî’nin eserleri ara-
sındaki benzerliklere işaret edip, kimin kimden etkilendiği konusuna	
değinmezken903, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, sadece Ahmed	
Dayf, İbn Şüheyd’in el-Ma’arrî’den etkilendiğini ileri sürmektedir.904 
Buna karşılık, Endülüs edebiyatı hakkında ciddi araştırmalar yapan 
birçok edebiyatçı da el-Ma’arrî’nin İbn Şüheyd’den etkilendiğini 
ispata çalışmışlardır.905 Bu araştırmacıların ileri sürdükleri ilk kanıt, 
İbn Şüheyd’in risalesini	el-Ma’arrî’den önce yazmış olmasıdır. Bun-
lardan	Abdülvahhâb b. Mansûr bu konudaki görüşünü şöyle dile ge-
tirmektedir: 

“İbn Şüheyd, risalesini el-Ma’arrî’den önce yazdı. Büyük bir ih-
timalle bu risaleden bir nüsha doğuya, el-Ma’arrî’ye ulaştı. el-Ma’arrî 
de aynı üslûp ve minval üzere eserini kaleme aldı.”906 Diğer birçok 
araştırmacı da bu paralelde görüşler ileri sürdüler. Ancak sayın ho-
cam Prof. Dr. Nasuhi Ünal Karaarslan’ın da belirttiği gibi, el-
Ma’arrî’nin temsilî olarak	 hayvanları konuşturduğu, ancak yazılış 
tarihleri kesin olarak tespit edilemeyen bazı eselerinin oluşu907,	kimin	
kimden etkilendiği konusunda kesin bir karar vermeyi zorlaştırmak-
tadır. 

                                                 
903  Esad,	 Masâdiru’d-dirâseti’l-edebiyye, I/227; Tercânîzâde, Târih-i Edebiyât-ı 

Arab,	s.	202;	Chejne,	Historia, s. 193; Rikâbî, Fi’l-edebi’l-Endelüsî,	s.	97;	Ka-
raarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	56. 

904  Ahmed	Dayf, Belagatü’l-Arab,	s.	48. 
905  İbn Mansûr, A’lamu’l-Mağrib,	 III/58;	 Goldzieher,	 A Short History,	 s.	 136;	

Palencia,	Târîhu’l-fikri’l-Endelüsî,	s.	73;	Mubarek,	La Prose Arabe,	s.	239. 
906  İbn Mansûr, A’lamu’l-Mağrib,	III/58. 
907  Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	56. 
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İbn Şüheyd’in, risalesini el-Ma’arrî’den önce yazdığına açıklık 
getirip	 el-Ma’arrî’nin İbn Şüheyd’den etkilenmiş olabileceğini ifade 
ettikten	sonra,	Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’ ile	Risâletü’l-güfrân’ın 
kısa bir mukayesesini yapmak, bu etkinin hangi yönlerde olduğunu 
ortaya koyacaktır. Her iki eser birçok yönden benzerlikler göstermek-
tedirler. Her iki risalede sorunları kısasî yöntemle ele almakta, olaylar 
ise yaşadığımız dünyanın dışında cereyan etmektedir. Meselâ İbn 
Şüheyd, risalesinin Tarafa bölümünde şunları ifade etmektedir: 

“Zuheyr bana, ‘Şimdi kiminle görüşmek istersin’ dedi. Ben 
de, ‘Tarafa’nın tâbi’ası ile’ dedim. Daha sonra Uteybe vadisini geçtik 
ve içerisinde nergis çiçeklerinin güzel kokularının yayıldığı bir or-
mana vardık. Daha sonra bir akarsu gördük. Zuheyr bağırarak, ‘Ey 
Antara b. İclân! Zuheyr ve onun insan arkadaşı şu anda senin önünde 
bulunmaktadırlar’ dedikten sonra, ‘Zuheyr’in hatırı için yolculuk 
yaptığın gecede yüzünü bize göster’ dedi. Bunun üzerine ipek elbise-
ler giyinmiş, belinde süslü bir kılıç ve elinde de bir mızrak olan par-
lak yüzlü bir atlı bize göründü ve şöyle dedi: ‘İkiniz de hoş geldiniz.’ 
Sonra da benden bir şiir söylememi istedi. Bunun üzerine ona, ‘Şiirde 
öncelik sana aittir’ dedim. O da bir şiirini okudu. Daha sonra ben de 
ona bir kasîdemi okudum. Antara bağırarak, ‘Allah senin iyiliğini 
versin. Kasîden tam anlamı ile yerini buldu. Artık git’ dedi.”908 

Risâletü’l-güfrân’ın A’şâ909 bölümünde ise İbnu’l-Karîh’in 
önünde bir sahne canlandırılmaktadır. Burada asil ve soylu bir deve 
beliriyor. Yanında da yakışıklı, elinde bir şişe şarapla herhangi bir 
engelle karşılaşmaksızın serbestçe cennette dolaşan bir delikanlı bu-
lunmaktadır. Bu gencin yanında ölümsüzlük yiyeceklerinden bir mik-
tar vardır. Bu esnada bir ses duydu. Bu ses el-Bekrî’yi (el-A’şâ) tem-
sil	etmekteydi. İbnu’l-Karîh, hayretler içinde bu sese ne dediğini sor-
du ve bir şiir okudu. İşitilen ses daha da	yükselerek şöyle dedi: 

“Ey Allah’ın affettiği kul! Az önce okuduğun kasîdenin gerçek 
sahibinin kim olduğunu biliyor musun?” İbnu’l-Karîh de cevaben, 
                                                 
908  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 93; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250-51.	 
909  Cahiliyye dönemi muallaka şairlerinden olan Meymûn b. Kays b.	 Cendel	 b.	

Sa’lebe Bekr b. Vâil (ö. 7/629) hakkında geniş bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-
Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/178;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 VIII/300-301;	 el-Bustânî, 
Udebâu’l-Arab,	 I/212-224; Abbûd, Edebu’l-Arab,	 s.	 84-85;	 Ferruh,	Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	I/221-28; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	XIII/65. 
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“Kendilerine güvendiğimiz kişilerden birine aittir. Bunlar da, sağlam 
bir silsile içerisinde, Arapları dişi aslanlar avlayıp ve yer elması yiye-
rek hayatlarını sürdürdükleri topraklardan kurtaran Ebu’l-Alâ’ya da-
yanırlar” dedi.910 

Sonunda şiirin kime ait olduğunu daha da netleştirerek, bu be-
yitlerin Benî Râbi’a b. Dubey Atâ b. Kays’ın kardeşi Meymûn b. 
Kays	Cender’e ait olduğunu söyler. Bunun üzerine sahibi belli olma-
yan bu ses, “İşte o kişi benim. Cehennem’de affedilmekten umut kes-
tiğim bir anda Allah beni affetti” der. O zaman es-Sec’ (İbnu’l-
Karîh), kahkaha şeklindeki	 sesin geldiği yöne döner ve orada nur 
yüzlü bir genç karşısına çıkar. Gözleri hurilerin gözleri gibi çok par-
laktır. İbnu’l-Karîh ona, “Kendini o korkunç ateşten nasıl kurtardın?” 
diye sorar. Bunun üzerine	sesin	sahibi	el-A’şâ şöyle cevap verir: 

“Zebaniler beni Cehennem’e götürürken mahşer yerinde birden, 
yüzü ay gibi parlayan bir kişi gördüm. İnsanlar, her taraftan ona doğ-
ru koşarak, ‘Ya Muhammed! Ya Muhammed! Bize şefaat et. Ateşin 
kızgınlığından etlerimiz birbirine yapışıyor’ diye bağırıyorlardı. O 
zaman ben de, ‘Ya Muhammed! Beni de kurtar’ diye bağırdım. Hz. 
Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali (r.a.)’ye yönelerek şöyle dedi: ‘Eğer 
şefaat mümkünse şu kişinin yanına git. O zaman Ali b. Ebî Tâlib ya-
nıma gelerek beni zebanilerden kurtardıktan sonra, bana ‘Senin gü-
nahın nedir?’ diye sordu. Ben de, ‘Peygamber aleyhinde konuşan 
kişiydim’ dedikten sonra, Peygamber’i kötüleyen meşhur bir kasîde-
mi zikrettim. Bu beyitleri duyan Hz. Ali, Hz. Peygamber’e yönelerek 
‘Ey Allah’ın Resûlü! Bu A’şâ, artık senin Allah tarafından gönderilen 
peygamber olduğunu itiraf etti’ dedi. O zaman Hz. Peygamber	 de,	
‘O, dünya hayatında benim yanıma gelmiş miydi?’ diye sordu. Hz. 
Ali de, ‘Aslında geldi, fakat gerek Kureyş ve gerekse içki ona mani 
oluyordu. Bu yüzden de sık sık gelemiyordu’ dedi. Bütün bunlara	
rağmen Hz. Peygamber bana şefaat etti ve bir şartla benim Cennet’e 
girmemi sağladı. Bu şart gereği artık Cennet’te içmeyecektim. Orada 
sadece süt ve balla besleneceğim. Kim ki dünyada içerse, âhirette 

                                                 
910  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân, s.	57-59. 
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içkiden nasibi yoktur.”911 

İki risaleden verdiğimiz iki ayrı parça, şekil bakımından olmasa 
da, hadiselerin ele alınışı, üslûp ve muhteva bakımından benzerlik 
arzetmektedirler. Benzerlikleri, hadiselerin cereyan ettiği sahnelerde, 
çizilen karakterlerde ve yapılan karşılıklı konuşmalarda açık bir şe-
kilde görebiliriz. 

et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de olayların cereyan ettiği sahneler, Risâletü’l-
güfrân’a kıyasla daha gösterişsizdir. et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de	olaylar	
İbn Şüheyd’in “ardu’l-cin” (cin toprağı) dediği cinler âleminde vuku 
bulmaktadır. Fizikî bakımdan yaklaştığımızda, söz konusu mekânda 
bir kapalılık olduğunu görüyoruz. Burası her yönüyle açıklanmış ve 
anlatılmış değildir. “ardu’l-cin” (cin toprağı) olarak isimlendirilmekle 
yetinilmektedir. Nitekim İbn Şüheyd, bu mekânı bize yaşadığımız 
dünyadan farklı bir yer olarak	 takdim	etmektedir.	Burada	vadiler912, 
su kaynakları913, ırmaklar ve ormanlar914 bulunmakla birlikte, böyle 
bir âlemin varlığı hiçbir kaynakta yer almamaktadır. Risâletü’l-
güfrân’da ise el-Ma’arrî’nin, cennetini tasvirde kullandığı vasıtalar 
oldukça kuvvetli915 olup sahnesini oluştururken çok hassas davran-
mıştır. 

İbn Şüheyd’in kahramanları halk arasında yaygın efsanelere da-
yanan	cinler916 olmasına karşılık, el-Ma’arrî’ninkiler ise İslâmî kay-
nakların yanısıra, İslâm öncesi şiir ve halk hikâyelerine917 dayanmak-
tadır. 

İbn Şüheyd, kahramanların portrelerini birbirlerinden büyük 
farklılıklar göstermeyen ilginç tasvirlerle çizmektedir. Örneğin, İm-
ru’u’l-Kays’ın tâbi’ası Uteybe b. Nevfel’i elindeki mızrağı çenesine	

                                                 
911  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	60-65. 
912  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 91; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/248. 
913  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 93; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250. 
914  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 81; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/249. 
915  Çetin, Eski Arap Şiiri,	s.	12;	Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	50. 
916  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 91; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/248. 
917  Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	s.	50. 
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dayamış, yağız bir at üzerindeki süvari918 şeklinde takdim etmektedir.	
Tarafa’nın tâbi’ası Antara b. İclân’ı ise gösterişli bir kaftan giymiş, 
yakışıklı, parlak yüzlü ve son derece süslü bir kılıç takan süvari919 
olarak	 tasvir	 ederken,	 Kays	 b.	 el-Hâtim’in tâbi’ası Ebu’l-Hattâr’ı 
kargaya benzeyen bir atın üzerinde aslan gibi duran bir atlı920 olarak	
göstermektedir. el-Mütenebbî’nin tâbi’ası Hârise b. Mugalles beyaz	
bir atın üzerinde elinde bir mızrak taşımaktadır. Başında ise sarı püs-
küllü kırmızı bir sarık vardır.921  

Yukarıda verdiğimiz örneklerin, İbn Şüheyd’in kişileri tasvirde 
kullandığı malzemeler ve bu malzemelerdeki ortak yönler konusunda 
genel bir fikir verdiği kanısındayız. 

İbn Şüheyd’in bu yöntemine karşılık el-Ma’arrî ise kahramanla-
rını, ayrıntı bakımından birbirinden farklı olarak tasvir etmektedir. 
Örneğin, el-A’şâ’yı genç, beyaz tenli, kusursuz görünüşlü, gözlerinin 
beyazı tam beyaz, siyahı da tam siyah, bakışları ise son derece	cezbe-
dici	 biri	 olarak	 tasvir	 ederek922 kusursuz bir figür sergilemektedir.	
Zuheyr b. Ebî Sulmâ’yı son derece yakışıklı ve beyaz tenli923; Lebîd 
(ö. 40/660)’i924 elinde yâkuttan bir baston taşıyan bir süvari925 olarak	
tanıtırken, pek çok yerde kahramanlarını fazlaca tasvire gitmemekte-
dir. Meselâ, risalesinin kahramanlarından Hassân b. Sâbit (ö. 
54/674)’ten926 bahsederken927 veya Beşşâr b. Burd ile konuşurken928 

                                                 
918  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 92; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/249. 
919  İbn Şüheyd,	et-Tevâbi’, s. 93; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250. 
920  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 96; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/252. 
921  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 111; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/252. 
922  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	57. 
923  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	65. 
924  Mu’allaka şairlerinden Lebîd b. Râbi’a b. Mâlik b. Ca’fer hakkında geniş bilgi 

için bk. İbn Kuteybe, eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/194-204;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm, 
IV/104;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/29-30;	 Suppl.,	 I/64-65;	 Blachere,	 Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	 s.	305-306; Abbûd, Edebu’l-Arab, s. 70; Kehhâle, Mu’cemu’l-
müellifîn,	VIII/152-53. 

925  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	105. 
926  Hz. Peygamber’e yazdığı övgü şiirleriyle tanınan İslâmî dönem şairlerinden 

Hassân b. Sâbit b.	el-Münzir hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Kuteybe, eş-
Şi’r ve’ş-şu’arâ,	 I/223-26;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 II/188;	 Brockelmann,	 GAL, 
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durum böyledir. 

Yukarıda da gördüğümüz gibi, el-Ma’arrî şahısları tasvirde İbn 
Şüheyd’den daha yavandır. Ancak buna karşılık el-Ma’arrî daha zi-
yade ortama ve bu ortamda cereyan eden olayların tasvirine ağırlık 
vermiştir. Meselâ el-Ma’arrî, risalesinde çizmiş olduğu sahnelerden	
birinde yer alan bir mecliste Müberred, İbn Dureyd, İbn Mes’ade     
(ö. 217/832)929, Sîbeveyh (ö. 180/796)930, Ebû Ubeyde                     
(ö. 210/825)931, Esma’î (ö. 216/831)932 ve Sa’leb (ö. 291/904)933  gibi	
bazı nahiv ve dil bilginleri934 bulunmaktadır. 

Ebû Ubeyde,	Araplar arasındaki önemli hadiseler ve Eyyâmü’l-
Arab’dan bazı olayları anlatırken, Esma’î de meşhur kasîdeleri oku-

                                                                                                                 
I/31-32;	Suppl.,	 I/67-68;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 I/272-281; Abbûd, Ede-
bu’l-Arab,	s.	122-23; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	III/191-92. 

927  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	128. 
928  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	221-22. 
929  Abbasîler dönemi edip ve şairlerinden olan Türk asıllı Ebu’l-Fadl	 Amr	 b.	

Mes’ade hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hallikân, Vefeyât,	 III/114;	 ez-
Zirikli,	 el-A’lâm, V/260;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edeb,	 II/215-17;	 Sezgin,	 GAS, 
II/616. 

930  Büyük nahiv bilginlerinden olan Ebû Bişr Sîbeveyh Amr b. Osmân hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	51-52; İbn Hallikân, Vefeyât, 
II/103-105; İbnu’l-İmâd, I/252-55;	Brockelmann,	GAL,	I/99-100;	Suppl.,	I/160;	
ez-Zirikli,	el-A’lâm, V/260; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	VIII/10. 

931  Şiir ve soy bilimi konusunda derin bir bilgiye sahip olan Ebû Ubeyde Ma’mer 
el-Müsennâ hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	53-54;	
İbn Hallikân, Vefeyât,	 II/554-560; İbnu’l-İmâd, II/24-25;	Brockelmann,	GAL, 
I/102-103;	Suppl.,	 I/162;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-
müellifîn,	XII/309-310. 

932  Abbasîler dönemi dil, nahiv bilgini ve şair Ebû Sa’îd Abdülmelik	b.	el-Esmâ 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 55-56; İbn Hal-
likân, Vefeyât,	 I/516-520; İbnu’l-İmâd, II/36-38	 Brockelmann,	 GAL,	 I/4;	
Suppl.,	I/163-65;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 
VI/187; Abbûd, Edebu’l-Arab,	s.	247. 

933  Kûfe nahiv âlimlerinden Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ hakkında ayrıntılı bilgi 
için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 110; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/51-53; İb-
nu’l-İmâd, II/207-208;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/121-22;	 Suppl.,	 I/181-82;	 ez-
Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	II/203-204. 

934  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	50-53. 
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maktadır ve bunlar, Kur’ân-ı Kerim’de ifade edildiği935 gibi kardeşçe 
bir arada oturmaktadırlar.936 el-Ma’arrî’nin adı geçen kahramanları, 
her tarafı kaplamış bir gölgenin altında altın kâselerde şarap içmekte-
dirler ve daha sonra o kâseleri önlerinde tertemiz akan şarap ırmağına 
atmaktadırlar. Birbirine çarpan bu kâselerin çıkardığı sesler oldukça 
esrarengiz	bir	hava	yaratmaktadır.937 

Verdiğimiz bu örneklerden sonra, iki risalenin birbirinden ay-
rıldıkları en belirgin özellikleri şöyle sayabiliriz: 

Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî’nin risalesinde olaylar, cennet ve cehen-
nemi ile uhrevî âlemde cereyan ederken, İbn Şüheyd’in risalesinde 
garip toprağı ve acayip vadileriyle cinler diyarında vuku bulmaktadır. 

el-Ma’arrî’nin risalesinde ele aldığı konuların başında felsefî ve	
edebî sorunlar ile çözülmesi ve anlaşılması zor olan dinî meseleler	
gelirken, İbn Şüheyd’de ise edebiyat ve beyân konusundaki sorunlar 
ele alınmıştır. 

4- Dante Alighieri 
İbn Şüheyd ve el-Ma’arrî’den yaklaşık iki yüzyıl sonra yaşamış 

olan ünlü İtalyan şairi Dante’nin günümüzde bile dünyanın en büyük 
klasiklerinden kabul edilen “İlahi Komedya”sı, İslâm ve Hıristiyan 
dini	 kaynaklarının yanısıra, eski Yunan ve Arap kaynakları ile	 de	
büyük benzerlikler göstermektedir. 

Dante’nin, Arap ve İslâmî kaynaklardan nasıl ve hangi yönden 
etkilendiği konusu, doğulu ve batılı birçok araştırmacının ilgisini 
çekmiştir. Bunlardan İspanyol müsteşrik Miguel Asin Palacios,	1919	
yılında yayımlamış olduğu “La Escatalogia Musulmana en la Divina 
Komedia” adlı eserinde, Dante’nin Komedya’sını İslâmî esaslar üze-
rine kurduğunu ispata çalışmıştır.938 

                                                 
935  Âyet şöyledir: “Biz onların gönüllerinden kini çıkardık. Artık onlar sedirler 

üzerinde karşılıklı oturan kardeşlerdir.” Hicr, 15/47. 
936  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	54. 
937  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	54. 
938  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	385. 
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Palacios,	 Dante’nin Miraç olayından, müfessirlerin cen-
net, cehennem ve âhiret âlemi hakkında yazmış oldukları ile ba-
zı Müslüman mutasavvıf ve filozofların kâinatın oluşumu, mer-
kezi, dönüşü ve yörüngesi hakkındaki görüşlerinden etkilendi-
ğini ileri sürmüştür. O, Dante’nin Komedya’sını yazmadan önce 
İslâmî eserlerin tercümelerinin Avrupa’ya ulaştığını ve Dan-
te’nin de bu eserleri incelediğini ileri sürmektedir.939 

Dante’nin hayatını incelediğimizde, onun İbn Şüheyd ile birçok 
ortak noktaya sahip olduğunu görürüz. Her ikisi de, önceleri münev-
ver	ve	zengin	ailelere940 mensup	olup	bilâhare	yoksullaşmışlardır.941 
Babalarının kendileri üzerinde kötü bir etki bırakmalarının942 yanısı-
ra,	her	ikisi	de	belirli	bir hocadan veya bir eğitim kurumundan	ciddi	
bir eğitim almayıp kendi kendilerini yetiştirmişlerdir.943 Hayatlarının 
büyük kısmını siyasî çalkantılar ve ülkelerinin de parçalanmakta	ol-
duğu bir dönem içerisinde geçirmişlerdir.944 

Ülkelerinin yıkılışına şahit olmaları945, siyasî platformda aktif 
görev almaları, bulundukları toplumda birçok düşman kazanmaları, 
mahkûm edilmeleri ve bunun neticesinde kaçmak zorunda kalmaları 

                                                 
939  Heykel,	el-Edebü’l-Endelüsî,	s.	386. 
940  el-Humeydî, Cezve,	 s.	 280;	 ed-Dabbî, Buğye, s. 274; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 

I/196, 258; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, I/238, 240; İbn Sa’îd, el-Muğrib,	 s.	 199; 
Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	 s.	3;	Karaarslan,	Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî,	 s.	
56. 

941  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/639;	Dante, İlahi 
Komedya (Cehennem),	s.	4,	35. 

942  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/195;	 Abbas,	 Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî, I/273; İbn 
Mansûr, A’lamu’l-Mağrib, III/55; Dickie, “Ibn Suhayd”, el-Andalus, 
XXIX/258;	Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	4. 

943  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/192;	Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	369;	Dante, İlahi 
Komedya (Cehennem),	s.	5. 

944  İbn Haldûn, el-İber,	 IV/148-155;	 Heykel,	 el-Edebu’l-Endelüsî,	 s.	 266-343;	
Brockelmann,	İslâm Tarihi,	s.	205-232;	Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	
11-17,	33-35. 

945  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 117; İbn Mansûr, A’lamu’l-Mağrib,	 III/55;	Dickie,	
“Ibn Suhayd”, el-Andalus, XXIX/266;	Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	 s.	
11-17,	33-35. 
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veya sürgüne gönderilmeleri946, büyük bir aşkla bağlı oldukları şehir-
lerini kargaşadan kurtarmak için başka emir ve kralları işgale davet 
etmeleri947, her ikisinin de düşmanlarını yermek, belki de bir bakıma 
intikam almak ve küçültmek için948 çok sevdikleri insanların ölümle-
rini bir çıkış noktası ve kendilerini harekete geçiren bir kıvılcım ola-
rak	kabul	etmeleri949 gibi olaylar, İbn Şüheyd ve Dante’nin hayatın-
daki benzer noktalardır. 

Olayların tesadüfen getirdiği bu ortak noktaların yanısıra, ka-
rakter olarak da İbn Şüheyd ve Dante’nin birçok ortak özelliklere 
sahip olduklarını görüyoruz. Her ikisinin de güçlü hafızaya	 sahip	
olmaları950, başıboş bir yaşam tarzını benimsemiş olmaları951 ve	gu-
rurlu kişilikleri952 de	benzerlik	arzetmektedir. 

Her iki yazar arasındaki bu ortak noktalardan sonra, İbn Şü-
heyd’in Dante üzerinde etkisi olup olmadığını anlamak için Dan-
te’nin eserine bir göz atmanın yararlı olacağı kanısındayız. 

Dante’nin Komedya isimli eserindeki “komedya” kelimesi, 
“comos” (köy, kasaba) ve “oda” (manzume) sözcüklerinin birleşme-
sinden	meydana	gelir	ve	bir	çeşit “halk türküsü” demektir.953 Komed-
                                                 
946  İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/263, 321; İbnu’l-Abbâr, el-Hulle, II/13; İbn Sa’îd, el-

Muğrib, I/55; Pellat, “İbn Hazm, İbn Suhayd et la poesia arabe”, al-Mulk,	 s.	
91; Monroe, “The Dîwân of Ibn Shuhaid”, BSOAS,	XXXV/144;	Dante, İlahi 
Komedya (Cehennem),	s.	15-17,	35. 

947  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 139; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/321;	Dante, İlahi Komed-
ya (Cehennem),	s.	19-20. 

948  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	70;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî, I/328; Monroe, “The 
Dîwân of Ibn Shuhaid”, BSOAS,	XXXV/144;	Dante, İlahi Komedya (Cehen-
nem),	s.	34. 

949  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/247;	Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	 s.	 7-8,	 34-
35. 

950  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/246;	Dante, İlahi Ko-
medya (Cehennem),	s.	25. 

951  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193;	Mubarek, en-Nesru’l-fennî,	II/369;	Dante, İlahi 
Komedya (Cehennem),	s.	18-21. 

952  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 164; İbn Hâkân, Matmah, s. 17; İbn Bessâm, ez-Zehîre, 
I/193; İbn Sa’îd, el-Muğrib, I/78; İbnu’l-İmâd, III/230; Mubarek, en-Nesru’l-
fennî,	II/370;	Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	19-20. 

953  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	33. 
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ya’ya “ilahi” sıfatının eklenmesi daha sonradır. Eserde âhiret kavra-
mının ele alınmasından ötürü İlahi Komedya adıyla 1555 yılında Ve-
nedik’te basılmıştır.954 

Siyasal değişikliklerin birbirini kovaladığı bir devirde yaşayan 
Dante, atıldığı siyaset hayatında düşmanlar kazanmış ve bunun sonu-
cunda da mahkûm edilerek sürgüne gönderilmiştir.955 Canı kadar 
sevdiği Floransa’dan ayrılmak zorunda kalan Dante, ülkesine	 geri	
dönmek için başvurduğu bütün çarelerin neticesiz kalmasından kay-
naklanan acılarını avutmak ve kendisine bu cezayı reva görenlerden 
bir nevi intikam almak ve onları düşündüğü anlamda bir mahkemede 
yargılamak için eserini meydana getirmeye karar vermiştir. Bunu 
yaparken de, çocukluğun verdiği tertemiz duygularla âşık olduğu, 
ancak evlenemediği ve genç yaşta ölen sevgilisi Beatrice’i lekesiz ve 
mükemmelleşmiş bir timsal olarak gözünde ebedîleştirerek kendisine 
bir hareket noktası ve hayali bir tarzda âhiret âlemine yapacağı yolcu-
luğunda kendine rehber olarak seçmiştir.956 

Dante, yolculuğuna kendi ifadesiyle otuz beş yaşında iken 7 Ni-
san’ı 8 Nisan’a bağlayan bir Cuma gecesi uykulu bir hâlde nasıl gel-
diğini hatırlamadığı bir ormandan başlar. Dante’nin 8 Nisan akşamı 
başlayıp 9 Nisan akşamı biten bu yolculuğu 24 saat sürmüştür.957 
Ormandaki gezintisinde bazı hayvanlar ve yolculuğunun	Cehennem 
ve	Araf958 kesiminde kendisine eşlik edecek olan ünlü Latin şairleri 
ile karşılaşır. Araf’ta günahlardan temizlenecek olan Dante, Cennet 
yolculuğuna sevgilisi Beatrice ile çıkar.959 

Dante, suçlara göre bölümlere ayrılmış Cehennem yolculuğun-
da	şehvet, oburluk, öfke, hiddet, cimrilik, tecavüz, ihanet ve hilekâr-
lık gibi günahlardan ötürü cezalarını çekmekte olanlarla karşılaşır. 
Cehennemde her ceza için bir daire bulunmakta ve daireler cezaların 
                                                 
954  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	34. 
955  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	34. 
956  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	7. 
957  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	41,	72. 
958  Araf, Hıristiyan teolojisinde “Purgataire” olarak isimlendirilir ve günahların 

bir kısmından burada temizlenildiğine inanılır. 
959  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	41,	73. 
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şiddetine göre çevreden merkeze doğru yer almaktadır.960 

Dante’nin hayal ettiği Cehennem’de, Hz. İsâ’dan önce yaşadık-
ları için vaftiz edilme şansına sahip olamayan961 Homeros962,	Hora-
tius963,	 Ovidius964 gibi şairler, Aristo965,	 Sokrates966,	 Eflatun967 gibi	
filozoflar, İbn Sina968 ve	Selâhaddin Eyyûbî969 gibi	Müslümanlar ile 
Dante’yle anlaşamayan Floransa yöneticileri970 ve	Roma	kralı      II.	
Federico971 gibi daha birçok dinî ve siyasî hüviyeti olan şahsiyetler 
bulunmaktadır. Cehennem’den sonra Araf’a geçen Dante, bu dağı 
konik biçiminde ve dünyanın en yüksek dağı olarak sunmaktadır.972 
Kısa bir bekleme yeri durumundaki Araf, Âdem ile	Havva’nın yasak 

                                                 
960  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	43. 
961  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	98. 
962  M.Ö. IX. yüzyıl eski Yunan şairlerinin en büyüğü olan Homeros, “Ilias ve 

Odysseia” adlı destanın da yazarıdır. Bk. Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	
100; “Homeros”, NLU,	I/937,	XI/699-703; “Homeros”, GB,	V/530-31. 

