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ÖNSÖZ 

İbn Ebî İsba‘ belâgat ilminin öncü isimlerinden biridir. O, hem şair hem 

edebiyatçı hem de eleştirmen kimliğiyle ön plana çıkmıştır. İbn Ebî 

İsba‘ İslami ilimlerin revaçta olduğu Eyyûbî ve Memlükler döneminde 

yaşamıştır. Bu dönem iki yönüyle ön plana çıkmaktadır. Birincisi 

bunun, Asr-ı saâdet döneminden sonra Emevi, Abbasi ve Fatımîler’in 

geniş kültürel birikimine varis olmasıdır. İkincisi ise bilimsel ve ilmi 

çalışmaların hız kesmeden devam ettirilmesidir. 

İbn Ebî İsba‘ dönemin en önemli ilmin merkezlerrinden biri olan 

Kahire’de dünya ya gelmiştir.  Küçük yaşlardan itibaren ilmi 

öğrenimine başlayan İbn Ebî İsba‘ kendini bu konuda daha iyi 

yetiştirmek amacıyla birçok ilim beldesine yolculuk yapmıştır. Bu 

yerlerde öğrendiği, şahit olduğu veya bizzat kendisinin ortaya çıkardığı 

ilmi mülahaza ve konuları onun eserlerinde veya şiirlerinde 

mümkündür. O, belâgat ilminin en ince ayrıntılarına vakıf olmuş bir 

şairdir. “Mesâlikü’l-ebṣâr” kitabının müellifi İbn Fazlullâh’ın dediği 

gibi: “Mısır’ın bize ulaşan tanınmış şahsiyetlerinden biri var ki, O bir, 

bine bedeldir; O da, İbn Ebî İsba‘dır”. 

İbn Ebî İsba‘ın ele aldığı eserler Arap dili ve edebiyatı ve özellikle 

belâgat ilmi için önemlidir. O, ilmi birikimiyle kendi dönemine damga 

vuran isimlerinden biridir. Bu bilgi ve birikim onu dönemin en büyük 

edebiyatçısı ünvanına kavuşturmuştur. Birçok âlim onun rahle-i 

tedrisinden geçmiş ve ona talebe olmakla övünmüşlerdir. Yine birçok 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| II 

 

ilim insanı vefatının ardından mersiyel yazmış ve onun kaybını âlemin 

kaybına benzetmişlerdir. 

Tarihi ve belâgat kitaplarında İbn Ebî İsba‘ın fikirleri delil 

gösterilmesine rağmen sonraki dönemlerde onunla ilgili bilgiler inkıtaa 

uğramıştır. Bunun sebebi, ele aldığı eserlerinin günümüze ulaşmama-

sından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Son dönemlerde onun 

bu kayıp eserlerinin ilim dünyasına kazandırılmasıyla beraber İbn Ebî 

İsba‘ın fikirlerinin tekrar ilim dünyasında zikredilmeye başlandığını 

görebilmekteyiz. İlim dünyasına kazandırılan bu eserlerin belâgat ve 

özellikle tenkit ilmine heyecan getirdiğini söyleyebiliriz. 

Bu çalışmada, ilim dünyası için son derece önemli olan İbn Ebî İsba‘ın 

incelenmesi isminin daha da duyulması ve Arap edebiyatına yaptığı 

katkının bilinmesi hedeflenmiştir. İlmi şahsiyetiyle geçmişle gelecek 

arasında köprü olan bu ismi tanımayı ve tanıtmayı kendimize görev 

addettik. Çalışmamızın kusursuz olduğunu iddia etmek mümkün 

değildir. Ancak bunun ülkemizde yapılan ilk çalışma olması, bu konuda 

yapılacak eleştirileri hafifletecektir. Bu konuda yapılacak iyi niyetli 

eleştirilerin bizi memnun edeceğini belirtmek gerekir. Ayrıca, bu 

çalışmanın gelecek dönemde yapılacak araştırmalara ışık tutacağını 

öngörülmektedir.1 

Mustafa İBİŞ 

             Uşak - 2020

 
1 Bu çalışma, 11.11.2019 tarihli doktora tezinin, gözden geçirilerek basılmış halidir. Bkz. 
Mustafa İbiş, İbn Ebî İsba‘ın Arap Dili ve Edebiyatındaki Yeri, Doktora Tezi, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş 2019. 
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KISALTMALAR 
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çev.  : Çeviren 

DİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
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1. GİRİŞ 

1.1. Araştırmanın Konusu 

Belâgat ilmini ve bu ilme etki eden âlimleri incelerken bir isim ilgimizi 

çekmiştir. Bu isim, İbn Ebî İsba‘dır. Belâgatçılar ve bu ilimle ilgili 

araştırma yapanlar tarafından sıkça adından söz edildiği halde, kendisi 

ile ilgili fazla detaya rastlanılmamaktadır. Bu meseleyi incelerken 

karşımıza, şöhreti hak edip de gerekli ilgiyi göremeyen bir edebiyatçı 

çıktı. Onun gereken şöhreti bulamamasının nedeni, yakın döneme 

kadar, birçok kimsenin onun çalışmasına vakıf olamamasından 

kaynaklandığını anlayabilmekteyiz. 

İbn Ebî İsba‘ ile ilgili araştırma yaparken, yeni dönemde ilim dünyasına 

kazandırılan Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserleriyle 

tanışmamız, onunla yakından ilgilenmemize vesile olmuştur. İbn Ebî 

İsba‘, kendi döneminde Mısır’da belâgat ilminin öncüsü sayılmaktadır. 

O, belâgatçı, şair ve aynı zamanda iyi bir eleştirmendir. Bu dönemde, 

felsefeciler tarafından sekteye uğratılan edebiyat ilmini harici 

prangalarından kurtarıp, onu gerekli sanatsal değerine ulaştırmak için 

çaba göstermiştir. 

Bu çalışma, XIII. yüzyılda Arap edebiyatına damga vuran İbn Ebî 

İsba‘ın belâgat, edebi tenkit ve şiire olan etkisini konu edinmektedir. 

İbn Ebî İsba‘ın belâgat ilmine olan etkisi, bu ilme vakıf kimseler 

tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu etki, belâgat ilminin 

gelişimine katkı şeklinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bu 

konuda yapılan çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmaların büyük bir 
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kısmı ise, birbirinden kopuk ve münferit konu başlıklarında ele 

alınmıştır. Oysa bu derece önemli bir konunun bağımsız bir şekilde ele 

alınması gerekir. 

Çalışmamızı şekillendiren; İbn Ebî İsba‘ın Arap dili ve edebiyatına 

tesiri konusu, beraberinde ilgili konuları işlememizi de gerekli kılmıştır. 

Bu gerekli konular; belâgat ilmi, İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı siyasi, sosyal 

ve kültürel çevre ile onun katkı sunduğu farklı ilmi konulardır. Sözün, 

fasih ve anlaşılır olup yerinde, zamanında ve yeterli miktarda 

söylenmesi olan belâgat ilmi, her dönemde ele alınıp tartışılmıştır. İbn 

Ebî İsba‘ tarafından özgün bir biçimde ele alınan belâgat ilmi, 

araştırmamızı oluşturan konulardan biridir. Bu dönemdeki siyasi, 

sosyal ve kültürel çevre, araştırmamızın ilgili konularından bazılarıdır. 

Çalışmamızda yer verdiğimiz diğer bir konu ise, İbn Ebî İsba‘ın sahip 

olduğu şiir, tenkit ve sirkat gibi farklı ilimlerdir. Bu ilmi konular, İbn 

Ebî İsba‘ın kişiliğini oluşturan ve onu ön plana çıkaran hususlardır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, İbn Ebî İsba‘ın, edebiyat ilmine yaptığı katkıyı 

anlamak ve bunu tespit etmektir. İbn Ebî İsba‘ ile ilgili yapılacak 

çalışma, onu doğru bir konumda değerlendirmeyi sağlayacaktır. Aksi 

takdirde onunla ilgili söylenecek sözler, ifrat veya tefritten öteye 

geçemeyecektir. 

İbn Ebî İsba‘ı ve belâgatını anlamak, Arap edebiyatı tarihini anlamakla 

yakından ilgilidir. Eski dönemlerde edebiyat ilmiyle ilgili yapılan 
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çalışmalar, gelecek kuşaklara katkı sunup, onlara yol gösterici 

olacaktır. 

Bu çalışmanın amaçlarından biri de, İbn Ebî İsba‘ın belâgat konularıyla 

ilgili görüşlerinin ilim dünyasına kazandırılmasıdır. Bu görüşler, 

belâgat ilminin İbn Ebî İsba‘da nasıl anlaşıldığını ortaya çıkaracaktır. 

Dönemin en meşhur edebiyatçısı kabul edilen İbn Ebî İsba‘ın farklı ve 

özgün görüşlerini anlamak, edebiyattaki yeniliklere kapı aralayacaktır. 

Bu görüşlerin ilim dünyasına kazandırılmasından amaç, doğru veya 

yanlışı tespit etmek olmayıp, belâgat ilminin ne derece geniş bir 

yelpazeye sahip olduğunu ortaya koymaktır. 

1.3. Araştırmanın Yöntemi 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönem, araştırmamızın yöntemini belirleyen 

en önemli etkendir. Onun yaşadığı Eyyûbîler ve Memlükler dönemi, 

çalışmamızın tarihsel yöntemini belirlemiştir.  İbn Ebî İsba‘ın doğup 

büyüdüğü Mısır ve civar beldelerdeki ilmi şahsiyetler ile bunların 

çalışmaları çalışmamızın çerçevesini şekillendirmiştir. Ayrıca, İbn Ebî 

İsba‘ın kendine özgü belagat, edebi tenkit ve şairlik yönü onu diğer 

edebiyatçılarla karşılaştırmamızı zorunlu kılmıştır. 

Öncelikle giriş bölümünde çalışmamızın konusu, amacı, yöntemi ve 

kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, İbn Ebî İsba‘ı daha 

iyi anlamak ve konumunu belirlemek amacıyla yaşadığı dönemdeki 

sosyal, kültürel ve siyasi durum ele alınmıştır. Gelişme bölümünde İbn 

Ebî İsba‘ın hayatı, şahsiyeti ve eserleri ele alınmıştır. Onun beslendiği 
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konu, kitap ve şair kaynaklarına yer verilmiştir. İbn Ebî İsba‘ın en çok 

etkilendiği kaynakların birkaçı tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sonraki 

dönemlerde ondan en çok etkilenen âlimler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Çalışmamızın ana bölümünü ise, İbn Ebî İsba‘ın Arap Dili ve 

Edebiyatındaki Yeri konusu oluşturmaktadır. Bu bölümde, belâgat ilmi 

kısaca tanıtılmış ve genel manada bu ilmin tarihçesine işaret edilmiştir. 

Yine belâgat ilminin dalları olan bedî‘, meânî ve beyân ilmi incelenmiş, 

belâgat ekolleri olan kelamî ekol ile onun bağlı olduğu edebî ekol ele 

alınmıştır. Çalışmamızın hedefi doğrultusunda, İbn Ebî İsba‘ın belâgat 

ilmiyle olan bağı ve temayüz ettiği konular incelenmiş, belâgat ilmine 

yaptığı katkı anlatılmıştır. Yine onun şiire ve tenkide dair görüşleri 

tahlil edilmiştir. 

Çalışmamıza başlarken ilk etapta, genel bir literatür taraması yaptık. İbn 

Ebî İsba‘a ait olduğu düşünülen bazı eser ve beyitlerin aslında ona ait 

olmadığını tespit ettik.2 Çalışmamızı hazırlarken, ilgili görüşleri tahlil 

edip, en isabetli fikirleri tespit etmeye çalıştık. Araştırmayı yaparken 

olabildiğince temel kaynaklara indik. Bu kaynaklarda aynı konu 

hakkında yer alan farklı görüşleri uzlaştırmaya çalışıp, uzlaştırmanın 

mümkün olmadığı yerler de ise, en isabetli görüşü esas aldık. 

 
2 Örneğin İsmail Durmuş, TDV İslam Ansiklopedisinde ele aldığı “İbn Ebü’l-İsba‘“ 
maddesinde “Ḳaṣidetü İbn Ebî İsba‘” adlı eserin ona ait olduğunu ifade etmiştir. Fakat 

yaptığımız araştırmalarda bu eserin hicri IV. yüzyılda yaşamış Ebû İsba‘ Abdülazîz 

b. Temmâm el-‘Irâkî’ye ait olduğu görülmüştür. Bkz. İsmail Durmuş, "İbn Ebü’l-
İsba‘", TDV İslâm Ansiklopedisi, XIX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1999, s. 467-468. 
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Çalışmamızda, Arapça sözcüklerin imlâsı ve dipnotların yazımı için 

şekil ve biçimsel olarak Arap diline en uygun yazım kuralı olan isnad 

atıf sistemini kullandık.  
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2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

İbn Ebî İsba‘ın hayatı ve belâgat ilmine yaptığı katkı, onun yaşadığı 

dönemden itibaren ele alınmıştır. Ondan sadece tarihçiler değil, aynı 

zamanda edebiyatçılar da bahsetmişlerdir. Onunla ilgili yapılan 

çalışmaları iki kategoriye ayırabiliriz. Birincisi, klasik kaynaklar, 

ikincisi ise, son dönemlerde ele alınan bilimsel çalışmalardır.  

Klasik kaynaklarda, detaylı olarak İbn Ebî İsba‘ın hayatından 

bahsedilmemiş ve sistematik bir şekilde görüşlerini tahlil eden 

çalışmalar yapılmamıştır. Bu eserlerde, ona ait kısa bilgilerin yanında, 

edebi şahsiyetine ve özgün kişiliğine yer verilmiştir. Son dönemlerde, 

onun eserlerini ilim dünyasına tanıtan yazarlar, onunla ilgili yapılacak 

çalışmalara kapı aralayarak, onunla ilgili müstakil çalışmaların 

yapılmasına önayak olmuşladır.  

İbn Ebî İsba‘dan bahseden ilk dönemdeki çalışmalar, hayatını konu 

edinmekten çok, onun edebi konulardaki görüşlerine yer vermişlerdir. 

Bu konuda, birçok edebiyatçı ondan istifade etmiş ve ondan övgüyle 

bahsetmiştir. Bunun yanında, ismini zikretmeden, onun görüşlerini 

bildiren birçok âlimin de olduğunu söyleyebiliriz. Ondan bahseden 

klasik kaynakların en önemlilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

1- İBN SÂBÛNÎ, Cemâlüddîn, 1957, Tekmiletü ikmâli’l-ikmâl fi’l-

ensâb ve’l-esmâ’ ve’l-elḳâb, thk. Mustafâ Cevâd, Matba‘a’tü’l-

Mecma‘i’l-‘İlmiyyi’l-‘Irakî, Irak, 528s. 
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İbn Sâbûnî’nin günümüze ulaşan en önemli eseri Tekmiletü ikmâl, İbn 

Mâkûlâ’nın el-İkmâl adlı eserine İbn Nukta tarafından yapılan zeylin 

zeylidir. Bu eser, birçok âlime kaynaklık etmiştir. İbn Sâbûnî, bu 

eserinde daha çok hadisçileri ele almakla beraber; müfessir, tarihçi, şair 

ve edebiyatçı gibi pek çok şahsiyete yer vermiştir. İbn Sâbûnî bu 

eserinde, İbn Ebî İsba‘dan bahsetmiş ve ona doğum tarihini sorduğunu 

ve onun da bu soruyu bir beyitle cevapladığını zikretmiştir. Bu da, İbn 

Sâbûnî’nin, İbn Ebî İsba‘ın ders halkasına katıldığını göstermektedir. 

Bu eser, özellikle İbn Ebî İsba‘ın doğum ve ölüm tarihiyle ilgili yapılan 

tartışmalara nokta koymuştur.3 

2- HİCÂRÎ, Abdullâh b. Saîd, Muhammed b. Abdülmelik, Alî b. 

Mûsâ, 1970, en-Nücumu’z-zâhira fî ḥulâ ḥaḍreti’l-Ḳâhira min 

kitâb el-Muğrib fî ḥula’l-mağrib, thk. Hüseyn Nasâr, Matba‘atü 

Dârü’l-Kütüb, Mısır, 456s. 

Bu eser, Hîcârî ile Benî Saîd ailesinden beş kişinin ortak eseridir. Fakat 

en büyük katkıyı İbn Saîd sağladığı için, eser genel de ona mal 

edilmiştir. Bu kitap, Endülüs, Mağrib ve Mısır tarihine dair önemli bir 

kaynak eserdir. Kitapta Mısır, Endülüs ve Mağrib’teki idareci, âlim ve 

edebiyatçıların yanında, coğrafi bilgilere yer verilmiştir. On beş ciltten 

oluşan eserin ancak bazı bölümleri günümüze ulaşmıştır.4 

 
3 İsmail Ünal, 2000, “ İbnü’s-Sâbûnî”, DİA, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXI, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları,   İstanbul, 2000, s. 193. 
4 Recep Uslu, “İbn Saîd el-Mağribî”, DİA, TDV İslâm Ansiklopedisi, XX, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları,   İstanbul, 1998, s. 302-305. 
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3- ZİRİKLÎ, Muhammed, 2002, el-A‘lâm- Ḳâmûsü terâcim li-

eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ’ mine’l-‘arabi ve’l-müsta‘rebîn ve’l-

müsteşriḳîn, Dârü’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut, 13c. 

4- İBN TAĞRÎBERDÎ, Cemâlüddîn, t.y., en-Nücûmü’z-zâhira fî 

mülûki Mıṣr ve’l-Kâhira, Dârü’l-Kutubi’l-Mıṣriyye, Mısır, 16c. 

5- YÛNÎNÎ, Kutbüddîn Mûsâ, 1954, Ẕeylü Mir’âti’z-zamân, 

Dâiretü’l-Ma‘ârifi’l-‘İlmiyye, Haydarâbâd, 2c. 

6- SAFEDÎ, Salâhüddîn Halîl, 2000, el-Vafî bi’l-vefeyât, thk: 

Ahmed el-Arnâût ve Türkî Mustafâ, Dârü İḥyaü’t-Türas̱i’l-

‘Arabî, Beyrut, Lübnan. 19c. 

7- KUTUBÎ, Salâhuddîn, t.y., Fevâtü’l-vefeyât ve’ẕ-ẕeyl ‘aleyhâ, 

thk. İhsân Abbâs, Dâru Ṣâdır, Beyrut, 4c. 

8- İBN FAZLULLÂH, Şihabüddîn Ömerî, 1971, Mesâlikü’l-ebṣâr 

fî memâliki’l-emṣâr, thk. Kâmil Selmân, Dârü’l-Kütübi’l-

‘İlmiyye, Beyrût, 7c. 

9- ÇELEBİ, Kâtib, t.y., Keşfü’ẓ-ẓunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, 

thk.  M. Şerefettin Yaltkaya ve Rıfat Bilge, Dâru İḥyaü’t-Türas̱i’l-

‘Arabiyye, Beyrût, 555s. 

10- ABBÂSÎ, Abdürrahîm, 1947, Ma‘âhidü’t-tanṣîṣ ‘alâ 

şevâhidi’t-talḫîṣ, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, 

‘Âlemü’l-Kutub, Beyrut. 4c. 

11- SÜYÛTÎ, Celâlüddîn, t.y., Ḥüsnü’l-Muḥâḍara fî târîḫi Mıṣr 

ve’l-Ḳâhira, thk. Muhammed İbrâhîm, y.y., 2c. 

12- İBN İMÂD, Ebû Felâh Abdülhay, 1991, Şeẕerâtü’ẕ-Ẕeheb fî 

aḫbâri men ẕeheb, thk. Abdülkâdir el-Arnâût ve Mahmud el-

Arnaût, Dârü İbn Kes̱îr, Beyrut, 10c. 
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13- HANEFÎ, Muhammed, 1975, Bedâ’i‘u’z-zuhûr 

fî veḳâ’i‘i’duhûr, thk. Muhammed Mustafâ, Dâru İhyâi’l-

Kütübi’l-‘Arabiyye, Kahire, 5c. 

Bu eserler, İbn Ebî İsba‘ ve edebiyatçılığına ışık tutan ilk eserlerdir. Bu 

eserlerde, edebiyatçımızın şahsiyetine dair bilgilerin yanında, 

belâgatçılığından da bahsedilmiştir. Ayrıca bu eserlerde, 

edebiyatçımıza ait beyitler aktarılmıştır. Bu beyitlerin önemi ise, onun 

tarafından derlenmiş, fakat günümüze ulaşmamış beyitler olmasıdır. Bu 

anlamda yukarıdaki kaynaklar, hem onun edebi kişiliğini ortaya 

koymakta, hem de onunla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmaktadır. 

Bununla beraber bu kaynaklarda İbn Ebî İsba‘ın birçok eserine yer 

verilmemiştir. Örneğin, eş-Şâfiye fî ‘ilmi’l-ḳâfiye, Ṣiḥâḥu’l-medâ’iḥ ve 

el-Mîzân fî’t-tercîḥ beyne kelâmi Ḳudâme ve ḫusûmih gibi birçok eseri 

son dönem âlimlerin gayretleriyle tespit edilmiştir. Aynı şekilde onun 

belagat, tenkit ve şiire dair görüşlerindeki özgün kişiliğine yer 

verilmemiş ve fikirleri tartışılmaya açılmamıştır. 

 İbn Ebî İsba‘ın zikredilmeyen eserleri ile tartışılmayan görüşleri son 

dönemdeki alimlerin ilgi alanını oluşturmuştur. Onunla ilgili müstakil, 

kapsamlı ve bilimsel çalışmalar son dönemlerde yapılmıştır. Özellikle 

onun eserlerini ilim dünyasına kazandıran ve tenkide dair görüşlerini 

derleyen müellifler ile onunla ilgili makale ve tez yazarlarının 

araştırmaları kayda değer çalışmalardır. Son dönemlerde onunla ilgili 

yapılan çalışmaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 
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1- İBN EBÎ İSBA‘, Zekiyyüddîn, 1963, Taḥrîrü’t-taḥbîr fî 

ṣınâ‘ati’ş-şi‘r ve’n-nes̱r ve beyâni i‘câzi’l-Ḳur’ân, thk. Hifnî 

Muhammed, Kahire, 697s. 

2- İBN EBÎ İSBA‘, Zekiyyüddîn, 1957, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, thk. Hifnî 

Muhammed Şeref, Kahire, 527s. 

İbn Ebî İsba‘ın bu iki eseri, onun belâgat ilmine dair ele aldığı en önemli 

eserlerindendir. O, bu eserlerinde, detaylı olarak görüşlerini 

zikretmiştir. Bu iki eserini ilk tahkik eden Hifnî Muhammed Şeref’in 

bu eserlerin mukaddimelerinde ve dipnotlarında aktardığı bilgiler 

önemlidir. Hıfnî Muhammed’in bu tahkikleri, onunla ilgili yapılan 

bilimsel çalışmaların başında yer alır. 

3- İBN EBÎ İSBA‘, Zekiyyüddîn 2013, el-Muḫtârâtü’l-fâiḳa mine’l-

eş‘âri’r-râiḳa, thk. Ulyâ Selmân, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Tebûk Üniversitesi, Tebük. 

Bu eserde, İbn Ebî İsba‘, eski dönemlerden o güne kadar söylenen 

seçilmiş şiirleri derlemiş ve bunlara kendi şiirlerini ilave etmiştir. Bu 

eser, onun şiire olan kabiliyetini ve bu konudaki geniş bilgisini ortaya 

koymaktadır. Eser, on sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, 

belâgatın farklı konularını içermektedir. İbn Ebî İsba‘ bu eserinde; Ebû 

Temmâm, Buhtürî, Ahtal, İmruülkays gibi meşhur şairleri, emir, vezir 

ve yönetici şairleri, kadın şairleri, fazla şöhret bulamamış şairleri ve 

meçhul şairleri zikretmiştir. Bu eserin giriş bölümü ile ilk iki bölümü 

olan Gazel ve Fahr, Ulyâ’ Selmân Avde el-Cevherî el-Hüveytî 

tarafından tahkik edilmiştir. Yazarın ayrıca mukaddimede ve 
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dipnotlarda verdiği bilgiler önemlidir. Muhakkik burada, İbn Ebî 

İsba‘ın genel metodunu açıklamış ve eserde ismi zikredilmeyen 

yazarları tespit etmeye çalışmıştır. Ayrıca el-Hüveytî, musannifin 

şairlere ve şiirlerine dair verdiği bilgilerle günümüze aktarılan 

bilgilerden çelişenleri tespit etmeye çalışmış ve bu konuda öngörüde 

bulunmuştur. 

4- YÛNUS, Hamûd, 2010, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘ el-Mıṣrî, 

nşr. Hey’etü’l-‘Amme es-Suriye, Şam, 414s. 

Bu eser, İbn Ebî İsba‘ın tenkide dair görüşlerini toplamış ve İbn Ebî 

İsba‘ın hayatına, şahsiyetine ve kaynak eserlerine yer vermiştir. Eser 

aynı zamanda, İbn Ebî İsba‘ın tenkide dair görüşlerini günümüz 

metotlarına uyarlamaya çalışmıştır. 

5- HAFÂCÎ, Sûzân, 2003, “Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘ el-Mıṣrî en-

naḳdiyye ve’l-belâğiyye”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Bağdat Üniversitesi, Bağdat. 

6- HARBÎ, Avâtif, 2005, “el-Bedî‘ beyne İbn Ebî İṣba‘ el-‘Advânî 

el-Mıṣrî ve’l-Ḫaṭîb el-Ḳazvînî”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Ümmülkurâ Üniversitesi, Mekke. 

7- İMÂR, Abdülkâdir, 2009, “el-Muṣṭalaḥu’n-naḳdî ve’l-belâğî 

‘inde İbn Ebî İṣba‘ el-Mıṣrî”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Mu’te Üniversitesi, Mu’te, Ürdün. 

8- DURMUŞ, İsmail, 1999, "İbn Ebü’l-İsba‘", DİA, İstanbul,  XIX, 

ss. 467-468. 
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9- Aydın, Mustafa, 2018, “İbn Ebi’l-İsba‘ ve Bedî‘ İlmindeki Yeri” 

darülfünun İlahiyat 29/2, ss. 309-341. 

Yukarıda zikredilen İbn Ebî İṣba‘ hakkındaki tezler ve ülkemizde 

yapılan araştırmalar, onun hayatını ve edebiyatın farklı alanlarıyla ilgili 

görüşlerini ele almışlardır.  

Bu çalışmamızda, ilk etapta İbn Ebî İsba‘ ile ilgili klasik kaynaklarda 

bulunan bilgileri bir araya getirip tahlil etmeye çalıştık. Çünkü önceki 

çalışmalarda yer alan bilgilerin bir kısmı birbirinden farklılık arz 

etmektedir. Günümüzde ise farklı kaynakların istinsah edilmesiyle bu 

çelişkilerin büyük bir kısmı giderilmiştir. İşte bu klasik kaynaklarda 

mevcut çelişkiler giderilmeye çalışılmış ve çelişkinin giderilemediği 

durumlarda ise en isabetli görüş tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmamızda ayrıca İbn Ebî İsba‘la ilgili, son dönemlerde ele alınan 

çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar daha çok onun belagatçı 

kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Çalışmamızda, son dönem âlimlerin 

İbn Ebî İsba‘la ilgili hangi çalışmalar yaptığından öte, onun edebiyata 

olan katkısı ve edebiyatçılar arasındaki konumu ele alınmıştır. Yine 

onun görüşlerini, önceki âlimlerin görüşüyle kıyaslayıp onun ilmi 

şahsiyetini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ayrıca onun tenkit ilmine dair 

söylemlerinin, eskilerin görüşlerini olduğu gibi aktarmak olmadığını, 

bu konuda onu takip etmek isteyenler için üstün bir yetenek olduğunu 

ifade etmeye çalıştık. Bu çalışmada hedefimiz, onunla ilgili bilgi 

vermekten çok, edebiyat dünyasına adım atanlar için İbn Ebî İsba‘ın 
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göz ardı edilemeyecek bir edebiyatçı olduğu göstermek ve bu konuda 

araştırma yapmak isteyenler için yol gösterici olmaktır. 
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3. İBN EBÎ İSBA‘IN YAŞADIĞI DÖNEM, ŞAHSİYETİ, 

ESERLERİ VE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR 

 

3.1. İbn Ebî İsba‘ın Yaşadığı Dönem 

İbn Ebî İsba‘ hicri 595 yılında Mısır’da doğmuş ve 654 yılında yine 

burada vefat etmiştir. Hayatının büyük bir kısmını Mısır’a hâkim olan 

Eyyûbîler döneminde, geri kalan kısmını ise Mısır’ı ele geçiren 

Memlükler döneminde geçirmiştir.5 

İbn Ebî İsba‘ın Arap dili ve edebiyatındaki yeri ve tesiri konusuna 

geçmeden önce dönemin mevcut durumu üzerinde durmamız gerekir. 

O dönemdeki siyasi, sosyal ve kültürel durum izaha kavuştuğunda İbn 

Ebî İsba‘ı daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Böylece, İbn Ebî İsba‘ın 

belağat konusundaki yeri, konumu, edebiyat tarihinde bıraktığı iz ve 

gelecek kuşaklara bıraktığı eserlerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Burada, bütün yönleriyle o dönemi ele almak konumumuz itibariyle 

mümkün olmasa da dönemin genel çerçevesini çizmek İbn Ebî İsba‘ı 

tanımak için büyük önem taşıyacaktır.  

 
5 İbn Ebî İsba‘, Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdülvahîd b. Zafîr el-
‘Advânî el-Mısrî, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, thk. Hifnî Muhammed Şeref, Kahire, 1957, 

Muhakkikin Mukaddimesi, s. 57; İbn Tağrîberdî, Ebû Mahâsin Cemâlüddîn Yûsuf, 
en-Nücûmü’z-zâhira fî mülûki Mıṣr ve’I-Kâhira, VII, Dârü’l-Kutubi’l-Mıṣriyye, 
Mısır, t.y., s. 37; Ebû Feth Kutbüddîn Mûsâ b. Muhammed el-Ba‘lebekkî el-

Yûnînî, Ẕeylü Mir’âti’z-zamân, I, Dâiretü’l-Ma‘ârifi’l- ‘İlmiyye, Haydarâbâd, 
1374/1954, s. 21; İbn Ebî İsba‘, Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. 
Abdülvahîd b. Zafîr el-‘Advânî el-Mısrî, Taḥrîrü’t-taḥbîr fî ṣınâ‘ati’ş-şi‘r ve’n-neṡr 
ve beyâni i‘câzi’l-Ḳur’ân, thk. Hifnî Muhammed Şeref, Kahire, 1963, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 4; İsmail Durmuş, "İbn Ebü’l-İsba‘", DİA, XIX, s. 467-468. 
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İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönemi, siyasi olayların zirve yaptığı dönem 

olarak tanımlayabiliriz. Halifeliğin şiddetle tartışıldığı ve savunulduğu, 

Emevîler’in tesirinin yoğun yaşandığı, Abbasi hilafetinin devam 

ettirilmeye çalışıldığı, Fatımiler’in bölgede (Mısır) hâkimiyetini 

sürdürme isteği, Selçukluların gücünü hissettirdiği, Eyyûbîler’in tarih 

sahnesine çıktığı, Haçlıların bölgeyi istila ettiği, Moğol yıkımının 

yaşandığı, Memlükler’in güçlenmeye başladığı ve mezhep 

çatışmalarının eksik olmadığı bir dönemden bahsetmekteyiz. Bu siyasi 

gelişmelerin yanı sıra özellikle İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı iki asır olan 

Eyyûbîler ve Memlükler dönemi, siyasi dönem olarak konumuzun 

merkezini teşkil edecektir. Bütün bunları düşündüğümüzde siyasî 

anlamda çok çalkantılı bir dönemden bahsettiğimizi söyleyebiliriz.  

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönem, Eyyûbîler ve Memlükler dönemi sosyal 

durumu olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. İdareye Müslümanlar 

hâkim olmakla beraber halk birçok millete ve inanışa sahiptir. Buradaki 

halkı farklı gruplara ayırmak mümkündür; Yöneticiler, askeri sınıf, 

sanatkârlar, çiftçiler ve göçebe hayat yaşayan gruplar. Bu dönemde 

meydana gelen Nil nehrindeki med-cezir, ekolojik dengeyi sarsan kıtlık 

olayları, siyasi gelişmeler ve çalkantılar, dönemin iktisadi durumu, 

yöneticilerin icraatları ve halka karşı tutumları sosyal hayatı etkileyen 

sosyal faktörlerin başında yer almaktadır. 

İbn Ebî İsba‘ın yetiştiği asır, kültürel gelişim açısından İslâm tarihinin 

en parlak dönemlerinden birisidir. Dönemin sultan ve melikleri ilmi 

çalışmalara önem verip, buna öncülük etmişlerdir. Pek çok âlim ve 

eserleri bu dönemde şöhret bulmuştur. Bu dönemde; camii, tekke, 
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zaviye, medrese ve üniversite gibi pek çok eğitim merkezi mevcuttu. 

Buralarda Kur’ân hadis, fıkıh, sarf-nahiv, felsefe, belâgat ve diğer 

beşerî ilimler okutuluyordu. Mısır ve Şam başta olmak üzere civar 

yerlerin birçoğunda eğitim verilirdi. Aynı şekilde buradaki eğitim 

merkezleri uzak diyarlardaki bilim adamlarının sığınağı haline 

gelmiştir. 

3.1.1. Siyasi Durum 

Burada kısaca İbn Ebî İsba‘ın doğup yaşadığı Eyyûbîler ve Memlükler 

döneminde bölgenin ve özellikle Mısır’ın siyasi durumunu ele alacağız. 

Eyyûbîler’in tarih sahnesindeki en önemli rolleri (h.559/m.1163-

h.564/m.1168) yıllarında yapılan Mısır seferiyle başlar. Bu dönemde 

Mısır’da iktidarı kaybeden Fatımî Veziri Şaver b. Mücir, Nureddin 

Mahmud Zengi’den yardım ister. Mahmud Zengi h. 559 yılında 

Şirkuh’u bir birliğin başında Mısır’a gönderirken yanına Selâhaddîn b. 

Eyyûbî’yi de verir. 7000 civarında Türklerden oluşan bir birlikle 

buranın yardımına koşan Şirkuh Mısır’da idareyi ele geçirdikten sonra 

burada vezir tayin edilir. Şirkuh vezir tayin edildikten hemen sonraları 

vefat eder. Bunun üzerine yeğeni Selâhaddîn burada başkumandan ve 

daha sonra vezir seçilir.6 

Selâhaddîn Eyyûbî siyasi kabiliyeti sayesinde birçok başarıya imza 

atar.  Hicri 569 yılı sonlarına doğru Dimyat’ı kuşatan Bizans-Haçlı 
 

6 Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", TDV İslâm Ansiklopedisi, XII, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1995, s. 20-31; Leylâ Abdülcevâd İsmâîl, Târîḫü’l-Eyyûbiyyîn 
ve’l-Memâlîk fî Mıṣr ve’ş-Şâm, Dârü’ṡ-Ṡekâfeti’l-‘Arabiyye, t.y., s. 12-13. 
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ordularını başarısızlığa uğratır. İki asır Şii-Fatımî idaresinde Sünni 

kalmayı başaran Mısır halkının da desteğiyle Fatımîler’in buradaki 

nüfuzunu etkisiz hale getirir.7 

Nureddin Zengi’nin vefatıyla yerine geçen oğlu Nureddin İsmail 

iktidarı tehlikeye düşünce Selâhaddîn Suriye’ye davet edilir. Bir yanda 

Fatımî taraftarların tehlikesi, Sicilya donanmasının İskenderiye’ye 

saldırması, ardından Mısır’da çıkan Kenzüddevle isyanı ve öte yandan 

Şam’da gelişen gelişmeler Selâhaddîn’i birçok bölgede mücadeleye 

sevk eder. h. 569 yılında Şam, Ba‘lebek, Humus, Hama gibi önemli 

yerleri ele geçirir. Abbasi halifesi Selâhaddîn’in Mısır, Suriye, el-Cezir 

üzerinde hâkimiyetini tanıdığını bildirir. Bunun üzerine Selâhaddîn 

Eyyûbî bağımsızlığını ilan eder.8 

Selâhaddîn Eyyûbî bağımsızlığını ilan ettikten sonra, akidesi bozuk 

bedevilerden oluşan Haşhaşileri itaat altına alıp Yemen’in de idaresini 

ele geçirir. Mısır’dan Gazze-Askalan tarafına akın yapan Selâhaddîn, 

Haçlıların baskınına uğrar. Selâhaddîn, Zengilerin mirasını Musullulara 

kaptırmamak için Mısır’dan Suriye’ye dönüp Şark seferlerine çıkar. Bu 

seferlerde el-Cezire bölgesini, Sincarı, Diyarbakır’ı (Amidi) ve Halep’i 

ele geçirir. Bundan sonra Kudüs Haçlı Krallığı üzerine başarılı seferler 

 
7 Corcî Zeydân, Târîḫü’t-temeddüni’l-İslâmî, I, Kahire, 2012, s. 100.; Leylâ 
Abdülcevâd, Târîḫü’l-Eyyûbiyyîn, s. 21-31; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, 

s. 20-31. 
8 Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31.; Leylâ Abdülcevâd, Târîḫü’l-
Eyyûbiyyîn, s. 21-37. 
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düzenler. h. 585 tarihinde Hittin savaşında Haçlıları büyük yenilgiye 

uğratır. Kısa sürede bütün Haçlı Krallığı topraklarını ele geçirir.9 

Kudüs’ün fethi Haçlıların ellerindeki toprakların büyük bir kısmının 

alınması Avrupa ülkelerinin tepkisine sebep olur. Avrupa Katolik 

dünyası ayaklanır. Avrupa devletleri yeni bir Haçlı seferi düzenlemeye 

karar verirler. Selâhaddîn Almanya, Fransa ve İngiltere’nin 

başkanlığında sevk edilen bu haçlı ordusuna karşı direnip onları 

başarısızlığa uğratır.10 

Selâhaddîn h. 589 yılında Şam’da vefat eder. Bu sırada devletin sınırları 

Trablusgarp’tan Hemedan ve Ahlat’a, Yemen’den Malatya’ya kadar 

uzanıyordu. Selâhaddîn vefat etmeden önemli yerlere çocuklarını, diğer 

yerlere ise yakın akrabalarını tayin eder. Oğlu Efdal Nureddin Ali’yi 

geniş bir bölgeye; Dımaşk’a, Sahil Bölgelerine, Kudüs’e, 

Ba‘lebekke’ye, Sarhad’a, Basra’ya, Balyans’a ve Mısır’a kadar uzanan 

bölgelere “Büyük Sultan” tayin eder. Oğlu Aziz Osman’ı ise Mısır’a bir 

diğer oğlu Zahir Gazi’yi Halep ve Şam’ın kuzeyine emir atar.11 

 
9 Yusuf Polat, “Orta Çağ Batı Kaynaklarına Göre Selahaddin Eyyûbi”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi cilt:11 Sayı: 55, 2018, s. 277, 278.; Ramazan Şeşen, 
"Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31; Leylâ Abdülcevâd, Târîḫü’l-Eyyûbiyyîn, s. 38. 
10 Ebû Şâme, Şihebeddin, Kitâbu’r-ravḍateyn fî aḫbari’d-devleteyn en-Nuriyye ve’s-

Ṣalâḥiyye, thk. İbrâhîm Şemseddin, II, Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2002, s. 
167. ; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31; Leylâ Abdülcevâd, Târîḫü’l-
Eyyûbiyyîn, s. 53-57. 
11 Ebû Şâme, Şihebeddin, er-ravḍateyn, II, s. 183.; Abdulhalim Oflaz, “Eyyûbî 
Ailesinin İlk Dönem Tarihleri”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7 
Nisan, 2016, s. 37-60.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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Büyük Sultan olarak atanan Efdal devlet tecrübesi az, zayıf karakterli, 

kendini içki ve eğlenceye kaptıran bir kişiliğe sahipti. Bu sebeple halkı 

ve Selâhaddîn’in çevresindeki önemli kişileri gücendirdi. Bunların bir 

kısmı Mısır’a diğeri ise Halep’e gitti. Hicri 592 tarihinde Mısır’ın 

Melik’i Selâhaddîn’in oğlu Aziz Osman Amcası Âdil ile anlaşıp 

Dımaşk’ı Efdal’dan aldı. Ve Aziz Osman büyük sultan ilan edildi.12 

Melik Aziz Osman’ın ölümü iktidarının kısa sürmesine neden olmuştur. 