963  M.Ö. 68-64 yıllarında ölen Horatius,	 lirik	Latin şairlerinin en büyüğüdür. Bk. 
Dante, İlahi Komedya (Cehennem), s. 100; “Horatius”, GB,	 V/543;	 NLU, 
I/941. 

964  M.Ö. 43-M.S. 17 yılları arasında yaşayan Yunan şairidir. Bk. Dante, İlahi 
Komedya (Cehennem), s. 100; “Ovidius”, ML,	IX/714. 

965  M.Ö. 384-322 tarihleri arasında yaşamış olan ünlü Yunan filozofu	Aristo hak-
kında bk. Dante, İlahi Komedya (Cehennem), s. 103; “Dante”, EB,	III/350-55;	
“Dante”, GB,	I/402-403. 

966  M.Ö. 468-400 yılları arasında yaşayan Yunan filozofu	Sokrates hakkında bk. 
Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	104. 

967  M.Ö. 429-347 yılları arasında yaşayan Yunan filozofu	 Eflatun,	 Sokrates’in 
öğrencisi, Aristo’nun hocasıdır. Bk. Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	104;	
“Eflatun”, İA,	IV/189-192. 

968  Ünlü Türk İslâm filozofu ve tıp bilgini İbn Sina (ö. 429/1037) hakkında bk. 
Dante, İlahi Komedya (Cehennem), s. 104; “İbn Sina”, İA,	V/807-824. 

969  Selâhaddin Eyyubî, Suriye atabeyleri adına bir süre Mısır valiliğinde bulun-
duktan sonra, bağımsızlığını ilân etmiş ve Eyyubî devletini kurarak	1174-1193	
yılları arasında saltanat sürmüştür. 583/1187 yılında Kudüs’ü haçlıların elle-
rinden kurtarmasıyla Avrupa’da da tanınmıştır. Bk. Dante, İlahi Komedya (Ce-
hennem), s. 103; “Salahaddin Ayyubi”, EB,	XIX/866-67. 

970  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	120-21. 
971  1196 yılında Roma kralı ilan edilmiş olan Federico hakkında bk. Dante, İlahi 

Komedya (Cehennem),	s.	154. 
972  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	45. 
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meyveyi	yedikleri	 yerdir973 ve burada cezalar kısas esasına göre ve-
rilmektedir.974 Burada	 Beatrice ile karşılaşan Dante, aynı zamanda 
günahlardan temizlenme yeri olan Araf’ta akan nehirlerde günahla-
rından temizlendikten sonra, Beatrice eşliğinde Cennet’teki yolculu-
ğuna başlar.975 

Dante,	Cennet’i arzın çevresinde dönen konsantirik dokuz küre 
ile	 hareketsiz	 duran Arş-ı a’lâ şeklinde tasvir eder. Arzdan dışarıya 
doğru gidildikçe dokuz ayrı gök tabakası ve en sonunda da Arş-ı a’lâ 
bulunmaktadır.976 Dante’nin Cennet’inde Beatrice,	 Hz.	 Meryem,    
Hz. Âdem, Hz. Mûsâ, Hz. İsâ’nın havarileri977 gibi	dinî şahsiyetlerin 
yanısıra, siyasî bazı şahsiyetler ile mitolojik kahramanlar yer almak-
tadır. Bu tabakaların sonunda bulunan Arş-ı a’lâ’da ise Allah ve me-
lekler yer almaktadır.978 Cennet’in son tabakası Arş-ı a’lâ’ya yüksel-
mesiyle Dante’nin 7 Nisan Perşembe gecesi başlayan uhrevî yolculu-
ğu sona erer.979 

İlahi Komedya’da hayalî bir âhiret yolculuğu gerçekleştiren 
Dante’nin bu tarzı, kendisinden çok öncelere dayanır. Öte yandan 
Dante’nin bu âhiret yolculuğu, neredeyse baştanbaşa İslâmî anlayışla 
büyük benzerlik arzedecek şekilde kompoze edilmiştir. İlahi Komed-
ya’yı dilimize çeviren Feridun Timur, esere yazdığı önsözde bu ben-
zerliği şöyle ifade etmektedir: 

“Dante’nin Komedya’sının kanaviçesi baştanbaşa İslâm Pey-
gamberi’nin esrarlı âhiret yolculuğundan esinlenerek işlenmiştir... 
Görülüyor ki Cehennem’den Araf’a, Âraf’tan Cennet’e kadar hep 
aynı kuruluş, aynı düzen, aynı meratip silsilesi, aynı tasvirler Dan-
te’nin âhiretinde tekrar edilmiştir. Dante, İslâm şair ve mutasavvıfla-
rının eserlerinde bulduğu kurulu düzeni olduğu gibi İlahi Komed-

                                                 
973  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	46. 
974  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	47. 
975  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	47. 
976  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	47. 
977  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	48. 
978  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	230	vd. 
979  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	49. 
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ya’sına mal etmekten başka bir şey yapmamıştır.”980 

Bu açıklamalardan sonra, Dante’nin hangi kaynaktan ne kadar 
beslendiği veya ilham aldığını kesin olarak söylemek elbette müm-
kün değildir. Ancak genel İslâmî kaynakların yanısıra, kendisinden 
önce bu tarzda büyük ciddi çalışmalar yapan İbn Şüheyd ve el-
Ma’arrî’den etkilendiği muhtemel gözükmektedir. Gerek yaşadıkları 
olaylar ve gerekse karakter olarak İbn Şüheyd ile benzer noktalara	
sahip	olan	Dante,	Floransa’dan sürgün edildikten sonra sürekli olarak 
şehirden şehre, ülkeden ülkeye dolaşmıştır.981 Bu	seyahatleri	esnasın-
da, o dönemin en büyük ilim merkezlerinden biri olan Kurtuba’ya 
gidip orada Arapça öğrenmiş olabileceğini varsaymasak bile, o dö-
nemde birçok ilmî ve edebî eser Arapça’dan	 Latince’ye tercüme	
edilmekteydi.982 İtalya’nın en büyük şairlerinden olan, ilme ve araş-
tırmaya büyük ilgi duyan983 Dante gibi bir şahsiyetin bu eserleri 
okumamış olması pek düşünülemez. Ortaçağ Avrupa’sının ilim kapı-
sı Kurtuba’da yaşamış İbn Şüheyd ve el-Ma’arrî’nin eserlerinin de 
aradan geçen iki yüzyıldan fazla bir süre içerisinde Latince’ye çev-
rilmediğini veya Avrupa’ya ulaşmadığını düşünmenin pek doğru ol-
mayacağı kanaatindeyiz. Ancak ele aldıkları konu, kullandıkları 
üslûp, olaylara mekân olarak seçtikleri yerler ve bu yerleri tanıtmada 
kullandıkları tasvirler dikkate alındığında Dante’nin, İbn Şüheyd’den 
ziyade	el-Ma’arrî’den etkilendiği ağırlık kazanmaktadır. 

b. Dîvân 
Kaynaklar, İbn Şüheyd’in nesir eserlerini	 zikretmelerine	 rağ-

men, onun bir dîvânı olduğuna işaret etmemektedirler. Ancak İbn 
Şüheyd’in şiirlerinin tamamına yakın bir kısmı, İbn Bessâm tarafın-
dan	 ez-Zehîre’de nakledilmekle birlikte, İmâduddin el-Isfahânî 
Harîdatü’l-kasr’da, Feth b. Hâkân Kalâidu’l-ikyân ve	 Matmahu’l-
enfüs’te ve es-Sa’âlibî de Yetîmetü’d-dehr’de hiç de küçümsenmeye-

                                                 
980  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	52-55. 
981  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	21;	el-Himsî, “el-Muvâzene beyne Ebi’l-

Alâ ve Dante”, IV/492. 
982  el-Himsî, “el-Muvâzene beyne Ebi’l-Alâ ve Dante”, IV/492-93. 
983  Dante, İlahi Komedya (Cehennem),	s.	5. 
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cek miktarda İbn Şüheyd’e ait şiirler nakletmişlerdir. Fakat İbn Şü-
heyd’in çeşitli vesilelerle söylediği şiirlerinin ne kadarının muhafaza	
edildiğini veya İbn Bessâm’ın bu şiirlerin ne kadarına eserinde yer 
vermediğini bilmiyoruz. 

Charles	 Pellat, çoğunluğu İbn Bessâm’ın ez-Zehîre’sinden	 ol-
mak üzere farklı kaynaklardan toplayarak İbn Şüheyd’in şiirlerini bir 
araya	getirmiş ve bugün elimizde olan Dîvân’ı hazırlamıştır. 

Dîvân’da yer alan tasvir, övünme, övgü, aşk, şarap, hiciv, za-
mandan ve kendisine sıkıntı veren insanlardan şikâyet, zühd ve hik-
met şiirlerinde, İbn Şüheyd’in edebî yeteneğini sergilemesi yanında, 
döneminin sosyal ve siyasal yapısını da yansıtmasından ötürü bu ese-
rin ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. 

Charles	Pellat, Dîvân’ı hemze, ba, te... şeklinde alfabetik kafiye 
sırasına göre tertip etmiştir. Pellat, Dîvân’a yazdığı iki sayfalık ön-
sözde984 çok özet olarak İbn Şüheyd’in hayatından bazı kesitlere yer 
vermiştir. Her şiirin başında tek cümle ile İbn Şüheyd’in o şiiri ne 
maksatla söylediğini zikretmektedir. Sonunda ise şiiri aldığı kaynak-
ları belirterek, az kullanılan bazı nadir kelimelere açıklık getirmiştir. 

Dîvân’da yer alan yetmiş beş şiiri985 incelediğimizde, İbn Şü-
heyd’in şiirlerini kullandığı vezin bakımından çoktan aza doğru şöyle 
sıralayabiliriz: Tavîl vezninde	yirmi beş, kâmil vezninde on beş, basît 
vezninde	 on beş, mütekârib vezninde dokuz, remel vezninde dört, 
hafîf vezninde üç, münserih vezninde üç, recez vezninde bir	ve	seri’ 
vezninde	bir. 

Dîvân, 1963 yılında Beyrut’ta basılmıştır. James Dickie tarafın-
dan İngilizce’ye çevrilerek 1975 yılında Kurtuba’da yayımlanmış-
tır.986 

 

 

                                                 
984  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	9-11. 
985  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	185. 
986  Epalza, “Ibn Suhayd”, Awraq,	V-VI/291. 
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c. Hânûtu Attâr 
Hânûtu Attâr (Attar Dükkanı)987 hakkında, Câhiz’in kaybolan988 

ve günümüze ulaşmayan eseri ile aynı ismi taşımaktadır. Belki de İbn 
Şüheyd, kendisini eserlerinde sık sık eleştirdiği Câhiz’e nazîre olsun 
diye	aynı ismi taşıyan bir eser telif etmiş olabilir. Bu eser, Muham-
med b. Tâvît et-Tancî tarafından 1951 yılında Kahire’de neşredilmiş-
tir.989 

İbn Sa’îd, İbn Şüheyd’in kardeşi ve amcasına ithafen yazdığı şi-
irlerin bu eserde yer aldığını nakletmekle990 birlikte, bu şiirlerin et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’ ile	ez-Zehîre’de yer aldığını991 görmekteyiz. 

Fuat	Sezgin ise bu eserin ma’âni’ş-şi’r ve belâgat992 konusunda	
olduğunu ileri sürerken, bununla ilgili bir kaynak zikretmemiştir.  

ez-Zehebî ise bu eseri “Cûna Atâr” olarak zikretmektedir.993  

2. Günümüze Ulaşmayan Eserleri 
Bazı araştırmacılar, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’den	 yola çıkarak 

onun şu eserlerinin bulunduğunu belirtmektedirler: 

1- el-Helvâ (Tatlı)994 

2- el-Berd ve’n-nâr ve’l-hatab (Soğuk, Ateş ve Odun)995 
                                                 
987  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	46;	el-Humeydî, Cezve,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğye,	s.	

191; İmâdu’l-Isfahânî, Harîdatü’l-kasr,	 III/555; Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ, 
III/222; İbn Hallikân, Vefeyât,	I/116;	es-Safedî, el-Vâfî, V/144; Ziya Paşa, En-
dülüs Tarihi,	IV/13;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, I/157; Kehhâle, Mu’cem,	I/302;	Sez-
gin,	GAS,	II/699. 

988  Hafâcî, el-Âdâbu’l-Arabiyye,	s.	360. 
989  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/460. 
990  İbn Sa’îd, el-Muğrib,	s.	85. 
991  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	144-45; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/294-95. 
992  Sezgin,	GAS,	II/670. 
993  ez-Zehebî, Siyer,	XVII/501. 
994  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	119-123;	es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr,	II/47-49; İbn 

Bessâm, ez-Zehîre,	I/270;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	I/382. 
995  İbn Şüheyd,	 et-Tevâbi’,	 s.	 118;	 es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr,	 II/44-45; İbn 

Bessâm, ez-Zehîre,	 I/270;	 el-Isfahânî, Harîdatü’l-kasr,	 III/560-61;	 Mubarek,	
en-Nesru’l-fennî,	I/382. 
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durum böyledir. 

Yukarıda da gördüğümüz gibi, el-Ma’arrî şahısları tasvirde İbn 
Şüheyd’den daha yavandır. Ancak buna karşılık el-Ma’arrî daha zi-
yade ortama ve bu ortamda cereyan eden olayların tasvirine ağırlık 
vermiştir. Meselâ el-Ma’arrî, risalesinde çizmiş olduğu sahnelerden	
birinde yer alan bir mecliste Müberred, İbn Dureyd, İbn Mes’ade     
(ö. 217/832)929, Sîbeveyh (ö. 180/796)930, Ebû Ubeyde                     
(ö. 210/825)931, Esma’î (ö. 216/831)932 ve Sa’leb (ö. 291/904)933  gibi	
bazı nahiv ve dil bilginleri934 bulunmaktadır. 

Ebû Ubeyde,	Araplar arasındaki önemli hadiseler ve Eyyâmü’l-
Arab’dan bazı olayları anlatırken, Esma’î de meşhur kasîdeleri oku-

                                                                                                                 
I/31-32;	Suppl.,	 I/67-68;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 I/272-281; Abbûd, Ede-
bu’l-Arab,	s.	122-23; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	III/191-92. 

927  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	128. 
928  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	221-22. 
929  Abbasîler dönemi edip ve şairlerinden olan Türk asıllı Ebu’l-Fadl	 Amr	 b.	

Mes’ade hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hallikân, Vefeyât,	 III/114;	 ez-
Zirikli,	 el-A’lâm, V/260;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edeb,	 II/215-17;	 Sezgin,	 GAS, 
II/616. 

930  Büyük nahiv bilginlerinden olan Ebû Bişr Sîbeveyh Amr b. Osmân hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	51-52; İbn Hallikân, Vefeyât, 
II/103-105; İbnu’l-İmâd, I/252-55;	Brockelmann,	GAL,	I/99-100;	Suppl.,	I/160;	
ez-Zirikli,	el-A’lâm, V/260; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	VIII/10. 

931  Şiir ve soy bilimi konusunda derin bir bilgiye sahip olan Ebû Ubeyde Ma’mer 
el-Müsennâ hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	s.	53-54;	
İbn Hallikân, Vefeyât,	 II/554-560; İbnu’l-İmâd, II/24-25;	Brockelmann,	GAL, 
I/102-103;	Suppl.,	 I/162;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-
müellifîn,	XII/309-310. 

932  Abbasîler dönemi dil, nahiv bilgini ve şair Ebû Sa’îd Abdülmelik	b.	el-Esmâ 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 55-56; İbn Hal-
likân, Vefeyât,	 I/516-520; İbnu’l-İmâd, II/36-38	 Brockelmann,	 GAL,	 I/4;	
Suppl.,	I/163-65;	ez-Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 
VI/187; Abbûd, Edebu’l-Arab,	s.	247. 

933  Kûfe nahiv âlimlerinden Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ hakkında ayrıntılı bilgi 
için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 110; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/51-53; İb-
nu’l-İmâd, II/207-208;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/121-22;	 Suppl.,	 I/181-82;	 ez-
Zirikli,	el-A’lâm, VIII/191; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	II/203-204. 

934  el-Ma’arrî, Risâletü’l-gufrân,	s.	50-53. 
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ğuk) kelimesi, daha önce değindiğimiz “el-Berd ve’n-nâr ve’l-
hatab”1003 risalesinin adındaki sözcükler arasında yer almaktadır. “el-
Hammâm” ile ilgili olarak ise, birgün arkadaşları ile yıkandığı ha-
mamdan çıkarılması üzerine söylediği bir şiirden1004 başka, günümü-
ze herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. 

İbn Şüheyd, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de	suyu1005,	tilkiyi1006 tasvir	
etmiş, câriyeyi de tasvir ettiğine1007 işaret etmiştir.  

Kanaatimizce biyografi yazarları, İbn Şüheyd’in bazen bir veya 
birkaç cümle olacak kadar kısa ve öz bir şekilde günümüze intikal 
eden bazı nesir ürünlerini dikkate alarak, onun yukarıda zikrettiğimiz 
risaleleri	 veya	 eserleri olduğu görüşüne vardılar. Belki de onları bu 
görüşe sevk eden, bizim de düşündüğümüz gibi, İbn Şüheyd’in bu 
isimler altında bazı çalışmalar yapmış olması ve daha sonra bileme-
diğimiz bazı nedenlerden dolayı, eserinde bunların çok az bir kısmına 
yer	vermesi1008 veya tek bir kelimeyle yetinmiş olmasıdır. Meselâ, et-
Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de, “Câriyeyi tasvir et, dedi. Ben de tasvir et-
tim”1009 demektedir. 

                                                 
1003  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 118; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/270. 
1004  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	92-93; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/301. 
1005  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 12; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/276. 
1006  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 126; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/275. 
1007  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 128; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/276. 
1008  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 118-123,	 125-26,	 127,	 128;	Dîvân,	 s.	 92-93; İbn 

Bessâm, ez-Zehîre,	I/219-220,	270-73,	275-76. 
1009  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 128; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/276. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İBN ŞÜHEYD’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

A. ARAP ŞİİRİNDEKİ YERİ 

Henüz çocuk denecek yaşta şiir yazmaya başlayan1010  İbn Şü-
heyd, kendince en güzel olan şiirlerine et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de	yer	
vermiştir. Bunun yanında, çeşitli vesilelerle söyleyip de risalesinde	
yer almayan bazı şiirleri özellikle Endülüslü müellifler tarafından 
günümüze ulaştırılmıştır. Endülüs Arap Edebiyatı konusunda kıymet-
li çalışmaları bulunan Charles Pellat, İbn Şüheyd’in günümüze ulaşan 
bütün şiirlerini toplayarak Dîvânu İbn Şüheyd adıyla yayımladı. 
Yetmiş beş ayrı parçadan1011 oluşan bu eserdeki şiirler, biyografi ya-
zarlarına ve eleştirmenlere bağlı kalmadan, doğrudan İbn Şüheyd’i 
bir şair olarak inceleme ve değerlendirme imkânı vermektedir. Bazı 
biyografi	yazarları ve eleştirmenler, İbn Şüheyd hakkında çok kısa ve 
açık olmayan fikirler ileri sürmek dışında, onu gerektiği gibi değer-
lendirememişlerdir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, İbn Şü-
heyd’den bahseden müellifler ve araştırmacılar, onun nesir ve şiirdeki 
yeteneğini çoğu zaman takdir etmişlerdir. Meselâ İbn Hayyân, İbn 
Şüheyd hakkında şu yorumda bulunmaktadır: 

“Ebû Âmir, sözü uzatmadan söylemek istediğini hemen söyler-
di.	Onu,	fesahati ile birlikte düşündüğünde belâgatteki ustalığını gö-
rür ve zamanın Abdülhamid’i ve Câhiz’i sanırsın. Onun şaşılacak 
tarafı, nesirde ve şiirde yeteneğini istediği şekilde kullanıp sözü, ki-
taplara bağlı kalmadan ve herhangi bir isteğe aldırış etmeden istediği 

                                                 
1010  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 26;	Dîvân, s. 121; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/219;	

Dickie, “Ibn Suhayd”, el-Andalus, XXIX/279. 
1011  Bk. İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	185. 



202

DR. MUSTAFA AYDIN 

 202 

gibi, içinden geldiğince söylemesidir. Şiirleri eleştirmenler tarafından 
beğenildi. Şiiri, doğuştan şairlik yeteneğine sahip şairler tarzında söy-
ledi. Onların seviyesine ulaştı ve onlardan geri kalmadı.”1012 

İbn Bessâm ise İbn Şüheyd’i şu övücü sözlerle anlatmaktadır: 

“Ebû Âmir, Kurtuba’nın çocuğu, herkesin	olmayı arzuladığı ve 
hayal ettiği varılabilecek hedefin başlangıcı ve en yüksek mertebesi-
dir. Yaşamın temel maddesi, gerçeğin bizzat kendisi, Kurtuba’nın 
hayat kaynağı ve asil yöneticilerindendir. O, dünyanın nadir incisi, 
gece ve gündüzün hayrete düştüğü, Kurtuba’nın isim ve lâkaplarının 
anlamı idi. Neşelendiğinde şakırdayan bir güvercin, ciddi olduğunda 
kükreyen yırtıcı bir aslan gibiydi. Onun şiiri, gerdanlara dizilen inci, 
nesri ise kâfurla karıştırılmış bir misk gibidir. Onun, vücudu yarala-
madan	kalplere nüfuz eden mızrak ucu gibi sivri nadir sözleri vardır. 
Cevapları da göz kırpmasından daha hızlı ve nefes gibi insanın içine 
işler”1013 

Bu övücü sözlere karşılık, İskimiyat olarak	bilinen	Muhammed	
b. Kâsım1014, “Bunlar güzel parçalar olmakla beraber, bunları başka 
yerden çalmıştır”1015 diyerek, İbn Şüheyd’i intihal (başkalarının ese-
lerinden aşırma) ile suçlamaktadır. 

Görüldüğü üzere, eski eleştirmenlerin görüşlerinden hareketle 
İbn Şüheyd hakkında kesin bir hükme varmak doğru olmaz. Bunlar, 
onun edebî ürünlerini detaylı bir şekilde incelemediklerinden, İbn 
Şüheyd’in edebî yeteneğini ve yaratıcılığını sağlıklı bir şekilde değer-
lendirememiş olabilirler. 

Günümüz araştırmacı ve eleştirmenleri de İbn Şüheyd’in edebî 
kişiliği hakkında birbirinden farklı görüşler ileri sürmektedirler. Me-
selâ Hannâ el-Fâhûrî’nin onun hakkındaki görüşleri şöyledir: 

“İbn Şüheyd lâfız, mana ve üslûp bakımından eskilerin şiirini 

                                                 
1012  Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/192. 
1013  Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/191-92. 
1014  İşkihbât olarak da tanınan Ebû Bekr Muhammed b. Kâsım hakkında ez-Zehîre 

dışında herhangi bir bilgiye rastlamadık. Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/230. 
1015  Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/230. 
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oldukça fazla taklit etti. Özellikle Abbasîler dönemi şairlerine hisse-
dilir bir meyli vardı.”1016 

Ömer Ferrûh da bu paralelde bir değerlendirmede bulunarak,	
“Şiirlerinde birçok manayı doğulu şairlerden alıntı yaptığını görmek-
teyiz. Öyle ki sanki bunu kasten yapıyordu”1017 demektedir. 

İhsan Abbas, İbn Şüheyd’in intihal yaptığı iddiası ile ilgili şun-
ları söyler:  

“İbn Şüheyd’in şiirde intihal yaptığı fikri, hasetlikten	kaynakla-
nan bir iddiadır. O, daima icat eden ve yeniyi bulan olmaya çalışmış-
tır. Eskilerin manalarını kullanması, intihal yaptığı anlamına gelmez. 
O, aldıklarına ilâveler yapıyor, yeni mana ve yeni şekiller ortaya çı-
karıyordu. Yaratıcılık açısından, değil Endülüs’te belki de doğulu 
şairler arasında bile onun gibisi yoktur.”1018 

Endülüs nesircileri hakkında önemli bir çalışma yapmış olan 
Ahmed	 Dayf, “Okuyucu, İbn Şüheyd’in şiirinde yeni bir şiir ruhu 
bulur. Şairin, manalara olan hâkimiyeti ve onları kullanmadaki yete-
neği açıkça görülür. Öyle ki şiirlerini sanki düşünmeden, zorlanma-
dan söylemektedir”1019 diyerek, İbn Şüheyd’in şiirdeki maharetine 
dikkat çekmektedir. 

Ahmed	Heykel ise İbn Şüheyd’in edebî kişiliği hakkında şunla-
rı kaydetmektedir: 

“İbn Şüheyd’in şiirinde, eskiyi yeni metotlarla ele alması, yaşa-
dığı çevreyi ve asrı yansıtması, hikâye ve karşılıklı konuşma tarzında 
bir üslûbu ve mizah sanatını kullanmasının yanısıra, lâfızlarının ve 
terkiplerinin kolaylığı, manaların açıklığı ile özellik kazanmakta-
dır.”1020 

Batılı şarkiyatçılardan Van Gelder ise, İbn Şüheyd’in şairlik ye-
teneğinin diğer yeteneklerinden üstün olduğunu söyledikten sonra, 
                                                 
1016  el-Fâhûrî, el-Câmi’,	s.	913. 
1017  Ferruh,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IX/455. 
1018  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/298. 
1019  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	46. 
1020  Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	327. 
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“İbn Şüheyd kısa şiirlerde daha başarılıdır”1021 değerlendirmesini 
yapmaktadır. 

Endülüs edebiyatı hakkında ciddi araştırmalar yapan Garcia 
Gomez ise İbn Şüheyd hakkında şu değerlendirmede bulunmaktadır: 

“Hicrî IV. yüzyıl sonlarında İbn Şüheyd ve Ebû Muhammed 
İbn Hazm’ın da aralarında bulunduğu Kurtubalı bir grup genç, Endü-
lüs şiirini doğunun etkisinden kurtarmaya ve buradaki şiire Endülüs’e 
has bir hava vermeye çalışmışlardır. Ekol olarak isimlendirebilece-
ğimiz bu akımın mensupları, kendilerinden önceki edip ve şairlerin 
kusurlarını ortaya koymaya çalışırken, aynı zamanda onları ve eserle-
rini küçük görmüşlerdir. Bu eserlerden istifade edenlere de karşı 
çıkmışlardır. Herhangi bir mesnede dayanmaksızın edebî konulara 
yeni kaideler ve kurallar getirdiler. Bu kaideler arasında da en hara-
retli savundukları tez, bir şairin ve edibin ancak doğuştan gelen	bir	
yetenekle edip veya şair olabileceği, sonradan bu melekenin kazanı-
lamayacağı konusu idi.”1022 

Gerek Endülüs’teki edebî hayat, gerekse İbn Şüheyd’in edebî 
kişiliği, Gomez’in bu görüşünü pek doğrular mahiyette değildir. Zira 
Endülüs şiirinin birçok yönden her dönem doğu şiirinin bir uzantısı 
durumunda olduğu bilinen bir gerçektir. İbn Şüheyd her ne kadar 
söyledikleri ile Gomez’i teyit eder mahiyette ise de, şiir söylemeye 
veya yazmaya başladığında bunun aksini yaptığını ve Endülüslü şair-
ler gibi birçok yönden doğulu şairlerin izinden gittiğini görmekteyiz. 