İktidarı döneminde hem Mısır halkının teveccühünü kazanmış hem de 

siyasi gücünü artırmıştır. Fakat ne var ki bu dönemde maliyeye yeterli 

önemin verilmemesi ve Nil’in baskını sebebiyle Mısır ekonomik 

sıkıntılara maruz kalmıştır. Melik Osman’ın ölümüyle yerine Oğlu 

Melik Mansur geçti. Kardeşleriyle beraber Mücadele veren Mansur bir 

müddet sonra iktidarı amcası Âdile bırakmak mecburiyetinde kaldı. 

Bundan sonra Melik Âdil büyük Sultan kabul edildi.13 

Melik Âdil iyi devlet tecrübesine sahipti. Haçlılarla uzun süre savaşlar 

yapmış daha sonraları ılımlı politikalar izlemiştir. Maliyeye önem veren 

Âdil hazineyi daima dolu tutmuş ve Haçlılarla ticari ilişkiler kurmuştur. 

Âdil Kuzey Afrika’yla ilgilenemediğinden ve Memlükler gücünü 

hissettirmeye başladığından Eyyûbîlerin Mısır’ın batısındaki varlıkları 

sona erdi. Âdil’in Ölümü üzerine yerine oğlu Mısır Vekili Melik Kamil 

Geçti. Güçlü bir siyaset adamı olan Melik Kamil Babasının yürüttüğü 

 
12 Ebû Şâme, Şihebeddin, er-ravḍateyn, II, s. 165.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
13 Ebû Şâme, Şihebeddin, er-ravḍateyn, II, s. 166.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
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siyaseti devam ettirdi. İlk zamanlar Haçlılarla mücadele edip gücünü 

ispatladıktan sonra anlaşmalar yapıp devletin maliyesini güçlü tutmaya 

önem vermiştir.14 

Bu dönemde Moğollar Güneydoğu Anadolu’yu tehdit etmeye 

başlamışlardı. Melik Kamil 635 yılında vefat edince yerine oğlu Adil 

geçti. Böylece II. Adil dönemi başladı. Bu dönemden itibaren Eyyûbî 

devletinde karışıklık devri başladı. Daha sonra Adilin yerine Melik 

Salih Necmeddin Eyyüp Mısır’da tahta geçti. Salih haçlılarla 

mücadeleye devam etti. Salih’in ölümü üzerine yerine oğlu Muazzam 

Turan Şah geçti. Turan Şah’ta bir müddet Haçlılarla mücadele etti. 

Turan Şah’ın kendini eğlenceye vermesiyle Eyyûbî devleti zayıfladı ve 

öldürülmesiyle h. 648 yılında Mısır’da Eyyûbî’lerin devri sona erdi.15 

Turan Şah öldürüldükten sonra Şecerüddür’ün sultan olması ve 

Memlüklerden İzzeddin Aybek Türkmani’nin ordu kumandanlığına 

getirilmesi kararlaştırıldı. Şecerüddür’ün h. 648 yılında Aybek’le 

evlenip onun lehine saltanattan feragat etmesiyle Eyyûbîlerin Seksen 

bir yıl süren Mısır hâkimiyeti sona ermiş Memlükler dönemi resmen 

başlamış oldu.16  

 
14 Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
15 İbn Esîr, İzeddin, et-Târîḫu’l-bâhîr fî devleti’l-Atabekiyye, th. Abdulkâdir Ahmed 

Tuleymât, Dârü’l-Kütübi’l-Hadîṡe, 1963, s. 143.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
16 İsmail Yiğit, "Memlükler", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIX, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 

20-31. 
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Necmeddin Eyyûbî’nin dul eşi Şecereddür ile evlenen İzzettin Aybek 

Memlüklerin ilk sultanı kabul edilir. Aybek ilk dönemlerinde Eyyûbî 

Emirleriyle mücadele etmiş daha sonra Moğol tehlikesi ortaya çıkınca 

bunlarla anlaşmalar yapmıştır. Aybek’in ölümü üzerine sultanlığa 

Kutuz geçti. Bu sırada İslam tarihinin en kritik dönemi yaşanıyordu.  

Moğollar Aynicalut mevkiine kadar ilerlemişlerdi. Kutuz, Moğollara 

karşı tarihin akışını değiştirecek Aynicalut savaşını kazandı. Kutuz’un 

ölümüyle yerine Memlük tarihinde yeni dönem başlatan Baybars geçti. 

Bu sırada Hülagu’nun Abbasileri Bağdat’tan çıkarmasına karşılık 

Baybars, Abbasi halifesini Mısır’da halife ilan etti. Memlüklerin 

Mısır’da halifelere yer verip hürmet etmeleri Müslümanların takdirini 

kazandı. Baybars h. 658 yılında vefat etti. Haçlılarla ve Moğollarla 

mücadele veren Bahri Memlüklerden sonra Burci Memlükler dönemi 

başlar. Memlüklerin iktidarına Ridaniye savaşıyla Osmanlılar son 

vermiştir.17 

Eyyûbîlerin ve memlüklerin genel siyasi durumuna bakacak olursak; 

Eyyûbîler devleti Zengiler’in bir devamıdır. Devlet teşkilatının başında 

büyük sultan, hanedana mensup melikler, emirler ve vezirler vardır. 

Devlet müesseseleri Zengi devleti ile Fatımî devletinden miras alınan 

kurumların karışımından meydana gelmiştir. Eyyûbîler Devletinin en 

 
17 Muhammed b. Ahmed b. İyâs el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr fî veḳâ’i‘i’duhûr, I, thk. 

Muhammed Mustafâ, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, Kahire, 1975, s. 73.; İsmail 
Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97.; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-

97. 
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önemli hedefi, Ortadoğu’da Haçlılar tarafından işgal edilen toprakları 

kurtarmaktır. Bunun için devlet her zaman savaşa hazırdır.18 

Dönemin genel durumu ve bölgenin jeopolitik yapısı göz önüne 

alındığında; çıkan isyanların, yapılan baskı ve egemenlik mücadelelerin 

dönemin siyasi gelişmeleri çerçevesinde olağan karşılanacaktır. 

Bununla birlikte Eyyûbîler dönemini birçok açıdan İslam’ın parlak 

dönemi olarak göstermekle beraber bu dönemde ortaya çıkan mali 

sıkıntılar ve Nil Nehrinin taşkını halkı zor durumda bırakmıştır. Yine 

zaman zaman iç isyanlar çıkmış bölgedeki yerel halk Eyyûbîlerin 

iktidarını kabullenmekte zorlanmıştır. Bunda; halkın siyasi otoritelerin 

buradaki güç devşirmelerinden usanması sebep olarak gösterilebilir.19 

Memlükler, Mısır’da Eyyûbî ordusundaki azatlı emirler tarafından 

kurulan Türk Devletidir. Memlükler iktidarı iki döneme ayrılır. Bahriye 

Memlükler (Birinci Memlükler), Burci Memlükler (İkinci Memlükler). 

Memlükler merkeze bağlı eyaletlere tabi emirliklerden oluşan bir 

sultanlıktı. Mısır Kahire’de Kal‘atülcebel’deki saraylarında oturan 

Memlük sultanları devletin görev dağılımını buradan yaparlardı. İster 

 
18 Kürşat Solak, “Memlük Devleti Ve Kuzey Anadolu”, Trakya Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 2012, s. 109-121; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, 

XII, s. 90-97. 
19 Makrîzî, Ebu Muhammed (Ebû Abbâs) Takıyyüddin Ahmed b. Ali, , es-Sülûk li-
ma‘rifeti düveli’l-mülûk, I, nşr. Muhammed Mustafâ Ziyâde, Dârü’l-Kütübi’l-
Mıṣriyye, Kâhire, 1936, s. 387-388; Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, XII, s. 

90-97. 
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Eyyûbîler’de ister Memlükler’de Saltanatın başkenti Mısır sayılırdı. 

Burayı elinde tutan aynı zamanda saltanatı da elinde tutmuş demekti.20 

Burada kısaca Eyyûbîler ve Bahri Memlükler dönemindeki siyasi 

duruma değindik. Hayatının Önemli bir bölümünü Eyyûbîler, geri kalan 

ömrünü ise Memlükler döneminde geçiren İbn Ebî İsba‘, dönemin 

Melik ve Emirleriyle görüşmüştür. İbn Ebî İsba‘ın Eyyûbî devletinin 

Mısır ve Şam’daki Melik’i, Melik Eşref Mûsâ b. Muhammed el-Âdil 

Ebî Bekr Muhammed b. Eyyûb [ I. Adil’in oğlu (h.578/m.1182-

h.635/m.1237)] hakkındaki övgü dolu şiirleri zamanın devlet erkânıyla 

arasının iyi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte İbn Ebî İsba‘ın 

siyasetten uzak durduğu ve herhangi bir siyasi mücadele içinde 

olmadığı ifade edilmiştir. İbn Ebî İsba‘ın muhtemelen eğitim yıllarında 

ele aldığı bu övgü şiirleri dışında herhangi siyasi içerikli şiirlere 

rastlamamaktayız. Yine İbn Ebî İsba‘ın herhangi bir Melike veya 

sultana yanaştığı, herhangi birini desteklediği veya bir makam ve 

mezhep için mücadele verdiği ile ilgili haberlere rastlamamaktayız. 

Dolayısıyla Ortaya koyduğu eserlere baktığımızda da kendini ilme ve 

tasnife adadığını söyleyebiliriz.21 

 
20 Süheyl Takkûş, Târîḫü’l-Memâlîk fî Mıṣr ve bilâdi’ş-Şâm, Dârü’n-Nefâ’is, Beyrut, 
1997, s. 28-32; s İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97. 
21 Hamûd Hüseyin Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘ el-Mıṣrî, nşr. Hey’etü’l-
‘Amme es-Suriye, Şam, 2010, s.19-21; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-

31. 
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3.1.2. Sosyal Durum 

İbn Ebî İsba‘ dönemindeki sosyal durumu anlamak, Eyyûbîler ve 

Memlükler dönemindeki sosyal hayatı bilmekle mümkündür. Buradaki 

halk Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilerden meydana geliyordu. 

Müslümanlar Kürt, Türk ve Araplardan oluşuyordu. İdareye 

Müslümanlar hâkimdi. Diğer din mensupları azınlık durumundaydılar. 

Avrupa’da baskı altındaki Yahudiler ile Endülüs Yahudileri buralara 

göç etmişti. Yahudilerin Mısır’da hatırı sayılır nüfuzu vardı ve 

Filistin’de bu dönemde yaşamaya başlamışlardı. Müslümanların 

Yahudilerle ilişkileri iyiydi. Müslümanların Hıristiyanlarla ilişkileri ise 

çalkantılıydı. Siyasi anlamda aralarında birçok mücadele yaşansa da 

sosyal ve iktisadi anlamda araları o kadar da kötü değildi. Rivayete göre 

Lübnan dağlarında yaşayan Hıristiyanlar, Müslüman zahidleri korur ve 

gözetirdi.22 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönemde toplumda genel olarak yönetici, 

askeri sınıf ve halk grupları bulunmaktaydı. Toprak, askeri sınıfın 

mülkiyetinde bulunup iktisadi hayata da onlar yön vermekteydi. Din 

adamları ve tüccarlar da toplumun önemli bir yerini teşkil ediyordu. 

Yine bu dönemdeki tasavvuf akımlarının halk üzerindeki etkisi 

büyüktü. Nüfusun çoğunluğunu yönetici kesimin topraklarında çalışan 

 
22 İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
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çiftçiler, esnaf, küçük tacirler, sanatkârlar ve göçebe yaşayan halk teşkil 

ediyordu.23 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar ve gelişmeler, 

sosyal durumu etkilemiştir. Nil’de oluşan med-cezir olayı, sosyal 

hayata etki eden olaylardan biridir. Haçlılara ve Moğollara karşı yapılan 

savaşlar, iç çalkantı ve ayaklanmalar sosyal duruma etki eden 

faktörlerdendir. Bu dönemde; devleti idare eden yöneticilerin tutumları, 

sosyal gelişmelerin bir parçasını teşkil etmektedir. Selâhaddîn Eyyûbî 

döneminde daha istikrarlı, huzurlu, mazlumların gözetildiği ve adaletin 

hâkim olduğu bir durum hâkimdir. Sonraki dönemlerde ise durum 

tersine dönmüştür. Adalet yok olmaya yüz tutmuş, halkın ihtiyaçları 

gözetilmemiş, içki ve uyuşturucu kullanımı çoğalmış, vergiler 

ağırlaştırılmış, enflasyon tavan yapmış ve iç karışıklıklar had safhaya 

ulaşmıştır.24 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönemde, sosyal hayata etki eden faktörlerden 

birisi, ekonomik durumdur. İktisadın sosyal hayata etkisi önemlidir. 

İktisadi durum insanların hayatlarına direk etki etmektedir. Bunun için, 

Eyyûbî ve Memlük yöneticileri, ekonominin iyileşmesi için gayret 

gösterirlerdi. Ticaret ve ziraata önem verir, köprü ve kanallar inşa 

 
23 Süheyl Takkûş, Târîḫü’l-Memâlîk s. 16-21.; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, 

s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
24 Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, I, s. 250-254; İbn Kesîr, Ebû Fidâ’ 
İmâdüddîn İsmâîl b. Ömer, el-Bidâye ve’n-nihâye, XII, Mektebetü’l-Ma‘ârif, Beyrut, 

1991, s. 26; İbn Tağrîberdî, Ebû Mahâsin Cemâlüddîn Yûsuf, en-Nücûmü’z-zâhira, 
VI, s. 173-174; Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed, el-‘İber fî 
ḫaberi men gaber, thk. Muhammed Besyûnî, I-IV, Dârü’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 

1985, s. 117; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21 İsmail Yiğit, 
"Memlükler", DİA, XII, s. 90-97.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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ederlerdi. Örneğin Nil’in suyu kabardığında, melikler köprüleri dolaşır, 

durumu bizzat yerinde keşfederlerdi. Bu dönemde, köprülerden 

sorumlu kimseler vardı. Bunların emrinde işçiler bulunurdu. Hasar 

gören veya yıkılan köprülerin yerine daha sağlamlarını yaparlardı. 

Böylece Mısır şehri daima bir yenilenme faaliyeti içindeydi.25 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı coğrafyada meydana gelen doğa gelişmeleri, 

ekonomiyi derinden etkilemekteydi. Gelişen en önemli olaylardan 

birisi, h. 597 yılından başlayıp üç sene süren kıtlık dönemidir. Bu 

dönemde, Nil suyunu çekmiştir. Bunun sonucu olarak, Mısır diyarları 

susuz kalmış ve insanlar büyük sıkıntılara maruz kalmıştır. Bu asırda 

meydana gelen fırtına ve yangın gibi doğal afetler halkı zor durumda 

bırakmış bunun neticesinde halk birçok hastalıkla mücadele etmiştir. 

Yine doğal afetler çevrenin ekolojisini değiştirmiş, bunun sonucunda 

ise halk enflasyonla mücadeleye girmiştir.26 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı asırda, bazı yöneticiler, diğerlerine göre 

insanların sorun ve sıkıntılarıyla daha ilgili olmuştur. Ülke, zor ve 

sıkıntılı dönemden geçerken, bunlar, halkın sorunlarıyla ilgilenmiş, 

onlara yardım etmiş, fakir insanları tespit edip yetkili birimlere iletip 

yardım edilmesini emretmiştir.27 Örneğin, Melik Zâhir Baybars halkın 

 
25 Makrîzî, es-Sülûk, I, s. 301;Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21.; 

İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
26 Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, I, s. 250-254; İbn Kesîr, el-Bidâye, XIII, 

s. 26.; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VI, s. 173-174.; Zehebî, el-‘İber, III,  s. 

117.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21.; İsmail Yiğit, 
"Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
27 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21.; İsmail Yiğit, "Memlükler", 

DİA, XII, s. 90-97.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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ihtiyaçlarını karşılamış ve şöyle demiştir: Vallahi! Yanımda bütün 

dünyaya yetecek malım ve mülküm olsaydı, hepsini infak ederdim.28 

Eyyûbîler ile memlüklüler döneminde halk, farklı gruplara ayrılmıştır. 

Burada, yönetici sınıf, âlimler, tüccarlar ve diğer halk grupları gibi 

farklı gruplar mevcuttu. Bunların giydikleri elbiseler de birbirinden 

farklıydı. Kadılar, vezirler, kâtipler, tüccarlar ve diğer halk grupların 

her biri, ayrı elbiseler giyerlerdi.29 

Dönemin mezhebi durumuna gelince; Eyyûbîlerden önce burada 

Fatımiler hüküm sürmekteydiler. Fatımiler Şii mezhebine mensuptur. 

Bunlar da, kendi içinde farklı mezheplere ayrılmıştır. Mezhep, batını 

bir mezhep olup kökleri itibariyle Asya dinlerinden sentezlenmiştir. İlk 

bakışta, Hz. Peygamber ve ailesini yücelten bir mezhep anlayışı 

taşırken, daha sonraları batını bir hale dönüşüp mecrasından sapmıştır. 

Bu mezhep, buradaki halk tarafından da kabul görmeyince, Fatımiler 

tarih sahnesinden silinmişlerdir. Fatımilerden sonra buraya, Eyyûbîlerle 

beraber Sünni mezhep hâkim olmuş ve Memlükler’le bu mezhebin alanı 

daha da yayılmıştır.30 

 
28 İbn Abdüzzâhir, Ebû Fazl Muhyiddîn Abdullâh b. Abdüzzâhir, er-Ravḍü’z-zâhir fî 
sîreti’l-meliki’z-Ẓâhir, thk. Abdülazîz el-Hüveytir, Riyad, 1976, s. 189; İbn 
Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VI, s. 170.Hamûd Hüseyin Yûnus, en-Naḳd ‘inde 
İbn Ebî İṣba‘, s.21. 
29 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 21; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, 

XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
30 Abdüllatîf Hamza, el-Ḥaraketü’l-fikriyye fî Mıṣr fi’l-‘aṣrayn el-Eyyûbî ve’l-
Memlûki’l-evvel, haz. Ceylân Hamza, Dârü’l-Kutub, Kâhire, 2016, s. 70-77. 
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3.1.3. Kültürel Durum 

Eyyûbîler ve Memlükler, ilme ve bilime önem vermiş, bunun geniş 

sahalara yayılmasına vesile olmuşlardır. Eyyûbîlerin ve Memlüklülerin 

başta sultanları, melikleri, emirleri ve üst düzey yöneticileri ilmi 

çalışmalara öncülük edip buna teşvik etmişlerdir. Bu dönemdeki 

yöneticiler, bizzat ilmi münazaralar düzenlemiş, bunlara eşlik etmiş ve 

bu münazaralarda söz sahibi olmuşlardır.31 

Eyyûbî ve Memlükler dönemi sultan ve melikleri, birçok farklı sanat 

dalına merak duymuştur. Örneğin Selâhaddîn Eyyübî, edebiyata, hadise 

ve Kur’ân dinlemeye önem vermiş, divanlar ezberlemiş ve ilmi 

meclislerde bulunmaya gayret etmiştir. Sultan Selâhaddîn’in, kimya ve 

sihirbazlık bilgisine hâkim olduğu da rivayet edilir. Melik Kamil ise, 

edebiyata ilgi duymuş ve şairler arasında söyleşi yaptırmıştır. İlim 

ehliyle ilgilenmiş, onlarla oturup kalkmış ve onlarla münazaralarda 

bulunmuştur. Özellikle hadis dinlemekten hoşlanmış ve bazı zor fıkıh 

ve nahiv sorularına vakıf olup, insanları imtihana tabi tutmuştur.32 

Memlükler dönemi yöneticiler, miras aldıkları ilmi çalışmaları, sekteye 

uğratmadan daha da ileriye taşımışlardır. Yöneticiler, ilme, âlime ve 

dine olan bağlılıklarını güçlü tutmuşlardır. Bunlar işlerini ve icraatlarını 

bilginlerin refakatinde gerçekleştirirlerdi. Âlimlerin görüşlerini 

 
31 İbn Kesîr, el-Bidâye, XIII, s. 5-6.; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97.; 

Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
32 İbn Kesîr, el-Bidâye, XIII, s. 5-6.; Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, I,  s. 

267; Makrîzî, es-Sülûk, I, s. 301; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-

21; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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önemser ve ona göre hareket ederlerdi. Âlimlerin muvafakat vermediği 

işleri yapmazlardı. Âlimler de, devlet erkânını uyarır ve gerektiğinde 

eleştirirlerdi. Kısaca, Memlükler, Eyyûbîlerden aldıkları bilim 

sermayesini ileriye taşımayı başarmışlardır.33 

İslam tarihinin eğitim ve öğretimdeki en parlak dönemlerinden biri, 

Eyyûbîler dönemidir. Eğitimin merkezini teşkil eden yerler; cami, 

tekke-zaviye, medrese ve üniversitelerdir.  Eğitimin temeli bu yerlerde 

atılırdı. Âlimler, öğrenciler ve ilim talipleri burada toplanırdı. 

Buralarda, Kur’ân, hadis, sarf, nahiv, felsefe, riyazî, tabii, tıp, tasavvuf 

ve belâgat gibi birçok ders okutulurdu.34 

Eyyûbîler döneminde, başta Mısır ve Dımeşk olmak üzere, birçok belde 

ilim merkezi haline gelmiştir. Mısır’da Eyyûbîler döneminde faaliyet 

gösteren birçok üniversite mevcuttu. Bunlardan bazıları önceki 

dönemlerden miras kalan, bazıları ise bu dönemde inşa edilen 

üniversitelerdir. Örneğin, Atîk, Amr b. Âs, el-‘Asker, İbn Tolun, Ezher, 

Karâfe ve el-Hâkim Üniversitesi hem cuma namazının topluca 

kılındığı, hem de eğitim ve öğretim amacıyla birçok dersin okutulduğu 

külliye şeklindeki üniversitelerdir. Eyyûbîler, bazen eskileri restore 

 
33 Mahmûd Rızk Selîm, ‘Aṣru selâṭîni’l-Memâlik ve netâcühü’l-‘İlmî ve’l-edebî, III, 
Maṭba‘atü’n-Nümûẕeciyye, Kâhire, t.y. s. 20; Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-

zuhûr, I,  s. 318.;Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21.; İsmail Yiğit, 
"Memlükler", DİA, XII, s. 90-97. 
34 Makrîzî, Ebu Muhammed (Ebû Abbâs) Takıyyüddin Ahmed b. Ali, el-Mevâ‘iẓ ve’l-
i‘tibar bi-ẕikri’l-ḫıṭaṭ ve’l-âṡâr, II, nşr. Mektebetü’ṡ-Ṡekâfeti’d-Dîniyye, bs. 2, 
Dârü’l-Emîn, Kâhire, 1987, s. 278; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 19-

21; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31. 
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etmiş bazen de yeni üniversiteler inşa etmiştir.  Eyyûbîler döneminde 

mevcut üniversitelerin sayısı 130’u bulmaktadır.35 

Üniversite ve camilerde, Kur’ân, hadis, dört mezhep fıkhı, dil bilgisi, 

edebiyat gibi birçok farklı ilim dalından dersler okutulurdu. Buralarda, 

her halkaya bir müderris eşlik ederdi. Aynı şekilde buralarda 

kütüphaneler mevcuttu. Öğrenciler bu kitaplardan istifade ederdi. 

Eğitimin yapıldığı yerlerden birisi de medreselerdi. Gerek Eyyûbîler 

tarafından, gerekse daha önce inşa edilen bu medreselerin sayısı, 

sayılamayacak derecede fazladır. Yusufiye, Kamhiyye, Salâhiyye, 

Sâlihiyye, Âdiliyye, Kâmiliyye Zâhiriyye ve Mansuriyye medreseleri 

bunlardan bazılarıdır. Bu medreseler, büyük şehirlerin yanı sıra en ücra 

meskenlerde dahi faaliyet vermekteydiler. Buralarda, Kur’ân, hadis, dil 

bilgisi, edebiyat ve dört mezhebin fıkhı okutulurdu. Bazı medreseler 

ise, bir ilim dalının uzmanlık alanı olup, buralarda sadece belli ilimler 

okutulurdu. Medreselerin yanı sıra, Dârü’l-Hadis ve Dârü’l-Kur’ân 

denilen fakülte şeklinde yapılar da, bu dönemde sıkça rastlanılan eğitim 

kuruluşlarıdır.  Eyyûbîler dönemi eğitim kuruluşlarındaki öğretici ve 

öğrenciler devlet tarafından himaye edilirdi. Medreselerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için vakıflar kurulmuş her türlü masraflar buradan 

karşılanırdı.36 

 
35 Makrîzî, el-Mevâ‘iẓ, II, s. 245-251; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 
19-21; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", 

DİA, XII, s. 20-31. 
36 Makrîzî, es-Sülûk, I, s. 308; Abdülkâdir b. Muhammed Nuaymî, ed-Dâris fî târîḫi’l-
medâris, I, haz. İbrâhîm Şemsüddîn,  Dârü’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, I-II, Beyrut, 1988, s. 

19, 129,348- 359; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 23-24. 
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Memlükler dönemi, Eyyûbîler dönemi gibi İslam medeniyetinin en 

parlak dönemlerinden biridir. Moğolların ve haçlıların İslam beldelerini 

yıkıma uğrattığı bir dönemde kurulan Memlük devleti, birçok ilim 

insanının sığınağı olmuştur. Memlüklerin iki büyük şehri Mısır ve Şam, 

İslam dünyasının en önemli ilim merkezlerindendi. Memlükler, 

Eyyûbîler döneminden kalan eğitim merkezlerinin sayısını daha da 

çoğalttılar. Şam’da yüz altmış, Mısır’da yetmiş beş civarında 

medresenin bulunduğu rivayet edilir. Buralarda Kur’ân, hadis, sarf-

nahiv, edebiyat, fıkıh ve diğer beşeri ilimler okutulurdu.37 

Memlüklerde eğitim üniversite, medrese ve mescitlerde yapılırdı. Bu 

yerlerin yanı sıra, tekke-zaviye, Ribat ve Hanikalarda eğitim yapılırdı. 

Bu yerler, ilk zamanlar sofi ve ihtiyaç sahiplerinin ibadet ve sığınma 

yeriyken daha sonraları eğitim merkezi haline dönüştürülmüştür.38 

Memlükler döneminde gelişen kültürel durumla birlikte, birçok âlim 

yetişmiş ve birçok ilim dalı en parlak dönemini yaşamıştır.  Bu 

dönemde yapılan çalışmaların başında, Kur’ân ve buna bağlı tefsir ile 

ilgili çalışmalardır. Bu dönemde, birçok âlim bu ilimle şöhret bulmuş 

ve ele aldıkları eserler, asırları aşıp günümüze dek ulaşmayı başarmıştır. 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde, Fahreddîn er-Râzî’nin (606/1210) 

Mefâtîḥu’l-gayb (et-Tefsîrü’l-kebîr diye de bilinir) ile Kur’ân’ın 

 
37 Muhammed Alî Sultânî, en-Nakdü’l-edebî fi’l-karn’ṡ-ṡâmin el-hicrî beyne’ṣ-ṣafdî 
ve mu‘âṣırîh, Dârü’l-Ḥikme, Şam, 1974, s. 61; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, 

s. 90-97. 
38 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 21-23; İsmail Yiğit, "Memlükler", 

DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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icazıyla ilgili ele aldığı Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’l-iʿcâz’ı, İbn Münîr 

Nâsirüddîn el-Cezzamî el-İskenderânî’nin (683/1284) Tefsîrü’l-

Ḳur’ân’ı, Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır ez-Zerkeşî’in (694/1295) 

Tefsîrü’l-Ḳur’ân’ı (Meryem süresine kadar tefsir edilmiştir.), İbn 

Mulkîn Cemâlüddîn Ebî Abdillâh Muhammed el-Belhî’nin (698/1299) 

Tefsîrü’l-Ḳur’ân’ı, İbn Ebî İsba‘ın (654/1256) Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve 

Beyânü’l-burhân fî i‘câzi’l-Ḳur’ân’ı Kur’ân ilmiyle ilgili meşhur 

çalışmalardır.39 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde yapılan en önemli çalışmalardan biri 

ise, hadis çalışmalarıdır. Bu dönemde, kurulan Dârü’l-Hadis’lerde 

birçok âlim yetişmiştir. Bu âlimlerden ve eserlerinden en 

önemlilerinden bazılarını aşağıda zikretmeye çalıştık: 

İbn Salâh eş-Şehrezûrî’nin (643/1246) Muḳaddimetü İbni’ṣ-Ṣalâḥ’ı, 

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî’nin (679/1280) Riyâḍü’ṣ-

ṣâliḥîn’i, Ebû Şâme el-Makdisî’nin (665/1267) el-Muḥaḳḳak min 

‘ilmi’l-uṣûl fîmâ yete‘alleḳu bi ef‘ali’r-Resul’ü, İbn Şeddad el-

Mevsılî’nin (632/1234) Delâilu’l-aḥkâm’ı, İbn Kudâme el-Makdisî’nin 

(620/1223) Ḳın‘atü’l-erîb fî tefsîri’l-garîb min ḥadîsi Resûlilâh ve’ṣ-

ṣahâbe ve’t-tâbi‘în’i (el-Muḫtaṣar fî garîbi’l-ḥadîs), İbn Abdüsselâm 

es-Sülemî’nin (660/1262) Bidâyetü’s-sûl fî tafḍili’r-Resûl’ü, İbn Esîr 

Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn el-Cezerî’nin (606/1210) 

 
39 Geniş bilgi için bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 25.; Yavuz, 

Yusuf Şevki, “Fahreddin er-Râzî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 89-95; İsmail Durmuş, "İbn Ebü’l-
İsba‘", DİA, XIX, s. 467-468. 
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Câmi‘u’l-uṣûl li-eḥâdîsi’r-Resûl’ü ile en-Nihâye fî garîbi’l-ḥâdîs ve’l-

es̱er’i bu dönemde hadis ilmiyle ilgili ele alınan en önemli 

çalışmalardandır.40 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde rağbet gören ilimlerden biri de dil ve 

nahiv ilmidir. Bu alanda pek çok âlim yetişmiş ve kıymetli eserler 

ortaya koymuştur. Onlardan bir kısmı şunlardır: 

İbnü’l-Enbârî Ebû Berekât Kemâlüddîn Abdurrahmân’nın (577/1181) 

Nüzhetü’l-elibbâ fî ṭabaḳâti’l-üdebâ ile el-İnṣâf fî mesâ’ili’l-ḫilaf’ı, Ebû 

Bekâ Muhibbüddîn Abdullâh el-Ukberî’nin (616/1219) et-Tibyân fî 

i‘râbi’l-Ḳur’ân ile et-Telḳîn fî’n-naḥv’i, Burhânüddîn Nâsır b. 

Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî’nin (610/1214) el-Muğrib fî tertîbi’l-

mu‘rib’i ile el-Miṣbâḥ fi’n-naḥv’i, İbn Hâcib Ebû Amr Cemâlüddîn 

Osmân’ın (672/1274) el-Kâfiye, eş-Şâfiye ve el-Emâli’n-naḥviyye’si, 

İbn Mâlik Ebû Abdillâh Cemâlüddîn Muhammed et-Tâî el-

Endülüsî’nin (672/1274) Tuḫfetü’l-mevdûd fi’l-maķṣûr ve’l-memdûd ile 

 
40 Geniş bilgi için bkz. Kadir Ayaz, Hadis ilimlerinin Tedrîsâtı açısından Osmanlı 
Dârulhadisleri, Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies, XLVII 

(2016), 39-68; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 21-28; M. Yaşar 
Kandemir, “İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXI, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s. 198-200.;  M. Yaşar Kandemir, “Nevevi”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, s. 

49-51.; Tayyar Altıkulaç, “Ebû Şâme el-Makdisî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, X, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, s. 233-235.; Casim Avcı, “İbn 
Şeddad”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 374-376.; Ferhat Koca, “İbn Kudâme, Muvaffakuddin”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, XX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 139-142.; H. 

Yunus Apaydın, “İbn Abdüsselam, İzzeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XIX, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 284-287.; Ali Osman Koçkozu, 
“İbnü’l-Esir, Mecdüddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXI, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 2000.s. 28-29. 
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el-Elfiyye’si bu asırda dil ve nahiv ile ilgili ele alınan önemli eserlerden 

bazılarıdır.41 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde dikkat çeken çalışmalardan biri de, 

ansiklopedi ve tarih alanında yazılan eserlerdir. Onlardan bazılarını 

burada zikretmeye çalıştık: 

Yâkût el-Hamevî Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkût’un (626/1229) 

Mu‘cemü’l-büldân’ı ile Mu‘cemü’l-üdebâ’sı, İbn Esîr İzzüddîn Alî eş-

Şeybânî el-Cezerî’nin (630/1233) el-Kâmil fi’t-târîḫ’i, İbn Cevzî Ebû 

Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân el-Bağdâdî’nin (597/1201) el-

Muntaẓam fî târîḫi’l-mülûk ve’l-ümem’i, Cemâlüddîn Alî b. Zâfir b. el-

Hüseyn el-Ezdî’nin (613/1216) Bedâ’i‘u’l-bedâ’ih’i, Abdülvâhid el-

Merrâküşî’nin (621/1224) el-Mu‘cib fî telḫîsi aḫbâri’l-Mağrib’i, İbn 

Ebbâr el-Kudâî’nin (658/1260) Kitâb el-Ḥuleti’s-siyerâ’sı, Sıbt İbn 

Cevzî’nin (654/1256) Mir’âtü’z-zamân fî târîḫi’l-a‘yân’ı bu dönemde 

tarih ve ansiklopedik alanında derlenen çalışmalardan bazılarıdır.42 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde önem verilen ilim dalından biri de, 

bölgenin tarihi ve coğrafi yapısı ile sosyo-kültürel durumu ile ilgili 

çalışmalardır. Muhammed b. Abdülazîz el-İdrisî ‘in (649/1251) Envâru 

‘ulüvvi’l-ecrâm fi’l-keşf ‘an esrâri’l-ahrâm ile Abdüllatîf el-

 
41 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 25-26; Geniş bilgi için bkz. “Enbârî, 
Kemâleddin”, “Ukberî”, “Mutarrizî”, “İbnü’l-Hâcib, “İbn Mâlik et-Tâî” adlı DİA’ın 
gerekli maddelerine bakınız. 
42 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 26-27. Geniş bilgi için bkz. “Yâkût 
el-Hamevî”, “İbnü’l-Esîr, İzzüddîn”, “İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec”, “Alî b. Zâfir”, 
“Abdülvâhid el-Merrâküşî”, “İbnü’l-Ebbâr”, “Sıbt İbnü’l-Cevzî” adlı DİA’nın gerekli 
maddelerine bakınız. 
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Bağdâdî’nin (629/1232) el-ifâde ve’l-i‘tibâr bimâ fî Mıṣr mine’l-Âs̱âr 

adlı çalışmaları, dönemin değerli eserlerindendir.43 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde parlayan ilimlerden biri de, belâgat 

ve tenkit çalışmalarıdır. Bu alanda, eser veren pek çok âlim yetişmiştir. 

Bu eserlerin bazılarını şöyle özetleyebiliriz: 

es-Sekkâkî’nin (626/1235) Miftâḥu’l-‘ulûm’u, İbn Esîr Ebû Feth 

Ziyâüddîn Nasrullâh eş-Şeybânî el-Cezerî’nin (637/1240) el-Mes̱elü ‘s-

sâ’ir fî edebi’l-kâtib ve’ş-şâ‘ir’i, el-Câmi‘u’l-kebîr fî ṣınâ‘ati’l-manẓûm 

mine’l-kelâm ve’l-mens̱ûr’u, el-Bedî‘i ve Risâletü’l-ezhâr’ı, İbn Ebû 

Hadîd’in (655/1257) Şerḥu Nehci’l-belâga’sı, Muzaffer b. Fazl el-

Alevî’nin (656/1258) Naḍratü’l-iğrîẓ fî nuṣrati’l-karîḍ’i, İbn Ebî İsba‘ın 

(654/1256) Taḥrîrü’t-taḥbîr fî ṣınâ‘ati’ş-şi‘r ve’n-nes̱r’i ile Beyânü’l-

burhân fî i‘câzil’-Ḳur’ân’ı belâgat alanıyla ilgili telif edilen 

çalışmalardan bazılarıdır.44 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde pek çok şair şöhret kazanmış ve 

bütün dünyada ün salmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Ömer b. el-

Fâriz (632/1235), İbn Senâülmülk (608/1212), İbn Matrûh (649/1251) 

Bahâüddîn Zehîr (656/1258) ve İbn Ebî İsba‘ (654/1256)’dır.45 

 
43Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 26. Geniş bilgi için bkz. “İdrisî 
Muhammed b. Abdülazîz”, “Abdüllatîf el-Bağdâdî” adlı DİA’nın gerekli maddelerine 
bakınız. 
44 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 26-27.; Geniş bilgi için bkz. 
“Sekkâkî”, “İbnü’l-Esîr, Ziyaeddin”, “İbn Ebü’l-Hadîd”, “İbn Ebü’l-İsba‘” adlı 
DİA’nın gerekli maddelerine bakınız. 
45Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 27.; Geniş bilgi için bkz. “İbn 
Senâülmülk”, “İbn Matrûh”, adlı DİA’nın gerekli maddelerine bakınız. 
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Eyyûbî ve Memlükler döneminde, insanlara edebi bir üslup ve anektotla 

anlatma biçimi olan makamat türü çalışmalar revaç bulmuştur. 

Harîrî’nin (516/1122) Maḳâmât’ı bu türün en güzel örneklerinden biri 

olmuştur. Harîrî’nin bu çalışması büyük bir ilgi görmüştür. İnsanlar 

kitleler halinde Maḳâmât’a yönelmiş, bunu ezberlemiş ve taklit 

etmişlerdir.46 

Eyyûbî ve Memlükler döneminde önemli filozoflar yetişmiştir. İbn 

Meymun el-Kurtubî (601/1204), Abdüllatîf el-Bağdâdî (629/1231) ve 

Seyfeddin el-Âmidî (631/1233) bu dönemdeki meşhur düşünürlerden 

bazılarıdır.47 

İbn Ebî İsba‘ döneminde, İslami ilimler hakkında yapılan çalışmalar, 

İslam tarihinde yapılmış en önemli çalışmalardır. Bu dönemde Kahire 

ve Dımaşk bölgenin en önemli ilim merkezini oluşturmuştur. İslam 

diyarlarının Moğol ve Haçlıların istilasına uğradığı bir dönemde, 

Eyyûbî ve daha sonra kurulan Memlükler devleti, ülkelerini terk etmek 

zorunda kalan âlimlerin sığınağı olmuştur. 