İbn Şüheyd hakkında değerlendirmelerini aktardığımız araştır-
macıların çoğu, onda yeni bir tarz ve yaratıcı bir üslûp	bulmamakta-
dırlar. Aksine onun da Endülüslü birçok şairin yaptığı gibi doğuyu 
taklit ettiğini ve doğu edebiyatından birçok alıntı yaptığını ileri sür-
mektedirler. İbn Şüheyd’in pek çok şiirini eserinde nakleden İbn 
Bessâm, onunla daha önceki şairler arasında bir karşılaştırma yapma-
dığı gibi, doğulu şairlerden anlam	ve	 lâfız bakımından herhangi bir 
alıntı yapıp yapmadığı konusunda da bir görüş belirtmemiştir. Bu 

                                                 
1021  Gelder,	Studies in Arabic Literature,	s.	110. 
1022  Gomez,	Poesia Arabigo,	s.	60-62. 
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konuda sağlıklı bir karara varabilmek için İbn Şüheyd’den günümüze 
kalan edebî ürünlerini incelememiz gerekmektedir. 

1. Şiirinin Genel Özellikleri 
İbn Şüheyd, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’in başında şöyle demekte-

dir: 
“Çocukluğumun ilk yıllarında arzu ve isteklerim vardı. Bu du-

rum beni güç durumda bıraktı. Bu temayüllerim peşimi bırakmaz ol-
du. Bu durumdan usandığım bir sırada sevdiğim insan öldü, üzül-
düm. Bir gün boyunca bahçede ona yas tuttum. Oranın kapıları üze-
rime kapanmıştı. Tek başıma kaldım ve birkaç beyit okudum. Dilim 
tutuldu, duraksadım ve sustum.”1023 

İbn Şüheyd’in yukarıdaki, “dilim tutuldu, duraksadım ve sus-
tum” ifadesi,  belki de şiirin geri kalan kısmını tamamlamak maksa-
dıyla kendisine ilham verecek olan tâbi’asının ortaya çıkışına inandı-
rıcılık kazandırmak için düzenlemiş olduğu bir kurgudur. Gerçek 
anlamda	da	dili tutulmamış olabilir. Fakat el-Makkarî’nin naklettiği 
şu olay, İbn Şüheyd’in gerçekten şiirde bazen acze düştüğünü gös-
termektedir: 

“Bir mecliste İbn Mâkân1024, Sa’îd1025 ve Ebû Âmir’den nergis 
çiçeğini vasfetmelerini istedi. İkisinin de dilleri tutuldu ve âciz kaldı-
lar. Onlar bu şekilde şaşkın bir vaziyette iken içeriye Ebu’l-Alâ’nın 
(ö. 410/1019)1026 arkadaşı ve öğrencisi olan Zuheyrî1027 girdi.	 Zu-
heyrî, okuma-yazması olmayan, ancak irticalen şiir söyleyen bir şair-
di. Olup biteni ona söylediler. Gülerek şu şiiri söyledi: -Bu	iki	edibe	

                                                 
1023  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	88-89; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/246-47. 
1024  İbn Fâkân olarak da bilinen Ebû Abdillâh İbn Mâkân Endülüslü edip ve şair-

lerdendir.	Bk.	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/76. 
1025  Muhtemelen dönemin şairlerinden ve İbn Şüheyd’in arkadaşlarından olan bu 

kişi hakkında ismi dışında bir bilgiye sahip değiliz. Bk. el-Makkarî, Nefhu’t-
tîb,	III/76. 

1026  Hişâm b. el-Hakem döneminde doğudan Endülüs’e göç eden ünlü edip ve şair 
Ebu’l-Alâ Sa’îd b. Hasan el-Lugavî hakkında bk. el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 
III/76. 

1027  Zubeyrî veya Zehrî olarak zikredilen bu kişi hakkında bilgi edinemedik. Bk. el-
Humeydî, Cezve,	s.	240-44;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/76. 
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ne oluyor. İkisi de cennet güzelliklerinden ufak bir parça konusunda	
âciz kaldılar.”1028 

Bu açıklamadan, okur-yazar olmayan bir şairin bile Endülüs’te 
oldukça yaygın olan tabiat tasviri konulu bir şiirde bu kadar başarılı 
olmasına karşılık, İbn Şüheyd’in acze düşmesi, onun bu tür şiirler 
söylemediği veya söyleyemediği anlamına gelmez. el-Mu’temen’e 
hediye ettiği uzun bir kasîdesinde1029, Kurtuba’nın harika bahçelerini 
içinden geldiğince tasvir etmektedir. Son dönem eleştirmenlerinden 
Ahmed	Dayf, İbn Şüheyd’in bu kasîdesini değerlendirirken, “Okuyu-
cu, Ebû Nuvâs’ın etkisinin görüldüğü bu kasîdede yeni bir şiir ruhu 
bulmasının yanısıra, şairin kendini hiç zora sokmadan gerçek duygu-
larını sergilediğine şahit olmaktadır... İbn Şüheyd, bu kasîdede birçok 
şairin yaptığı gibi genel bir tasvir yapmaktan öte, tıpkı bir ressam gibi 
gördüğü her şeyi en ince detayına kadar vasfetmiştir.”1030 Ahmed	
Dayf, daha sonra tekrar İbn Şüheyd’in vasftaki bu üstün yeteneğine 
dikkat	çekerken	bu	sefer	de	duygularını, “İbn Şüheyd ele aldığı şair 
ve edipleri kâğıt üzerine resmeder gibi vasfederek bu yöndeki üstün 
yeteneğini ortaya koymuştur”1031 şeklinde	dile	getirmektedir. 

İbn Bessâm ise, “Ebû Âmir, gücünü, kudretini ve yaratıcılığını 
gösterecek şekilde Bağdat’ın ileri gelenleri ile yarıştı. Güzel manaları 
ele almaya ve güzel bir akış içerisinde sürüklemeye çalıştı”1032 dedik-
ten sonra, İbn Şüheyd’in arıyı1033,	 pireyi1034,	 sivrisineği1035 ve	 tilki-
yi1036 tasvir ettiğine işaretle, onun bazı manzum parçalarından alıntı-
lara yer vermiştir. Daha sonra da, “Bunlar öyle tasvirlerdir ki, onun 
dışında her kim bunları yapmak isterse dili tutulur, ayağı tökezler	ve	

                                                 
1028  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/77. 
1029  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	150-56. 
1030  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	46. 
1031  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	51. 
1032  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1033  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 141; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1034  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	 s.	 125-26;	Dîvân,	 s.	38;	 es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr, 

II/46; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1035  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1036  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	126-27; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
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düşer”1037 şeklindeki değerlendirmesiyle İbn Şüheyd’in tasvirdeki	
maharetine işaret etmektedir. 

İbn Şüheyd, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’in sonunda ise cinlerin top-
landığı bir mecliste ilk kez İmru’u’l-Kays tarafından işlenen şu beyit 
üzerindeki tartışmaya katılıyor: 

 الٍ ى حَ لَ عَ  ال  حَ  اءِ مَ الْ  ابِ بَ حَ  وَّ مسُُ   اهَ لُ هْ أَ  امَ ا نَ مَ  دَ عْ ا ب َ هَ ي ْ لَ إِ  تُ وْ مسََ 
“Ailesi uyuduktan sonra, suyun akarken şekilden şekle girerek sürük-
lenmesi gibi ben de şekilden şekile	girerek	ona	gittim.”1038 

İbn Şüheyd, Ömer b. Ebî Rabi’a (ö. 93/711)’nın1039 İmru’u’l-
Kays’a ait bu beyitten esinlenerek benzer anlamdaki aşağıdaki beyti 
söylediğinde foyasının meydana çıktığını ve İmru’u’l-Kays’ı taklit 
ettiğinin anlaşıldığını1040 söylemektedir: 

 رُ وَ زْ أَ  القومِ  ةَ يفَ كين خِ ُر وَ  ابِ بَ حُ  الْ  ةَ يَ شْ مِ  م أقبلتُ وْ  الن َّ ينِّ عَ  تُ ضْ فَّ ن َ وَ 
“Uykuyu kendimden silkeledim.	Akrabaların korkusunu içimde taşı-
yarak Hubâb’ı ziyarete gittim.”1041 

       Daha sonra da İsmail b. Yesâr (ö. 130/748)’ın1042 tartışma konusu 
olan sürünerek veya sessizce gitme anlamını ele aldığı beyitlerini 
okuyarak, bunların çok iyi söylendiğini1043, başka bir deyişle çok 
ustaca	taklit	edildiğini ifade etmiştir: 

                                                 
1037  Bk. İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1038  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	126-27; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1039  Hadari gazel türü şiirin öncüsü kabul edilen Emevî dönemi ünlü şairlerinden 

Ömer b. Abdillâh b. Ebî Rabi’a hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Kuteybe, 
eş-Şi’r ve’ş-şu’arâ,	s.	131-34;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	V/211;	Blachere,	Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	 s.	 747-763;	 el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 I/292-302;	 Zeydan,	
Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye,	 I/281-83; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-
Arabî,	I/349-54; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn,	VII/204. 

1040  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/286;	es-Safedî, el-Vâfî,	V/145. 
1041  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 135; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/286. 
1042  Emevî dönemi şairlerinden, İran asıllı İsmail b. Yesâr en-Nisâî hakkında bk. 

İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/286	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 I/328;	Brockelmann,	GAL, 
Suppl.,	I/95. 

1043  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/287. 
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 مُ زَ رْ مِ الْ وَ  اءُ زَ وْ الَْ  تْ حَ لَ وَ  هِ قِ فْ  أُ ِف  مُ جْ ى النَّ امَ سَ ملا تَ 

 مُ قَ رْ األَ  هِ نِ مَ كْ مَ  نْ مِ  ابُ سَ نْ ي َ  امَ كَ   يق  فِ خَ  ئُ طْ وَ الْ وَ  تُ لْ ب َ ق ْ أَ 
“Yıldız ufkunda yükselip de ikizler burcu ve poyraz yeli göründüğünde, 
yılanın kovuğundan süzüldüğü gibi yavaş adımlarla gittim.”1044 

       İbn Şüheyd, kendince bu iki şairin foyasını ortaya çıkardıktan 
sonra da aynı anlamı kendisinin çok daha iyi bir tarzda ele aldığını 
ispat	etmek için şu şiirini okur: 

 الَعَسسْ  ونُ يُ عُ  تْ امَ نَ وَ  امَ نَ ف َ    هِ رِ كْ سُ  نْ مِ  لََّ ا تََ مَّ لَ وَ 

 ا اْلَتَمسْ ى مَ رَ دَ  يقٍ فِ ُدنُ وَّ رَ   هِ دِ عْ ى ب ُ لَ عَ  هِ يْ لَ إِ  تُ وْ ن َ دَ 

 الن ََّفسْ  وَّ و إليه مسُُ وامسُْ  ىرَ الكَ  يبَ بِ إليه دَ  بُّ دِ أَ 

 سْ لَ غَ الُ  رُ غْ ث َ  مَ سَّ بَ ت َ  نْ إل أَ   ام  اعِ  نَ ِت لَ ي ْ لَ  هِ بِ  تُّ بِ وَ 

 اللََّعسْ  ادَ وَ منه سَ  فُ شُ رْ أَ وَ   لَ الطُّ  اضَ يَ منه ب َ  لُ بِّ ق َ أُ 

“Zil	zurna	sarhoş olunca, kendisi de bekçiler de uyudular.” 
“Onun uzaklığına rağmen ne istediğini bilen bir arkadaş yakınlığıyla ona 
yaklaştım.” 
“Ben uyku gibi ona yavaş yavaş yaklaşır, nefes gibi de sokulurum.” 
“Günün ilk ışıkları kendini gösterinceye kadar gecemi onunla rahat bir 
şekilde geçirdim.” 
“O gece boyunca onun beyaz	boynunu öptüm ve koyu renkli dudaklarını  
emdim.”1045 

İbn Şüheyd bu şiirde, kendileriyle yarışmaya girdiği İmru’u’l-
Kays, Ömer b. Râbi’a ve İsmail b. Yesâr’ı geride bıraktığını ispata 
çalışmaktadır. İbn Şüheyd’den önce yaşamış olan her üç şair de, ses-
sizce yaklaşma veya sürünme konusunu ele almıştır. İbn Şüheyd’in 
de ifade ettiği gibi, konuyu ilk kez İmru’u’l-Kays ele almış, diğer iki 

                                                 
1044  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	126-27; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1045  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	136;	Dîvân, s. 85; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/287; İbn 

Sa’îd, Unvânu’l-murakkasât,	s.	20;	er-Râyât,	s.	42. 
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şair de onu taklit etmiştir. Bizim buradaki tespitimiz ise, bu anlamı 
şiirinde ilk kez işleyen İmru’u’l-Kays	olmakla	beraber,	sessizce	yak-
laşmayı veya sürünmeyi somut bir eylemden çıkarıp soyut bir eylem 
hâline ilk kez İbn Şüheyd’in getirmiş olmasıdır. Başka bir ifadeyle o, 
sürünmeden, yürümeden veya ileriye gitmeden yaklaşma eylemini 
gerçekleştirmiştir. Manayı ele alırken İmru’u’l-Kays’ın şiirini kaynak 
olarak almışsa da, ifade tarzını Câhiliyye şiirinin sert üslûp	ve	lâfızla-
rından çıkarıp bir noktada daha incelterek kendi çağına uydurmuştur. 
Şiiri bu açıdan değerlendirdiğimizde, kendisinin de ispata çalıştığı 
gibi, hocaları konumundaki bu ünlü şairleri geride bıraktığı gerçeğini 
kabul	etmek	gerekir. 

İbn Şüheyd’in şiirlerini incelediğimizde, birçok konuda bu şe-
kilde hareket ederek şiirlerinde yer verdiği konuların daha önceki	
şairler tarafından işlenmiş olduğunu görürüz. Böyle olsa da o, bunları 
farklı bir şekilde ve farklı lâfızlarla ele almış, bir bakıma eskiyi yeni 
metotlarla ele alıp yaşadığı çevreye ve çağa uyarlamıştır. Meselâ, şu 
beytinde Câhiliyye ve daha sonraki dönem şairleri tarafından sıkça 
ele alınan kılıç ve mızrakların tasvirine farklı bir boyut getirmektedir: 

“Koltuğumun altında iki tarafı keskin bir kılıç, elimde de yaylanan 
bir mızrak vardı.” 

“Bu ikisi gençliğimden beri benim arkadaşlarımdır. Düştüğüm zaman 
beni onlar kaldırdı.” 

“Birincisi ile soyluluk, ikincisi ile rızık kazanılır.”1046 

Bir başka şiirinde ise yağmur ve bulutları tasvir ederken teşbih 
sanatını, biraz da müstehcenlik katarak çok ustalıkla kullanmıştır: 

 لِ افِ حَ  ةِ امَ مَ غَ لْ لِ  عٍ ْر إل كل ضَ    ةٍ رَ هْ كل زَ   فاها با تْ رَ غَ ف َ  دْ قَ وَ 

 لِ ازِ نَ مَ الْ  اتُ بَ هَ ذْ مُ  جٍ نْ زَ  رُ اكِ سَ عَ  ا كأَّناو  هْ رَ  نِ زْ مُ الْ  وشُ يُ جُ  تْ رَّ مَ وَ 
“O tepelerdeki çiçekler sanki bulutların dolu memelerine uzanırcası-
na ağızlarını açtılar.” 

“Yağmurlarla dolu bulut orduları, altın kılıç kuşanmış zenci askerleri 

                                                 
1046  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	137;	Dîvân, s. 57; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/250. 
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gibi ard arda geçtiler.”1047 

İbn Zekvân’ın meclisinde bulunduğu bir gün de taze baklayı 
şöyle tasvir etmiştir: 

 افَ صِ وُ  هِ ا بِ مَ وَ  بٍ عْ كَ   ودَ دُ حُ   هِ مِ رِ كاَ  مَ ِِف  انَ وَ كْ ذَ  نُ ابْ  ازَ جَ 

َِ منه ألفرَ   انتخب  مُ  لرياضِ ا رَّ دُ  مَ دَّ قَ   افَ لَ عَ  هِ حِ دْ مَ  ا

 افَ رَ ظَ  نْ كل مَ   اهُ وَ هْ ي َ  ولُ والفُ   بٍ دَ ي أَ ذِ  مُ عْ طُ وَ  يفٍ رِ ظَ  لُ كْ أَ 
“İbn Zekvân, cömertlik konusunda Kâb’ın1048 ve onun vasfedildiği 
şeyin sınırlarını geçti.” 

“Bahçelerin incilerini seçerek onu	metheden atlara yem olarak	 sun-
du.” 

“Bakla nazik kişilerin, edep sahiplerinin yemeğidir. Onu zarafet sa-
hibi herkes sever.”1049 

İbn Şüheyd’in şiirdeki bu tasvir yeteneği konusunda el-Makkarî 
şunları nakletmektedir: 

“Arkadaşlarından bir grup İbn Şüheyd’de şöyle dediler: ‘Ey 
Ebû Âmir! Sen acayip ve garip olan şeyleri uçlarından çekip getiri-
yorsun. Fakat ne var ki, güzel şeyler söylediğinde ve farklı şeyler 
ortaya koyduğunda çok kibirleniyor ve büyüklük taslıyorsun. Şimdi 
senden şu anda bulunduğumuz meclisi tasvir etmeni istiyoruz.’ Fakat 
bu istekleri, insanı yapamayacağı bir şeye zorlamaktan başka bir şey 
değildi. Çünkü kötü manayı ele alan insan, ne kadar yetenekli olsa da 
ortaya çıkan ürün yine beğenilmez. Zira ondan tasvirini istedikleri 
meclisin şeklini ve özelliklerini dinlemek kulakları rahatsız eder. 
Yerde kırmızı bir keçenin serili olduğu bu meclis hakkında söz söy-
lemek veya bir şeyler icat etmek mümkün değildi.”1050 İşte böyle bir 
ortamda İbn Şüheyd şu şiiri söylemiştir: 

                                                 
1047  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	112;	Dîvân, s. 129; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/265. 
1048  İbn Şüheyd’in burada sözünü ettiği Ka’b, cömertlikte darb-ı mesel olmuş Ka’b 

b. Ümâme el-Eyâdî’dir. 
1049  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	98;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/245. 
1050  el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/245. 
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“Birer yıldız gibi güzel olan gençlerin hepsi soylu birer şairdir.” 

“Bu topluluktakiler benden kibirlenmeyi ve gururu bırakmamı istedi-
ler.” 

“O meclisteki keçelerin altında sel gibi akan bir kan denizi gözükü-
yordu.” 

“Ve bizim mestlerimiz onun üstünde sanki kaybolmuş ve nereye gi-
deceğini bilmeden kıyıyı arayan kılavuzsuz birer gemi gibiydiler.”1051 

Söylediği bu şiir, mecliste bulunanların büyük beğenisini kaza-
nınca, İbn Şüheyd oradan gururla ayrılmıştır. Yolda, elinde enginar 
dolu bir sepet taşıyan bir tanıdığı ile karşılaşır ve bu kişi ondan engi-
narı vasfetmesini ister. Bunun üzerine İbn Şüheyd irticalen şu şiiri 
söylemiştir: 

 ؟يلِ بِ نْ  زَ ِف  اعُ بَ ا ت ُ ذ  افِ نَ ق َ   ي يلِ لِ ا خَ يَ  اكَ نَ ي ْ عَ  تْ رَ صَ بْ أَ  لْ هَ 

 يلِ فِ الْ  دَ لْ جِ  ذُ فُ ن ْ ت َ  رٍ بَ ذي إِ   يلٍ لِ مد جَ تَ عْ مُ  فٍ شَ رْ حَ  نْ مِ 

  يفِ السخِ  لُ قْ ن َ 
َ
 ولِ قُ عُ ي الْ حِ نَازِ  مٍ وْ ق َ  لُ كْ أَ وَ   ولِ هُ الَ  قِ ائِ امل

 ولِ ا على شَُ هَ ت ُ مْ عَ طَ  لَ وَ   ييلِ كِ ا أَ هَ ت ُ مْ عَ طْ  ألَ  مُ سِ قْ أُ 
“Ey dostum! Senin gözlerin zenbil içinde satılan kirpi gördü mü?” 

“Bunlar öyle sağlam enginarlardır ki, onların güçlü iğneleri fil derisi-
ni	bile	deler.” 

“Ahmak, cahil ve boş kafalı kişilerin mezesi, akılarını bırakmış mil-
letlerin yemeğidir.” 

“Yemin ederim ki, onu ne misafirime yediririm ne de ömür boyu ben 
ağzıma korum.”1052 

Zikrettiğimiz bu beyitler, İhsan Abbas’ın da söylediği gibi, İbn 
Şüheyd’in irticalen şiir söyleme yeteneğini1053 ve hazır cevaplılıktaki 
ustalığını ortaya koymaktadır.  

İbn Şüheyd, haklı şöhretini sadece bu tür şiirler vasıtasıyla elde 
                                                 
1051  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	123-24;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/245. 
1052  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	136-37;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/246. 
1053  Abbas,	Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/297. 
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etmemiştir. O, şiirlerinde açıkça görüldüğü üzere övme, övünme, 
tasvir ve bunların dışındaki birçok konuyu, herhangi bir şairi taklit 
etmeden ve kendisinden önceki herhangi bir yüzyılı takip etmeden 
şiirlerinde ele almıştır. 

İbn Şüheyd hakkındaki tespitlerimizden biri de, onun edebî 
zevklerinin zamanla değiştiğidir. Cinler âlemine yaptığı yolculuğun-
da, zaman zaman hayvanları da konuşturan1054 İbn Şüheyd’in en bü-
yük özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz şiirlerini zamanın zevklerine 
uygun	 bir	 hâlde söylemesidir. Bunu yaparken de eskiyi biliyor ve 
tanıyordu. Bundan da öte eskiyi inkâr etmiyor ve eskiyle olan bağla-
rını koparıp atmıyordu. 

İbn Şüheyd, Mu’temen’e yazdığı bir risalesinde yer verdiği 
kasîdesinde eskiyle olan bağlarını hiçbir zaman koparmadığını açık 
bir şekilde ifade etmiştir.1055 

Nesib ve medh konularını ele aldığı bu kasîdesinden sonra, şi-
irdeki yeteneğini göstermek için şöyle bir tartışma konusu hazırla-
maktadır: 

“Eğer herhangi birisi bu şiirin nesib bölümüne saldırıda bulu-
nup da, ‘Şüphesiz krallar bu gibi şiirlerle karşılanmazlar, büyükler de 
buna benzer şiirleri kabul etmezler’ derse, biz de cevap olarak şöyle 
deriz: Doğrusu bu kişi, büyük şahsiyetleri ve onların eserlerini bil-
mediği için böyle söylemektedir. Şayet ben bu şahsiyetlerin yanında 
olup bitenleri, onlara nasıl davranıldığını ya da onlara ulaşmak için	
başvurulan vesileleri anlatmak isteseydim, sayfalar hatta kitaplar dol-
dururdum. Ben ise bu konuda ilginç ve kısa bir konuşma ile yetin-
dim.”1056  

İbn Bessâm, bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermeden, daha son-
ra İbn Şüheyd’in babasına ait şu şiirleri okuduğunu	nakletmektedir: 

يُك فَ ثُ   بِ نَ عِ الْ  اءِ ِبَِ  بَ لْ قَ الْ  حْ ضَ انْ وَ   بْ وِّ ث َ  وْ أَ  بْ أَذََّن الدِّ

                                                 
1054  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 148; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/297. 
1055  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 77; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/209. 
1056  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210. 
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“Horoz	 ezan	okudu;	o	hâlde kendine gel veya namaz kıl ve kalbini	
üzüm suyu ile temizle!”1057 

İbn Şüheyd’in yukarıda ilk beytini verdiğimiz kasîdesini1058 in-
celediğimizde, onun şiirdeki yeteneğini rahatlıkla görebiliriz. 

Kasîdede kolaylıkla lâfızların anlamları ile oynadığını, konudan 
konuya geçtiğini ve hiç zorlanmadan sözün en tatlısından en çirkinine 
nasıl intikal ettiğine şahit oluyoruz. Zira daha sonraki	beyitlerde şöy-
le	demektedir: 

 بِ تُ كُ  الْ ا ِف هَ لَ ث ْ ا مِ نَ أْ رَ ا ق َ مَ   ة  زَ جِ عْ مُ  ة  آيَ  لَ مَّ أَ تَ وَ 

 بِ ؤُ كْ األَ  بُ وْ ث َ  ى فابتلَّ كَ بَ وَ  هِ من طاعتِ  يقُ رِ بْ اإلِ  عَ كَ َر 
“Benzerini kitaplarda okumadığımız, insanı âciz bırakan bir mucizeyi 
iyice düşün.” 

“Testi	itaat için rükû etti ve ağladı. Bundan dolayı kadehlerin	elbisesi	
ıslandı.”1059 

Aşk konusunu ele aldığı şiirlerinde yaptığı gibi, bazı şiirlerinde 
karşılıklı konuşma tarzında bir üslûp kullandığı görülmektedir: 

“Gece yürüyenler için iki ateş yaktım. Gece yürüyen kişi bu iki ateşin 
alevlerini, Süreyyâ yıldızının altında buluşan iki parıltı gibi gördü.” 

“Soğuktan içi donmuş, başına gelenleri kendinden uzaklaştıracak gü-
cü olmayan biri geldi.” 

“Ona, ‘Ateşe gel’ dedim. O da bana, ‘Hiç dumanı olmayan ateş olur 
mu?’ dedi.”1060 

Yukarıda birkaç beytine yer verdiğimiz bu şiirin ilginç tarafı, 
Câhiliyye döneminden beri anlatılmakta olan bu hikâyeyi1061, İbn 
Şüheyd’in Arap yarımadasından İspanya yarımadasına taşımış olma-
sıdır. 

                                                 
1057  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 28; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210. 
1058  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	28. 
1059  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	28;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210. 
1060  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 167; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/311. 
1061  Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	375. 
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2. Şiirlerinde İşlediği Konular 

a. Tasvir Şiirleri 
Endülüs şiirinin en belirgin özelliklerinden birisinin tasvir ol-

duğunu, özellikle de tabiat tasvirinin oldukça fazla işlendiğini daha 
önce belirtmiştik. İbn Şüheyd de, görsel tasvirlerde olağanüstü bir 
başarı göstermekle birlikte, şiirlerindeki tasvirler daha ziyade tabiat	
görüntüleriyle temayüz etmiştir. Ahmed Dayf, İbn Şüheyd’in tasvir 
konusundaki yeteneğini şöyle ifade etmektedir: 

“İbn Şüheyd, birçok şairin yaptığı gibi tasviri genel hatları ile 
almaz. Bir ressam gibi tasvirini yapacağı nesneyi önüne koyar	ve	onu	
en ince detayına kadar tasvir eder.”1062 

Mu’temen’e yazmış olduğu bir kasîdede yer alan aşağıdaki be-
yitler, onun tasvirdeki gücünü çok net bir şekilde ortaya koymaktadır: 

“Rüzgâr kasırgalı bir havada, geçen bulutları yağdırdı.” 

“Yağmur oranın bahçelerinde sabahladı ve çiçekler uyurken yağmu-
runu boşalttı.” 

“Sonra da oranın çiçekleri, dalgalar içinde yüzen boynu bükük bitki-
ler gibi bu sudan beslendiler.”1063 

Başka bir şiirinde ise bulutları şöyle tasvir etmektedir: 
“Ufukları damlaları ile sulayan bulutlar sabah erkenden bize gözük-
tü.” 

“Bu bulutlar, sanki yıldızları incilerden işlenmiş deniz gibi üzerimiz-
den geçti.” 

“Bize yaklaşırken bol yağmurları ile sanki yerleri süpürdüklerini 
sandık.”1064 

Aşağıdaki şiirinde rüzgâr, bulut ve yağmur ilişkisini çok usta-
lıkla tasvir etmektedir: 

 اطَّ ا حَ مَ  قِ ارِ بَ األَ  اءِ عَ رْ ِبَ  طَّ حَ وَ  ل  كَ لْ كَ   لِ ثْ ي األُ ذِ ى بِ قَ لْ أَ  زٍ تَِ رْ مُ وَ 
                                                 
1062  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	46. 
1063  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199. 
1064  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 28; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/211. 
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 اطَ رْ مِ  هِ بِ  عِ لَ التِّ  رْيِ ى غَ لَ عَ  تْ قَ لْ أَ فَ  ابَ لصَّ لِ  حُ مِ سْ اد الريح يُ يَ ى ِف قِ عَ سَ 

 اطَ سُ بُ  هِ جِ سْ نَ  نْ مِ  انَ يطَ غِ الْ وَ  كَ انِ رَ دَ  الرَُّب  اسَ  كَ تَّ حَ  بَ رْ الت ُّ وى رْ ي ُ  الَ ا زَ مَ وَ 

 اطَ ا مِسْ هَ يدِ جِ  نْ مِ  اءُ نَ سْ حَ  تْ رَ ث َ ا ن َ مَ كَ   هُ رَ طْ قَ  طُ اقِ سَ تُ  يح  رِ  هُ لَ  تْ نَّ عَ وَ 

“Yavaş yavaş hareket eden bulut, ılgın ağaçlı yerde ağırlığını attı ve 
kumlu, çakıllı ve engebeli araziye yağmur indirdi.” 

“Rüzgâra boyun eğerek onunla birlikte sürüklendi ve o araziyi, elbi-
senin vücudu kapladığı gibi kapladı.” 

“Ovaları halıya çevirinceye kadar ve tepeleri de çiçeklerle kaplayana	
kadar toprağı sulamaya devam etti.” 

“Rüzgâr esti ve bulutun damlalarını, güzel bir kızın boynundan ko-
pan gerdanlıktaki incilerin etrafa serpilmesi gibi yağdırdı.”1065 

Geceyi tasvir ederken de yıldızların isimlerini zikretmiştir: 

 ااَّنَِ رَ دْ غُ  نْ مِ  رُ دْ بَ الْ  حَ لَ  اءَ رَ ضْ خَ   ة  يلَ سماء خَِ ن وجه المِ  يتُ عِ رَ وَ 

 اَ ي ضاَّنِ اعِ اء رَ زَ وْ ا الَْ ّنََّ أَ كَ َو   اهَ طَ سْ ْأن  وَ ضَ  مِ جْ النَّ  رَ ث ْ وكأن ن َ 

 ااَّنَِ رَ ب َ ا دَ دَ يَ  هُ دَ ائِ رَ ف َ  تْ رَ ث َ ن َ   ر  هَ وْ يَّا جَ رَ وكأّنا فيه الث ُّ 

 ااَّنَِ دَ لْ وِ  نْ مِ  رِ سْ بأعلى النَّ  تْ لَ زَ ن َ    معشرٍ  ةُ يلَ قِ ي عَ رَ عْ وكأّنا الشَّ 

“Gökyüzünde öyle bir ova gördüm ki yemyeşil, göletlerinden dolu-
nay parlıyor.  

“Yıldızlar sanki onun ortasında yayılmış koyunlardı; İkizler burcu da 
o koyunların çobanı gibiydi.” 

“Oradaki Süreyyâ yıldızı sanki bir cevherdir ki, Boğa burcunun	elleri 
onun	tanelerini saçmıştır.” 

“Oranın Şâra yıldızı o kadar yüksek ve ulaşılmazdır ki, sanki kabile-
nin iffetli kadını veya ulaşılması imkânsız kartal yuvasıdır.”1066 

İbn Şüheyd’in tasvir yaparken dikkatimizi çeken önemli nokta-

                                                 
1065  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/277. 
1066  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	170-71; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/206. 
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lardan	biri de teşbih harflerini oldukça sık kullanmasıdır. Onun ben-
zetme ve tasvir yaparken böyle bir yola başvurması, az da olsa şiirin 
akıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir.  Meselâ, daha önce bazı 
iktibaslar yaptığımız kasîdesini incelediğimizde, teşbih harflerinden	
“kâf”ı bir kez, “kemâ”yı bir kez, “keennemâ”yı üç kez ve “kemâ”yı 
sekiz kez kullandığını1067 görüyoruz. 

Aşağıdaki beyitlerde ise gecenin karanlığını çok değişik bir 
benzetme	ile	ifade etmeye çalışmaktadır: 

َُ  بِ يْ شَ  رِ ول جيَْ   ردهبُ  وِ طْ يَ  لَْ  لَ يْ ي اللَّ اعِ رَ ا ن ُ نَ ت ْ بِ وَ   اطَ خْ ِف فرعه وَ  حِ بْ الَص

 اطَ بْ أَ  هِ تُِ خْ بَ  ت َ ا ِف شي  مَ  امَ ا رَ ذَ إِ  هِ بِْ كِ   طِ رْ  ف َ ِف  جِ نْ الزَّ  كِ لِ مَ اه كَ رَ ت َ 

 اطَ رْ ق ُ  هِ نِ ذْ أُ  نْ مِ  اءَ زَ وْ الَْ  قَ لَّ عَ  دْ قَ وَ   هُ اجُ تَ  رُ دْ بَ الْ وَ  اقِ ى اآلفَ لَ عَ  ل  طِ مُ 

“Sabahın karışmadığı, zifiri karanlık bir gecede oturduk.” 

“O geceyi, yürümek istediğinde gururundan yavaş yürüyen zencilerin 
kralı sanırsın.” 

“Ay, başında taç, ikizler burcu da kulağında küpe olan gece bütün 
ufukları kaplamıştır.”1068 

Başka bir şiirinde, kızgınlığının ve öfkesinin	bir	 ifadesi	olarak	
gözyaşlarını akıtmadan nasıl ağladığını şöyle tasvir etmektedir: 

“Kalplerinde bize karşı kin besleyen düşmanlarımıza karşı üzüntüle-
rimizi gözyaşı ile ifşa ettiğimizde, bizi arayanlar ve suçlayanlar üzül-
sün diye, göz kapaklarımıza gözyaşlarımızı tutmalarını emrettik.” 

“İnci taneleri gibi gözyaşlarımız, gözlerimizin içinde şaşkın bir vazi-
yette kaldı.” 

“Gözyaşlarımız haset insanlardan korktukları için akmayı reddettiler, 
göz kapaklarımızın içine inci gibi dizildiler.”1069 

Yine aynı şiirinde gözlerin tebessümünü ise çok üstün bir teş-
bih sanatı ile şöyle tasvir etmiştir: 

                                                 
1067  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	150-56; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199-203. 
1068  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 88; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/277. 
1069  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	139-140; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/322. 
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“Cömert gözlerimiz öyle tebessüm ettiler ki, ağızların tebessümü be-
ğenilmez oldu.”1070 

İbn Şüheyd’in kişiliğini incelerken değindiğimiz gibi, onun 
Kurtuba’ya olan sevgisi her şeyin üzerinde idi. Mu’temen’in kendisi-
ni	 Belensiye’ye davetini nazikçe geri çevirdikten1071 sonra,	 Kurtu-
ba’ya olan bağlılığını ve orada yaşanan olayları çok güzel benzetme-
lerle dile getirdiği şiiri1072, şehirleri	tasvir	konusunda	da güzel bir şiir 
örneğidir. 

İbn Şüheyd, tasvirdeki üstün yeteneğini göstermek için belki de 
kendisinden önce hiçbir şairin değinmediği bazı hayvanları tasvir 
etmiştir. Aşağıdaki şiirde pireyi tasvir ederken sadece hayvanın ken-
disini değil, onu içinde yaşadığı dünyası ile bir bütün olarak ele al-
makta ve en ince detayına kadar gözler önüne sermektedir: 

 ابْ يَ الث ِّ  اءِ نَ ث ْ أَ  نْيَ ب َ  كُ لَّ مَ مُ الْ  امَ نَ   إذا هُ نُ كَ سْ مَ  مِ وْ لن َّ لِ  رٍ فِّ ن َ مُ وَ 

 ابْ جَ ى حِ مَ عْ الن ُّ بِ  عن كل جسم صيغَ  هُ وُ دْ عَ  كُ تِ هْ ي َ  امِ سَ جْ ي إل األَ رِ سْ يَ 

 ابْ رَ ى احلِْ دَ عْ من أَ  فوهُ  ولكنْ  ف  كَ   هُ ا لَ مَ وَ  انِ سَ احلِْ  فَ ادَ رْ أَ  ضُّ عَ ي َ وَ 

 ابْ عَ كِ الْ  اظِ حلَْ ا بني أَ مَ  ل  لِّ دَ تَ مُ   مٍ اعِ  كل جسم نَ ِِف  م  كِّ حَ تَ مُ 

 بْ لَ طِ  هُ ودُ عُ ا قد ت َ عمّ  يهِ نِ ثْ ي َ   لَّ ولوَ  هِ رِ جْ زَ بِ  تَ مْ فإذا هََ 

 ابْ ضَ خِ  هُ رَ وَ عاَ ا تَ مَ وَ  وبِ لُ قُ الْ  مِ دَ بِ   ة  وبَ ضُ مَْ  هِ ضِّ عَ  وترى مواضعَ 

 ابْ يَ ثِ  يهِ ارِ وَ وما ت ُ  ازَ رَ ب َ ي الْ شِ َيَْ   ر  وَّ كَ مُ  يمِ هِ من الليل البَ  م  رْ ق َ 

 ابْ رَ ِف ت ُ  ابٍ بَ من ذُ  ى وأهونُ زَ خْ أَ   هُ رُ دْ قَ  ولكنْ  هُ تُ ي َّ زِ رَ  تْ مَ ظُ عَ 
“O, eğer elbiselerin içinde olursa, insanı uykudan nefret ettirir.” 

“O, müreffeh yaşayan insanların tenleri üzerinde sıçradığında onların 
rahatlarını bozar, huzurlarını kaçırır.” 

                                                 
1070  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	139-140; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/322. 
1071  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 15; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/207-208. 
1072  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 177; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/208. 
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“O, eli olmamasına rağmen mızraklardan daha keskin ağzı ile güzel 
kızların omuzlarını ısırır.” 

“O, her yumuşak tende dilediğini yapar ve genç kızların bakıları ara-
sında da şımarıktır.” 

“Şayet onu kovarsan kaçar, fakat alışkın olduğu isteğinden de vaz-
geçmez.” 

“Onun ısırdığı yeri, sanki üstünde kat kat kına yakılmış kan kırmızısı 
renginde görürsün.” 

“O, simsiyah gecenin bir parçasıdır. Yuvarlak biçimdedir. Boşlukta 
yürür, atları ve onu örtecek elbisesi yoktur.” 

“Onun yaptığı kötülükler de çok büyük, değeri ise bir böcekten daha 
aşağıdır.”1073 

b. Övünme Şiirleri 
İbn Şüheyd, kendisi ve soyu ile övünmeyi hiçbir zaman ihmal 

etmemiştir. Ancak herhangi bir şiirini tamamen kendini veya soyunu 
övmeye hasretmedi. Övgü şiirlerini çeşitli vesilelerle yazdığı şiirleri-
nin arasına serpiştirmiştir. Cinler âlemine yaptığı yolculukta Ebû Nu-
vâs’ın tâbi’ası önünde mensup olduğu kabile ile şöyle övünmüştür: 

“Şüheyd soylulukta Eşca’1074 kabilesinin en asil ve en yüksek merte-
beye sahip olandır.” 

“Bir olay olduğunda insanlara yol gösteren onlardır. Ve onlar asil at-
ların sırtındaki bedevî Araplardır.”1075 

İbn	Hazm’a hitaben yazdığı şu şiirinde de soyu ile övünmekte-
dir: 

 رِ ادِ صَ مَ الْ  اتِ رَ ي ِّ ن َ  نْ ا عَ نَ دُ ارِ وَ مَ    تْ جَ لَّ ب َ نا إليها ت َ دْ نَ سْ إذا حنن أَ 
“Şayet biz aslımızı araştırmaya kalkarsak, asil bir soydan olduğumuz 
ortaya çıkar.”1076 

                                                 
1073  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 38; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1074  İbn Şüheyd’in mensup olduğu Eşca’ kabilesi hakkında bk. İbn Şüheyd, Dîvân, 

s.	36;	İbnu’l-Esîr, el-Lubâb,	I/64. 
1075  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 36; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/258. 
1076  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 71; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/293. 
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Mu’temen’e yazdığı bir risalesinde ise, kendisi ile övünürken 
hiç de mütevazı davranmamaktadır: 

 ااَّنَِ بَ جَ  ادِ ؤَ من ف ُ  ي احلوادثِ أيدِ   تْ لَ زَ لْ ا الراسي إذا ما زَ هَ دُ وْ أنا طَ 

 ااَّنَِ نَ سِ  اةَ بَ ا شَ بَِ  ل  فُ أَ  ف  عْ زَ   ة  اضَ فَ مُ  الميلِ  ْبِ لصَّ لِ  يَّ لَ عَ وَ 

 ااَّنَِ بَ لِ بِ  لَ منه العُ  تْ دَ غَ  خ  نْ سِ   اهَ خُ نْ سِ  دٍ يْ هَ من شُ  نفس   والنفسُ 

 ااَّنَِ سَ نْ ِف إِ  مَ هْ السَّ  تُ عْ ضَ إل وَ  طٍ اخِ سَ  ةٍ لَ قْ مُ  ظُ ي حلَْ وِ حنَْ  لَّ وَ حْ ما ا

 ااَّنَِ بَ ؤْ من ذُ  ى والشعرُ رَ ولقد ي ُ   وكان أيضا منهم ح امللوكَ مدَ 
“Hadiselerin	elleri	korkağın kalbini sarstığında, ben sarsılmaz ulu bir 
dağım.”  

“Üzerimde beni kılıcın keskin ağzından koruyan sağlam bir sabr-ı 
cemil zırhı vardır.” 

“Şüheyd asil birisidir. O nefsin aslı öyle bir köke sahiptir ki, üst kı-
sımlar gıdalarını o kökün sütünden alır.” 

“Hiçbir kızgın göz bana yan bakamaz. Şayet bakarsa, oku onun göz 
bebeğine yerleştiririm.” 

“O, hükümdarları övdü. Ancak o da onlardan biriydi. Şiirleri dîvânda 
olmakla birlikte kendisi de hükümdarların saflarında görülür.”1077 

Aşağıdaki beyitlerde ise övündüğü karakterini sergilerken,	 bir	
yandan	da	bilgelik taslamaktadır: 

 انُ سَ نْ إِ  طُّ ي قَ مِ لْ ِبِ  فَّ خَ تَ ول اسْ    ةٍ ثَ ادِ حَ  زُ مْ  غَ اِت نَ ق َ  آلنَ وما اَ 

 انُ دَ رْ ي وهو حَ يهِ فِ سَ  لِ ىِن ثَ ن ْ وأَ  يِن هُ نِ هْ ن َ ي ُ ا لَ م  دْ قُ  لِ وْ لى الَْ ي عَ ضِ مْ أَ 

 انُ وَ عْ األيام أَ واألمر أمري و   مْ هِ لِ هْ ِبَ  ال  هَّ جُ  ضُ ارِ قَ ول أُ 

 انُ ريَ نِ  واألحقادُ  ظَ يْ غَ الْ  مُ ظِ كْ وأَ   ة  رَ ائِ ثَ  اءُ نَ حْ بالصب والشَّ  يبُ هِ أُ 

 انُ هَ دْ إِ  تُ لْ ول مقال إذا ما ق ُ   قٍ لَ وما لساِن عند القوم ذو مَ 
                                                 
1077  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	171-72; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/206-207. 
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 انُ بَ ضْ عين وهو غَ  رَ خَّ أَ تَ  وإنْ   أخي بغري احلق خوفَ  وهُ فُ ول أَ 

 انُ يَ ب ْ تِ  يهِ فِ  قُ طْ ونَ  ي  قِ نَ  ض  رْ عِ   اهَ بِ لَ طْ مَ  دُّ حَ  مْ لَ فاعْ  ةَ وَّ ت ُ إن الفُ 

 انُ دَ زْ ي َ  عِ مْ الَْ  اةَ دَ غَ  افِ فَ وبالعَ   هُ لُ مِ حاَ  يوم احلفلِ  رُ خَ فْ بالعلم ي َ 
“Kötü olaylar beni zayıflatamadı, hiçbir insan da benim hoşgörümü 
hafife almadı.” 

“Korkunç olayların üzerine dosdoğru giderim ve hiçbir şey beni bun-
dan alıkoyamaz. Düşmanım kızgın olsa da ben yine onun üzerine gi-
derim.” 

“Câhilleri muhatap alıp onlarla konuşmam. İşimi kendim yaparım. 
Günler de benim yardımcımdır.” 

“Düşmanlık ayaklanınca sabrı çağırırım. Kin ateş gibi olunca	öfkemi 
yutarım.” 

“Halkın arasında dilim yaltakçı değildir.	Konuştuğumda da sözüm 
yağcılık değildir.” 

“Bana kızıp uzaklaşacağını bilsem de, kardeşime bile hak dışında 
hiçbir şey söylemem.” 

“İnsanlar arasında yiğit, mert ve önder biri olmak istersen sadece te-
miz	bir ırz ve hak söyleyen bir dil gerekir.” 

“İlim sahibi halk içinde taşıdığı ilimle övünür. Topluluk içinde ise if-
fetle süslenir.”1078 

c. Övgü Şiirleri 
İbn Şüheyd’in şiirde en çok başarılı olduğu konuların başında 

övgü teması gelmektedir. Bize göre bu konuda doğulu şairlerle boy 
ölçüşebilecek bir durumda idi. Ancak ne var ki övgü türünde pek 
fazla şiiri yoktur. Kanaatimizce onun gururu, hükümdar olsalar bile 
onları methetmeye mani olmuştur. Bununla birlikte o, Mu’temen’e 
yazdığı risalesinde yer verdiği dört kasîdede zaman zaman 
Mu’temen’i bazen de büyük bir içtenlikle bağlı olduğu Âmirîleri öv-
müştür. Aşağıdaki beyitlerde Âmirîlere olan bu bağlılığını çok açık 
bir şekilde	dile	getirmektedir: 
                                                 
1078  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	165-66. 
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 ااَّنَِ صَ غْ من أَ  تُ حْ بَ صْ أَ  رٍ امِ من عَ   ة  حَ وْ مين دَ  سٍ فْ ن َ  زِّ عِ بِ  وقضتْ 

 ااَّنَِ جَ هَ رَ  حِ بْ الصُّ  لَ صْ نَ  نَ دْ مِ غْ أُ   الَفَضا ئِ لْ مِ  بَ ا بكتائِ ى العدَ مَ ورَ 

 ااَّنَِ بَ ا إلتماح لِ هَ رُ خِ ؤْ مُ  يكَ سِ نْ ي ُ   بأربع ريُ طِ تَ  ةٍ بَ هَ لْ من كل سَ 

 ااَّنَِ سَّ وكأَّنم نشأوا على غَ   هاائِ ومَ  امللوكِ  وا بزاهرةِ أُ شَ نَ 

“Dallarından biri olduğum ulu Âmir ağacı benim izzet-i	 nefsime	
hükmetti.” 

“Onlar düşmanların üzerine o kadar çok adam gönderdiler ki, onların 
çıkardıkları toz, sabahın aydınlığını kapattı.” 

“Onların bindikleri atlar o kadar güçlüdür ki, sanki dört ayak üzerine	
uçarcasına gitmektedirler.	Onların arkası sana göğüslerinin parlaklı-
ğını unutturuyor.” 

“Onlar krallar Zâhire’sinde ve onun suyunda yetiştiler. Onlar sanki 
onun delikanlılığında yetiştiler.”1079 

İbn Şüheyd, yakın desteğini gördüğü ve henüz on iki yaşında 
iken ölen vezir el-Cezîrî’yi överken çok güzel bir teşbihle onu şöyle 
yüceltmektedir: 

 اهَ ائِ رَ حِ  البالَ  قد جئتُ  تُ زْ زَ هَ  ى فكأنين ح  ِف نصري ضُ  كَ هززتُ 
“Bir kuşluk vakti bana yardım etmen için seni silkeledim. Sanki dağ-
lardan Hira’ya gelmiş gibi silkeledim.”1080 

Başka bir şiirinde ise çok yakın dostu olan Ebû Muhammed İbn 
Hazm’ı överken onun Şafiî mezhebinden olduğuna işaret etmektedir: 

 رِ اثِ وَ عَ الْ  ودِ دُ ا بالُ نَ ق ْ رِ شَ ا ما ذَ إِ أَ  اهَ ارِ ثَ من غِ  ش  عِ نْ مُ  حزمٍ  وأنت إبنُ 

 رِ اصِ العنَ  ميُ رِ كّ   اتٍ يَّ عِ افِ و شَ خُ أَ   اد  نَّ هَ من التأويل فيها مُ  لَّ سَ فَ 

 رِ ائِ صَ بَ الْ  يتِ مِ تَ سَ ي مُ امِ رَ مَ الْ  يدِ عِ بَ   ىدَ عن الُ  اءٍ نَ  يِ أْ الرَّ  ِلِّ زِ تَ عْ مُ لِ 

                                                 
1079  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 171; İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/207. 
1080  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 20; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/253. 
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 رِ ابِ نَ مَ الْ  ي عن ظهورِ اكِ ذَ مَ الْ  ورَ هُ ظُ   ةٍ كَ تْ بالندي ِف كل ف َ  بُ الِ طَ يُ 

“Sen İbn Hazm’sın!	Kötülüğe sürükleyen hazlar yağmuru kaydırınca 
bizi kaldırırsın!” 
“Soylu bir aileye mensup Şafiî kardeşim, sözlerden oluşan kılıcını 
çekti.” 
“Hidayetten uzak, basireti yok olmuş Mu’tezilî görüşlere karşı çıktı.” 
“Her dövüşte kılıcı ile saldırarak at sırtlarını minber sırtına tercih	et-
mektedir.”1081 

Yukarıda zikrettiğimiz şiirlerin dışında, daha önce de işaret et-
tiğimiz gibi, Mu’temen’in yanısıra yakın ilişki içinde olduğu emirler-
den Süleyman Musta’în’i1082,	 Muzaffer İbn Ebî Âmir’i1083 ve	 III.	
Hişâm’ı1084 öven şiirleri vardır. 

d. Aşk ve Mucûn Şiirleri 
İbn Şüheyd, aşk şiirlerinde mucûn (müstehcen), alay, mizah ve 

güldürü gibi konulara yer vermesi yanında, gönül maceralarına olan 
temayülünü de açık bir şekilde ima etmektedir. Bu şiirlerin bizim için 
bir başka özelliği ise, İbn Şüheyd’in şahsiyetini incelerken ele aldı-
ğımız konularda vardığımız hükümleri doğrulayıcı mahiyette olmala-
rıdır. Henüz çocuk denecek bir yaşta kaleme aldığı1085 şu şiirinde,	
âşık olan bir kişinin içinde bulunduğu hâlet-i	 ruhiyyeyi	ne	kadar	da	
güzel ifade etmektedir: 

“Ne zaman dal üstünde bir güvercin sesi duysam gözyaşlarım akar.” 

“Şayet rüzgâr inlerse üzüntümden, sevgimden sağa sola dönerek uy-
kusuz kaldığımı görürsün.” 

“Ey aşkımdan dolayı beni ayıplayan insan! Kendine gel. Sen de be-
nim gibi âşık olsaydın beni ayıplamazdın.” 

“Onu unutmak için nefsim ne kadar da mücadele etti. Ama onu 

                                                 
1081  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 71; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/293. 
1082  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 113; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/320. 
1083  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 45; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/303. 
1084  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	15-17; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
1085  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	21. 
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unutmak çok zordu.”1086 

Özellikle müstehcen şiirlerinde vücut güzelliklerini ön plâna 
çıkaran İbn Şüheyd, Ebû Nuvâs tarzında kaleme aldığı aşağıdaki şii-
rinde ise aşkını mucûn ağırlıklı anlamlara yer vererek	ifade	etmekte-
dir: 

 ىدَ الصَّ  يحَ بِْ ك ت َ من عمِّ  فِ شْ تَ   ة  لَ ب ْ : َهْب ل يا حبيب ق ُ قلتُ 

 ادَ قائل مث أعطاِن اليَ   هِ بِ منكِ  منْ  زُّ ت َ هْ  ي َ ىِن بَ ثَ فان ْ 

 ادَ دَّ رَ  فهو إما قال قول     هُ تُ لْ ب َّ  ق َ يِن مَ كلما َكلَّ 

 ادَ رَ دْ منه أَ  رَ غْ وارتشاِف الث َّ   ي لهمِ ثْ لَ  منْ  عَ جِ رْ ي َ  أنْ  كادَ 

 ادَ  غَ ِن رْ كِّ ذَ  لُ طُ قال ل: َيَْ   هيوما وعدَ  تُ زْ جَ نْ ت َ وإذا اسْ 

 ادَ وَ سْ أَ  ا بليلٍ ح  بْ صُ  تْ مَ مَّ عَ   ة  ورَ كُ ُمَْ  ة  ادَ غَ  لْ بَ  أ  شَ رَ 

 ادَ مَ ي عَ هِ جْ وَ  رَّ حُ  تْ ضَّ مث عَ   اهَ دِ هْ  ِف ن َ ِت ضَّ من عَ  تْ حَ حَّ أَ 

“Dedim ki: Ey sevgili! Bendeki susuzluk azabını giderecek bir öpü-
cük ver.” 

“Başını eğerek omzunu salladı ve hayır dedi. Sonra da bana elini 
verdi.” 

“O, bana bir söz söyledikçe ben de onu öpüyordum. O da onu öp-
mem için durmadan o sözü tekrarlıyordu.” 

“Onun ağzını öpüp emmemden dolayı, neredeyse dişsiz kalacaktı.” 

“Bir gün vaadini yerine getirmesini isteyince, geciktirerek ‘bana	bu-
nu yarın hatırlat’ dedi.” 

“O, dolgun bacaklı ceylan yavrusu gibi güzel bir kızdı. Sabah ışığını 
siyah bir karanlıkla kapladı.” 

“Memesinden ısırdığımda acı duydu ve sonra o da kasten yanağımı 
ısırdı.”1087 

                                                 
1086  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	21;	es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr,	II/50. 
1087  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	49-50; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/261-62. 
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İbn Şüheyd’in başka bir alışkanlığı da, kadınlara lâf	atma,	on-
larla uğraşma ve onlar hakkında şiirler söylemekti. Tesadüfen yolda 
karşılaştığı bir kız hakkındaki şu şiiri buna çok güzel bir örnektir: 

“Güzel gözlü bir yığın kız arasından inci gibi beyaz dişleri ile gülen 
bir ay bana uğradı.” 

“Ona teslim olmak için yoluna çıktım. Bir de gördüm ki o kibirlene-
rek bana önem vermedi.” 

“Ve şöyle dedi: Bu köleyi kim şımarttı? O, nesine güvenerek beni 
kızdırdı.” 

“Onun bakışları benim peşimden gelmeye başladı. Ben de o bakışla-
rın önünde kaçmaya başladım.”1088 

Bu şiirde İbn Şüheyd’in kişiliği açısından önemli olan tespit, 
birçok edebî eleştirmeni1089 doğrular mahiyetteki sözleridir. Gururlu 
bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, işin içine kadınlar girince	bu özel-
liğini bir kenara bıraktığını ve nefsini bir köle seviyesine indirmekten	
bile geri kalmadığını görüyoruz. 

Bir başka şiirinde de Berberî bir kadına olan duygularını şöyle 
dile	getirmektedir: 

“O, misvak ağacı tomurcukları ile çölde ilâç yapmakta olan bir Be-
berînin peltekliği ile sesleniyordu.” 

“O, geçmişine dalmış, elbiselerine bürünmüş ve kervanı hakkında 
konuşan birisidir.” 

“Bir fidan gibi ayakta duran, ancak tepeden tırnağa kadar sallanan bi-
ri.” 

“Ona birkaç söz söyledim. Ayrıca güzelliğinden dolayı omzumu sal-
layarak ona şarkı söyleyen ilk kişi bendim.” 

“Bana doğru yürüdü ve ben de, ceylanına atılan bir aslan gibi şaşkın-
lığa düşmeden ona saldırdım.”1090 

 
                                                 
1088  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 32; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/309-310. 
1089  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 21; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/193;	 Mubarek,	 en-

Nesru’l-fennî,	II/369;	Peres,	La Poesie Andalouse,	s.	108. 
1090  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	77-78; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/209. 



225

İBN ŞÜHEYD VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 225 

e. Şarap Şiirleri 
İbn Şüheyd’in şarap temasını işlediği şiirleri fazla değildir. 

Yazdığı bu tür şiirlerde Ebû Nuvâs’ın etkisi açıkça görülür. İçki ve 
eğlence meclislerini ona benzer bir tarzda tasvir etmiştir. Bu etkilen-
menin zaman zaman taklit derecesine ulaştığı söylenebilir. 
Mu’temen’e yazdığı risalesinde yer verdiği uzun bir kasîdesinde1091 
asıl hedefi olan övgüye geçmeden şöyle demektedir: 

 مْ قِ لَ احلَ  ةَ قَ اهِ فَ  يَ هْ وَ  قُ رِ   ابَ فيها األَ  تْ اَوسَ كَ تَ وَ 

 مْ اشِ يَ الَ  ةَ يَ امِ دَ  نَ رْ ث ُ ف َ  نَ    فْ عَ رَ  بٍ ظْ وكأَّنا أَ 

 امثِْ وَ اللَّ  بُ ضُ والقُ  وِ هْ باللَّ  ابَ الصَّ  كُ لَ ا ف َ ى بَِ رَ جَ وَ 

َُ ؤُ والكُ  تُ رِ   افَ وكأننا فيها العَ   مْ اجِ وَ من الرَّ  و

 مْ ارِ حَ مَ لْ لِ  إل اإلنابة   َب أَ  ر  كْ وعل بنا سُ 
“Orada boğazlarına kadar dolup taşan birçok ibrik vardı.” 