3.2. İbn Ebî İsba‘ın Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 

İbn Ebî İsba‘la ilgili müstakil ve özel çalışmalar son dönemlerde 

yapılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı, bu sahanın bir nevi çalışmayı 

gerektiren bir alan olduğunu söyleyebiliriz. İlk dönemlerde böyle bir 

 
46 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 26-27; Hulusi Kılıç, “Harîrî”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, XVI, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012.s. 191-

192. 
47 Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 



37 | Mustafa İBİŞ                                                                     İBN EBÎ İSBA‘IN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

 

çalışmanın yapılmamış olması, önem açısından, onu ikinci plana atmak 

manasına gelmemektedir. Aksine onun özgün çalışmaları, edebiyat 

dünyasında kabul görmüştür. Onu, diğer edebiyatçılardan farklı kılan 

konumu da kendine özgü tarzıdır. “Mesâlikü’l-ebṣâr” kitabının yazarı 

İbn Fazlullâh’ın dediği gibi: “Mısır’ın bize ulaşan tanınmış 

şahsiyetlerinden biri var ki, O bir, bine bedeldir; O da, İbn Ebî 

İsba‘dır”.48 

İbn Ebî İsba‘ın hayatını ve şahsiyetini bize aktaran çalışmalar, kısmi 

bilgilerden oluşmuştur. Araştırmacılar, İbn Ebî İsba‘ın çalışmalarındaki 

ince üslûbu ve derin manaları ele almalarına karşın, onunla ilgili detaylı 

bibliyografik çalışmalar yapmamışlardır. Onun dile ve belâgata hâkim 

olmasının yanında, şair ve edebi tenkitçiliği yönü onunla ilgili 

yapılacak çalışmanın haklılığını ortaya koymuştur. İbn Ebî İsba‘ın 

hayatı ile ilgili aktarılan bilgi ve yorumlar ile çalışmalarına yansıyan 

görüşleri, onun şahsiyeti hakkında fikir edinmemize ve öngörüde 

bulunmamıza öncülük etmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ın günümüze ulaşan bazı eserleri yayımlanmış, bazıları ise 

henüz yayımlanmamıştır. İbn Ebî İsba‘ın bizzat kendi çalışmalarında 

veya onunla ilgili bilgi aktararan kaynaklarda ismi zikredilen ve 

günümüze ulaşmamış eserlerinin de var olduğunu bilmekteyiz. Bunları 

ilerleyen bölümde detaylı şekilde ele alacağız. 

 
48 İbn Fazlullâh Ömerî, Şihabüddîn Ahmed b. Yahyâ, Mesâlikü’l-ebṣâr fî memâliki’l-
emṣâr, VII, thk. Kâmil Selmân el-Cubûrî, Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1971, s. 

347. 
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3.2.1. Hayatı 

3.2.1.1. Adı, Künyesi, Lakabı ve Nisbesi 

İbn Ebî İsba‘ın adı, farklı kaynaklarda muhtelif isimlerle anılmıştır. İbn 

Ebî İsba‘ın bu kaynaklardaki nisbesi de, birbirinden farklılık 

göstermiştir. Aşağıda İbn Ebî İsba‘ın doğum tarihine değinen ve önemli 

gördüğümüz bu kaynaklardan bazılarını vermeye çalıştık. 

İbn Sâbûnî, İbn Ebî İsba‘ın adını, Ebû Muhammed Abdülazîm b. 

Abdilvâhid b. Zâfîr b. Abdillâh, şeklinde vermektedir.49el-Vâfî bi’l-

vefeyât ve Fevâtü’l-vefeyât adlı eserlerde İbn Ebî İsba‘ın adı, 

Abdülazîm b. Abdilvâhid b. Zâfîr b. Abdillâh b. Muhammed Ebû 

Muhammed b. Ebî İsba‘ el-‘Advânî el-Mısrî,50en-Nücûmü’z-zâhira adlı 

eserde ise, Abdülazîm b. Abdülvâhid b. Zafîr b. Abdillâh b. Muhammed 

b. Ca‘fer b. el-Hasan Zekiyüddîn Ebû Muhammed el-Bağdadî olarak 

geçmektedir.51 Keşfü’ẓ-ẓunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn adlı eserde 

ise, İbn Ebî İsba‘ için iki farklı isme yer verilmiştir. Birinde, Zekiyüddîn 

Abdüsselâm b. Abdülvahîd şeklinde geçerken diğer bir yerde ise, 

Zekiyüddîn Ebî Muhammed Abdülazîm b. Abdülvahîd şeklinde 

 
49 İbn Sâbûnî, Ebû Hâmid Cemâlüddîn Muhammed b. Alî, Tekmiletü ikmâli’l-ikmâl 
fi’l-ensâb ve’l-esmâ’ ve’l-elḳâb, thk. Mustafâ Cevâd, Matba‘a’tü’l-Mecma‘i’l-
‘İlmiyyi’l-‘Irakî, Irak, 1957, s. 14. 
50 Salâhüddîn Halîl b. Aybek es-Safedî, el-Vafî bi’l-vefeyât, XIX, thk. Ahmed el-

Arnâût ve Türkî Mustafâ, Dâru İḥyaü’t-Türaṡi’l-‘Arabî, Beyrut, Lübnan, 2000, s. 5; 

Kütübî, Ebû Abdillâh Salâhuddîn Muhammed b. Şâkir, Fevâtü’l-vefeyât ve’ẕ-ẕeyl 
‘aleyhâ, II, thk. İhsân Abbâs, Dâru Ṣâdır, Beyrut, t.y s. 363. 
51 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII, s. 37. 
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geçer.52 Şezerâtü’ẕ-ẕeheb fî aḫbâri men ẕeheb, adlı eserde, Zekiyüddîn 

Abdülazîm b. Abdülvahîd b. Zâfir el-Mısrî53, Ḥüsnü’l-muḥâḍara fî 

târîḫi Mıṣr ve’l-Ḳâhira, adlı eserde,  İbn Ebî İsba‘ Abdülazîm b. 

Abdülvahîd el-Bağdâdî el-Mısrî54, Me‘âhidü’t-tanṣîṣ ‘alâ şevâhidi’t-

talḫîṣ adlı eserde ise, İbn Ebî İsba‘; Zekiyüddîn Abdülazîm b. 

Abdülvahîd b. Zâfir b. Abdillâh b. Ebî İsba‘ el-‘Advânî el-Mısrî olarak 

geçmektedir.55 İbn Ebî İsba‘ kısaca, İbn Ebî İsba‘ adıyla tanınmış ve ün 

yapmıştır. 

İbn Ebî İsba‘ın künyesi, İbn Ebî İsba‘dır. Bu künyenin kendisinin değil 

de, babasının künyesi olduğu rivayet edilmiştir.56 

İbn Ebî İsba‘ın lakabı; parmak sahibi, parmaklı anlamında zü’l-İsba‘dır. 

Bu lakap aynı zamanda, meşhur cahiliye dönemi şairi zü’l-İsba‘ el-

‘Advânî adıyla bilinen şairin lakabıdır. Cahiliye dönemi şairi zü’l-İsba‘ 

el-‘Advânî, parmağını yılan ısırdığı için bu lakapla anıldığı rivayet 

edilmiştir.57  

 
52 Kâtib Çelebi, Keşfü’ẓ-ẓunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, I, thk.  Mehmet 

Şerefettin Yaltkaya ve Rıfat Bilge, Dâru İḥyaü’t-Türaṡi’l-‘Arabiyye, Beyrût, t.y., s. 

230, 355. 
53 İbn İmâd, Ebû Felâh Abdülhay b. Ahmed, Şeẕerâtü’ẕ-Ẕeheb fî aḫbâri men ẕeheb, 

V, thk. Abdülkâdir el-Arnâût ve Mahmud el-Arnaût, Dârü İbn Keṡîr, Beyrut, 1991, s. 

265. 
54 Süyûtî, Ebû Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr, Ḥüsnü’l-Muḥâḍara fî târîḫi 
Mıṣr ve’l-Ḳâhira, I, thk. Muhammed Ebû Fazl İbrâhîm, y.y., t.y.s. 567. 
55 Abdürrahîm b. Ahmed el-Abbâsî, Ma‘âhidü’t-tanṣîṣ ‘alâ şevâhidi’t-talḫîṣ, III, thk. 

Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, ‘Âlemü’l-Kutub, Beyrut, 1947, s. 180. 
56 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 31. 
57 İbn Ebî İsba‘, Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdülvahîd b. Zafîr el-

Advânî el-Mısrî, el-Muḫtârâtü’l-fâiḳa mine’l-eş‘âri’r-râiḳa, thk. Ulyâ Selmân Avde 
el-Cevherî el-Hüveytî, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Tebûk Üniversitesi, 
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Klasik dönemde ele alınan tarih kitaplarının birçoğunda, İbn Ebî İsba‘ın 

bu meşhur şairle nesep olarak ilişkisinin var olup olmadığı rivayet 

edilmemiştir. Bazı âlimlere göre bu lakapla anılmasının sebebi; şairlik 

yönünün ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, İbn 

Ebî İsba‘ teberrüken ve ima yoluyla cahiliye şairinin lakabıyla 

anılmıştır.58 Bazı âlimlere göre ise, bunun sadece lakap benzerliği olup, 

cahiliye şairiyle nesep olarak herhangi bir nispeti yoktur.59 Sonraki 

dönemde ele alınan tercüme, tabakât ve tarih kitaplarının birçoğu ile İbn 

Ebî İsba‘ın eserlerini tahkik eden Hifnî Muhammed Şeref, böyle bir 

nispeti destekleyecek herhangi bir bilginin bulunmadığını rivayet etmiş 

ve böyle bir ilişki olsaydı, mutlaka bize rivayet yoluyla aktarılırdı, 

demiştir.60 Fakat daha sonra ortaya çıkan ve ilim dünyasına 

kazandırılan İbn Ebî İsba‘ın, el-Muḫtârâtü’l-fâiḳa mine’l-eş‘âri’r-

râiḳa, adlı eseri bu iddiaları çürütmüştür. İbn Ebî İsba‘ bu eserinde 

cahiliye şairi zü’l-İsba‘ el-‘Advânî’nin beyitlerini: “Atamız zü’l-İsba‘ 

el-‘Advânî der ki”, diye aktarır. Yine tahkiki son dönemlerde yapılan 

el-Muğrib fî ḥule’l-mağrib adlı eser de gösteriyor ki, İbn Ebî İsba‘ın 

nesebi, cahiliye şairi zü’l-İsba‘ el-‘Advânî’ye dayanmaktadır.61 

İbn Ebî İsba‘ın dört tane nisbesi bulunmaktadır. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

2013, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 28, 298; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 31. 
58 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 67. 
59 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 31-32. 
60 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 31-32; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 67. 
61 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 28, 298. 
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el-Mısrî: Bu nisbe, doğup yaşadığı ve hayatının büyük bir kısmını 

geçirdiği ve vefat ettiği şehir olan Mısır’a nispetle verilmiştir. Bu, onun 

en meşhur nisbesidir.62 

el-‘Advânî: Bu nisbe, yukarda da bahsedildiği gibi, aynı şekilde 

meşhur cahiliye şairinin de lakabıdır. Bunun, İbn Ebî İsba‘ın nisbesi 

olmadığı, lakabı olduğu da söylenmiştir.63 

el-Bağdâdî: Bu nisbe, İbn Ebî İsba‘ın seyahat ettiği Bağdat şehrine 

nisbetle verilmiştir. Bu nisbenin, ailesinin köklerine işaret ettiği, 

ailesinin geçmişte Bağdat’tan Mısır’a hicret etmiş olabileceği 

söylenmiştir.64 

el-Kayrevânî: Bu nisbe, yine İbn Ebî İsba‘ın seyahat ettiği yer olan, 

Kayrevan’a nisbetle verilmiştir.65 

 
62 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII,  s. 37; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn 
Ebî İṣba‘, s. 31-32; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 67; 

İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 18; Ahmed Teymur Paşa, Ahmed b. İsmail et-Teymur, 

Fihrisü’l-Ḫizâneti’t-Teymûriyye, Tefsîr, I, Dârü’l-Kutubi’l-Mıṣriyye, Kâhire, 1948, s. 

161-162. 
63 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s.  18; Hamûd Yûnus, en-

Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 31-32; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 67. 
64 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII,  s. 37.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn 
Ebî İṣba‘, s. 31-32; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 67.; 

İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 18. 
65 Kâtib Çelebi, Keşfü’ẓ-ẓunûn, I, s. 230; Bağdatlı İsmail Paşa, Îḍâhü’l-Meknûn fi’ẕ-

ẕeyli ‘alâ Keşfi’ẓ-Ẓunûn ‘an esmâi’l-kütüb ve’l-fünûn, I, thk. Mehmet Şerefettin 
Yaltkaya ve Rıfat Bilge, Beyrût, t.y. s. 231; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 30-31; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 67; İbn 
Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 18; Ahmed Teymur, Fihrist, I, 

s. 161-162. 
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3.2.1.2. Doğum Yeri ve Tarihi 

İbn Ebî İsba‘ın doğum tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda farklı 

rivayetler mevcuttur. Bazı kaynaklarda doğum tarihi hicri 585/1189 

şeklindedir.66 Bazı kaynaklarda ise, doğum tarihinin hicri 589 olduğu 

rivayet edilmiştir.67 Yine İbn Saîd el-Mağribî İbn Ebî İsba‘ın doğum 

tarihini hicri 588 olarak aktarmaktadır. A‘lâm adlı kitabın yazarı Ziriklî 

ise, doğum tarihini hicri 595 yılı olarak tespit etmiştir.68 Fakat bu son 

görüşte belirtilen tarihi, başka kimse rivayet etmediğinden, bunun 

muhtemel bir baskı hatasından kaynaklanıyor olabileceği söylense de 

İbn Sâbûnî, Tekmiletü İkmâl adlı eserinde bu rivayeti gün yüzüne 

çıkarmıştır. Bununla ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır: “Ben onun 

doğum tarihini sordum o ise, bana veciz biçimde kendi el yazısıyla, 

Muharrem ayının başı 595 yılı Mısır’da doğdum. Şeklinde yazdı.”69 

3.2.1.3. Seyahatleri 

İbn Ebî İsba‘ın nisbelerinden de anlaşıldığı üzere onun, İslam 

beldelerindeki birçok ilim merkezine seyahat ettiği anlaşılmaktadır. İbn 

Ebî İsba‘; Mısır, Bağdat ve Kayravan gibi yerlere seyahat etmiş ve bu 

 
66İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII,  s. 37; Kutbüddîn el-Ba‘lebekkî, 
Ẕeylü Mir’ât, I, s. 21. 
67 Kutbüddîn el-Ba‘lebekkî, Ẕeylü Mir’ât, I, s. 21; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
Muhakkikin Mukaddimesi, s. 19; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33.; 
İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 68. 
68Ziriklî, Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd, el-A‘lâm, Ḳâmûsü terâcim li-

eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ’ min’el-‘Arab ve’l-müsta‘rebîn ve’l-müsteşriḳîn, IV, Dârü’l-
‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut, 2002, s. 30; İbn Sâbûnî, Tekmile, s. 14; Safedî, el-Vafî, XIX, 

s. 5; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 363. 
69 İbn Sâbûnî, Tekmile, s. 14. 
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yerlerle anılmıştır. Bu yerlerin fiziki durumuna bakıldığında, onun civar 

yerlerden de ilim tahsil edebileceği veya ondan faydalanmak 

isteyenlerin olabileceğini söylemek zor bir ihtimal değildir.70 

İbn Ebî İsba‘in, Eyyûbî devletinin Şam Melik’i, Melik Eşref Mûsâ b. 

Muhammed el-Âdil Ebî Bekr Muhammed b. Eyyûb [ I. Adil’in oğlu 

(578-635)] hakkındaki övgü dolu mısraları, onun İslam beldelerini 

ziyaret ettiğinin bir delilidir. Melik Eşref Mûsâ’nın, ilme ve ilim ehline 

saygı duyan, onları gözeten ve onlarla oturup kalkan biri olduğu rivayet 

edilir.71 İbn Ebî İsba‘, onu ziyaret etmiş ve şu mısralarla övmüştür: 

ْنَكََوَاْلتََطَمَاْلبَْحرَ اَمَ الَحيََ ْنََحياٍَءَم   

َراضَ  ََلح َم  ْسر٬َاْلم  َهاَك  ظ  ف يَلََواح   

ْحرَ  الس   وَسىََوََصْنعَت هَ  ْنَم  َفَم   َعَواط 

ودًاَفَقَدَْبََكى  فََضْحَتَاْلَحيَاََوَاْلبَحَرَج 

ََوَأَْعي نَ  َحاح  ََمعَان يَهاَص   ٔعي ون 

َ حر  َيَالس   مَْه  ْبَِل   ٍئََجاَءَيَْبتََفَأَْعج  َير  غ   

“Cömertlikte okyanus ve yağmuru utandırdın.  

Yağmur ve deniz, senden hayâ edip ağladı ve dövündü. 

Bazı gözler vardır ki, bakışları düzgündür.  

Bazı gözler ise; hastalıklıdır ve bakışlarında felaket barındırır. 

İşte bu şaşılacak bir sihirdir.  

 
70 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 32. 
71 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VI, s. 300; Makrîzî, es-Sülûk, I, s. 296; 

Abdülkâdir Nuaymî, ed-Dâris fî târîḫi’l-medâris. II, s. 292; Ziriklî, el-A‘lâm, VII, s. 

327,328. 
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Mesleği sihir olanın, Musa’dan ihsan istemesine şaşılır.”72 

İbn Ebî İsba‘ Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserinde, Melik Eşref Mûsâ ile 

amcasının oğlu Melik Zâfir Hızır b. Yûsuf b. Eyyûb’un, Habur ve Fırat 

nehrinin kesiştiği yerde buluştuklarını nakleder. İbn Ebî İsba‘ bu 

buluşmayı şu mısralarıyla dile getirir: 

ْضَرَا َقَدَْلَق َيَاْلخ  وَسىَف يه  يَف َرات نََا أَلَْمَتََرَم  ََشاط  َاْلبَْحَرْين   َغدًاََمْجَمع 

 “Yarın, iki denizin (Dicle ve Fırat) birleştiği yer olan Fırat’ın kıyısı, 

buluşma günüdür.  

Görmedin mi? Orada Mûsâ ile Hızır buluştu.”73 

İbn Ebî İsba‘, Melik Eşref Mûsâ ile kardeşi Melik Kâmil’in Mısır’da 

buluşmalarını şu dizelerle dile getirmiştir: 

َلَْيلَةَ  َ؟أَْهل  ََعادََب َهاَالدَّْهر  ْسَراء  اِْل  دٍَ  َحمَّ وَسىَقَدَْأَتَىَل م  ََوَم   تَق ول 

“Asırlar sonra Mûsâ’nın,  

İsra gecesinin sahibi Muhammed’i, görmeye geldiğini mi söylersin?”74 

 
72 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 614, 615; Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-
tanṣîṣ, IV, s. 180; Bustânî, Mu’allim Butrus b. Bûlus, Kitâb Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, 

Beyrut, 1816, s. 246. 
73 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 503, 504. 
74 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 504. 
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İbn Ebî İsba‘ın gerek Melik Eşref’e yakınlığı, gerek amcasının oğluyla 

münasebeti ve yine tarih kitaplarının ona nisbet ettiği mekânlar, onun 

birçok İslam beldesine seyahat ettiğini ortaya koymaktadır.75 

3.2.1.4. Vefatı 

Eski kaynakların çoğu İbn Ebî İsba‘ın, hicri 654 yılında vefat ettiğini 

bize rivayet eder.76 Bedâ’i‘u’z-zuhûr fî veķâ’i ‘u’duhûr eserin müellifi 

İbn İyâs, onun vefat tarihini hicri 653 yılı olarak aktarmıştır.77 

Dönemin birçok âlim ve şairi, İbn Ebî İsba‘ın vefat ettiği günü, matem 

günü ilan etmişlerdir. Ardından ona mersiyeler dizmişlerdir. Afîfuddîn 

et-Tilmisânî (690/1290), Ebû Hüseyn el-Cezzâr (679/1230), Sirâc el-

Verrâk (695/1295) bu âlimlerden bazılarıdır. Örneğin Sirâc el-Verrâk 

ardından şu mersiyeyi söylemiştir: 

الشُّعََراءَ  َوَسي  دَ  َالنَُّحاةَ   َمل ك 

َقَاف يَةًََوت ْلَكَل َراءَ ل ل دَّال   

ثَاءَ  َر  ْفَب نَْظم   إ ذَْك ْنَتَلَْمَتَْنص 

َل لط ائ يَبَْعدََلطَّائ َي ْكَرْين   ذ 

ََوقَدَْأَتَانَاََراث يًَا  َماذَاَأَق ول 

هَ َرثَيَاَكَ َفََهذ  يم  َالنَّظ  ب الدُّر    

عاًَ ََمدَام  يَاَنَثَْرَاْلعَق يق   َوتََوخَّ

لٍَ  يَاََمْنََطَوىَب فََضائ ٍلََوفََواض 

 
75 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 32. 
76 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII, s. 37; Kutbüddîn el-Ba‘lebekkî, 
Ẕeylü Mir’ât , I, s. 21; Ziriklî, el-A‘lâm, IV, s. 30.; İbn Sâbûnî, Tekmile, s. 14; Safedî, 
el-Vafî, XIX, s. 5; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 364. 
77 Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, I, s. 293. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 46 

 

ََماَءَب َكائ َي َاْستَْعذَْبت   َصبًّاَقَد 

َالشُّعََراءَ ْمَتَق يَاَمةََفَلَقَدَْأَقََ  

ََمَودَّةًَ  َغادَْرتَن يََوأَنَاَاْلَحب يب 

َهللا َفََ ْيَضََعَطائ هَ فََسقَاَكَفَْضل   

“ Ne denilebilir ki! 

Nahivcilerin ve şairlerin efendisinin taziye haberi geldi. 

Sana olan ağıt,  

Aslında nazmın ve kafiyenin incisinedir. 

Akikten nesir, gözyaşına boğuldu. 

Çünkü daha önce böyle bir felaket görmemişti. 

Ey iyilikleri kuşanan! 

Ve ey Kötü hasletlerden beri olan! 

Beni terk ettin. Hâlbuki ne kadar da seni seviyor ve seninle dosttuk. 

Döktüğüm gözyaşlarıyla ızdırap çektim. 

Allah seni, lütuf ve keremiyle mükâfatlandırsın! 

Sen, şairlerin kıyametini kopardın.”78 

 
78 Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, IV, s. 181-182. 
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İbn Ebî İsba‘ın ardından onu tavsif eden isimlerden biri de, Ebû 

Muhammed Abdülaziz’dir.  O, duygularını şu mısralarla dile 

getirmiştir: 

َاْلقَدَرَ  يَب ه  يًاَب الَّذ يَيَْجر   َوَراض 

رَ  ْقتَد  َم  يه  َب َماَيَْقض   قََضىََعلَْيه 

ََعلَىَاْلبَْلَوىََوََلََوَزَر ين  َي ع   َعْون 

هَ  َيَْصَطب رفَه َوََحتْفَ َحْوبَاؤ  َاْْلْنف   

ْصَطب راًَ َم  ْحَمن  يَل لرَّ َأَْمر   فََوْضت 

َإ ذََا يف  ع  الضَّ َاْلعَْبدَ   َوَماَالَّذ يَيَْصنَع 

ََوََلَ تَْجد يََعلَْيه  يلَةَ  ح   َوَماَلَهَ 

ْرََوإ نََجَزْعتََ  إ ْنَيَْصَطب ْرََطائ عًاَي َؤج 

“Hâlimi Rahman’a arz ettim. 

Kaderden gelene sabredip razı oldum. 

Her şeye gücü yeten Allah’ın yazdığına,  

Âciz kulu ne edebilir ki! 

Belalara karşı, kula fayda verecek, 

Ve onu defedecek hiçbir şey yoktur.  

Eğer kadere razı olup sabrederse, ecre nail olur. 

Eğer kıvranırsa, buna mecbur katlanacaktır.”79 

 
79 İbn Sâbûnî, Tekmile, s. 14. 
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3.2.2. Şahsiyeti 

Tarih ve tabakat kitaplarında, İbn Ebî İsba‘ın çocukluk ve gençlik 

yıllarına ait herhangi bir bilgiye rastlamamaktayız. Onun edebî 

şahsiyetinin oluşumunda sosyal, kültürel veya farklı bir durumun etkili 

olduğuna dair bir bilgiye de sahip değiliz. Onu benzersiz bir belağatçı, 

dilci ve şair yapan bir hayat serüveninden de haberimiz yok. Yine 

eğitim hayatını ve kimlerden ders aldığını da bilmiyoruz. Fakat tüm 

bunlarla beraber, onun eğitim hayatı ve belağatçı kimliği hakkında 

söylenebilecek değerli bilgilere sahibiz. Onun, Mısır’ın 

medreselerinden ilim tahsil etmiş olabileceği tabiidir. Yetiştiği siyasi, 

sosyal ve kültürel durum, nasıl bir ortamda yetiştiğinin ipuçlarını 

vermektedir. Kaynaklar onun meşhur bir şair, usta bir edebiyatçı, fakih, 

dilci ve muhteşem bir belâgatçi olduğunu bildirmektedir. Cemâluddîn 

Ebû Hüseyn el-Cezzâr, (679/1280) Fustat’ta şair iken, İbn Ebî İsba‘, 

Kahire’nin en önde gelen şairlerinin başında yer alıyordu, rivayetini 

tarihçiler nesiller boyunca aktarmaktadır.80 

Dönemin birçok edebiyatçısı, onun rahle-i tedrisinden geçmiştir. İbn 

Fazlullâh’ın: “Mısır’ın bize ulaşan tanınmış şahsiyetlerinden biri var ki, 

o bir, bine bedeldir; o da, İbn Ebî İsba‘dır.”81 Ayrıca “Mısır için Nil’in 

önemi neyse, şiir için de İbn Ebi İsba’ın önemi odur” şeklindeki sözler, 

onun ilmi şahsiyetini anlatan en meşhur ifadelerdendir. Kelimeler ve 

 
80Abdüllatîf Hamza, el-Ḥaraketü’l-fikriyye s. 257.; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
Muhakkikin Mukaddimesi, s. 19-20.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 

33-36; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 68. 
81 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 347. 
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şiirin onun anlatımıyla değer bulduğu ve en isabetli anlamını bulduğu 

ifade edilmiştir. 82 

Bu dönemde ve Kahire’de birçok medrese olmakla beraber, İbn Ebî 

İsba‘ın nerede ve nasıl eğitim aldığıyla ilgili bize ulaşan herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. Onun, kimden ve ne şekilde eğitim aldığı ile 

ilgili elimizde bir kanı yok. Yine ilim için başka beldelere gidip 

gitmediğini bilememekteyiz. Bununla beraber, edebiyatçıların saygı 

gösterdiği, dilcilerin ve fakihlerin yazılarında ona işaret ettiği ve 

belağatta ismi anılmadan söylenen sözün kıt kalacağı aşikârdır. Böyle 

bir âlimin nerede ve kimlerden ders aldığını tahmin etmek zor değildir. 

İbn Ebî İsba‘ın başka beldelerdeki kişiler için söylediği şiirlerden ve 

ona nispet edilen nisbelerden anlıyoruz ki, o, ilim tahsili ve öğretim 

amaçlı birçok civar beldeye seyahatte bulunmuştur. Daha fazla bilgi 

vermek için ise, telif ettiği kitaplara bakmamız yeterlidir. 

İbn Ebî İsba‘ın, kendinden önceki âlimlere ve onların yazdıklarına tanık 

olduğunu eserlerinde görmekteyiz. O, birçok yerde onların eser ve 

görüşlerini aktarmış ve onlara değinmiştir. Onun, en çok etkilendiği ve 

görüşlerini aktardığı isimler şunlardır: Abdülkâhir el-Cürcânî, İbn 

Kudâme, Ebû Temmâm, Zemahşerî, Fahreddin er-Râzî, İbn Sinân el-

Hafâcî. Aynı şekilde, birçok ilim ehli ondan etkilenmiş ve onun 

 
82Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33-34; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 70; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 24-26. 
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görüşlerini aktarmıştır. Ondan istifade eden ve onun görüşlerinden 

etkilenen önemli şahsiyetler şunlardır: Kazvînî, Suyûtî, Nüveyrî.83 

İbn Ebî İsba‘ın kimden ve ne şekilde ilim tahsil ettiği bize aktarılmasa 

da, İslam’ın en parlak dönemindeki medreselerden ve âlimlerden ders 

aldığını söyleyebiliriz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîru’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-

Ḳur’ân adlı eserlerinde, dönemin meşhur edebiyatçısı ve şairi, et-Tifaşî 

ile görüştüğünü ve bedi’ ilmi konusunda onunla fikir teatisinde 

bulunduğunu ve onu etkilediğini aktarmıştır.84 O, sadece öncekilerin 

görüşlerini aktarmamış, aynı zamanda onları tenkide tabi tutmuştur. 

Onun, eskilerin görüşlerini bir araya toplayıp tartışması, tahlil etmesi 

ve eleştirmesi, nasıl bir ilmi tahsilden geçtiğini göstermektedir. 

İbn Ebî İsba‘ın ilmi düzeyine gelince, eserleri, onun ne derece bir 

edebiyatçı ve belâgatçı olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde 

şiirlerine göz atan biri, onun nasıl yoğun ve ince bir fikre sahip 

olduğunu hisseder. O, önceki âlimlerin bedi’ ilmiyle ilgili görüşlerini 

toplayıp, onları tahlil etmiş, sınıflandırmış ve onlara yenilerini 

eklemiştir.  

Çevredeki birçok ilim talebesi, yazdıklarını onun onayından geçirir ve 

onunla tashih ederlerdi. Örneğin meşhur şair Cemâluddîn Ebû Hüseyn 

el-Cezzâr, henüz yaşı ufakken birkaç beyit kaleme almış, babası da onu 

 
83 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33-34; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 70; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 24-26 
84 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 13; İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 91 
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alıp zamanın şairi olan İbn Ebî İsba‘ın yanına götürmüş ve şöyle demiş: 

“Efendim! Bu çocuk, birkaç beyitlik şiir karalamış, ben de onu size 

göstermek istedim.” İbn Ebî İsba‘: “Çocuğa, haydi oku!”, der.  Çocuk 

şiirini okur. O da der ki: “Harika söyledin,  َام ََمل يح  Vallahi, sen َوَّللاَّ َإ نََكََعوَّ

derin bir deryasın.” Böylece babası ve oğlu sevinir. Birkaç gün sonra 

babası yemek yapıp, İbn Ebî İsba‘a gönderir. Der ki, neden böyle bir 

şey yaptın? Babası: “Bu, oğluma yaptığın iltifatın karşılığıdır.” O da der 

ki: “Ben ona iltifat etmedim ki.” Babası: “Ona, sen derin bir deryasın 

demedin mi?” İbn Ebî İsba‘ der ki: “Bununla bir denizden diğerine 

geçiş yaptığını kastettim.” Bunu duyan baba ve oğlu, onun ilmi 

karşısında hayretlerini ifade ederler. İlk dersini bu şekilde tamamlayan 

bu çocuk, daha sonraları Mısır’ın ünlü şairi olur.85 

Bu dönemde, edebiyatçılar arasında düzenlenen söyleşilere İbn Ebî 

İsba‘ın da dâhil olması ve son sözün ona arz edilmesi, onun nasıl bir 

konuma sahip olduğunun kanıtıdır. Bir defasında edebiyatçılar, gezgin 

tarihçi, Nûreddîn Alî b. Saîd’in Kahire’ye gelmesinin onuruna mesire 

alanında yemek ziyafeti düzenlemişlerdi. Onların arasında, şair Ebû 

Hüseyn el-Cezzâr da vardı. Bu şair, ayağıyla orada bulunan nergis 

çiçeğini ezince, oradaki bir diğer şair Nâsiruddîn Hasan b. en-Nakîb 

şöyle bir mısra söyler: 

لَ أَْنَتَطأَْْلْعي َنَب اْْلََ ْرج  َي  َماَتَْستَح  س  َئَالنَّْرج   يَاََواط 

 
85 Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, IV, s. 278; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 68, 69. 
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“Ey nergis çiçeğine basan! 

Hiç utanmaz mısın, ayaklarınla bastığın gözlere?” 

Daha sonra edebiyatçılar bu mısra üzerinde atışırlar. Son olarak söz İbn 

Ebî İsba‘a arz olunur. O da, onlara şu mısralarla cevap verir: 

اْْلَْكَحلَ  َشإَ  َالرَّ ْحنَقًَا٬َدَْعن يفَقَاَلَ َعلَيَل َحاظ  لَْمَأََزْلَم   

“(Nergis çiçeği) Dedi ki: Bırakın beni, 

Siyah geyiğin şakağında telef olayım.”86 

İbn Ebî İsba‘ın belağat ilminde ve bu ilmin seçkinleri katında üstün bir 

yeri vardı. Birçok dalda, sanatı ve sözü olan biriydi. İşte onun bu 

yeteneği ve gayreti, onu binlerin içinde bir yapmıştı. 

İbn Ebî İsba‘ı belâgatçılar arasında üstün kılan meziyeti, onun önceki 

eserleri iyi bir toplayıcı ve iyi bir tahlil edici olmasıdır. O, eskilerin bu 

görüşlerini tenkide tabi tutmuş, hoşuna gitmeyen veya müsemmaya 

uygun olmayan isimleri değiştirmiştir. Örneğin İbn Ecdâbî’nin, babları 

sıralarken kullandığı “Tesbiğ” ve “Teşri‘” isimlerini beğenmemiş, 

onların yerine, müsemmaya uygun olması adına, “Teşâbühü’l-etrâf” ve 

“Tev’em” başlıklarını kullanmıştır.87 

 
86 Alâüddîn İbn Abdillâh el-Bahaî el-Gazûlî, Meṭâli‘u’l-Büdûr fî menâzili’s-surûr, I, 

Maṭba‘atü İdâreti’l-Vaṭan, Mısır, 1882, s. 102, 103; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn 
Ebî İṣba‘, s. 34. 
87 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 71. 



53 | Mustafa İBİŞ                                                                     İBN EBÎ İSBA‘IN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

 

İbn Ebî İsba‘, Kur’ân-ı Kerîm’in edebi sanatlarıyla ilgili birçok görüşte 

bulunmuştur. Örneğin: 

نك ْمََولَْوَتََواَعدتَّمَْ َأَْسفََلَم  ْكب  ََلَْختَلَْفت ْمَف يَإ ذَْأَنت مَب اْلع دَْوة َالدُّْنيَاََوه مَب اْلع دَْوة َاْلق ْصَوىََوالرَّ

أَْمراًَ  َ َيََّللا  نَل  يَْقض  ََولَك  يعَاد  ََعنَبَي  نٍَةََي  ََكاَنََمْفع وَلًَل  يَْهل َكََمْنََهلََكََعنَبَََاْلم  نٍَةََويَْحيَىََمْنََحيَّ

ََعل يم َ يع  ََلََسم  ََّللا   َوإ نَّ

“Hani siz vadinin (Medine’ye) yakın tarafında; onlar uzak tarafında, 

kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki), 

şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, (durumu fark edince) 

sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (savaşa yanaşmazdınız). Fakat 

Allah, olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle 

yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. 

Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve bilendir.” (el-Enfâl 8/44). Bu ayette, 

“İstidrâk” sanatını tespit etmiş, ayrıca burada on dört edebi sanatın 

varlığından bahsetmiştir.88 

وك ْمَإ َلََّأَذًىََوإ نَي قَات ل وك ْمَي َولُّوك م َ ونََلَنَيَض رُّ اْلَد بَاَرَث مَََّلََي نَصر   

“Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle 

savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara 

yardım da edilmez.” (Âli-İmrân 3/111). Bu ayet-i kerimede, nahivci ve 

tefsircilere karşı çıkmış, burada “Tevhîm” sanatının varlığına 

 
88 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 71. 
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değinmiştir. Bunun gibi pek çok ayette farklı edebi sanatların 

varlığından bahsetmesi, onu ön plana çıkaran başka bir meziyetidir.89 

İbn Ebî İsba‘, ayetlerin maksadına uygun olacak manayı bulmaya 

çalışmıştır. Hem ayet ve şiirlerin zahirinin, belâgat ve zevke hitap 

etmesi gerektiğini düşünmüş ve buna uygun edebi sanatlardan 

bahsetmiş, hem de mananın akla hitap etmesi gerektiğinden söz 

etmiştir. Bazı yerlerde müfessirlerin, ayetlerin sibak ve siyakına uygun 

anlam vermediğinden dolayı onları eleştirmiştir. Bazen de kendi 

üslubunun, dil kurallarına aykırı olmadığını adeta nahivcilere 

öğretircesine delilleriyle izah etmiştir. Bunun için her sözü tekrar 

gözden geçirmiş, farklı edebi sanatların peşine düşmüştür.90 

İbn Ebî İsba‘, önceki şairlerin beyitlerini aktarır ve bunlardan hoşuna 

gidenleri kendi mısralarıyla sürdürürdü. Örneğin İbn er-Rûmî’nin şair 

ve şiir kritiğini yaparken söylediği aşağıdaki beyitlerini kendi beytiyle 

devam ettirmiştir. 

İbn er-Rûmî: 

ََمْسد ودٍَ ن  يَغْير  َم  ْنَفَم َاْلَحال  يب ك مَْ لك  اَيَر  يََعمَّ فَم  دَادَ  الس    َسدََّ

 “Hatalarınız için kilit vuruldu ağzıma. 

Fakat hal diline, nasıl gem vurulsun?” 

 
89 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 71. 
90 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 71-72. 
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İbn Ebî İsba‘: 

َ ٍرََعْنَمََأَْهَجىَل ك ل   قَص   ق َيم  ْنط  وَرت ي  ََضر  اَل َسان  َأَمَّ  َهْبن يََسَكتُّ

“Farzet ki! Sustum. 

Fakat hal dilim, mantığa yatmayan her noksanı hicvetmeyecek mi?” 

İbn Ebî İsba‘, İbn Rûmî’nin beytinde on dört edebi sanat dalının 

olduğunu, kendi beytinde ise, on yedi tane olduğunu söyleyip bunları 

teker teker saymıştır.91 Sadece tek bir mısrada on yedi edebi sanatı icra 

etmesi, onun bedî‘ ilminde ne derece otorite olduğunu göstermektedir. 

İbn Ebî İsba‘, taklitçi gelenek metodunu sürdürmemiş, hiçbir sözü 

rastgele nakletmemiştir. Bütün sözleri tahlile tabi tutmuş, bazende bu 

sözleri sert bir şekilde eleştirmiştir. Hoşuna gideni sözleri de 

beğenmekten geri kalmamıştır. Bazen de nahivci, müfessir veya şairle 

söz düellosuna girmiş, onların deliline delille karşılık vermiştir. Kendi 

görüşünü desteklemek adına birçok delil ve mantıki bilgiler ileri 

sürmüştür.  

ََ ع ََّللا  َّللا  ََوَمنَي ط  د ودَ  يَنَف يَهاََوذَل َكََت ْلَكَح  ََخال د  نَتَْحت َهاَاْلَْنَهار  يَم  َجنَّاٍتَتَْجر  ْلهَ  ي دْخ  ََوَرس ولَهَ 

ََ ََّللا  يم ََوَمنَيَْعص  َاْلعَظ  ينَ اْلفَْوز  ه  َمُّ َعذَاب  نَاًراََخال دًاَف يَهاََولَهَ  ْلهَ  ي دْخ  د ودَهَ  ح  َويَتَعَدََّ ََوَرس ولَهَ   

“İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve 

Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde 

ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de 

 
91 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 483-484. 
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Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, 

Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı 

bir azap vardır.” (en-Nisâ 4/13-14). 