“Bu ibrikler, burunları kanayan ve genizleri kanlı olarak başlarını 
kaldıran ceylanlar gibidirler.” 

“Öpüşen dallar eğlenirken sabâ rüzgârı da oradan geçti.” 

“Sanki biz oradaki şeytanlar, kadehler de şeytanları taşlayan melek-
lerdir.” 

“Bizi haram olan şeylere teşvik eden bir sarhoşluk hâli bize hâkim 
oldu.”1092 

Şiirde de görüldüğü üzere İbn Şüheyd, lâfızları çok değişik an-
lamlarda kullanarak birbirine zıt ortamlar yaratmaktadır. 

Aşağıdaki beyitler, hayalî yolculuğunda karşılaştığı Ebû Nu-
vâs’ın tâbi’asına Kurtuba’daki kiliselerden birinde geçirdiği bir gece-
den sonra söylediği şarap türü şiirinden alınmıştır: 

“O meyhanecinin hanında gençlik suyu ile karışmış şarabı, içki tu-

                                                 
1091  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 32; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/309-310. 
1092  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 51; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/200. 
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lumlarını kendilerine yastık edinmiş ve büyük rahip karşısında küçü-
len gençler arasında dolaştırdım.” 

“Başımı eğerek onun büyük kadehinden doyasıya içmem için bakışı 
ve avucu ile bana yemin ettirdi.” 

“İbadet zamanı geldiğinde çan çaldı ve bu sesin yankısından gözle-
rimi açtım.”1093 

Başka bir şiirinde ise kendisinin de hazır bulunduğu bir içki 
meclisinde sakilik yapan bir kızı şöyle tasvir etmektedir: 

 ولِ شَُ  صرفَ  ومن عينيكَ  ول  شَُ   ة  فَ لَ ا سُ هَ رْ دِ ا أَ يهَ اقِ سَ ا لِ نَ لْ قُ ف َ 

 يلِ ُمَِ  كلَّ   لُ لَ دْ اإلِ  هِ بِ  يلُ َيَِ   ا ألمرنايع  طِ مُ  هِ سِ أْ كَ بِ  امَ قَ ف َ 

ٍَ   فما زال مائل  هِ يْ احَ رَ  عَ شَ عْ شَ وَ   يلِ لِ منهم وتَ  كرميٍ   برأ
“Sâkîye, ‘sülâfe ve şemûl şaraplarını birbirine karıştır ve iki çeşme-
den bize şarap sun’ dedik.” 

“İstediğimizi yapmak için naz ile kıvırtarak elinde kadeh ile kalktı.” 

“Güzel başını ve boynunu eğerek bu içkileri birbirine kattı.”1094 

f. Hiciv Şiirleri 
İbn Bessâm, İbn Şüheyd’in hiciv şiirlerinin birçoğuna eserinde 

yer vermediğini nakletmektedir.1095 Bu	 durum, bizi İbn Şüheyd’in 
hiciv şiirleri konusunda doyurucu	bilgi	sahibi olmaktan alıkoymakla 
birlikte, onun günümüze ulaşan hiciv şiirlerinde	 maharet,	 incelik,	
müstehcenlik, alay ve mizahın ağırlık kazandığı görülmektedir. Me-
selâ, İbnu’l-Feth’i1096 hicvederken bu özelliklerini çok iyi kullandığı-
nı ve özellikle de müstehcenlikte ne kadar ileri gittiğini görüyoruz: 

 نْيِ ق َ وْ رَ بِ  احٍ طَّ نَ  ةُ حَ طْ نَ   ىفَ طَ صْ مُ الْ  كَ دِ رْ ا من قِ هَُ دَّ صَ 
                                                 
1093  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 81; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/20. 
1094  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 134; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/251. 
1095  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/547. 
1096  Daha önce İbn Şüheyd’in düşmanları arasında zikrettiğimiz İbnu’l-Faradî’nin 

arkadaşlarından vezir Ca’fer b. Feth kastedilmektedir. Bk. İbn Bessâm, ez-
Zehîre,	I/214. 
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 َُ  نْيِ ن َ رْ قَ ا بِ د  رْ قِ  هِ من قبلِ   ىضَ على ما مَ  وما رأى النا

 نْيِ ب َ نْ جَ  ةِ عَ ي ْ ى ضَ لَ ي عَ فِ لَْ   احَ رَ ب ْ ي َ  لَْ  كَ يْ ب َ نْ ا جَ مَ زِ قد لَ 

“O	ikisini,	senin	seçilmiş maymununun iki boynuzuyla toslaması en-
gelledi.” 

“İnsanlar daha önce bunun gibi boynuzlu maymun görmediler.” 

“O ikisi hiç ayrılmamacasına senin	iki	yanına oturdular. Senin iki	ya-
nın zayi olduğu için çok üzüldüm.”1097 

Yahyâ b. Hammûd tarafından Kurtuba’nın idaresi ile görevlen-
dirilen Ebû Ca’fer’i hicvederken de dilini kılıç gibi	kullanmaktan	geri	
kalmamıştır: 

 هابطَ ّو الِْ لُ حُ  ا الطِّ بَ ليح شَ مَ   ب  اتِ كَ   ل  جُ رَ  رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ 

 بالِكَتابه هُ ؤُ لُّ تََ  يقُ لِ يَ   ا ومام  حلَْ ا وَ م  حْ شَ  لََّ تََ 
“Ebû Câfer, yazısı hoş ve hitabeti tatlı olan kâtip bir insandır.” 

“O, yağ ve etle doludur. Onun bu şişmanlığı ise kâtipliğe	uygun de-
ğildir.”1098 

Hayatını çekilmez hâle getiren ve sık sık kötülüklerini zikrettiği 
düşmanlarından vezir el-Faradî’yi hicvederken ona beddua etmeyi de	
ihmal	etmemektedir: 

 اهُ بَ أَ  تْ لَ جَ رْ أَ  ماو  من قبلُ    ل  جْ منه رِ  انَ مَ يْ لَ سُ  تْ الَ نَ 

 اهُ هَ ا دَ مَ  ءِ رْ مَ ة الْ لَ ي ْ ا وَ يَ   اهُ جَ دُ  يْ فَ اشِ ا كَ جَ رِ دْ تَ اسْ فَ 

 اهُ دَ ى يَ ضَ تَ رْ مُ الْ  تْ دَّ إذ أَ   عليه لَ عُ الْ  بِّ رَ  طَ خْ ا سُ يَ 

 اهُ خَ أَ  لَ عُ الْ  إل هشامَ   اِل عَ مَ الْ  ةِ رَ مْ من زُ  قِ بْ ي ُ  لَْ 

 اهُ ذَ من أَ  رَ هْ الدَّ  هُ عُ ن َ تَْ   نْيٍ عَ  بِ ِل  هُ سْ رُ احْ يا رب فَ 

                                                 
1097  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	175-76; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/215. 
1098  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	26; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/307. 
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“O, daha önce babasının başına gelmeyen musibetlerin Sü-
leymân’a1099 ulaşmasına sebep oldu.” 

“Allah’ın lâneti onun üzerine olsun. Murtezâ1100 bile	onun	elinden	za-
rar gördü.” 

“O, asil aileden Murtezâ’nın kardeşi Hişâm’dan1101 başka hiç kimseyi 
sağ bırakmadı.” 

“Ey Allah’ım! Benim için Hişâm’ı onun şerrinden ömür boyu ko-
ru.”1102 

Yine	vezir	el-Faradî’yi başka bir şiirinde daha keskin bir şekil-
de	hicvederken onun yaptıklarını ifşa etmektedir: 

ٍَ حُ نْ مَ كَ   وليسَ   الُ نَ حت قيل ليس ي ُ  مَ اظَ عَ ت َ  س  من القوم ُمْنحِ  و

 الُ فَ سِ وَ  ة  وقَ سُ  ر  ث ْ غُ  هُ تْ لَ عْ أَ وَ   اهَ ين َ عِ  نَ وَّ تََ  ال  وَ مْ أَ  هُ تْ ان َ عَ أَ 

 الُ يَ وهو خَ  دَّ على الدهر إل رُ  ائ  رَ مْ إِ  هِ بِ  بْ احِ صَ ل يُ  سٍ حنَْ  بُ عْ له كَ 

 الُ بَ جِ  كُّ دُ تَ  وْ أَ  وش  رُ عُ  لُّ ثَ ت ُ  هور حياتِ صُ من عُ  ففي كل عصرٍ 

 الُ ضَ عُ  نيَ سِ حَ نْ مُ الْ  وبِ عُ كُ   اءُ دَ وَ  االََ مجََ  سْ بَ لْ ت َ  هُ لْ صِ أْ تَ اصْ فَ  اءُ هو الدَّ 

“O, başına uğursuzluk gelen birisi değil, bizzat kendisi uğursuzluk 
yaymaktadır ve kendisine erişilmez denecek kadar da kibirlidir.” 

“Ona, en iyi kısmını eksilttiği mallar yardım etmiştir ve onu kötü, al-
çak ve serseri bir grup insan yükseltmiştir.” 

“O, öyle bir uğursuzluğa sahiptir ki, ne zaman biriyle arkadaşlık etse, 
ona bu uğursuzluğu bulaştırmış ve bundan dolayı da dışlanmıştır.” 

“Hayatının her döneminde, tahtların ve dağların yıkılmasına neden 
olmuştur.” 

“O, bir hastalıktır. Onu kesip atarsan dünyanın tadına varırsın. Çünkü 

                                                 
1099  Endülüs Emevî halifelerinden Süleymân b. el-Hakem’e işaret etmektedir. 
1100  Onüçüncü Endülüs Emevî halifesi IV. Abdurrahman b.	 Muhammed’e işaret 

etmektedir. 
1101  Son Endülüs Emevî halifelerinden III. Hişâm b.	Muhammed’e işaret etmekte-

dir. 
1102  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 179; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/223. 
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bunun gibilerin uğursuzluğu çaresiz bir hastalık gibidir.”1103 

Kendisini hükümdarlar nezdinde kötüleyen kişileri hicvederken 
bir yandan da kendisini şöyle savunmuştur:  

“O, babaları belli olmayan kişiler beni kötülediler. Yemin ederim ki 
benim kötülenecek hiçbir yanım yoktur.”1104 

Daha önce de zikrettiğimiz gibi, hiciv türü şiirlerinden günü-
müze ulaşanlar oldukça yetersiz olduğundan bu konuda kesin bir hü-
küm yürütmenin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Ancak nesirdeki 
hicivleri şiirlerindekinden daha keskin ve etkilidir. 

g. Zühd ve Hikmet Şiirleri 
İbn Şüheyd, şiirlerinde daha önce yer vermezken, hayatının son 

günlerinde dinî temalara yer vermiştir. Bir nevi tevbe ve Allah’a ya-
karış mahiyetinde olan şu şiiri bunlardandır: 

 ى هجود؟دَ مَ الْ  ولَ طُ  نُ حنَْ أَ   انَ لْ طَ أَ  دْ قَ ف َ  مْ  قُ ِب احِ ا صَ يَ 

 عيدنا الصَّ ما دام من فوقِ   منها فقال ل: لن نقومَ 

 بطشه شديد نْ مَ  رمحةُ    انَ ت ْ بَ كَّ نَ ت َ  نْ ا أَ نَ لَ ي ْ ا وَ يَ 

  يدبِ  أمرك العَ ِف  رَ صَّ قَ   ا فأنت مولعفو   يا ربِّ 

“Ey arkadaşım kalk! Çok uzattık. İlelebet böyle uykuda mı kalaca-
ğız.” 

“Bana dedi ki: Üstümüzde bu toprak oldukça bu	uykudan	uyanmaya-
cağız.” 

“Eğer Allah’ın rahmeti bizden yüz çevirirse vay hâlimize!” 

“Ey Allah’ım! Bizi affet. Şüphesiz ki sen her şeyin sahibisin ve biz 
de sana itaatte kusur etmiş kullarız.”1105 

İbn Şüheyd, aşağıdaki beyitlerde kendi düşüncesine göre fazi-
                                                 
1103  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 120; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/223. 
1104  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	144. 
1105  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 47; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/334;	Nykl,	Hispano Arabic 

Poetry,	s.	104. 
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letli bir insanda bulunması gereken özellikleri şöyle sıralamaktadır: 

َِ  لُّ قَ ى وأَ رَ بني الوَ   بٍ دَ ي أَ ذِ  دُّ جَ  قليلٍ  لِّ َُ ك لُّ قَ أَ   انُ وَ خْ إِ  النا

 انُ يوما به الشَّ  لَ عَ ا وَ إذا مسََ   ِن رُ كُ ذْ هر يَ ا ِف الدَّ خ  أَ  وما وجدتُ 

 انُ يَّ ا وهو طِ ع  ب ْ ى إل الناَ شِ دَ بْ أَ   ة  صَ مَ مَْ  هُ تْ اب َ إذا نَ  الكرميَ  إنَّ 

 آلنُ مَ  رِ شْ بِ الْ  اءِ ِبَِ  ر  مْ غَ  والوجهُ  رقاي حُ ظَ على مثل اللَّ  يين الضلوعَ 

“Yaratıklar arasında edepli olan kişiler azdan daha azdır. İnsanlar 
arasında en az olanlar dostlardır.” 

“Yaşadığım müddetçe şanı ve şöhreti yükseldiğinde beni anan ve ha-
tırlayan bir dost bulamadım.” 
“İzzet-i nefis sahibi kişinin karnı aç olsa da, insanlara karşı kendini 
tokmuş gibi gösterir.” 
“İçini yakan açlık ateşini içinde gizler de, gözlerinde ve yüzünde 
mutluluk ve ferahlık görülür.”1106 

Aşağıdaki şiirinde de ölümden kurtulmanın mümkün olmadığı-
nı vurgulamaktadır: 

“Hayatım üzerine yemin ederim ki, ne kadar zeki, uyanık ve çalışkan	
olsa da, hiçbir kimse ölümden kurtulamayacaktır.” 
“Onun için bütün güçleri ile savaşan ne kadar insan olsa da, ölüm ok-
ları yine de onu vurur.” 
“Bütün gücüne, zenginliğine ve atlarına rağmen ölüm okları 
Kelbî’yi1107 de vurdu.”1108 

 Zühd ve hikmet konularını ele aldığı diğer şiirlerinin önemli 
bir kısmına hayatının son günlerini anlatırken yer vermiştik. Bu şiir-
leri incelediğimizde, İbn Şüheyd’in hayatının bu döneminde	 tam	bir	
teslimiyet içinde olduğunu görürüz. 

 

                                                 
1106  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	163-64. 
1107  Büyük bir kabilenin atası olan el-Kelbî hakkında bk. İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	55,	

145. 
1108  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 55; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/55. 
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h. Mersiye Şiirleri 
İbn Şüheyd’den günümüze iki mersiye (ağıt) ulaşmıştır. Alışıl-

mışın dışında herhangi bir özellik taşımayan bu mersiyelerden	 ilki,	
aralarında yakın ilişki olan Kurtuba kadısı İbn Zekvân’ın1109 ölümü 
dolayısı ile söylediği mersiyedir: 

 ابَ ارِ كَ   نِ زْ ا من احلُ ي  ارِ دَ ا خُ نَ طْ بَ هَ   وإّنا ليل   قَ لْ الطَّ  احَ بَ ا الصَّ نَ لْ خِ وَ 

ََ اعِ نَ  ةِ يَّ بَِ الْ  رَ يا خي ْ  اكَ نَ دْ قَ ف َ   وإننا لَّ قَ ت َ ا اسْ مَّ ى لَ جَ الدُّ  َنالَ كِ ثَ   اَي

 ابَ ائِ كَ َر  امِ رَ كِ الْ  اقَ نَ عْ أَ  اهُ نَ حْ نَ مَ   ا ح  ائِ رَ  لَ مُّ حَ  إل التَّ َب وملا أَ 

 ابَ ارِ قَ أَ  وا للمصابِ احُ رَ  دُ اعِ بَ أَ   هُ لَ وْ حَ وَ  رُّ غَ األَ  شُ عْ ن َّ ال هِ بِ  ريُ سِ يَ 

 اب  ائِ تَ  اهللِ  رَ اكِ ا ذَ خ  يْ شَ  حُ افِ صَ تُ   تْ لَ ب َ ق ْ أَ  كِ ئِ لَ مَ لْ لِ  يف  فِ عليه حَ 
“Kederimizden hüznün zifiri karanlığına indiğimiz için apaydınlık 
sabahı gece sandık.” 

“O gidince gece bile ağıt yakmaya başladı: Seni	kaybettik,	ey	yara-
tıkların en hayırlısı!” 

“Gitmekten başka bir şey kabul etmeyince şerefli kişilerin omuzlarını 
ona	binek	olarak	verdik.” 

“Onun cenazesi giderken her taraftan insanlar gelip sanki onun akra-
basıymışlar gibi yanında yer aldılar.” 

“Devamlı Allah’ı zikreden, O’ndan mağfiret dileyen bu şeyhin elini 
sıkmak için	gelen	meleklerin	sanki kanat seslerini duyuyorduk.”1110 

Aynı mersiyede daha sonra İbn Zekvân’ın kardeşine1111 başsağ-
lığı dilemektedir: 

 ابَ اقِ وَ ى عَ لَ حْ أَ  الصبِ  مجيلَ  تُ يْ أَ رَ   يِن نَّ إِ فَ  ميِ دِ األَ  رَ ب ْ أبا حامت صَ 

َِ  هِ ا بِ ب  عْ صَ وَ  ة  وَ طْ سَ  هرَ الد بُ هِ رْ وما زلت ِفيَنا ت ُ  َِ  ابَ اعِ صَ مَ الْ  وبَ طُ يي الُ نُْع
                                                 
1109  İbn Hâkân, Matmah,	s.	19. 
1110  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 23; İbn Hâkân, Matmah,	s.	19;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb, 

III/353,	360. 
1111  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	25. 
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 ابَ اكِ وَ كَ ا َو ا لََ ر  دْ بَ  تْ رَ أَ سْ لقد أَ  عنكم مِ ارِ كَ مَ الْ  شسُ  تْ لَ ف َ لئن أَ 

“Ey Ebû Hâtim! Edibâne sabret.	Zira	sabr-ı cemilin âkıbetçe daha tat-
lı olduğunu gördüm.” 

“Sen eskiden	 beri	 safvetinle dehri korkutursun ve çetinliğinle zor 
problemleri âciz bırakırsın.” 

“Sizin cömertlik güneşiniz batsa da, arkasında dolunay ve yıldızlar 
bırakır.”1112 

Ebû Abde’ye1113 yazdığı ikinci mersiyesinin ise İbn Şüheyd’in 
en çok beğendiği şiirlerinden biri olduğunu görüyoruz.	 Zira	 hayalî 
yolculuğunda karşılaştığı Ebû Temmâm’ın tâbia’sı1114 kendisinden	en	
iyi şiirini okumasını istediğinde1115,	kendisi	 ile	 iftihar	ederek	ona	şu 
beyitleri okumuştur: 

 يَيِ دِ قَ ي وَ ثِ ادِ ا حَ ايَ نَ مَ الْ  ابَ صَ أَ   لعظيم؟ ع  رَ صْ مَ  ل عامٍ  كُ ِف أَ 

 يَيِ زِ ي منهم وعَ فِ يْ سَ  لَّ وقد فُ  تْ طَ إذا سَ  ي احلادثاتِ ائِ قَ فكيف لِ 
“Her yıl bir büyük mü ölecek? Geçmişte ve şimdi başıma bir sürü 
musibet geldi.” 

“Kılıcım körelip azmim de kırıldığı hâlde,	olaylar başıma geldiğinde 
ben onlara nasıl karşı koyacağım..”1116 

i. Kasîdeleri 
İbn Şüheyd’in Mu’temen’e yazdığı risalelerde yer verdiği dört 

kasîde dışında başka kasîdesi yoktur. Bu kasîdelerden ilki1117 yetmiş 
dokuz beyit olup klasik kasîdenin mutat başlama şekli olan “buka’ 
ale’l-atlâl” (kalıntılara ağlama) yerine, kasîdenin girişi durumundaki 
ilk sekiz beyitte tabiat ve çiçekleri tasvire yer vermiştir.1118 Dokuz	ve	
                                                 
1112  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	24;	el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	III/360. 
1113  Daha önce zikrettiğimiz vezir Ebû Abde Hassân b. Mâlik b. Ebî Abde kaste-

dilmektedir.	Bk.	el-Humeydî, Cezve, s. 196; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
1114  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 98; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
1115  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/331. 
1116  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 143; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/255. 
1117  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	150-56; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199-203. 
1118  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 150; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199. 
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otuz üçüncü beyitler arasında1119 ise içki içen genç erkek ve kadınlar-
dan oluşturduğu içki meclisini, nasıl içki içip sarhoş olduklarını tasvir 
etmiştir. Otuz dört ve elli birinci beyitler arasında1120, ayrıntılı bir 
şekilde, sabahı ve eğlenen bu topluluğun yemeklerini tasvir etmiştir. 
Tarihî olaylar açısından da değerli olan elli iki	ve	elli yedinci	beyit-
lerde1121 Kurtuba’da çıkan fitneye değinmektedir.	Elli sekiz	ve	yetmi-
şinci beyitler arasında1122 Mu’temen ve onun ecdadını överek şöyle 
demektedir: 

“Rüzgârlar onun şerefine eser ve onun tatlı esintisini getirmektedir.” 

“Gençlik suyundan içmediği hâlde, bütün yaşlılar ondan korkmakta-
dır.”1123 

Daha	sonraki	beyitlerde ise Mu’temen’i Kurtuba’yı istilâya teş-
vik	etmektedir: 

“Saldırılara azimli olarak misli ile karşılık ver. Zira sen o savaşlara 
bizzat katılan birisin.” 

“Bu konuda hayvanlar sustuğu zaman sana seslenen kişinin sözüne 
kulak	ver,	onu	dinle.”1124 

İkinci kasîdesi1125 yukarıda zikrettiğimiz ilk kasîdesinden daha 
kısa olup, kasîdenin girişinde klasik kasîdeye benzer tarzda, acı ayrı-
lık başına gelinceye kadar mutlu yaşadığı evin önünde ağladıktan 
sonra, orada geçen mutlu günlerini hatırlamaktadır: 

 سنخ غذت منه العل بلباَّنا سنخها دٍ يْ هَ شُ  نْ مِ  س  فْ ن َ  سُ فْ الن َّ وَ 
“Canım	Şüheyd’den bir	candır. Onun kökü öyle bir köktür ki yüceliği 
sütüyle beslemiştir.”1126 

Daha	sonra da Mu’temen’i ve Âmirîleri	methetmektedir. 

                                                 
1119  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	150-52; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/199-201. 
1120  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	153-54; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/201-202. 
1121  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 154; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/202. 
1122  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 155; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/202-203. 
1123  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 156; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/203. 
1124  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 156; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/203. 
1125  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	169-72; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/205-207. 
1126  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 171; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/207. 
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Üçüncü kasîdesinden günümüze sadece bazı beyitler ulaşmış-
tır.1127 İbn Şüheyd kasîdesinin başlangıcında, geçmiş güzel günleri-
ni hatırladıktan sonra kasîdesinin aşk bölümüne geçmektedir. 
Kasîdenin sonunda ise daha önceki kasîdelerinde övdüğü Mu’temen’i 
şöyle methetmektedir: 

 هِ ورِ ي عن نُ جَ الدُّ  تْ قَ زِّ مُ ى فَ لِ مَ أَ    لناظري العزيزِ  ا عبدُ دَ حت بَ 

 هِ ورِ صُ نْ عن مَ  ءَ ايَ لْ عُ الْ  لَ بَّ قَ ت َ وَ   هُ لَ  هُ رُ اصِ نَ  دَ جْ مَ ى الْ قَّ ب َ ت َ  ك  لِ مَ 

“Nihayet arzu ettiğim kişi Abdülaziz1128 göründü. Karanlıklar onun 
nurundan dolayı parçalandı, dağıldı.” 

“O, öyle bir hükümdardır ki, babası Nâsır1129 onun şerefini ebedîleş-
tirdi ve yüceliği de dedesi Mansûr’dan almıştır.” 

İbn Şüheyd’in dördüncü kasîdesinde1130 ise, daha önce de işaret 
ettiğimiz gibi, Ebû Nuvâs’ın etkisi çok bariz bir şekilde görülmekte-
dir. Şair bu kasîdesinde önce içkiden, içki testilerinden ve müzik-
ten1131 bahsettikten sonra, doğudan gelen bir bulutu tasvir ederek 
methiyeye geçmektedir. İbn Şüheyd bu kasîdesinde üstün tasvir yete-
neğini ortaya koyarak bulutu şöyle tasvir etmektedir: 

 بِ دَ يْ الَْ  بفضلِ  األرضَ  حُ سَ َيَْ    هُ ا أنَّ نَ ب ْ سِ  حَ تَّ ا حَ نَ دَ فَ 

 بِ جِ عْ ي مُ أَ رْ ِبَِ  نْيَ عَ الْ  هُ وُ شْ حَ    انَ ب َ جَ عْ وقد أَ  اهُ نَ فسألْ 

 فا دربكَ   ةَ الن َّْفخَ  هُ فَّ كَ   تْ مَ لَّ عَ  ن  زْ أنت ماذا قال مُ 

 بِ رِ غْ مَ الْ  ىصَ قْ أَ منه بِ  رمحة    مْ كُ يَ قِ سْ أَ  نْ أَ  رقِ  بالشَّ يِن امَ سَ 

                                                 
1127  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	77-79; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/209-210. 
1128  İbn Şüheyd’in birçok mektup yazdığı ve methettiği hâcib Ebû Abdirrahman b. 

Ebî Âmir’in oğlu el-Mu’temen lâkaplı Abdülaziz’i işaret etmektedir. 
1129  el-Mu’temen’in babası ve Mansûr b. Ebî Âmir’in oğlu olan Abdurrahman	 b.	

Ebî Âmir hâcib olduktan sonra Nâsır lâkabını almıştır.  Bk. İbn Hazm, Tavku’l-
hamâme, s. 20, 49; İbn Haldûn, el-İber,	IV/148. 

1130  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	28-30; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210-212. 
1131  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 28; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/210. 
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 بِ كَ ْو لكَ اْ  اءُ يَ ى ضِ فَ َيَْ  قال: هلْ    انَ لَ  كَ لِ ذَ  نْ : أَبِ اهُ نَ فسألْ 

 بِ صِ نْ مَ الْ ي وَ مَ تَ نْ مُ الْ  يُّ رِ امِ عَ   مْ كُ فَ الَ خَ  نْ مَ  بَ اصَ نَ  ك  لِ مَ 
“(Bulut) bizi öyle yaktı ki, sicim gibi yağmuru ile sanki yerleri süpü-
rüyor sandık.” 

“Gözleri güzel manzara ile doldurması ile hoşumuza gitti	 ve	 ona,	
‘Sen nesin?’ diye sorduk. O da, ‘Ben yağmur bulutuyum	ve	elim	cö-
mertliği Mu’temen’den öğrendi’ dedi.” 

“O, bana doğudan, oturduğu yerden batıya gelip onun rahmetinden 
yağdırmamı emretti, dedi.” 

“Ona, onu bize tanıt dediğimizde, o da, ‘Hiç yıldızların ışığı gizlenir 
mi?’ dedi.” 

“O, öyle bir hükümdardır ki, size karşı çıkanlara o da karşı çıkmıştır. 
Onun soyu ve mertebesi Âmirîlere dayanır, dedi.”1132 

İbn Şüheyd’in birçok şiirini ayrı ayrı ele alıp incelememize 
rağmen hepsine burada yer vermemiz mümkün değildir. Şiirlerinden 
onun çok hassas bir kişiliğe ve keskin bir zekâya sahip olduğunu, şiiri 
sadece boş bir eğlence olarak değil, aksine sıkıntı, kötülük ve karam-
sarlıktan kurtulmak için bir kaçış, belki de bir çıkış ya da sığınak ola-
rak kullandığını görüyoruz. Mu’temen’e yazdığı bir risalede Kurtu-
ba’ya olan sevgisini dile getiren şiirinden1133 sonra, kendi iç dünya-
sında şiirin nasıl oluştuğunu, nasıl ilham aldığını şöyle ifade etmek-
tedir:	 

“Sözü söylemenin zamanı gelip kelimeler akan bir	su	gibi	dö-
küldüğünde, bilinen aşkın kanadı çarparak aşkım inciler gibi etrafa 
saçıldığında, içimde heyecan fırtınaları kopar, ruhum arınıp bir nefes 
hâline gelir ve bu nefes de sıklaşıp bir söz şekline dönüşür. Ben de bu 
sözü, bir gerdanlığa dizer gibi sıralar, şiir hâline dönüştürürüm.”1134 

Sonuç olarak, İbn Şüheyd’in doğuştan şiir yeteneğine sahip ol-
duğunu, şiiri bir kazanç vesilesi yapmadığını, başka bir deyişle her-
hangi bir menfaat elde etmek maksadıyla değil, aksine kendi iç dün-

                                                 
1132  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 29; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/211. 
1133  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 177; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/208. 
1134  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/208. 
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yasındaki sevinci, mutluluğu, üzüntüyü, zaman zaman da kızgınlığı 
dile getirmek için şiir söylediğini düşünüyoruz. Daha önce de belirt-
tiğimiz gibi, şiirlerinde mana ve lâfızlarla sıkça oynaması, okuyucuyu 
düşünmeye sevk etmesi, onu biraz da sanat yapmaya, başka bir deyiş-
le sanatın sanat için yapılmasına taraftar bir şair hüviyetine sokmak-
tadır. Öte yandan ele aldığı konuları rahatlıkla icra ettiğini, yapaylık-
tan ve şiirde zorlamadan sakındığını ve şiir sanatını doğuştan gelen 
bir	yetenekle icra ettiğini söyleyebiliriz. 