İbn Ebî İsba‘, bu ayetlerle ilgili olarak şu izahatta bulunmuştur: “Bazı 

müfessirlere göre, ََين  kelimesindeki zamirin çoğul gelmesinin َخال د 

sebebi, Allah’ın emirlerine uyan her kişi bu müjdeye nail olur, 

anlamındadır. َخال دًا kelimesindeki zamirin tekil gelmesinin sebebi ise, 

isyan edene uymamak gerektiğini açıklamak içindir. Bazı müfessirlere 

göre ise, zamirin çoğul gelmesinin nedeni, kelamın nazmına uygunluk 

içindir. Bu görüş, birinciye göre daha isabetlidir.” İbn Ebî İsba‘ bu 

görüşlerden sonra kendi görüşünü şöyle açıklar: “Birinci kelimedeki 

zamirin çoğul gelmesinin sebebi, dereceleri farklı da olsa, her cennete 

giren orada ebedi kalacaktır, anlamındadır. Diğer ayetteki zamirin tekil 

gelmesinin nedeni ise, ateş ehli tek bir fırkadır, anlamındadır.”92 

İbn Ebî İsba‘, Kur’ân’da şiirin varlığını inkâr etmiş ve bunu savunanlara 

reddiyeler vermiştir. Bunlara, “eş-Şâfiye fî ‘lmi’l-kâfiye” ile “el-Mîzân 

fî’t-tercîḥ beyne kelâmi Ḳudâme ve ḫuṣûmih” adlı eserlerinde gereken 

reddiyelerin verildiğini söylemiştir. Fakat bu eserleri, günümüze kadar 

ulaşamamış veya tespit edilememiştir.93 

İbn Ebî İsba‘ın Taḥrîrü’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı kitaplarını 

inceleyen biri, onun ne derece geniş bir kültüre sahip olduğunu 

gözlemler. Eserlerinde birçok farklı sanat dallarını görmek 

 
92 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 130-131. 
93 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 166-167. 
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mümkündür. Burada belâgat, tenkit, nahiv, fıkıh ve tefsir konularına 

değinmiş ve farklı görüşler serdetmiştir. Beğenmediği kişilerin 

görüşlerini eleştirdiği gibi, beğendiklerinin de hakkını vermekten geri 

durmamıştır. Örneğin, kendi döneminin fakihlerinden Takiyyüddîn 

Muhammed b. Alî b. Vehb el-Kuşeyrî’yi şöyle övmüştür: “Bu 

zamanda, onun gibi zeki ve bilgili birine rastlamadım. Ona Kur’ân-ı 

Kerîm’den şu ayeti sordum:  

ف يَهاََ َلَهَ  نَتَْحت َهاَاْلَْنَهار  يَم  يٍلََوأَْعنَاٍبَتَْجر  نَنَّخ  م   َجنَّةَ  أََحد ك ْمَأَنَتَك وَنَلَهَ  َأَيََودَُّ نَك ل   م 

اْلكَ  ََوأََصابَهَ  َفَاْحتََرقََالثََّمَرات  َنَار  َف يه  عَفَاءَفَأََصابََهاَإ ْعَصار  ض  يَّةَ  ذ ر   ََولَهَ  لَك م َْتََكذَل َكَي بَي  نَ بَر   َ ََّللا 

ونََ َلَعَلَّك ْمَتَتَفَكَّر   اآليَات 

“Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip 

bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan 

bir bahçesi olan; himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip 

kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırım) bir kasırga vursun da 

orası yanıversin? Allah, düşünesiniz diye size ayetlerini böyle 

açıklıyor.” (el-Bakara 2/266). Ben bu ayetin belağatına dair on farklı 

sanat dalını tespit etmişken O, yirmi dört sanat dalından bahsedip 

bunları bana teker teker açıkladı.”94 

İbn Ebî İsba‘ın övgüsünden nasibini alan bir başka bilgin ise, muasırı 

Kâdî es-Saîd b. Senâüllmülk’tür. İbn Ebî İsba‘ onu, belağatın 

bilinmeyen inceliklerine vakıf biri, şeklinde tarif etmiştir. Yine övgüyle 

 
94 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 249- 250. 
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bahsettiği diğer bir isim ise, Kâdî el-Fazl Abdürrahîm b. Alî el-

Beysânî’dir.95 

İbn Ebî İsba‘ın tarih, edebiyat ve tabakat kitaplarında birçok şiiri 

bulunmaktadır. Eserlerindeki şiirlerin, edebi sanatla süslendiğini hem 

edebiyatçılar, hem de kendisi söylemiştir. Zamanın Meliki, Eşref 

Mûsâ’ya dizdiği kasidenin ilk beytinde, on altı edebi sanat kullandığını 

söylemiştir. Ona göre şiir, titizlikle seçilmiş zarif lafızlarla örülü 

olmalıdır ve ifade ettiği manayı da şeffaf bir cam fânus gibi 

yansıtmalıdır.96 

3.2.3. Eserleri 

İbn Ebî İsba‘, vefatından sonra geride birçok kıymetli eser bırakmıştır. 

Bu eserler; belagat, tenkit, Kur’ân ilimleri ve benzeri diğer farklı 

alandaki çalışmalardır. Çalışmalarına bakıldığında, İbn Ebî İsba‘ın çok 

yönlü bir ilme sahip olduğu görülecektir. Eserlerini sadece eskilerin 

çalışmalarından derlememiş, aksine her kelimeyi özenle seçmiştir. Bu 

da, müellifimizin bu işe ne derece emek verdiğinin kanıtıdır. Bu 

kıymetli eserlerden bir kısmı günümüze ulaşıp yayımlanmış, bir kısmı 

ise kütüphanelerde olup henüz yayımlanmayı beklemektedir. Diğer bir 

kısmı ise, maalesef, günümüze dek ulaşmamış veya bunlara 

rastlanılamamıştır. 

 
95 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 513, 616. 
96 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 614. 
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3.2.3.1. İbn Ebî İsba‘ın Basılmış Eserleri 

3.2.3.1. (1) Taḥrîrü’t-taḥbîr fî ṣınâ‘ati’ş-şi‘r ve’n-nes̱r ve 

beyâni i‘câzi’l-Ḳur’ân 

İbn Ebî İsba‘, bu eseri, Fakîh Kâdî Şerefüddîn Ebû Hüseyn b. Kâdî 

Celâlüddîn Mükerrem Ebû Hasan Musâ b. Hasen b. Senâülmülk’ün 

isteği üzerine yazmıştır. O, bu isteği şöyle dile getirmiştir: “Sözünü 

kıramayacağım biri bana bedî‘ ilmiyle ilgili bir kitap yazmamı emretti.” 

Deyip yukarıdaki âlimin ismini zikretmiş ve onu mısralarıyla 

övmüştür.97 Eserin adı; şiir, nesir ve Kur’ân’ın icazı sanatında yazılan 

kitapların hülasası, anlamındadır. 

Taḥrîrü’t-taḥbîr kitabı, İbn Ebî İsba‘ın en önemli eseri sayılmaktadır. 

İbn Ebî İsba‘, kendi dönemine kadar ulaşan belağatın bütün renklerini 

kitabına yansıtmıştır. Kitap, belâgat için delil gösterilen birçok ayet, 

hadis ve şiir içermektedir. Ona göre belağatın ana gayesi, Kur’ân’ın 

icazını isbat etmektir. Bunu da, şiirden ve nesirden deliller getirerek 

yapmıştır. Kitapta,  çoğu kez önceki âlimlerin görüş ve delillerini tenkit 

etmiştir. Kitabın, sadece rivayete dayanmaması ve serdedilen görüşleri 

kritiğe tabi tutması, onu diğer kitaplardan ayıran en belirgin 

özelliğidir.98 

İbn Ebî İsba‘ burada, bedî‘ ilminin bütün türlerini toplamıştır. Bedî‘ 

ilmi için, usuller ve fürûlar tespit etmiştir. Kitapta otuz adet usul konusu 

 
97 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 93. 
98 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 54-56. 
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belirlemiştir. Bunları, İbn Mu‘tez’in el-Bedî‘ ve İbn Kudâme’nin 

Naḳdu’ş-şi‘r adlı kitaplarındaki usullerden seçmiştir.99 Altmış beş tane 

de fürû konusu seçmiştir. Bunları da daha sonraki âlimlerin ortaya 

çıkardığı konulardan belirlemiştir. Kendisi de daha önce tespit 

edilmediğini düşündüğü otuz konu belirlemiştir.100 Bunlardan 

bazılarını da müsemmaya uygun olsun diye adını değiştirmiştir.101 

İbn Ebî İsba‘, eserinde ele aldığı konularda, önce konu başlıklarının 

terim ve lügat anlamlarını açıklamış ve ismin müsemmâya 

uygunluğundan bahsetmiştir. Daha sonra, ismin müsemmâya uygun 

olmadığını düşündüğü yerde ise, lügat manasına itiraz etmiş, eskilerin 

görüşlerini eleştirmiş ve uygun gördüğü ismi belirlemiştir. Bazen de 

farklı görüşlerin arasını birleştirmiştir. Birbirine karıştırılan konuları 

ayırmıştır. Görüşlerini Kur’ân ayetlerinden, hadislerden, şiirlerden, 

atasözlerinden ve hikmetli sözlerden delillerle ispat etmeye çalışmıştır. 

Bu delilleri gerekçeleriyle açıklamış ve zaman zaman da eleştirmiştir. 

Ona göre bedî‘ ilminin asıl gayesi, Kur’ân’ın ulvi manalarını ortaya 

çıkarmaktır.102 

İbn Ebî İsba‘ bu kitabında, ayetlerin ve sûrelerin birbiriyle olan 

uyumunu ispat etmeye çalışmıştır. Sûrelerin uyumundaki ihtişama, 

 
99 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 83. 
100 Bunun gerçekte böyle olmadığını, bunların daha önceki âlimler tarafından 
zikredildiği görülmektedir. Bkz: İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 56; Avâtif bint Sâlih b. Sâlim el-Harbî, el-Bedî‘ beyne İbn Ebî İṣba‘ 
el-‘Advânî el-Mıṣrî ve’l-Ḫaṭîb el-Ḳazvînî, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Ümmülkurâ Üniversitesi, 2005, s. 33. 
101 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 65. 
102 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 57. 
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ayetlerin harflerindeki ve kafiyelerindeki ses musikisine, ayetlerin ve 

sûrelerin sonlarındaki güzelliğe dikkat çekmiştir. Kur’ân’ın lafzı, 

terkibi, fesahatı ve ahengi hakkında açıklamalarda bulunmuştur.103 

İbn Ebî İsba‘, Kur’ân’daki ayetlere ve bunların delaletine değinmiştir. 

Kur’ân’daki lafızların ve terkiplerin birbirleriyle olan uyumundan 

bahsetmiştir. Böylece bazı edebiyatçıların, Kur’ân’daki bu ahenk ve 

uyumun muhteşemliğini görüp Kur’ân’da da şiir vardır, dediklerini 

aktarmıştır. Kur’ân’ın, edebiyatın en güzel sıfatlarını içerdiğini ve 

Kur’ân’ı muciz kılan şeyin de bu olduğunu söylemiştir. Ona göre, 

Kur’ân’ın yalın olmasının yanında lafzındaki ve manasındaki derin 

öğretiler, onu okuyanın sonsuza dek ondan zevk almasını sağlamıştır. 

Bu yalınlık, içinde edebi sanatın sırlarını barındırmaktadır. Lafız ve 

mana beraber insanın ruhuna dökülerek, sanki Kur’ân kulağa değil de 

kalbe akıyor. Bu şekilde beşeriyet yaratıcısına ulaşıyor.104 

İbn Ebî İsba‘, kitabında eski kaynaklara müracaat ettiğini söylemiş ve 

kırk kadar kaynaktan bahsetmiştir. Bunlardan bazıları sadece belâgat ile 

ilgili çalışmalar iken, bazısı ise, belâgat ilmiyle ilişkisi olan diğer 

çalışmalardır. 

İbn Ebî İsba‘, “Taḥrîrü’t-taḥbîr fî ṣınâ‘ati’ş-şi‘r ve’n-nes̱r ve beyâni 

i‘câzi’l-Ḳur’ân” adlı kitabının telifini hicri 640 yılında bitirmiştir.105 

 
103 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 57, 58. 
104 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 57, 58. 
105 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 57. 
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Bu eser, ilk olarak 1383/1963 yılında Hıfnî Muhammed Şeref 

tarafından tahkik edilip yayımlanmış ve ilim dünyasına 

kazandırılmıştır. 

3.2.3.1. (2) Bedî‘u’l-Ḳur’ân 

İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabını, başka bir eseri olan Taḥrîrü’t-

taḥbîr kitabından ayırmış, müstakil bir eser haline dönüştürmüştür. 

Aynı zamanda İbn Ebî İsba‘ın bu eseri,  Beyânü’l-burhân fî i‘cazi’l-

Ḳur’ân adlı eserinin tamamlayıcısı niteliğindedir.106 

İbn Ebî İsba‘ bu eserinden şöyle bahsetmektedir: “Bu kitap, usul ve fürû 

konularına yapılan ilavelerle beraber yüz yirmi altı baptan 

oluşmaktadır. Bunların hepsi Taḥbîrü’t-taḥrîr107 kitabımda mevcuttur. 

Aynı şekilde, Beyânü’l-burhân fî i‘cazi’l-Ḳur’ân kitabını yazınca, bu 

kitabın tamamlayıcısı olacak ve Kur’ân-ı Kerîm’in bedî‘ konularını 

içeren bir kitaba ihtiyaç duyulduğunu hissettim. Böylece bu kitaptaki 

konuların sayısı yüz seksene ulaştı.”108 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabının ismi, Kur’ân’da bedî‘ sanatı anlamına 

gelmektedir. Musannif bu kitabında, Kur’ân’daki bedî‘ sanatlarını 

 
106 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 15, 353. 
107 İbn Ebî İsba‘ ismini zikrettiği bu eserin adı Taḥrîrü’t-taḥbîr’dir. Bunun muhtemel 

bir baskı hatası olabileceği söylenebilir. ( Yukarıda müellifimizin zikrettiği eser ismi, 
mana itibariyle yanlış olmasa da meşhur ismi bu değildir. Edebiyatçımız herhangi bir 
kitabından bahsederken bazen kitap isimlerini kısaltmış bazen de anlam olarak yakın 
ama isim olarak farklı isimler kullanmıştır. Onun bu isimleri karıştırdığını söylemek 

pek doğru değildir. Yine bunun bir baskı hatası ihtimali olabileceği söylenebilse de 
bu ihtimal de zayıf görünüyor. İbn Ebî İsba‘ın farklı isim nitelemesini benimsemiş 
biri olduğunu söylemek mümkündür. ), Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 15. 
108 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 15. 
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ortaya koyduğunu şöyle açıklamıştır: “Bu kitap, hayatımın asıl vazifesi, 

gençlik ve ihtiyarlığımdaki meşguliyetimin semeresidir. Bu kitabımı, 

akil âlimlerden, erdemli ve zeki kimselerden ve en seçkin 

edebiyatçıların bilgilerinden faydalanarak yazdım. Kur’ân’la ilgili 

derin bakışı olan ve kelamın cevherine muttali insanlardan görüş aldım.  

Altını bakırdan, kelamın iyisini kötüsünden ayıran kimselerin 

bilgilerine başvurdum.”109 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabı, şekil ve metot olarak kendisinden kısaltılan 

Taḥrîrü’t-taḥbîr kitabına benzemektedir. İbn Ebî İsba‘, bu kitabını aynı 

şekilde üç kısma ayırmıştır. Birinci kısım usul konularını, ikinci kısım 

fürû konularını, üçüncü kısım ise kendisinin bizzat ortaya çıkardığını 

söylediği konuları içermektedir. Fakat bu kitaptaki konuların hepsi, 

diğer iki kitaptaki konularla tamamen aynı değildir.110 

Müellifimizin Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı kitabında olup da, burada 

zikretmediği yirmi iki tane konu vardır. Taḥrîrü’t-taḥbîr kitabında 

olmayıp burada zikrettiği konu sayısı ise, yedidir. Bunun sebebi, 

muhtemelen şiir vezinlerinin bu kitapta zikredilmemesidir. Diğer bir 

sebep ise, bu kitapta zikredilen konular, Allah’ın kelamıyla ilgili olan 

konulardır. Burada, beşer kelamına has konular zikredilmemiş, Allah’ın 

kelamına mahsus konular ise ilave edilmiştir. Bu eserinde, Taḥrîrü’t-

taḥbîr kitabında bulunan bazı konu başlıklarını konumuna uygun 

şekilde değiştirmiştir. Örneğin, sirkat, müvârede, hill, ‘akd, ittifâk ve 

 
109 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 4. 
110 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 201; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, 
s. 44; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 59-65 
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benzeri konular beşer kelamında olan konularla ilgilidir. Müellifimiz, 

hüsnü’l-ittibâ‘ adlı konu başlığında şöyle der: “Bu konu, beşerin 

kelamına has olup, bazı âlimlerin birbirinden etkilendiği ve birbirini 

takip ettiği konulardandır. Bu konunun, Kur’ân’la ilgisi yoktur. Çünkü 

Kur’ân, tâbi olan değil, tâbi olunandır. Yine alay ve espri anlamındaki 

hez’ ve hezl konuları da beşerin kelamına hastır.111 Buna karşı bazı 

konular, sadece bu kitaba özgü konulardır. Bunun sebebi, bu konuların 

Allah’ın kelamına münhasır konular olabileceği gibi, her iki kitabın 

muhakkiki Hıfnî Muhammed Şeref’e göre, İbn Ebî İsba‘ı bu kitabı, 

daha önce telif ettiği Taḥrîrü’t-taḥbîr kitabından sonra yazdığı için 

ilavelerde bulunmuştur. Dolayısıyla İbn Ebî İsba‘, bazı konulara daha 

sonra muttali olduğundan, o konulara bu eserinde yer vermiştir.112 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabını Taḥrîrü’t-taḥbîr kitabından farklı kılan 

özelliklerinden biri de, İbn Ebî İsba‘ bu kitabında, Kur’ân-ı Kerîm’den 

başka delil kullanmamayı kendine şart koşmuştur. Çünkü bu kitabını, 

Beyânü’l-burhân fî i‘cazi’l-Kur’ân adlı kitabın bir devamı ve 

tamamlayıcısı olarak görmüştür. Bu da, sadece Kur’ân’dan bahsetmeyi 

gerekli kılmıştır. Fakat ne var ki, musannifimiz zaman zaman bu sözünü 

tutmamış ve zaruri gördüğü yerlerde Kur’ân’dan delilin yanında, şiirle 

de delil getirmek zorunda kaldığını ifade etmiştir.113 

 
111 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 59-65; Hamûd Yûnus, 
en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 44. 
112 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 93. 
113 Bkz: İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, (Cem‘u’l-Muhtalife ve’l-Mu’telife ve 
Hüsnü’l-İtiba‘ konusu) s. 127, 201. 
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İlk olarak bu eser 1377/1957 yılında yine Hıfnî Muhammed Şeref 

tarafından tahkik edilip yayımlanmış ve ilim dünyasına 

kazandırılmıştır. 