B. ARAP NESRİNDEKİ YERİ 

İbn Şüheyd, Arap nesrinde ilk örnek olarak kabul edilen risale-
lerinde kullandığı hikâye üslûbu ile özellik kazanmıştır. Risâletü’t-
tevâbi’ ve’z-zevâbi’de görüldüğü üzere, İbn Şüheyd kendisini sadece 
bir şair olarak değil, aynı zamanda bir nesirci	ve	daha	sonra	da	hatip	
olarak değerlendirmiştir. Çünkü ona göre nesirciler, hatiplerin torun-
larıdır. Câhiz’in ve Abdülhamid’in tâbi’alarından (cinlerinden) edebî 
yeteneğini teyit eder mahiyette icazet istediğinde, onlar İbn Şüheyd’e 
şu cevabı vermişlerdir: 

“Bizler, hayret çölünde, senin önünde şaşkına döndük. Kulak-
larımız ibretle seni dinledi. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Sana 
şair mi, yoksa hatip mi diyelim. İbn Şüheyd de onlara, “Doğru olan 
ilkidir. Gerçeğe ve hakka yönelmek için en doğru olanıdır. Kaderin 
önüne geçilemez” dediğinde, “Git, gerçekten sen hem şair, hem de 
hatipsin” dediler.”1135 

İbn Şüheyd, III. Hişâm tarafından Kurtuba halkına okunmak 
üzere bir ferman yazmakla görevlendirilmesi1136 dışında resmî kâtip-
lik makamına getirilmemiştir. Risalelerinde çok net ifade etmiyorsa 
da, anladığımız kadarıyla böyle bir görevi üstlenmek, onun için her 
şeyin üstünde idi. Ancak kendisinin de ifade ettiği gibi ağır işitme-
si1137, onu bu görevden alıkoymuştur. İbn Şüheyd, belki kâtiplik ma-
kamını elde etmek için ya da sadece edebiyatçı bir yaratılışa sahip 
                                                 
1135  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 131; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/278. 
1136  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
1137  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	21. 
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olduğu için nesir alanına eğilmiştir. Fakat her ne sebeple olursa ol-
sun, bizce önemli olan husus, İbn Şüheyd’in nesir alanına büyük bir 
ilgiyle eğilmiş olması ve kısa ömrüne rağmen çok değerli ürünler 
ortaya	 koymuş olmasıdır. Onun nesirdeki başarısı, bazılarına göre 
şiirden daha öndedir. İbn Hazm da bu görüşü benimseyenlerden ola-
cak ki, İbn Şüheyd’i Endülüslü şairler arasında değil de belâgatçiler 
arasında zikretmiştir. O, İbn Şüheyd’in bu alandaki edebî yeteneği 
konusunda şunları söylemektedir: 

“Bizdeki belâgatçilerden olan Ahmed b. Abdülmelik b. Şüheyd, 
arkadaşımız ve dostumuzdur. Kendisi hâlen	hayatta	olup, henüz orta 
yaşlardadır. Sanki	Amr1138 ve Sehl’in1139 dili ile konuşuyormuş gibi, 
onun	belâgatin birçok dalında ürünleri vardır.”1140 

Bu değerlendirmede dikkati çeken önemli bir nokta, İbn 
Hazm’ın İbn Şüheyd’i belâgat açısından benzettiği eski belâgatçiler-
den Câhiz’i devamlı eleştirmesi, Sehl b. Hârûn’a ise saygı duyması-
dır. Öte yandan İbn Hayyân da İbn Şüheyd’i, Abdülhamid ve Câhiz’e 
benzettikten sonra şunları ilâve	etmektedir: 

“Onun etkileyici şakalarının yanısıra, ilginç ve nadir şeyleri 
ifadedeki	 kabiliyeti, diğer konulardaki yeteneğinden daha güçlü 
idi.”1141 

İbn Bessâm da, İbn Şüheyd’in alay yeteneği hakkında İbn 
Hayyân’a katılarak, “Alay ettiğinde öten bir güvercin” nitelemesi 
yaptıktan sonra, onun ciddiyetine de vurgu yaparak, “Ciddi olduğun-
da da yırtıcı, kükreyen bir aslan gibi idi”1142 ifadesini kullanmaktadır. 

es-Sa’âlibî, İbn Şüheyd’in nesri için “son derece güzel”1143 ta-

                                                 
1138  Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câhiz kastedilmektedir. 
1139  Sehl b. Hârûn kastedilmektedir. 
1140  el-Humeydî, Cezve,	s.	133;	ed-Dabbî, Buğye, s. 191; Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ, 

III/222;	 ez-Zehebî, Siyer,	 XVII/501;	 el-Makkarî, Nefhu’t-tîb,	 III/178;	 Pellat,	
“İbn Hazm, İbn Suhayd et la poesia arabe”, s. 174; Dickie, “Ibn Suhayd”, el-
Andalus, XXIX/267. 

1141  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/192. 
1142  İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/192; krş. Mubarek, en-Nesru’l-fennî,	II/377. 
1143  es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr, II/49; krş. Mubarek, en-Nesru’l-fennî,	II/377. 



238

DR. MUSTAFA AYDIN 

 238 

birini	 kullanmaktadır. Son dönem araştırmacılarından Ahmed Dayf, 
İbn Şüheyd’in nesrini şiirinden daha çok beğendiğini ifade etmekte-
dir.1144 Hannâ el-Fâhûrî ve Ahmed Tercânîzâde ise, İbn Şüheyd’in 
nesrini	değerlendirirken, öncelikle Arap nesrinde nadir ve ilginç ko-
nuları ilk kez onun ele aldığına, üslûbunun	alay	ve	mizahla	dolu	ol-
duğuna, terkiplerinde seci’ sanatını kullandığına ve açıklanmaya ihti-
yaç duyan ibarelere yer verdiğine dikkat çekmektedirler.1145 

Zeki	Mubarek de, İbn Şüheyd’in nesir ürünleri ve kendisi hak-
kında, “İbn Şüheyd’in nesir ürünlerini en az yirmi kez okudum. Her 
okuduğumda keskin zekâlı, ince yaratılışlı ve zevk sahibi bir kişi ol-
duğuna dair inancım biraz daha arttı”1146 değerlendirmesini yaptıktan 
sonra, “Onun nesrine endişe, kararsızlık ve kapalılık hâkimdir. Bu 
durum, okuyucuyu nesrinin içeriği konusunda araştırmaya zorlamak-
ta ve tıpkı tepesinde hazineler olan bir dağın zirvesine tırmanmaya 
çalışan bir insan durumuna düşürmektedir”1147 demektedir. 

Batılı araştırmacılardan Juan Vernet ise İbn Şüheyd’in “Müs-
lüman Endülüs’ün yetiştirdiği en büyük nesirci”1148 olduğunu ileri 
sürmüştür. 

İbn Şüheyd’in nesirciliği hakkında yapılan bu değerlendirme-
lerden sonra, onun nesir parçalarının yer aldığı et-Tevâbi’ ve’z-
zevâbi’ini incelediğimizde, ağırlıklı olarak şahısları ve hayvanları 
tasvir ettiğini görüyoruz. Onun nesir ürünlerinin bu eserde yer alması, 
bunları genç yaşta kaleme aldığını göstermektedir. Yine bu risalede 
bize hikâyemsi ve hayalî içerikli bölümler de ulaşmıştır. Burada dik-
kati çeken, bu bölümlerin risalede şiirlerden önce yer almasıdır. Risa-
lenin yazılış tarihini nazarı dikkate aldığımızda, İbn Şüheyd’in genç 
yaşına rağmen, Arap edebiyatında çok nadir görülen hayalî hikâye 
türündeki bu tarzda çok başarılı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu 
üslûbun açık bir şekilde görüldüğü risalenin ikinci bölümünde şöyle 
                                                 
1144  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	47. 
1145  Bk.	 el-Fâhûrî, el-Câmi’,	 s.	 912-13; Mercânîzâde, Târîh-i Edebiyat-ı Arab,	 s.	

202. 
1146  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/378. 
1147  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/379. 
1148  Vernet,	Los Musulmanes Espanoles,	s.	81. 
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demektedir: 
“Zuheyr bana, ‘Şimdi kimi istiyorsun?’ dedi. Ben de ona, 

‘Beni hatiplere götür. Çünkü şairlerden ihtiyacım olanı elde ettim’ 
dedim. Güneşin doğduğu yöne doğru epeyce gittik ve Zuheyr’in ya-
nına gelen bir atlı ile karşılaştık. Atlı, sonra yanımızdan ayrıldı. Zu-
heyr bana, ‘Cinlerin hatipleri, aramızda iki fersahlık bir	mesafe	olan	
yemyeşil bir merada senin için toplandı. Onlara tek tek saygı göster-
men yeterli olur’ dedi. ‘Bu niçin?’ dediğimde bana, ‘Cinlerin gençle-
rinin iki söz arasındaki fark hakkında ihtilâfa düştüklerinden dolayı-
dır’ dedi. Meraya ulaştığımızda, liderlerin bir araya geldiği büyük bir 
topluluk gördük. Zuheyr, ‘Söz süvarilerine selâm’ diye bağırdı. 
Selâma karşılık verip atlardan inmemizi işaret ettiler. Yana çekilerek 
bize yer açtılar, öyle ki kendimizi meclislerinin ortasında bulduk. On-
ların hepsi, dazlak kafalı, sağ gözü dışarı fırlamış, başında uzun ve 
beyaz bir külâh bulunan bir ihtiyara bakıyordu.”1149 

İbn Şüheyd, şiirde olduğu gibi nesirde de tasvir temasını çok iyi 
işlemektedir. Onun tasvirdeki en önemli özelliği, tasvir edeceği varlı-
ğın organlarını, rengini, sesini, fizikî özelliklerini, hareketlerini ve 
karakterini çok iyi bir şekilde ortaya koymasıdır. Böylece tasvir ede-
ceği kişi ve varlığı hiçbir kapalılığa meydan vermeden gayet net ola-
rak zihinlerde canlandırmıştır. 

C. EDEBÎ TENKİDİ 

1. Edebî Tenkit Konusundaki Görüşleri 
İbn Şüheyd’in edebiyat, özellikle de şiir konusunda görüşlerini 

sergilediği ve eleştiri maksadıyla kaleme aldığı mensur parçaları, 
bizim için ayrı bir öneme sahiptir. O, et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’i	kaleme	
aldığından beri beyânın şekli, başka bir deyişle şiir ve nesir ürünleri-
nin nasıl ortaya konulması gerektiği konusunda kurallar getirmeye 
çalışmıştır. Bunu, kendisinin de ürünler verdiği edebiyatın her iki 
türünde, yani şiir ve nesirdeki beyânın unsurlarını tarif ederek	 yap-
mıştır. Ancak burada şunu gözden uzak tutmamak gerekir ki, İbn 
Şüheyd’in bu konuya ilgi duyması ve her fırsatta görüşlerini açıkla-
ması, kendisinden önce yaşayan veya dönemindeki birçok edip ve 

                                                 
1149  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 115; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/267-68. 
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şairi bu konuda eleştiri yağmuruna tutması, onun kendini beğenmişli-
ği ve kibirliliği1150 ile yakından ilgilidir. Zira o, kendisini edebiyat	
konusunda zamanın yetiştirdiği ender bir şahsiyet olarak görmekte-
dir.1151 Bu yüzden İbn Şüheyd, sadece edebiyatta ifade şekillerine	
dair getirdiği kurallara riayet etmeyen şair ve edipleri beyân ilminden 
bîhaber olmakla eleştirmekle kalmamış, aynı zamanda Arapçayı bo-
zuk ve farklı şekillerde konuşan halk kesimine de sıcak bakmamıştır. 
Hatta ona sorarsanız, bu konuda büyük bir mücadele de vermiştir. 
Kurtuba halkının şivesinden şikâyetçi olduğunda1152, Câhilî dönem 
üslûp	ve	lâfızlarının korunması ve eski dili yaşatmak için gayret sarf	
eden Ebû Temmâm’ın tâbia’sı kendisine karşı olan takdirlerini, “Sen 
zamanının kötülüğüne karşı iyilikten başka bir şey yapmıyorsun”1153 

diyerek	ifade	etmektedir. 

İbn Şüheyd, Mu’temen’e yazdığı bir risalesinde de aynı konuya 
temas	ederek dava edindiği bu meseleyi gündeme getirmiştir: 

“Anlamaktaki nasibi ezberlemek, ilimde ise nakletmek olan 
bir milletimiz var. Bu hikâyecilerin nasibi, matem tutanların üzerin-
dedir. Onlardan birinin önünde şiir okunduğunda burnunu kıvırdığını, 
kaşını çattığını, hutbe okunduğunda çenesini oynattığını ve geveleyip 
durduğunu görürsün. Eğer çene ve ağzını aynı anda oynatırsa, ne si-
lip süpürmedik bir bereket, ne de toplamadık bir meyve bırakır. Bu 
işin nadiren olmasının ve ifade edilmemesinin esası, zamanın bozul-
masında ve mekânların uygun olmamasında yatmaktadır. Fitne, ilim 
ve arzuları yok eder. Malı fesada uğratan ve anlaşmaları bozan fitne-
deki	zihniyetten nefret edildiğini ve hiçbir yerde hoş karşılanmadığı-
nı görürsün. Bu, bizim görüşümüz ve üzüldüğümüz bir meseledir. 
Biz beyân okuduk ve her dilde onu idrâk ettik. Yaratıcılığı üstün tut-
tuk. Her güzel şeyin özünü anladık ve her yolu da denedik. Ancak ne	
bizi neşelendirecek birisine, ne	de	bize	meyleden	bir	hükümdara rast-
ladık. Keşke ganimet olmasaydı, o zaman talan da olmazdı. Biz sava-
şın ve barışın olmadığı, uyanıklık ve rüyanın bulunmadığı, zamanı 
tüketmeye yetecek kadar berzahlar istedik. Şayet şu cömert yıldızlar-
dan bir yıldız ve şu ulu ağacın dalı olan Mu’temen olmasaydı, dün-

                                                 
1150  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/193-97; İbn Sa’îd, el-Muğrib,	 I/78;	 III/230;	 Abbas,	

Târîhu’l-edebi’l-Endelüsî,	I/291. 
1151  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/197. 
1152  İbn Şüheyd, Dîvân, s. 145; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/256,	269. 
1153  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 101; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/256. 
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yayı elime alır ve ‘Kuşkusuz sen bozuksun’ derdim. Çünkü onun esa-
sı değişimdir ve ışığı alçak birinin, yuları ise baykuş veya maymunun 
elindedir.”1154 

İbn Şüheyd, burada haksızlığa uğramış bir yazar kızgınlığıyla 
dili bozuk olanlara ya da onun deyimi ile beyân ilminden nasip alma-
yanlara olan sitem ve eleştirisini dile getirmektedir. Metinde de ifade 
ettiği gibi İbn Şüheyd, beyân ilmini idrâk etmesine ve yaratıcılık ye-
teneğine sahip olmasına rağmen, sürekli beyân ilmi ile ilgilenmiş ve 
onun inceliklerine vâkıf olmak istemiştir. Biraz da bu arzusunu ger-
çekleştirmek için olacak ki, Arap edebiyatı konusunda derin araştır-
malar yapmıştır. Zaman içerisinde zevklerinde ve üslûbunda gelişme 
olduğunu idrâk etmiştir. O, sadece şairler ve kâtipler hakkında görüş 
beyan etmekle kalmamış, kendince şiir ve nesrin esaslarını belirle-
miştir. Ona göre bu esasların başında, şiir söylemek ve nesir yazmak, 
ezberleme veya öğrenme ile değil, doğuştan bir yetenekle mümkün-
dür.1155  

İbn Şüheyd, bu yöndeki uğraşı ve ortaya koyduğu görüşleri ile 
haklı olarak edebî eleştirmenler arasında yer almıştır. Eleştiri konu-
sunda sahip olduğu yenilikçi özelliklerinden dolayı Ahmed Dayf, 
eleştiri sanatının İbn Şüheyd’in en önemli edebî özelliği olduğunu1156 

belirtmektedir. 

2. Câhiz’i Eleştirisi 
İbn Şüheyd, eserlerinde her vesile ile Câhiz’i şiddetli bir şekil-

de eleştirmiştir. Özellikle Câhiz’in tâbia’sından icâzet aldıktan son-
ra1157 ona	 hiç insaflı davranmamıştır. Bizce bunun bir nedeni, İbn 
Şüheyd’in kişiliğine hâkim olan kibir ve kıskançlık olabilir. Bilindiği 
gibi Câhiz, dönemin ünlü belâgatçilerinden biridir. Doğulu edip ve 
şairlerin büyük bir kısmını araştırmış ve eserlerini incelemiş olan İbn 
Şüheyd’in, özellikle risalesinde yer verdiği edip ve şairlere ayrı bir 
önem atfettiği ve bunlar hakkında çok detaylı araştırmalar yaptığı 
                                                 
1154  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/213. 
1155  Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	I/330;	II/58. 
1156  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	54. 
1157  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/268-70. 
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muhakkaktır. Bu cümleden olarak, onun Câhiz’in birçok risalesini, en 
azından el-Beyân ve’t-tebyîn1158 isimli eserini yakînen incelediği ka-
naatindeyiz. 

İbn Şüheyd’in günümüze ulaşabilen nesir eserleri, edebiyatın 
en seçkin türleri arasında sayılmaktadır. Bu eserler ile Câhiz’in eser-
leri arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. İbn Şüheyd ile Câhiz 
arasında kısa bir karşılaştırma yaptığımızda, tespit edeceğimiz özel-
likler İbn Şüheyd’in Câhiz’den etkilenip etkilenmediği konusunda bir 
fikir	vermesinin yanında, İbn Şüheyd’in nesri hakkında da genel bir 
bilgi	verecektir. 

Câhiz, eserlerinde okuyucuyu sıkmamak için paragraflarını 
parçalara bölüp nesri arasına güldürü ve dikkat çekici mahiyette nadir 
sözler veya şiirler serpiştirmiştir. İbn Şüheyd ise ciddî bir konunun 
ele alındığı mensur parçalarda bu tür söz ve şiirlere yer verilmesini 
doğru bulmamakta, bunun yerine mensur parçalarını bölmektedir.  el-
Beyân ve’t-tebyîn isimli eserinde de görüldüğü üzere Câhiz, nesri 
arasında başkalarının şiirlerine yer verirken1159, İbn Şüheyd ise ken-
disine ait şiirlere yer vermektedir. Bu yöntemini şöyle açıklamakta-
dır: 

“Söz uzadığı ve sözü söyleyenin hedefine ulaşamadığı, daya-
nak edindiği kaynaklardan faydalanamadığı, maksadın dışına taşmak-
tan ve sözü uzatmaktan ötürü dinleyiciyi bıktırmaktan korktuğu za-
man, asıl hedefe varmaya yardımcı olma ve dikkatleri toplama mak-
sadıyla araya bir şiir ilâve eder.”1160 

Öte yandan Câhiz’in, eserlerinde seci’li cümlelere yer verdiğini 
görmekteyiz. Ancak Câhiz, bu cümleleri seci’ sanatı yapmak için 

                                                 
1158  Câhiz, bu meşhur eserinde Arap beyânının üstünlüğünü savunarak, Arapların 

edebî ve sosyal hayatlarından örnekler vermiştir. Eser, belâgat sanatlarını ince-
ler, edebî eleştiri ve eleştiri yöntemleri hakkında bilgi verir. Ele aldığı konuları 
belirli bir sıra dâhilinde vermemesi, eseri düzensiz bir duruma sokmuştur. Eser 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 I/268-85; Şevki 
Dayf,	 el-Fen ve mezâhibuhu fi’n-nesri’l-Arabî,	 s.	 161-67;	 Ferruh,	 Târîhu’l-
edebi’l-Arabî,	II/308-309;	Zeydan,	Târîhu’l-âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye,	II/477. 

1159  Bk.	Câhiz, el-Beyân değişik yerler. 
1160  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/205. 



243

DR. MUSTAFA AYDIN 

 122 

lerim.” 

“Eğer ben müstehcen şiirde mutsuzluğumu çok söylesem de ben mut-
luyum.” 

“Âşıklar arasında gözlerin ve yanakların aklını yok ettiği ilk âşık ben 
değilim!” 

“Ben olayları mucûn türü şiirle ifşa ediyorum. Bu, anlattıklarımın 
güçlü kişilerin dayanamayacağı kadar büyük olduğunu gösterir.” 

“Bu olaylarda bana çok ağır gelen ayrılık, üzüntü, özlem, zayıflık, 
hakirlik ve kötü kişileri anlattım.” 

“Öyle bir yerde kalıyorum ki, benimle birlikte orada kalanlara yapı-
lan eziyetten dolayı ölüm ateşi üzerinde yatıp kalkıyorlar.” 

“Bu sevgisinden ve özleminden dolayı saraya doğru ağlayarak öten 
güvercine şöyle dedim:” 

“Ey sevdiği için ağlayan ve gözyaşı döken! İkimiz de yalnız kalmış 
ve taşıyamayacağımız yüklerle mükellef kılınmış kişileriz.” 

“Beraberce o kadar ağladık ki, üzüntümüzden duvarlar ve demir kapı 
bile ağladı.” 

“Günler bu gençle oynuyor. Ona bazen üzüntü bazen de sevinç geti-
riyor.”582 

İbn Hayyân, Ebû Âmir İbn Muzaffer ile İbn Şüheyd arasındaki 
yakınlığı anlatan şöyle bir olay nakletmektedir: 

“Muzaffer’in Kurtuba’da rahat ve huzur dolu güzel bir yaşamı 
vardı. Ne zaman ki işler bozulup günler çekilmez bir hâl alınca içi 
buruk	 bir	 hâlde Kurtuba’dan ayrıldı. Onun güzel huyları arasında 
edebiyata yakınlık duyması, çevresinde bulunanları şahsından üstün 
tutması, aralarında iyi intiba bırakması ve arkadaşlarının sözlerine 
değer vermesi gibi güzel meziyetleri vardı. Arkadaşları arasında onu 
yâd eden Ebû Âmir b. Şüheyd idi. Birlikte	çok olaylara şahit oldular. 
Ben onları bir gece Muzaffer’in içki meclisinde gördüm. Yanlarında, 
onlara içki sunan (hizmet eden) çok güzel yaratılışlı Esmâ isminde 
küçük güzel bir kız çocuğu vardı. Uykusuzluğa dayanıp sabaha kadar 
onlarla birlikte kalmasına, küçük yaşına rağmen onlara çok iyi hizmet 

                                                 
582  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	41-43;	İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/263. 
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“Senin seci’inin kalpte bir yeri, nefiste bir mekânı vardır. Se-
ci’ini, doğuştan gelen yeteneğinden, lâfızlarının güzelliğinden ve 
sözcükleri yerli yerinde ifade ederek meydana getirdin.”1165 

İbn Şüheyd’in edebî zevki, çağdaşlarından bariz bir farklılık 
göstermektedir. Arap edebiyatında ilk kez ele aldığı bakir konularla 
özellik kazanan İbn Şüheyd, bu çalışmalarında kullandığı şiirsel nesri 
ile de eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştır. O, hayatta iken bile 
çağdaşları arasında kıskanılacak bir başarı elde etmiştir. Eserlerini 
incelerken daha ayrıntılı olarak ele aldığımız gibi, daha o dönemlerde	
bile nesri ve şiiri doğuya ulaşmış, edebî ürünleriyle de kendinden 
sonraki edebiyatçıları etkilemiştir. 

Bize göre İbn Şüheyd’in nesrinin bir başka önemli özelliği, şii-
rinde eleştiriyi çok az kullanmasına rağmen, neredeyse nesrini tama-
men eleştiri maksadıyla kaleme almış olmasıdır. Bu tutumundan do-
layı da birçok düşman kazanmıştır. 

D. ELE ALDIĞI KONULAR 

1. Edebî Üslûp 
İbn Şüheyd eleştiri yaparken kararını bir anda vermemekte ve 

ön yargılı davranarak birden kesip atmamaktadır. O, birçok eleştir-
menin	yaptığı gibi ele aldığı şair veya kâtip hakkındaki kararını, onun 
edebî ürününden aldığı bir numûneyi	 titizlikle	 inceledikten	 sonra	
vermektedir.1166 Meselâ, İbn Derrâc el-Kastallî   (ö. 421/1030)1167 
hakkında düşüncelerini belirtirken bunu çok açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır: 

“Ebû Ömer ile diğerleri arasındaki fark, yaratılıştan bir üslûp	
                                                 
1165  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 122; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/272. 
1166  İbn Şüheyd,	et-Tevâbi’,	s.	132-39; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/283-89. 
1167  Endülüs’ün yetiştirdiği en büyük şair ve ediplerden olan Ebû Ömer Ahmed b. 

Muhammed b. Derrâc el-Kastallî’nin hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında geniş 
bilgi için bk. el-Humeydî, Cezve,	 s.	 110-14; İbn Beşkuval,	 es-Sıla,	 I/40;	 ed-
Dabbî, Buğye,	 s.	 158-61; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	 I/59-103;	 el-Makkarî, Nef-
hu’t-tîb,	III/195-96;	341-42;	ez-Zirikli,	el-A’lâm,	I/204;	Ahmed	Dayf, Belaga-
tu’l-Arab,	 s.	 94-100;	 Brockelmann,	 GAL, Suppl., I/478; Kehhâle, Mu’cem, 
II/101. 
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yeteneğine sahip olmasıdır. Söze tam hâkimdir. Şiirlerinde, tarih, dil 
ve	nesep konularında bilgi sahibi olduğuna dair	çok delil getirmiştir. 
Sözü kullanmada ve kelimelere hâkim olmada çok başarılı olmuştur. 
Ayrıca bilgi hazinesinin zenginliği, coşkusu, bedî’ sanatına hâkimi-
yeti, tasvirdeki mahareti, manaya önem verip onu vurgulaması, mana 
ile oynayıp onu tekrarlaması, insanlara bıkkınlık veren ve yoran şey-
leri zorlanmadan ifade etmesi, başkalarının güç yetiremediği şeyleri 
kolaylıkla başarması ile özellik kazanmıştır.”1168 

Diğer edebî ürünlerinde olduğu gibi, İbn Şüheyd’in eleştiri içe-
rikli nesir parçaları da günümüze yeterli miktarda ulaşmamıştır. Eleş-
tiri	konusuna bu denli önem veren İbn Şüheyd’in bu alandaki ürünle-
rinin elimizdekilerle sınırlı olduğunu düşünmüyoruz. Kanaatimizce 
bunların büyük bir kısmı kaybolmuştur. Bununla birlikte edebiyatı bir 
bütün olarak ele aldığı ve edebî üslûbun gelişmesini çok titizlikle	
incelediği aşağıdaki görüşleri onun bu yönüne ışık tutmaktadır. İbn 
Şüheyd, aşağıda vereceğimiz uzun metinde genel bir çerçeve içeri-
sinde her dönemin edebî ürünlerini değerlendirme yoluna giderek 
edebiyatın sürekli yenilenmesi teorisini belki de ilk dile	getirenlerden	
biri olmuştur. O, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle formüle etmiştir: 

“Her sözün söyleneceği bir yer olduğu gibi, her dönemin ve 
her çağın kendine has bir tarzı ve her	 milletin	 de	 kendine	 ait	 bir	
belâgat usûlü vardır. Bu milletler, sadece kendi üslûplarına saygı du-
yarlar. Diğerlerini tasvip etmezler. Bu milletlerden birinin belâgati ve	
hitabeti başka toplumlarınki ile uyum içinde değildir. Nasıl ki dünya-
da devletler aynı kalmayıp sürekli değişiyorlarsa, sözler de birtakım 
değişme ve gelişme içindedirler.”1169 

“Bu sanatta ilk dönemlerde1170 uygulanan metotların zaman 
içerisinde Abdülhamid, İbn Mukaffâ (ö. 142/759)1171, Sehl b. Hârûn 

                                                 
1168  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/61. 
1169  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/237. 
1170  Muhtemelen Sadru’l-İslâm dönemindeki nesre işaret etmektedir. 
1171  İbareleri çeşitlendirmek, cümleleri kısaltmak, kelimeler arasında uyum sağla-

mak, yazıda anlama özen göstermek ve seci’den kaçınmak gibi özellikleri Arap	
nesrine sokmakla haklı bir üne kavuşan İran asıllı Ebû Muhammed Abdullah b. 
Mukaffâ hakkında ayrıntılı bilgi için bk. ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 IV/283-84;	 el-
Bustânî, Udebâu’l-Arab,	 II/136-158;	 Zeydan,	 Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-
arabiyye,	II/438-40; Şevki Dayf,	Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	III/507-26;	el-Fen ve 
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(ö. 215/830)1172 ve diğer beyân sahibi kişilerin yöntemlerine nasıl 
dönüştüğünü görmez misiniz? İlimler hakkındaki düşüncelerini ge-
nişletmelerinden ve akıllarının üstünlüklerinden dolayıdır ki, sanat 
onların elinde en çok revaç gören, en büyük güç kabul edilen ve en 
fazla aydınlık saçan bir nur olmuştur.”1173 

“Daha sonra zaman ilerlemeye devam etti. Onların bu tarzı da 
İbrahim el-Abbâs (ö. 243/857)1174, Muhammed b. Zeyyâd                
(ö. 231/845)1175 ve aynı görüşte olanların metotları ile uyum içine 
girdi. Böylece karakterler birbirinden net bir şekilde ayrıldı, nefisler-
deki ağırlık hafifledi ve nesirde kullanılan üslûp daha anlaşılır bir 
hâle geldi.”1176  

“Daha sonra zamanın geçmesiyle halk anlamsız, ince ve âşık-
ların konuştuğu türden letâfette aşırı, ince ve zarif konuşmalara mey-
letti. Böylece üslûp Bedî’ (ö. 398/1008)1177, Şemsu’l-Maâlî       (ö. 
403/1012)1178 ve bunların arkadaşlarının yöntemleri ile uyum içine	

                                                                                                                 
mezâhibuhu fi’n-nesri’l-Arabî,	s.	13-138;	Brockelmann,	GAL, Suppl.,	I/233-39;	
Kehhâle, Mu’cem, VI/156. 

1172  Arap edip ve şairi Sehl b. Hârûn b. Râhibûnî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 
ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 III/211;	 Zeydan,	 Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye, 
II/441; Şevki Dayf, Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	 III/526-40;	el-Fen ve mezâhibuhu 
fi’n-nesri’l-Arabî,	 s.	 144-154;	Brockelmann,	GAL, Suppl.,	 I/239-47; Kehhâle, 
Mu’cem, IV/286;	Sezgin,	GAS,	I/272-73. 

1173  İbn Bessâm, ez-Zehîre, I/237; krş. Ahmed Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	57. 
1174  Abbasîler dönemi ünlü edip ve şairlerinden olan İbrahim b. el-Abbâs b. Mu-

hammed eş-Şûlî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ,	I/9;	
İbnu’l-İmâd, Şezerât,	 II/102-103; İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/15-17; Şevki Dayf, 
Târîhu’l-edebi’l-Arabî,	IV/547-86. 

1175  Kûfe ekolü mensuplarından edebiyatçı İbnu’l-Arabî Ebû Abdillâh İbn Zeyyâd 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 69; Yâkût, 
Mu’cemu’l-udebâ,	III/189-196;	es-Safedî, el-Vâfî, III/79; İbn Hallikân, Vefeyât, 
II/299-301;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 VI/365-66;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/119-20;	
Kehhâle, Mu’cem, X/2. 

1176  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/237. 
1177  Makâmeleri ile ünlü Abbasîler dönemi nesircilerinden Ebu’l-Fadl	Ahmed	b.	el-

Huseyn b. Yahyâ el-Hemedânî hakkında ayrıntılı bilgi için bk. es-Sa’âlibî, 
Yetîmetu’d-dehr,	 IV/240-80; Yâkût, Mu’cemu’l-udebâ,	 II/161-190;	 ez-Zirikli,	
el-A’lâm,	I/112;	Brockelmann,	GAL,	I/93-94;	Suppl.,	I/150;	Zeydan,	Târîhu’l-
adâbi’l-lugati’l-arabiyye, II/585; Şevki Dayf, el-Fen ve mezâhibuhu fi’n-
nesri’l-Arabî,	s.	238-42;	el-Bustânî, Udebâu’l-Arab,	II/381-403. 

1178  Abbasîler dönemi nesircilerinden emir Şemsu’l-Maâlî Kâbûs b. Veşmekir 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. es-Sa’âlibî, Yetîmetu’d-dehr,	IV/56-59; Yâkût, 
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girdi.”1179 

“Aynı şekilde şairler de zamanın değişmesi ile şiir sanatındaki 
geçmiş alışkanlıklarını değiştirdiler. Her asırda her dönemin şairi, o	
zamana uygun olanı ve o dönem halkının gönüllerine hoş geleni araş-
tırmaya koyuldu. Bu da içki düşkünü Gavânî, Beşşâr (ö. 167/782)1180, 
Ebû Nuvâs (ö. 198/814)1181 ve arkadaşlarının bediî sanatlar	 kullan-
maları ve sanatlarda farklı akımların doğması şeklinde ortaya çık-
tı.”1182 

“Daha sonra Ebû Temmâm geldi ve cinası fazlaca kullanarak 
alışılmışlığın dışına çıktı ve bu durum onun hoşuna gitti. Halk da onu 
taklit etti. Bugün her cinaslı şiir kulaklara hoş gelmiyor. Her şeyin en 
iyisi orta yoldur. Bundan dolayı Basra halkı, içki düşkünü Gavânî’nin 
seci’ini Ebû Temmâm’ınkine tercih etmişlerdir. Çünkü Gavânî, Arap 
halkının başına Muhdes şairler tacını giydirmiştir.”1183 

Yukarıdaki metni dikkatlice incelediğimizde İbn Kuteybe      
(ö. 276/889)1184 ve Câhiz’in isimlerini zikretmemiş olsa bile, nesirci-
ler olarak isimlerini zikrettiği kâtipleri tespit ederken İbn Şüheyd’in 
çok doğru bir seçim yaptığı kanısındayız. Kanaatimizce İbn Kuteybe 

                                                                                                                 
Mu’cemu’l-udebâ,	 XVI/216-233; İbn Hallikân, Vefeyât,	 II/175-77; İbnu’l-
İmâd, Şezerât,	 III/168-70;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 VI/3-4;	Mubarek,	 en-Nesru’l-
fennî,	II/277-89;	Brockelmann,	GAL, Suppl., I/154; Kehhâle, Mu’cem, VIII/91. 

1179  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/237. 
1180  Doğuştan âmâ olan Abbâsî dönemi  Muhdes şairlerden Beşşâr b. Burd hakkın-

da ayrıntılı bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 159; İbn Hallikân, Ve-
feyât,	 I/156-58;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 II/24;	 Brockelmann,	 GAL,	 I/72;	 Suppl., 
I/108-110;	 Zeydan,	 Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye,	 II/72-73; Kehhâle, 
Mu’cem, III/44-45. 

1181  Şarap şiirleri ile tanınan Abbasîler dönemi şairlerinden el-Hasan	 b.	 el-Hânî 
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İbn Hallikân, Vefeyât,	 I/240-43; İbnu’l-İmâd, 
Şezerât,	 I/35-47;	 ez-Zirikli,	el-A’lâm,	 II/240-41;	Brockelmann,	GAL,	 I/74-76;	
Suppl.,	I/114-18. 

1182  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/237. 
1183  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/237-38. 
1184  Arap edebiyatının ilk eleştirmenlerinden kabul edilen, nahiv ve dil âlimi Ebû 

Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineverî hakkında ayrıntılı 
bilgi için bk. İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,	 s.	 118;	 ez-Zirikli,	 el-A’lâm,	 VI/280;	
Brockelmann,	 GAL,	 I/158;	 Suppl.,	 I/233-37;	 Ferruh,	 Târîhu’l-edebi’l-Arabî, 
IV/611-23;	 Zeydan,	 Târîhu’l-adâbi’l-lugati’l-arabiyye, I/526; Kehhâle, 
Mu’cem, VI/100-101. 
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ve Câhiz dîvân kâtipliği yapmadıkları için onları bu kategorinin dı-
şında tutmuştur. İbn Şüheyd’in ifadelerinden, onun Sadru’l-İslâm 
döneminden başlayarak Abbâsîler dönemi kâtiplerine ve nihayet 
IV./X. yüzyıla damgasını vuran Bedîu’z-zaman	el-Hemedânî, İbnu’l-
Amîd ve Sâhib b. Abbâd gibi makâmât ve risale yazarlarının döne-
mini içine alan zaman içerisinde Arap nesrinin izlemiş olduğu geliş-
melere vâkıf olduğu ve bu gelişmeleri yakından takip ettiği anlaşıl-
maktadır. 

İbn Şüheyd’in metinde zikrettiği nesircilerin hepsi hükümdar 
veya üst düzey yöneticilerin yanında kâtiplik görevi yapmalarının 
yanısıra, siyasî rol de üstlenmişlerdir. Bu yönü ile Sehl b. Hârûn’u 
Câhiz’den daha üstün tuttuğuna şahit oluyoruz. Zira İbn Şüheyd, Sehl 
hakkındaki görüşlerini zikrederken onun kâtiplik görevinin yanısıra, 
siyaseti ile de Hârûn er-Reşîd’e nasıl danışmanlık yaptığını şöyle 
ifade	etmektedir: 

“Şayet Câhiz, Sehl’in aklı ve derin ilmi ile Hârûn er-Reşîd 
adına savaş yönettiğine, hilâfeti ve devleti idare ettiğine, fitne ateşini 
söndürmede ona yardım ettiğine şahit olsaydı, şüphesiz bu siyasetin, 
katırların anırmasını tasvir etmek için söze hükmetme olmadığı gibi, 
tarla fareleri ile hamam böcekleri hakkında söz söylemek de olmadı-
ğını görür; yazar ile âlim arasındaki farkı da kesinlikle anlardı.”1185 

İbn Şüheyd, Abbâsîler dönemine damgasını vuran şairlerin	 ta-
mamına yakın bir kısmı hakkında dikkate değer hükümler beyan 
ederken, bu dönemin en ünlü simalarından Mütenebbî hakkında sus-
kun kalmıştır. Ancak her şeye rağmen o, kendi dönemine kadarki 
süre içerisinde yer alan şiirin geçirdiği merhaleler	ve	bu	merhaleler-
deki şairler arasındaki farkları kesin ve açık bir biçimde ortaya koy-
muştur. Zaman ve zevklere göre şiirin değişikliğe uğradığını tespit 
etmesinin yanında, sosyal grupların farklılaşması ile de zevklerin 
değiştiğine ve farklılaştığına işaret etmiştir. 

 

 

                                                 
1185  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243-44. 
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2. Beyân 
İbn Şüheyd’in eleştiri konusunda zikrettiğimiz görüşlerinden, 

edebî ürünlerin zamanın gereklerine ve sosyal sınıfların yapılarına 
cevap verebilecek, onlarla uygunluk gösterecek şekilde gelişme gös-
termesi	 gerektiğine işaret etmektedir. Bunun yanısıra duygu ve dü-
şüncelerin dışa yansıması şeklinde tezahür eden bu ürünlerin de za-
mana ve içinde yaşanılan topluma uygun olan beyân kaideleri çerçe-
vesinde ifade edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İbn Şüheyd’e ait 
ez-Zehîre’de nakledilen mensur parçaları inceleyerek, imkân ölçü-
sünde onun beyân konusundaki görüşlerini ortaya koymaya çalışaca-
ğız. 

İbn Şüheyd’e göre insan beyân kabiliyetine öğrenme, ezber ve-
ya taklit yoluyla değil, sadece doğuştan gelen bir yetenekle	 sahip	
olur.	et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de ünlü ediplerden birinin tâbi’ası olarak 
sunduğu bir kaz ile yaptığı sohbette aralarında geçen bir konuşmayı 
şöyle nakletmektedir: 

“Kaz bana, ‘Sen neyi iyi bilirsin?’ diye sordu. Ben de, ‘İrtica-
len şiir söyler, nutuk atarım’ dedim. ‘Ben sana bunu sormuyorum’ 
deyince ben de, ‘Sana bundan başka verecek cevabım yok’ dedim. 
Bana, ‘Cevabın sualin içeriğine uygun olması gerekir. Ben sorumla, 
sözün aslını ve beyânı meydana getiren nahvin ve garip kelimelerin	
üstünlüğünü kastettim’ dedi. Ben de ona, ‘Duyduğunun dışında ben-
de başka cevap yok’ dedim. Bana, ‘Yemin ederim ki, senin bu söyle-
diğin tartışma konusu değildir’ dedi.”1186 

Metinde de görüldüğü üzere İbn Şüheyd, nahiv kaidelerini ez-
berlemeye	 veya	 garip kelimeleri kullanmaya rağbet etmediği gibi, 
bunları beyân ilmi için de bir esas olarak görmemektedir. Buna karşı-
lık, doğuştan gelen bir yetenekle elde edilebilen irticalen şiir söyle-
meyi veya sözü içinden geldiğince ifade etme kabiliyetini ise beyânın 
esası olarak kabul ettiğini görmekteyiz. O, bunu açık bir şekilde şöyle 
ifade	etmektedir: 

“İyi söz söylemek, kullanımı az olan birçok garip kelimeyi 
ezberlemekle	ve	 nahiv	kaidelerini	 bilmekle	olmaz.	Aksine	yaratılış-
tan gelen bir yetenekle bu ikisi arasında denge kurmakla mümkün-

                                                 
1186  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 151; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/299-300. 
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dür.”1187 

Öte yandan İbn Şüheyd, doğal melekelerin fizikî oluşumla da 
ilgili olduğunu iddia eder ve genel bilgilerine dayanarak tıbbî bir yak-
laşımla kişinin yetenekleri ile fizikî yapısı arasında ilişki kurmaya 
çalışmaktadır: 

“İnsanın yaratılıştan yeteneğinin ölçüsü, nefsinin (rûh)1188 
cismi (beden) ile olan uygunluğu ile bağlantılıdır. Yaratılıştan nefsi 
cismine galip gelen kişi rûhen doğuştan yetenekli demektir. Sözü ve 
anlamları en güzel ve en uygun bir durumda ifade eder. Yaratılıştan, 
cismi nefsine galip ve hislerine hâkim olan kişi ise sözün tam ve dü-
zenli olmasında, güzel söylenmesinde hatalar yapar.” 

Metinden de anlaşılacağı üzere İbn Şüheyd’e göre, kişi yaratı-
lıştan belirli yeteneklere sahipse ve fizikî organlarına hükmedebili-
yorsa,	ancak o zaman duygularını çok güzel ifade eder ve sözleri ile 
de karşısındakini etkileyebilir. Garip ve	nadir	kelimeler	kullanmakla, 
nahiv öğrenmek ya da birini taklit etmekle kişinin beyân kabiliyetine 
sahip olması mümkün değildir. 

İbn Şüheyd’in beyân konusundaki başka bir görüşü ise ona gö-
re bu kabiliyetin kitaplar veya öğretmenler yardımıyla elde edileme-
diği, sadece Allah vergisi olduğudur. Allah bu kabiliyeti isteyene 
değil, istediğine bahşeder. 

et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de İbn Şüheyd ile İflîlî’nin tâbi’ası ara-
sında geçen bir konuşmada İflîlî’nin tâbi’ası, beyân ilmini babası 
olduğunu ve bu ilmi de öğretmenlerden öğrendiğini söylemesi üzeri-
ne İbn Şüheyd beyân ilminin öğretmenlerden öğrenilemeyeceğini 
iddia etmiş ve bu tezini Kur’ân’ın değişmez otoritesine başvurarak 
şöyle savunmuştur: 

“Beyân ilmi, öğretmenlere mahsus ve onların öğreteceği bir 
şey değildir. O, Allah tarafından öğretilen ilimlerdendir. Zira Allah 
Teâlâ, “Allah Kur’ân’ı öğretti, insanı yarattı ve ona beyânı öğret-

                                                 
1187  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/231. 
1188  Sözlükte bedene güç, kuvvet, irâde ve hissetme özelliklerini veren ve bedenin 

özü anlamına gelen “nefs” kavramı, felsefî ve kelâmî bakımdan kısımlara ayrı-
lır. 
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ti”1189 buyurmaktadır.”1190 

Bu delil ile İflîlî’nin tâbi’asını ikna ettiği kanaatinde olan İbn 
Şüheyd, daha sonra alaycı bir üslûpla öğretmenleri ve Câhiz’i eleş-
tirmektedir: 

“Câhiz, ‘Çocuklarımıza nahvi, fazla kullanılmayan garip ke-
limeleri öğretecek birini tutsak, kendisine ayda vereceğimiz yirmi 
dirheme razı gelirken, onlara beyânı öğretmek için tuttuğumuz kişi 
vereceğimiz bin dirheme bile razı gelmez’ sözünü, el-Beyân isimli	
kitabını telif ettikten sonra söylemiştir. Şayet bu kitapta öğretme şek-
lini ve yöntemini anlamış ve kitabın muhtevasını bölümlere ayırmış 
olsaydı, sözün nasıl yerli yerinde söylendiğini, beyânın nasıl süslen-
diğini, sözün başlangıcının nasıl güzel yapıldığını, sözün nasıl ta-
mamlandığını, sözün bölümlerinin ve girişlerinin nasıl yapıldığını an-
lardı. Şüphesiz bunların hepsi sanatın esası ve icrasının anahtar konu-
larıdır. Fakat Câhiz eserinin yararını sadece kendisine sakladı. İlim 
konusunda kıskanç, anlama yönünden de zayıf olduğu için kendisin-
de olanları başkasına vermekten kaçındı. Faydanın çok, şükredenin 
ise az olduğunu anladı. Beyân konusunda açıkladığı şeyler beyân eh-
linin dışında hiç kimseye fayda vermedi. Eserin havuzundan bir avuç 
su	almak	isteyen	veya	kokusundan	birazcık koklamak isteyen, onu	ya	
yeni başlamış ya da cahil birisi olarak tamamlar.”1191 

İbn Şüheyd, Câhiz’i bu yönü ile eleştirmekle yetinmemiş, onun	
fizikî özelliklerinden dolayı da kâtip olamayacağını ileri sürmüştür: 

“Hükümdarlar gerçekte her zaman yanlarında bir yazara ihti-
yaç duymuşlardır. Bu yazarın hoş yüzü olmalı ki hükümdarın bakış-
larını etkileyebilsin ve onu büyülesin. Kuvvetli duyma yeteneği ile de 
verilen emirleri belleğine kaydedebilsin. Bu nedenle bir yazardan	te-
miz	elbiselerle	iyi	bir şekilde giyinmesini, hoş kokulu ve bakımlı diş-
leri olmasını beklerler. Aynı zamanda bu yazarın dudaklarının kıv-
rımsız, tırnaklarının bakımlı ve yakasının da daima tertemiz olması 
gerekir.”1192 

İbn Şüheyd’in ölçüleri nazar-ı dikkate alındığında, Câhiz bir	
hükümdarın hoşuna gidebilecek niteliklere sahip değildir. Çünkü 
kaynaklarda onun çirkin ve gözleri yuvalarından fırlamış bir kimse 

                                                 
1189  Rahmân Sûresi, 55/1-4. 
1190  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’,	s.	124-25; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/274. 
1191  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/232-33. 
1192  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243. 
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olduğu nakledilir. Bir de İbn Şüheyd ona çok önemli bir kusur daha 
atfetmektedir: “Bilgelik yoksunluğu.” İbn Şüheyd’e göre bir yazar 
her şeyden önce bilge olmalıdır. Ama Câhiz bundan da yoksundu.	Bu	
hususta Sehl b. Hârûn, Câhiz’den daha bilgiliydi. İbn Şüheyd’in de-
ğerlendirmesine göre Hârûn er-Reşîd için Sehl, savaş ya da	 isyan	
çıktığında ona yararlı tavsiyelerde bulunan mantıklı bir müsteşardı. 
Câhiz ise katırın erkeklik organı ya da fareler arasındaki kavgalara 
dair	uzun	makaleler	yazmakla	yetinirdi.1193 

İbn Şüheyd’in Câhiz için söylediklerinde hakikat payı olabilir.	
Ama onun teveccühten yoksun olan eleştirilerinde bir o kadar da sert-
lik vardır. Zira Câhiz, tabiat ve özellikle de hayvanların tasviri ve 
davranışları ile ilgileniyordu. İlgilendiği bu alanda ele aldığı konuları 
en ince detayına kadar inceliyor ve tespitlerini	de	ortaya	koyuyorsa, 
bu bilgisinin bir göstergesidir. Eğer eserinde, örneğin bir katırın er-
keklik organından söz etmişse, bu sefihlik değil, sadece	 bir	 bilgin	
zorunluluğudur. Zeki Mubarek, İbn Şüheyd’in Câhiz’i bu şekilde 
biraz da acımasızca eleştirmesini haksız bularak onu şöyle savun-
maktadır: “Câhiz, eserini telif ederken bütün ilimlerden istifade etti. 
Eserin telif şeklinden dolayı da Câhiz’i eleştirmiyoruz. Çünkü bu 
şekli Câhiz’in yöntemi olarak düşünüyoruz. Zira o, bir ilim dalından, 
başka bir ilim dalına ve bir sözden başka bir söze geçmekteydi.” 

İnsanların bedenî organlarının şekli, onların aklî ve ilmî yete-
neklerinin yeterli ya da yetersiz olduğunu gösterdiği kanaatinde deği-
liz. Bu bakımdan Câhiz’in çirkin oluşu, onun edebî yeteneklerden 
yoksun olduğu anlamına gelmez. Ayrıca hayvanlarla ilgilenme, onla-
ra eserlerinde yer verme konusunda İbn Şüheyd’in Câhiz’e yönelttiği 
eleştiriye de katılmıyoruz. Zira ilimde küçük ve basit şeylerle ilgi-
lenmek ayıp ve eksiklik değildir. 

Beyân konusundaki görüşlerini sergilerken, İbn Şüheyd’in za-
man zaman nahve, nahivcilere, kullanımı az garip sözlere ve bu söz-
leri ezberleyenlere karşı menfî bir tutum sergilemesi, onun beyân 
ilminde bunların hiçbir kıymetinin olmadığını iddia ettiği anlamına 
gelmez. Çünkü bu ilimler bir edebiyatçı için zorunludur. Zira tek ba-
                                                 
1193  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/243-44. 
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şına beyân kabiliyeti, kişinin edebiyatçı veya edebî ilimlere vâkıf 
olması için yeterli değildir. Ancak yine de o nahvi ve kullanımı az 
garip	 kelimelerden	 fasih olanları, bir kâtip için gerekli görmekte-
dir.1194 

İbn Şüheyd, tam anlamıyla bir öğretmen olmasa da, şiir ve ede-
biyatla ilgilenmek isteyen kişilerle oturur, onlara izlemeleri gereken 
yöntemler hakkında tavsiyelerde bulunur ve onları yönlendirirdi. 
Mensur bir parçasında öğrencilerine yaptığı tavsiyede ifadelerin ter-
kibine, kelimelerin düzgün ve doğru türetilmesinin yanısıra fesahati-
ne	de önem verilmesi gerektiğine şöyle işaret etmektedir: 

“Bu meseleyi bazı öğrencilere öğretmiştik. Onlar da bundan 
hoşlandılar ve nasıl olduğunu anladılar. Ancak ne var ki bıkkınlık ve 
tembellik gençlerde çok görülür. Bu işi öğretmeye gayret eden kişi, 
ancak ilmi arzulayan ve mükemmel kişilere öğretebilir. Oysa öğrenci 
yetiştirmeyen kimse, eksiklikle itham edilir ve âciz olduğu sanı-
lır.”1195 

İbn Şüheyd, beyân, şiir ve edebiyat konusunda bazı öğrencileri 
ile aralarında geçen konuşmaları şöyle nakletmektedir: 

“Bir gün Yûsûf b. İshak el-İsrâîlî yanıma oturdu. Bana gelen 
en zeki öğrencilerden birisi idi.	Ben	de	bu	esnada	Kurtuba halkından 
hamisi olduğum iyi bir kişiye şöyle diyordum: ‘Harflerin kelimeler 
içinde nesebce birbirleri ile görülen yakınlıkları vardır. Soylu soyluy-
la,	akraba da akrabayla beraber olursa yakınlık ve sohbet güzel olur.	
Eğer sözün şekli de, bu beraberliklerin güzelliğinden meydana gelir-
se, ortaya	konulan şeyler de güzel olur. Anladın mı?’ Bana, ‘Vallahi, 
doğru söyledin’ dedi. Ona şöyle dedim: ‘Şayet fesahat arzulanır ve de 
istenirse tatlılığın sözden kaideleri oluşur. Onları arzulayan idrâk 
eder ve anlar. Onlardan yüz çeviren eksik sayılır. Anladın mı?’ 
‘Evet’ dedi. Ben de ona, ‘Lâfzın tatlılığını ve sözün hoşluğunu tercih 
ettiğin gibi, nahvin güzelliğini, kullanımı az ve	garip	kelimelerin	de	
fasihini seçmeli ve çirkininden kaçınmalısın’ dedim. O da, ‘Tabiî öy-
le’ dedi... Oradaki Yahudi sözümü anlayarak susuyordu. Kurtubalı 
ise erken davrandı ve bana şiir okudu... Daha sonra da Yahudi bir şiir 
okudu... Her şeyi güzel söyledi. Kurtubalı bunun üzerine bana, ‘Ya-
hudi’nin şiiri benimkinden daha güzeldi’ dedi. Ben de ona, ‘Bunu bi-
liyorsan, anlayıp anlamaman pek önemli değil’ dedim... Daha sonra 

                                                 
1194  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/234. 
1195  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/233. 
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çiçeği açtı, meyvesini verdi ve hamlığı kayboldu.”1196 

Metinden	de	anlaşılacağı gibi, İbn Şüheyd beyân ilmini öğret-
meye	muktedir olmadığını itiraf etmekle birlikte, şiir ve edebî sanat-
ları öğretmeye lâyık olduğuna ve bu konuda iyi bir öğretici olduğuna 
işaret etmektedir. Burada dikkatimizi çeken en önemli nokta ise, İbn 
Şüheyd’in önerdiği ve beyânda zorunlu gördüğü terkip sağlamlığının 
nahiv kurallarından ve kullanımı az ve	 garip	 kelimelerden	 yoksun	
olamayacağını göz ardı etmemesidir. Onun ısrarla vurgulamak istedi-
ği, beyân kabiliyeti olmadan bu yetenekleri kullanarak belâgat sahibi	
olunamayacağıdır.  

Günümüze ulaşan parçalarında zaman zaman bu tür yönlendir-
meler yaptığını görüyoruz. et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de Ebû 
Temmâm’ın tâbi’asının dilinden şöyle demektedir: 

“Eğer mutlaka söylemen gerekir ve nefsin de seni söz söyle-
meye	davet	ederse, kabiliyetini ve kendini zorlama, tamamladığında 
ise en az üç kere tekrarla ve daha sonra da üzerinde çalış, hataları dü-
zelt.”1197 

Başka bir yerde de söz sanatı yapmak isteyen kişiye şu tavsiye-
lerde bulunmaktadır: 

“Söz sanatı konusunda iddialı olan kişi, herhangi bir durumu 
tasvir etmeye kalkışırsa, bu sanatların hepsinden istifade etmek zo-
rundadır. O zaman ortaya koymak istediği şeyde içten gelen ve yara-
tıcılıktan oluşan güzel bir söz olur. Bu, onun söylediği sözle büyüdü-
ğüne ve bu sözün de ona ait olduğuna işaret eder.”1198 

İbn Şüheyd’in görüşüne göre şairlik yeteneği de çalışma ile öğ-
renilmez. Zira ona göre gerçek şiir ancak ilham yoluyla söylenir.1199 
Bu	durumda	ortaya	konulan edebî ürünlerin iyi veya kötü olmasından 
bunları söyleyen değil, söyleyenlere ilham veren tâbi’aları sorumlu-
dur.	Buradan	onun,	et-Tevâbi’ ve’z-zevâbi’de	yarışmak için kendisine 
muhatap olarak şairlerin veya ediplerin kendilerini değil de, onların 
tâbi’alarını niçin seçtiğini daha iyi anlıyoruz.  
                                                 
1196  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/233-35. 
1197  İbn Şüheyd, et-Tevâbi’, s. 101; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/219. 
1198  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/318-19. 
1199  Ahmed	Dayf, Belagatu’l-Arab,	s.	55. 
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İbn Şüheyd’e göre güzellik sınırlanamaz ve tarif edilemez. 
Çünkü bu yaratılıştan gelen bir özellik olup yapısı ve muhtevası lâtif	
unsurlardan meydana gelmektedir. O, güzellik kavramını şöyle izah 
etmektedir: 

“Rûhu bedenine hâkim olan kimse kalpleri dolduran, nefisleri 
ıslah eden güzel sözler sarfeder. Şayet bu sözlerin güzelliklerine bir 
temel araştırırsan, onu bulamayacağın gibi bu sözlerin bu güzellikte 
bir araya geliş şeklini de anlayamazsın. Garip olan ise güzelliğin gü-
zellik olmadan da meydana gelmesidir. İmru’u’l-Kays ve Ebû Nu-
vâs’ın şu beyitlerinde olduğu gibi: “Ailesi Yesrib’te olduğu hâlde	ona	
Ezra’a denilen yerden baktın. Oysa onların en yakın evi çok uzakta-
dır.”1200; “Yolculuktan bir hatırayı aklıma getirdiniz ve bu hatıra bizi	
hüzünlendirdi. Şayet onu geri getirseydiniz bazılarımızı ölüm sabaha	
çıkarmazdı.”1201 Bu sözler bozuk, anlamsız ve işe yaramaz basit ifa-
delerden ibarettir. Öyle ki kötürüm bir eşeğe bile bunu söylesen an-
lar. Fakat gördüğün gibi bu sözlerde nefisle ilgili ve kalbi dolduran	
bazı şeyler vardır.”1202 

İbn Şüheyd, şiirin de beyândan başka bir şey olmadığını ileri 
sürerken Kur’ân’dan iktibas yapmayı da	ihmal	etmemiştir: 

“Eleştirmenin sözü araştırması, anlamların yüceliğini incele-
mesi, beyânın şekline ve pozisyonuna bakması, ağdalı ve süslü ter-
kiplerden kaçınması, edebî sanatlar ve güzel sözlerden oluşan bölüm-
ler arasında esneklik ve uyum sağlaması, sanat sahibi kişileri temsil 
etmesi gerekir. Bunlara riayet edildiğinde, şiirin yüzünün aydınlandı-
ğını ve kurşun gibi ağır ve hissedilir olduğunu görürsün... O zaman 
bu şiirde kişinin istediği alevlenir, etrafındaki hava yanar, şimşekler 
çakar, yağmurlar yağar, üzerine gözyaşları akar ve korku açıkça orta-
ya çıkar. O, ‘ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanne-
der; oraya vardığında ise bir şey bulamaz.’1203 Bu kişi ancak beyânın 
kaidelerine riayet etmek, söz ve manaların faziletine yönelmek, doğ-
ruyu söylemek, ciddiyetten ayrılmamak, nadir ve diğer kelimeleri	
kullanmak suretiyle sanatın ismine lâyık olur. Bu kişi öldükten	sonra	
arkada bıraktığı hikmetli şeyler nazmedilir ve kendisi yâd edilir.”1204 

                                                 
1200  Ebû Nuvâs, Dîvân,	s.	556. 
1201  Şerhu Dîvâni İmri’i’l-Kays,	s.	161. 
1202  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/232. 
1203  Nûr Sûresi, 24/39. 
1204  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/310-11. 
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Kuşkusuz İbn Şüheyd, yukarıda sıraladığı özelliklere sahip ör-
nek şaire ve şaire işaret ederken kendini kastetmekte ve belki de bun-
dan da öte kendisini bu özellikleri taşıyan yegâne örnek olarak sun-
maktadır. Onun daha küçüklüğünden beri şiirin her türünü ele aldığı-
nı, Câhilî dönemden başlayarak kendi dönemine kadar şiirin izlemiş 
olduğu gelişme safhalarını yakndan tanıdığını göz önünde bulundu-
rursak, bu iddiasında hiç de haksız olmadığını görürüz. Ancak	bunun-
la birlikte beyânın sırları hakkında konuşmak veya bazı ipuçları ver-
mek istemiyor. Zira ona göre beyân, sadece yaratılıştan gelen bir ye-
tenek	olup, sonradan öğrenim yoluyla kazanılması mümkün değildir. 

3. Ediplerin Sınıflandırılması 
İbn Şüheyd’e göre, beyânın güzelliği, elde edilmesinin ve öğre-

nilmesinin zorluğu, miktarı ve nerede ne kadar kullanılacağı konu-
sunda	belâgatçiler ve edipler farklı düşünseler de beyân esastır. İbn 
Şüheyd, bu kişileri üç kategoride toplamaktadır. O, “Söz sanatı yapan 
kişilerin yerleri aşikârdır, apaçık ortadadır.  Ancak bunlar tasarrufla-
rına ve iyiliklerinin miktarlarına göre şeref mertebesinde birbirlerin-
den üstündürler”1205 dedikten sonra, bu üç kategoriyi ve özelliklerini 
şöyle açıklamaktadır: 

“Onlardan bazıları, tasvir şiirleri yazmalarına, yeni anlamlar 
icat etmelerine ve güzel lâfızlar bulmalarına karşılık, bunlara söz 
söylemek zor gelir. Yazı yazmak da bunların kafalarını yorar. Bu 
yüzden genellikle tasviri kısa tutarlar ve kötü bir durum ortaya çı-
kar.” 

“Onlardan bazıları da rahmet ve bolluk denizine girmiş gibi-
dirler. Maharet ve fesahat ışığıyla etrafı aydınlatırlar. Böyle bir kişi 
söze başlamada selin akması gibi, sözü bitirmede sağanak yağmur 
gibidir. Başarısızlıktan şikâyet etmez ve işin uzamasından korkmaz. 
Söz sanatı konusunda istekler arttığında, fikrinin gayesinin ayrıntıla-
rını açıklamaya kalktığında, zorluklar ve sıkıntılar ona zahmet	 ver-
meye başladığında, işin ehliymiş gibi bunları tek başına omuzlar ve 
dilediği gibi onun ağırlığının üstesinden gelir. Onun cesareti, şerefi, 
irticalen konuşması da fikri gibidir. İşte sözlerin savaştığı günde, fe-
sahat	ve	belâgat sahibi bu kişilerin vurduğu boşa gitmez, kılıcı da ha-
ta yapmaz.” 

                                                 
1205  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/238. 
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“Bazısı ise sözden kaçınır, sözlerinde hile yapar. Şayet bunda 
başarılı olursa, güzellikleri uçlarından yakalar ve sanatın her yönüne 
katılır. Böylece günün adamı olur, zamanın kişileri ile aynı saflarda 
yürür. Ancak onun, eksikliklerini giderecek ne aklı, ne de zamanının 
büyükleri ile düşüp kalkacak siyaseti vardır.”1206 

İbn Şüheyd, bu üç kategoriyi ve özelliklerini açıkladıktan son-
ra, “Kim ki bu üç sınıfın dışına çıkarsa, beyân ismini hak etmez ve 
söz ustalarının arasına girmez”1207 demektedir.	Onun,	kendisini	ikinci	
kategoriye dâhil ettiği anlaşılmaktadır. Daha önce de zikrettiğimiz 
gibi, İbn Şüheyd’in karakterine hâkim olan kibirliliği, sivriliği ve 
düşmanlarına saldırganlığı gibi sıfatları, bu sınıfın özellikleri ile 
uyum göstermektedir. Üçüncü kategoriyi incelediğimizde, sadece 
hile ve kandırma yolunu seçenleri veya şiir söylerken yaratıcılıktan 
uzak ve beyânda yapmacık davranan kişileri kapsamaktadır. Kanaa-
timizce İbn Şüheyd, bundan da, hayatı boyunca sürekli olarak üslûp-
larına ve özellikle de eğitim yöntemlerine saldırdığı taklitçi öğret-
menlerden ve şiir öğrenmeye çalışan yeteneksiz şairleri kastetmekte-
dir. 

4. Öğretmenler 
İbn Şüheyd, edebî yeteneklerin doğuştan gelen bir kabiliyet ge-

rektirdiğini öyle savunmuştur ki, bunun öğrenim yoluyla kazanılaca-
ğına inanarak öğrenmek isteyenleri ve özellikle de öğretmeye çalı-
şanları eleştirdiğini görüyoruz: 

“Kurtuba’mızda nahvin birtakım bölümleri ile uğraşan ve dil-
den bazı kelimeleri ezberlemiş olan öğretmenlerden bir grup, katı-
laşmış ciğerleri ve deve kalbi gibi kalpleri yumuşatmaya çalışıyorlar 
ve	balçıklaşmış zekâları ve paslanmış zihinleri eğitmeye çalışıyorlar. 
Hâlbuki onlarda ince ışınların girmesi için bir menfez ve beyân nûr-
larının akması için bir yol yoktur. Onların ellerine bedî’ ve tenkit ki-
tapları geçse de, onların bunlardan anladıkları Yemen	maymununun	
dans müziğinden veya neyden çıkan nağmelerden anladığı kadardır. 
Parmak uçları ile dokunması ve tellere vurması gerekmeseydi,	o	da-
mağı, dili ve nefes borusu olan birinin benzeri olurdu.  İşaret	parma-
ğını çalgı aleti üzerinde esnekçe oynatır, şarkısı ile bir takım sesler 

                                                 
1206  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/238-39. 
1207  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/239. 
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çıkartır, kendi basit vuruşları ile velveleler yapardı. İşte bu bazı öğ-
retmenlerin durumudur.”1208  

İbn Şüheyd, öğretmenlerin yaratılıştan kabiliyeti olmayan kişi-
leri öğretmek için boşuna uğraştıklarını ifade ettikten sonra, bu tip	
öğretmenlerin idrâk yoksunu olduklarını ve bunların da birtakım be-
densel bozuklara dayandığını şöyle açıklamaktadır: 

“Bu öğretmenler, tabiatın bilincinde olmalarına rağmen idrâk 
ve yorumdan yoksundurlar. Onların idrâkteki eksiklikleri, ruhanî ka-
biliyetin tam olmayışından kaynaklanmaktadır. Buna da insanın an-
lama unsurlarına hizmet eden damarlardaki saf ve temiz kanın kir-
lenmesi, beyindeki sinirlerin fazlaca katılaşması ve doğal miktarla-
rından daha az olması neden olmaktadır. Bunlarsa kişiye ileriyi gör-
mede ve zahirî unsurların bozulduğunu anlamada yardımcı olur. Bu 
bozukluğun dış görüntüleri ise kafanın düz ve yassı oluşu, kafanın 
arkasında belirgin çıkık bir kemiğin varlığı, elmacık kemiklerinin 
birbirine yakın olması, gözlerin çekik ve küçük olması, burnun kalın 
ve tavşan burnu gibi küt olması şeklinde kendini gösterir. Kalpleri-
mizin yapısını bozmaması ve kötülüklerden arındırması, sinirlerimizi 
ve ses tellerimizi sağlamlaştırması, bizleri gururlu, kibirli yapmaması 
ve âlemlere bizi ibret olarak göstermemesi için Allah’a sığınırız.”1209 

Yukarıda zikrettiğimiz metinden de anlaşılacağı üzere, İbn Şü-
heyd’in fizikî özellikler ile yetenek arasındaki ilişkiye işaret ederken	
getirdiği örneklerde bazı kapalılıklar gözüküyorsa da, onun bu ben-
zetmelerle insanın biyolojik yapısının düşünce sistemine yansıdığını 
ispata çalıştığı gayet net bir şekilde görülmektedir. İbn Şüheyd’in bu 
yaklaşımını ve getirdiği delilleri kabul etmesek de, edebî eleştiri sa-
natı için dikkate değer bir düşünce tarzı olduğu kanaatindeyiz. 

Bazı Arap edebiyatı araştırmacıları, İbn Şüheyd’in üslûbu, şiiri 
ve nesri hakkında değerlendirmelerde bulunmalarına rağmen, onun 
eleştiri yönünden bahsetmemişlerdir. Bize göre İbn Şüheyd, Endü-
lüs’teki düşünce ve fikir hareketlerinin doğurduğu fikir	edebiyatçıla-
rının önderlerinden birisidir. 

İbn Şüheyd, başka bir yerde öğretmenlerin eksikliklerini sayar-
ken şöyle demektedir: 
                                                 
1208  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/240. 
1209  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/240. 
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“Şunlar da öğretmenlerin anlayış damarlarının eksik olduğu-
nun delilidir: Onlar bildiklerini vermezler ve onları sınıflandırmazlar.	
Ellerindeki malzemeler de telif için yeterli değildir. Yine bu grubun 
karakteri hakkında bilinen şudur ki, bize baktıklarında bizi yağcılıkla 
karşılarlar. Fakat onların içi haset ve kin doludur. Toplantılarda bir 
araya geldiğimizde onların bize yaltaklandığını görürsün. Konuşulan-
lardan istifade etmeye yeltenirler. Söz üstatları birbirine karışıp halka 
sıklaştığı ve söz de hızlandığında hata yapanın kusuru, üstün olan ki-
şinin de fazileti ortaya çıkar. Bu ortamda veya meliklerin meclisle-
rinde, söyleyeceğin fikir için bir fırsat olmadığı gibi, düşüncelerini de 
önceden gözden geçirme imkânına sahip değilsin. Bu meclislere ön-
ceden hazırlıklı gitmek fayda vermez. Orada etkili olan, güçlü kişilik, 
fışkıran içgüdü ve yaratılıştan gelen kabiliyettir. Orada, bir numarada	
yarışan atın kendini belli ettiğini görürsün. O, fazla iyilik yaptığını ve 
çaba sarf ettiğini belli eder. Bakışları hırs doludur. Atın kişnemesi 
gibi solur ve meydan okur.”1210 

Daha sonra kendisinin de hazır bulunduğu böyle bir meclisi 
tasvir	ederken	kendi üstünlüğünü de vurgulamaktan geri kalmamak-
tadır: 

“Hişâm b. Muhammed’in (ö. 428/1036)1211 de hazır bulundu-
ğu bu meclislerde birçok kez başaran ben oldum. Bu meclislerde, ce-
vabı olmayan ve özrü bulunmayan çirkin ve acı konular hakkında li-
derlere bazı cevaplar vermek için sarıklı kafalar toplanır.”1212 

Sonuç olarak İbn Şüheyd, sadece nahiv ve garip kelimelerle sı-
nırlı kalarak şiir sanatını öğretmeye çalışan öğretmenleri eleştirmek-
tedir. Tabiatıyla bu öğretmenler yetenekli bir şair yetiştirmekten çok 
uzaktırlar. Zira daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İbn Şüheyd’e göre 
beyân yeteneği doğuştan gelmelidir. Kanaatimizce İbn Şüheyd’in çok 
sert ve acımasız bir şekilde eleştirdiği bu öğretmenlerin birçoğunun 
onun arkadaşı olduğu da uzak bir ihtimal değildir.  

Öte yandan ez-Zehîre’den naklettiğimiz bu metinlerde           
İbn Şüheyd’in sürekli olumsuz görüşler sergilediği görülmektedir. Bu 

                                                 
1210  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/244-45. 
1211  Endülüs’teki son Emevî halifesi Hişâm b. Muhammed b. Abdilmelik’i kastet-

mektedir. Bk. İbn Hazm, Tavku’l-hamâme,	s.	108;	Hitti,	İslam Tarihi,	III/848;	
Heykel,	el-Edebu’l-Endelüsî,	s.	347. 

1212  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/245. 
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da bizi, İbn Şüheyd’in edebiyatta yeni bir ekolün önderi olup olmadı-
ğı, böyle bir ekolün öncüsü ise taraftarları ve takipçilerinin olup ol-
madığı sorusuna götürmektedir. Görünen odur ki İbn Şüheyd, tek 
başına kendisi ile yarışanlara karşı direnmiş ve bu grupların taraftar-
larına karşı çıkmıştır. Aşırı gururunun yanısıra kendilerini insafsızca 
eleştirdiği edip ve şairlerden büyük bir grup da İbn Şüheyd’i her fır-
satta kötülemiş ve ona zarar vermeye çalışmışlardır. 

İbn Şüheyd’in günümüze intikal eden ürünlerini dikkatlice	 in-
celediğimizde, onun eserlerinde Câhiliyye döneminden kendi zama-
nına kadar olan şiirin her türünden faydalandığını, şiirin zamanın ve 
zevklerin değişmesiyle hissedilir bir değişim geçirdiğine de tanık 
olduğunu görüyoruz. O, ortaya koyduğu görüşlerle taklitçiliğe karşı 
çıktığı gibi, şiire klasik bir hava vermek veya alışılmamış benzetme-
ler yapmak için güzel sözler kullanmayı da reddetmiştir. Döneminde 
yaygın olan muvaşşah ve zecel türü şiirlere hiç meyletmemesi, edebî 
çalışmalarında doğuyu esas alması ile Endülüs’e ait yeni bir akıma 
karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Belki o da, birçok şair gibi 
Antara’nın, “Şairler söylenecek söz mü bıraktılar” beytine katılarak, 
eskilerin her konuyu ele aldıklarını, yenilerin ise sadece sözcüklerle 
oynayarak ortaya yeni bir şey koyma imkânı elde edebildikleri görü-
şünü paylaşmaktadır. 
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SONUÇ 

İbn Şüheyd’in doğup büyüdüğü Endülüs, Emevîler döneminde 
fethedilmiştir. Başlangıçta siyasî istikrarın sağlanmasıyla meşgul olan 
Araplar, istikrar sağlandıktan sonra bu bölgede bilim, fen ve sanat 
alanında da gelişme ve ilerleme kaydetmişlerdir. Arapların doğudan 
getirdikleri kültürel birikim, yerli halkın sahip olduğu kültür ile etki-
leşerek Endülüs’e özgü bir düşünce ve kültür yapısı oluşturmuştur. 
Ancak	Endülüs’te gerek bilimde ve gerekse sanatta her zaman doğu 
kültürünün egemenliği görülmektedir. Endülüs, bu özellikleriyle di-
ğer batı toplumlarını da etkilemiştir. 

Endülüs’ün yetiştirmiş olduğu önemli edebiyatçılardan biri olan 
İbn Şüheyd, Endülüs’ün	siyasî, ekonomik ve bilimsel açıdan gelişmiş 
olduğu bir dönemde doğup büyümüştür. Arap fatihler, İspanya’da 
siyasî açıdan başarı sağlamışlarsa da, bilimsel ve kültürel gelişmeler 
daha çok siyasî istikrarın sağlanmasından sonra görülmeye başlan-
mıştır. Bu bağlamda doğuda olduğu gibi Endülüs’te de Araplar şiir ve 
edebiyatla ilgilenmişlerdir. Dedeleri Arap asıllı olan İbn Şüheyd	de	
şiir ve edebiyatla ilgilenen Endülüslü Arap edebiyatçıları arasında 
bulunmaktadır. Ailesinden devlet adamları ve şairler yetişmiştir. 
Aristokrat bir aileye mensup olması, onun yetişmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Nesir ve şiirde önemli bir seviyeye ulaşmak isteyen İbn 
Şüheyd, zaman zaman devlet adamlarının da desteğini görmüştür. 
Edebî yönünün yanısıra müsteşarlık ve vezirlik gibi devlet görevle-
rinde	de	bulunan İbn Şüheyd, kâtiplik makamına ulaşmak istemişse 
de ağır işitmesi buna mani olmuştur. 

Eğitim hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız İbn Şü-
heyd, çok erken bir yaşta vefat etmesine rağmen kendisinden söz 
ettirecek edebî ürünler bırakmıştır. Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’ 
isimli	mensur eseri ile daha sonra Dîvân adı altında toplanan şiirleri, 
onun edebî yönü hakkında bize kaynaklık etmektedir. İbn Şüheyd, 
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edebî çalışmalarını hiçbir zaman kazanç vesilesi yapmamıştır. Kendi-
sinde doğuştan var olduğuna inandığı edebî yeteneği, kişisel zevki ve 
atalarından devraldığı bu sanatı devam ettirme duygusu onu bu alan-
da çalışmaya sevk etmiştir. Kendisi bu duyguyu, içinde var olan	
beyân baskısına karşı koyamamak şeklinde ifade	 etmektedir.	O,	he-
nüz çocuk denebilecek yaşta şiir yazmaya başlamış, bu hususta usta 
şairlerle yarışmaya başlamıştır. 

İbn Şüheyd, cinler âlemine hayalî bir yolculuğu tasvir ettiği ve 
kendi iddiasına göre Arap nesri ve şiirinde zirveye ulaşmış edip ve 
şairlerin tamamıyla tek başına yarışabildiğini kanıtlamaya çalıştığı 
Risâletü’t-tevâbi’ ve’z-zevâbi’ isimli mükemmel bir risale meydana 
getirmiştir. Bu risalesinin çerçevesini en güzel manzum ve mensur 
ürünlerinden oluşturmuştur. Hayal gücünü ve üstün edebî yeteneğini 
sergilediği bu eser sayesinde, edebiyat tarihçilerinin ve eleştirmenle-
rinin haklı övgüsünü ve beğenisini kazanmıştır. Bu risaleyi oluşturur-
ken kendisinden önceki edebiyatçılardan etkilenmiş olan İbn Şüheyd, 
kendisinden sonraki birçok edebiyatçıya da	bu risale vasıtasıyla etki-
de bulunmuştur. Kendisinden etkilendikleri konusunda kesin bir kanıt 
bulunmamakla birlikte, kendisinde yirmi yıl sonra gelen Ebu’l-Alâ 
el-Ma’arrî ile yaklaşık üç yüzyıl sonra yaşamış olan Dante’nin et-
Tevâbi’ tarzında yazmış oldukları eserlerde İbn Şüheyd’den etkilen-
miş olabilecekleri dile getirilmektedir. 

İbn Şüheyd, bu risalenin dışında kendi nefsini ve edebî zevkini 
tatmin etmek, başkalarına karşı üstünlüğünü kanıtlamak için şiirler 
nazmetmiş ve çeşitli konulara dair risaleler kaleme almıştır. Ne var ki 
Endülüs’ün içinde bulunduğu siyasî ve sosyal çalkantılardan dolayı 
bu risale ve şiirlerden çok azı günümüze ulaşmıştır. Onun risalelerin-
den günümüze ulaşanlar İbn Bessâm vasıtasıyla gelmiştir. 

Şiirlerinde ve risalelerinde çeşitli konulara yer veren İbn Şü-
heyd	dinî konulara neredeyse hiç temas etmemiştir. Sadece ölümüne 
yakın zamanlarda birkaç şiirinde zühd konusunu da işlemiştir. 

İbn Şüheyd, şiiri sadece Endülüs coğrafyasını dikkate alarak 
yazmamış, Endülüs sınırlarını aşarak bütün Arap edebiyatını incele-
miştir. O, İmru’u’l-Kays’tan itibaren kendi dönemine kadar bütün 
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Arap şiirinin bazı gelişmeler kaydetmesine rağmen temelde aynı 
özellikleri taşıdığı kanaatindedir. Şiirde ve nesirde Arap edebiyatının 
önderleri durumundaki kişilerin zaman içerisinde değişen zevklere 
veya kendi kişisel düşüncelerine göre farklı üslûplar kullandıklarına 
işaret etmektedir. Ona göre bu üslûp değişikliği, öğrenme ve eğitim 
yoluyla değil, ediplerin doğuştan gelen yeteneklerine ve yaratıcılıkla-
rına göre özellik kazanmaktadır. 

Endülüs’teki edebî hayat incelendiğinde görüleceği gibi, İbn 
Şüheyd döneminde fasih Arapça ile yabancı dilin etkisindeki günlük 
hayatta kullanılan halk dili arasında belirgin bir mesafe vardı. Hatta 
bazı halk kesimleri,  ihtiyaç duyduklarında yazı dili olan fasih Arap-
çayı öğrenmek zorunda kalıyordu. Bir yazarın konuşmadığı bir dille 
yazması, o dilin akıcılığının ve ifade zenginliğinin kaybolmak üzere 
olduğu anlamına gelir.  Bundan dolayı, o dönemin nesircileri duru-
mundaki kâtipler bu dili başarılı bir şekilde kullanabilmek için ifade 
zenginliği sağlayan kelime bilgisini ve bu kelimeleri doğru kullan-
maya yardımcı olan nahiv (gramer) bilgisini, yazılarında akıcılık sağ-
lamak ve onları süslemek için edebî sanatları öğrenmek durumun-
daydı. 

Arap edebiyatı eleştirmenlerinin çoğu tarafından şiirinde bir 
orijinallik olmadığı, daha önceki doğu şiirinin etkisinde bulunduğu 
ifade edilen İbn Şüheyd’in kendine has bir üslûba sahip olduğu mu-
hakkaktır. O, döneminde yaygın olan muvaşşah ve zecel türü şiire hiç 
iltifat etmemiştir. Tasvip etmediğine işaret ettiği bu şiir türlerinin 
Endülüs Arap şiirini etkisi alması karşısında, kendince bu tür şiirlerle 
mücadeleye girerek sürekli olarak taklit ve yapmacık şiirden uzak 
durmaya çağırmış ve ilham kaynaklı şiirin tercih edilmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

İbn Şüheyd, edebiyat konusunda ortaya koyduğu görüşlerinin 
hiçbirinde Endülüs’e ait bir şiir türünün olması gerektiğini savunma-
mıştır. Zira o, “Söz Irak’a aittir, Şam’a değil”1213 diyerek gerçek söz 
ve fesahatin Irak’ta bulunduğuna işaret etmiştir. Bu yüzden o, kendi-
sini Endülüslü şairlerden ziyade Iraklı şairlere yakın hissetmiştir.	
                                                 
1213  İbn Şüheyd, Dîvân,	s.	15-17; İbn Bessâm, ez-Zehîre,	III/520. 
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Kurtuba’ya olan sevgisini her şeyin üzerinde tutmuş olsa da, doğu 
kültürü ile beslenmekten ve Arap soyu ve ırkı ile övünmekten geri 
kalmamış, fırsat buldukça da Endülüslü şairleri şiddetli şekilde eleş-
tirmiştir.  

Aklı, asaleti, belâgati, toplumsal kurallara karşı çıkması ve acı-
masız eleştirileri ile İbn Şüheyd, çağdaşları arasında devrimci bir 
görüntü sergilemektedir. Bunun yanında alaycılığı, geniş hayal gücü, 
taklide olan düşmanlığı, aristokrat davranışları, kendini beğenmesi ve 
kibri ile de çevresindeki bazı kişilerin düşmanlık ve kinini kazanmış-
tır. Bu durum, sırf onu kötülemek ve küçük düşürmek isteyen düş-
manlarına fırsat vermiş ve yapmadığı kötü davranışların kendisine 
isnat edilmesine neden olmuştur. Öyle ki İbn Hayyân onun hakkında, 
“Bu adamın tabiatına başıboşluk ve avarelik hâkim olmuştu. Haya-
tında ne dininin, ne de şerefinin kaybolmasına pek aldırış etmemiştir.	
Arzu	ve	isteklerine, şerefini ayaklar altına alacak derecede düşkündü. 
Zevk aldığı şeylerle nefsini tatmin etmek için hiçbir çirkin hareketi 
yapmaktan geri kalmadı.”1214 şeklinde küçük düşürücü bir değerlen-
dirmede bulunmuştur. 

Tabakat ve teracim kitaplarının hayatı hakkında fazla	bilgi	ver-
memesi ve edebî ürünlerinin tamamının günümüze kadar ulaşmamış 
olması, İbn Şüheyd’in edebî yönü hakkında daha detaylı bilgilerden 
bizi mahrum bıraksa da, elimizdeki bilgilerin onun edebiyattaki öne-
mini	ortaya	koyması bakımından yeterli olduğu kanaatindeyiz. 

İbn Şüheyd’in şiirini incelediğimizde onun tasvir, övünme, öv-
gü, aşk, mucûn, şarap, hiciv ve zühd konularına yer verdiğini görüyo-
ruz. O, kasîde ve mersiyeler de yazmıştır. Çalışmamızda bu konularla 
ilgili örnekler vererek değerlendirmelerde bulunduk. Bunların yanın-
da, İbn Şüheyd’in şiirlerinin kendi dönemindeki Endülüs tarihi, kül-
tür ve sanatı için de değerli ipuçları barındırdığını, dolayısıyla bu 
konuda da detaylı bir çalışma yapılabileceğini düşünüyoruz. 

                                                 
1214  İbn Bessâm, ez-Zehîre,	I/193;	Mubarek,	en-Nesru’l-fennî,	II/369. 
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