3.2.3.1. (3) el-Ḫavâtirü’s-sevâniḥ fî esrâri’l-fevâtiḥ 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserinin adı, Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabında üç, Taḥrîrü’t-

taḥbîr kitabında ise bir defa geçmektedir. Fakat eser, kendi 

kaynaklarında farklı isimle isimlendirilmiştir. Kaynaklarda bu eser, el-

Ḫavâtirü’s-sevâniḥ fî keşfi serâiri’l-fevâtiḥ, el-Ḫavâtirü’s-sevânih fî 

ẕikri serâiri’l-fevâtiḥ, el-Ḫavâtirü’s-sevâniḥ fî keşfi esrâri’l-fevâtiḥ ve 

el-Ḫavâtirü’s-sevâniḥ fî esrâri’l-fevâtiḥ gibi isim olarak farklı, anlam 

bakımından ise, birbirine yakın isimlerle anılmıştır.114 

Diğer bazı kaynaklarda, bu kitabın ismi daha farklı isimlerle 

anılmaktadır. Bu kaynakların, eserin ismi konusunda yanılgıya 

düştüğünü söylemek mümkündür. Bunlardan bazılarının tahrif veya 

tashif (harf veya hareke hatası)  hataları olduğunu söyleyebiliriz. 

Abdürrahîm b. Ahmed el-Abbâsî ve Butrus el-Bustânî eserlerinde bu 

kitabın adı, el-Cevâhirü’s- sevâniḥ fî serâiri’l-ḳarâ’iḥ geçmektedir.115 

Fuâd Efrâm el-Bustâni ise bunu, el-Cevâhirü’s- sevâniḥ fî sâiri’l-

 
114 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 64, 254, 335; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 

172.  
115 Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 345; Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-
tanṣîṣ, IV, s. 180. 
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fevâtiḥ diye aktarmıştır.116 Abdüllatîf Hamza ise bunu, el-Cevâhirü’s-

sevâniḥ fî esrâri’l-ḳarâ’iḥ ismiyle bize aktarmıştır.117 

İbn Ebî İsba‘ın bu kitabı, Kur’ân-ı Kerîm’deki sûrelerin başlarındaki 

mu‘cem (anlamı kapalı) ve muarrab (yabancı dillerden Arapçaya 

girmiş) durumlardan bahsetmektedir. Kitap, üç bölümden 

oluşmaktadır. Her bölüm ise, iki başlıktan oluşmaktadır.118 

İbn Ebî İsba‘, bu kitabının birinci bölümünde, sûre başlarındaki ve 

bölümlerindeki kapalılık ve açıklık durumunu izah etmiştir. Bu 

bölümün birinci başlığında, anlamları kapalı sûrelerin durumlarından 

ve mu‘cemin anlamından bahsetmiştir. Bu bölümün ikinci başlığında 

ise, muarrab sûrelerin durumlarından ve bu kelimelerin yalın ve terkip 

hallerinden bahsetmiştir.119 

İbn Ebî İsba‘ kitabın ikinci bölümünde, Kur’ân-ı Kerîm’in sûre 

başlarındaki sırlarından ve özelliklerinden bahsetmiştir. Bu bölümün 

birinci başlığında mu‘cem surelerin sırlarından ve hükümlerinden 

bahsetmiş ve bunları çeşitli kısımlara ayırdığını açıklamıştır. Bu 

bölümün ikinci başlığında ise, muarrab surelerin sırlarından ve 

yapısından bahsetmiştir.120 

 
116 Fuâd Efrâm el-Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, II, Beyrut, 1958, s. 296. 
117 Abdüllatîf Hamza, el-Ḥaraketü’l-fikriyye, s. 257. 
118 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 50-51. 
119 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 50-51. 
120 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 50-51. 
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İbn Ebî İsba‘ kitabın üçüncü bölümünün, Kur’ân-ı Kerîm’deki sûre 

başlarının yaratana ve yaratılana delalet ettiğinden bahsetmiştir. 

Bunlardan hareketle küllî ve cüz’î hükümlere değinmiştir. Sûre 

başlarından hükümler çıkarmış, bunların mucîz olup, karşı tarafı aciz 

bıraktığını izah etmiştir.121 

Bu eser, Hıfnî Muhammed Şeref tarafından tahkik edilip yayımlanmış 

ve ilim dünyasına kazandırılmıştır. 

3.2.3.1. (4) el-Muḫtârâtü’l-fâiḳa mine’l-eş‘âri’r-râiḳa122 

İbn Ebî İsba‘ın bu eseri, farklı alanlardaki seçme şiirlerden 

oluşmaktadır. İbn Ebî İsba‘ın bu eseri, eski ve kendi dönemindeki 

edebiyatçıların ve kendisinin en güzel şiirlerinden derlenmiştir.123 

İbn Ebî İsba‘ bu eserini, dönemin Eyyübî emirlerinin talebi üzerine ele 

almıştır. Bu talebi kendisi bizzat kitabında şöyle dile getirmiştir: 

“Eskilerin seçkin şiirlerini bir araya getirmem için bana, emrini 

kıramayacağım bir talep ulaştı.”124 

İbn Ebî İsba‘ın bu eseri, onun belâgat, tenkit ve şiirde ne derece mahir 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu eser, cahiliye döneminden o döneme 

kadar yapılan çalışmaların bir özetidir. Burada, eskilerden rivayette 

 
121 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 50-51. 
122 Ziriklî, el-A‘lâm, IV, s. 30. 
123 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 35. 
124 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 76. 
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bulunmuş, bunları tenkit etmiş, kendisi beyitler dizmiş ve bazen de 

kendi dizelerinin mana olarak daha üstün olduğunu ifade etmiştir.125 

Eser, on sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, belağatın farklı 

konularını içermektedir. İbn Ebî İsba‘, şairleri altı başlıkta ele 

almaktadır. Birinci başlıkta, meşhur şairleri ve divanlarını ele almıştır. 

Burada; Mütenebbî, Maarrî, Ebû Temmâm, Buhtürî, Ahtal, İmruülkays 

ve benzeri şairleri saymıştır. İkinci başlıkta; emirleri, halifeleri, 

vezirleri ve yönetici düzeyinde bulunan şairleri ele almıştır. Örneğin; 

Seyfüddevle el-Hamdânî, Ebû Firâs el-Hamdânî ve Ebû Velîd b. 

Zeydûn gibi isimleri saymıştır. Üçüncü başlıkta; şair, âlim ve fakihleri 

saymıştır. Dördüncü başlıkta, kadın şairleri zikretmiştir. Beşinci 

başlıkta, fazla şöhret bulamamış şairleri saymıştır. Altıncı başlıkta ise, 

meçhul şairleri zikretmiştir.126 

İbn Ebî İsba‘ eserinde, sadece şiir rivayetinde bulunmamıştır. Bu 

şiirleri, delillerle açıklamış ve bazen de tenkit etmiştir. Şiirleri, sanat 

zevkinden geçirmiş, bazen bunlara taraf olmuş, bazen de muhalefet 

etmiştir. Beyitleri, belli kıstaslar ile karşılaştırmış ve birini tercih 

etmiştir.127 

Bu eserin giriş bölümü ile ilk iki bölümü olan Gazel ve Fahr, Ulyâ’ 

Selmân Avde el-Cevherî el-Hüveytî tarafından tahkik edilmiştir. 

 
125 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 45, 46. 
126 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 47. 
127 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 47. 
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3.2.3.1. (5) el-Burhân fî i‘cazi’l-Ḳur’ân 

İbn Ebî İsba‘ bu eserinde, Kur’ân-ı Kerîm’in mucizliğinden bahseder. 

Bu eserin adı, Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserinde defalarca geçmektedir.128 

Daha önce de değinildiği gibi Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabı, bu eserinin 

tamamlayıcısı niteliğindedir.129 

İbn Ebî İsba‘ bu kitabında, Kur’ân’ın îcâzı konusunu ve bu konudaki 

görüşlerini açıklamaya çalışmıştır. Bedî‘u’l-Ḳur’ân’ın, bu kitabın 

tamamlayıcısı olması onun çok hacimli olmasının önüne geçmiştir. Bu 

eserin içeriği, Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabının içeriğiyle hemen hemen 

aynıdır.130 

Müellifimizin bu kitabı, farklı nüshalar göz önüne alındığında, yüz 

dokuz, yüz üç veya yüz altı konu başlığı içerdiği görülmektedir. Kitap, 

derlendiği dönem ve içerdiği konular itibariyle belâgat ilminin kökenini 

ve gelişim aşamalarını ortaya koyması açısından önemlidir. Bu eser, 

belâgat ilminin gelişimine katkıda bulunan şahsiyetlerin tespiti 

açısından ve Kur’ân’ın îcâzına merak sarmış araştırmacılar için kaynak 

bir kitaptır.131 

 
128 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 15, 353; Bu kitabın ismi edebiyatçımızın 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserin farklı yerlerinde değişik isimlerle anılmıştır. Bkz: İbn Ebî 
İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 15, 353 
129 Bkz: İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 15, 353. 
130 Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Burhân fî i‘câzi’l-Ḳur’ân, Chester Beatty Kütüphanesi, 
Yazma Eserler, (nr.4255). 
131 Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Burhân. 
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Bu eser, Hatîce el-Hadisî ve Ahmed Matlûb tarafından tahkik 

edilmiştir. Bu kitabın birer nüshası, Chester Beatty Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. (nr.4255). 

3.2.3.2. İbn Ebî İsba‘ın Günümüze Ulaşmamış Eserleri 

İbn Ebî İsba‘ın bazı eserleri maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. 

Bu eserlerin varlığına, gerek kendi çalışmalarında, gerekse başka 

müelliflerin çalışmalarında tanık olmaktayız. Birçok alanda çalışmaları 

olan İbn Ebî İsba‘ın, günümüze ulaşmamış eserlerinin, ilim dünyası için 

birer kayıp olduğunu söyleyebiliriz. 

3.2.3.2. (1) Kitâbü’l-ems̱âl 

İbn Ebî İsba‘, kendi eserlerinde bu kitabın ismini, Dürerü’l-ems̱âl 

adıyla da anmıştır.132 

İbn Ebî İsba‘ bu eserinde ilk olarak, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen darb-ı 

meselleri (atasözü) sûre tertiplerine riayet ederek alfabetik şekilde 

zikretmiştir. Daha sonra Kütüb-i Sitte’de bulunan darb-ı meselleri ele 

almıştır. En sonunda ise, meşhur ve hamâsî şairlerin şiirlerinde ve 

kasidelerinde bulunan atasözlerinden bahsetmiştir.133 

İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı kitabında; Mütenebbî’nin şiirlerini 

tahric ederken, rastladığı yüz küsur beyitte bulunan atasözlerinden 

sonra, Ebû Temmâm’ın şiirlerinde bulunan atasözlerinden de üç yüz 

 
132 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219. 
133 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219. 



71 | Mustafa İBİŞ                                                                     İBN EBÎ İSBA‘IN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

 

doksan tane beyit tahric ettiğini söylemiştir. Dört yüz doksan üç küsur 

beyitteki atasözlerini ise, Ebû Tayyîb’in şiirlerinden tahric ettiğini, 

fakat bunlara, Ebû Temmmâm’ın şiirlerinde rastladığını söylemiştir.134 

Bu eserinde, Süveyd b. Ebî Kâhîl’in kasidesini, Ebû Züeyb’in 

mersiyesini, İbn Düreyd’in maksüresini, Tüğrâî’nin Lamiyyetü’l-

‘acem’inde bulunan darbımesellerini ele almıştır. Yine burada, Ebû 

Nüvâs, Ebû Temmâm, Buhtürî, İbn Rûmmî ve Mütenebbî gibi 

muvelledun şairlerin şiirlerindeki darbımeselleri zikretmiştir.135 

3.2.3.2. (2) el-Mîzân fî’t-tercîḥ beyne kelâmi Ḳudâme ve 

ḫusûmih 

İbn Ebî İsba‘ın, el-Mîzân fî’t-tercîḥ beyne kelâmi Ḳudâme ve ḫusûmi,  

adlı eseri, Kudâme ve muarızların görüşleri arasında tercih kıstası, 

anlamındadır. 

İbn Ebî İsba‘ bu eserine, Taḥrîrü’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı 

kitaplarında değinmiştir.136 İbn Ebî İsba‘ın : “Bu çalışmanın bir kısmını 

tamamladım, geri kalan kısım için ise üzerinde çalışıyorum.” Demesi, 

bu eserini tamamlamamış olabileceğini göstermektedir.137 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserinin, daha çok bir tenkit çalışması olduğunu 

söyleyebiliriz. Çünkü İbn Ebî İsba‘, adı geçen diğer iki çalışmasının 

 
134 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219 
135 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88. 
136 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 166; İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 406. 
137 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88; İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219. 
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birçok yerinde Kudâme b. Ca‘fer’in görüşlerini desteklemiş ve bu 

görüşleri diğer edebiyatçıların görüşlerine karşı savunmuştur.138 

İbn Ebî İsba‘ çalışmalarında, Kudâme’in görüşlerini tenkit eden İbn 

Raşîk el-Kayravânî ve muarızlarına karşı Kudâme’nin görüşlerini 

desteklemiştir. Örneğin İbn Raşîk’in, Tezyîfü naḳdi Ḳudâme 

(Kudâme’nin Tenkitteki Yanılgıları), adlı eserine atıfta bulunmuş: 

“Eğer Ziyaüddîn İbn Esîr, İbn Raşîk’in bu kitabını görseydi Kudâme’yi 

desteklerdi, demiştir.”139 

3.2.3.2. (3) eş-Şâfiye fî ‘ilmi’l-ḳâfiye 

İbn Ebî İsba‘ bu eserinde, eserin adından da anlaşıldığı üzere, aruz ve 

kafiyeden bahsetmiştir. Bu kitabın bahsi, Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserinde 

geçmektedir.140 

3.2.3.2. (4) Ṣiḥâḥu’l-medâ’iḥ 

İbn Ebî İsba‘, bu kitabına kendi eserinde değinmiştir.141 İbn Ebî İsba‘ın 

bu çalışması, bir divan şiiri çalışmasıdır. Bu eserinde, Hz. Peygamberi, 

Ehl-i beytini ve Hülafâ-yi Râşidîn’i methetmiştir. Aynı şekilde, bu 

 
138 Bkz. İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 212; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 49, 50. 
139 İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 212. 
140 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 166. 
141 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 291. 
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eserindeki kasidelerinde; Kur’ân’ı ve onun belağatını, terkibini ve 

üslubunu medhü senâ etmiştir.142 

3.2.3.2. (5) el-Kâfile bi-te’vîli tilke ‘aşeratün kâmile 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserinin adı, Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı kitabında 

geçmektedir.143 Ömer Ferrûh bu eseri, el-Kâmile fî te’vîli tilke ‘aşeratün 

kâmile şeklinde isimlendirse de144, asıl olan musannifin kendi 

çalışmasında aktardığı bu isimdir.145 

İbn Ebî İsba‘ın el-Kâfile bi-te’vîli tilke ‘aşeratün kâmile adlı eserinin 

anlamı; Tam onu (sayı) tevile (tefsir) kefalet edendir (garantör olan). 

İbn Ebî İsba‘ bu eserinin adını, aşağıda belirtilen Bakara Sûresi’ndeki 

196. ayetten iktibas etmiştir. Eserinde, bu ayetten bahsettiği ve kitabının 

ismini de, buna göre şekillendirdiği görülmektedir. 

َ واَْاْلَحجَّ وَسك ْمََحتَّىَيَْبل َغَََوأَت مُّ ؤ  َوَلََتَْحل ق واَْر  َنَاْلَهدْيَ  ْرت ْمَفََماَاْستَْيَسَرَم  َواْلع ْمَرةََلِل   َفَإ ْنَأ ْحص 

يضاًَأَْوَب هَ  ر  نك مَمَّ فََمنََكاَنَم  لَّهَ  ََمح  يَاٍمَأَْوََصدَقٍَةَأَْوَن س ٍكَفَإ ذََاْلَهدْي  نَص  م   َفَف دْيَةَ  ه  أْس  نَرَّ اَََأَذًىَم  

نت ْمَفََمنَتََمتََّعَب اْلع ْمَرة َإ لَىَاْلَحج  َفَمََ َأَيَّاٍمَف يَاْلَحج  َأَم  يَام َثََلثَة  دَْفَص  فََمنَلَّْمَيَج  َنَاْلَهدْيَ  اَاْستَْيَسَرَم 

يَاْلَمْسجَ ََوَسْبعٍَةَإ ذَاََرَجْعت مَْ ر  َحاض  ذَل َكَل َمنَلَّْمَيَك ْنَأَْهل هَ  لَةَ  َكام  َََت ْلَكََعَشَرةَ  ََواتَّق واََّْللا  َاْلَحَرام  د 

قَابَ  اْلع  يدَ  َََشد  ََّللا  واَْأَنَّ  َواْعلَم 

“Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve 

benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı 

 
142 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 291. 
143 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 254. 
144 Ömer Ferrûh, Ömer b. Abdurrahmân, Târîḫu’l-edebi’l-‘Arabî, Dârü’l-‘İlm li’l-
Melâyîn, III, bs. 5, Beyrut, 1989, s. 575. 
145 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 254. 
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gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. 

İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olursa (tıraş olmak 

zorunda kalır) fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da 

kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar 

umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. 

Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman tam 

on gün oruç tutar. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar 

içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin 

olduğunu bilin.” (el-Bakara 2/196). 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eseri tahkik eden Hıfnî Muhammed Şeref, bu 

eserden şöyle bahseder: “Musannifimizin bu eseri, kitabın başlığıyla 

yakından ilgilidir. O, Bedî‘u’l-Ḳur’ân kitabında, Kur’ân’daki bazı 

ayetleri tefsir, te’vil ve tahric etmiştir. Ayetlerin tefsirinde; 

astronomiden, yedi kat göklerden, yıldızlardan ve bunların yol 

göstermelerinden (hidayetinden), yağmurun yağmasından, şimşeğin 

çakmasından, göğün gürlemesinden ve rüzgârın yönlendirilmesinden 

bahsetmiştir. Dolayısıyla eserinin, bu konularla ilgili olduğunu 

söyleyebiliriz.”146 

 
146 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 95; İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 52. 
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3.2.3.2. (6) el-Kevâkibu’d-dürriyye fî naẓmi’l-ḳava’idi’d-

dîniyye 

İbn Ebî İsba‘ın bu eseri, Îzâhü’l-meknûn ve Mu‘cemü’l-müellifîn adlı 

eserlerde zikredilmiştir.147 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserinin manzum türü bir çalışma olduğu, bazı akaid, 

fıkıh ve şer‘î usulleri içerdiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu dönemlerde, 

şairlerin farklı alanlardaki ilimler için manzum eserler telif etmeleri 

yaygın çalışmalardır.148 

3.2.3.2. (7) el-‘Unvân fî ma‘rifeti’l-evzân 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserini, Ömer Ferrûh Târîḫu’l-edebi’l-‘Arabî adlı 

kitabında zikretmektedir.149 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserinde, isminden de anlaşılacağı üzere, şiir 

vezinlerinden ve bahirlerinden bahsetmiş olabileceği 

anlaşılmaktadır.150 

2.2.3.2. (8) el-Cevheretü’l-ferîde fî ḳâfiyeti’l-ḳaṣîde 

İbn Ebî İsba‘ın bu eserini, Ömer Ferrûh, Târîḫu’l-edebi’l-‘Arabî adlı 

kitabında zikretmiştir. Ona göre, İbn Ebî İsba‘ bu eserinde, önceki 

 
147 İsmail Paşa, Îḍâhü’l-Meknûn, II, s. 391; Ömer Rızâ Kehhâle,  Mu‘cemü’l-müellifîn, 

V, Dâru İḥyâi’t-Turâṡi’l-‘Arabî, Beyrut, t.y s. 265. 
148 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 51. 
149 Ömer Ferrûh, Târîḫ, III, s. 575. 
150 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 51. 
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eserinde olduğu gibi şiir vezinlerinden bahsetmiştir. Fakat bu 

çalışmasını, sadece kaside kafiyelerine has kılmıştır.151 

3.2.3.2. (9) Vasiyyetühû ila’l-küttâb ve’ş-şu‘arâ 

İbn Ebi İsba’, Ebu Temmâm tarafından yazılan vasiyeti, bu eserinde 

tekrar derlemiştir.152 

İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı kitabında bu eserini, şöyle tarif 

etmektedir: “Ebû Temmâm, şiirle ilgili vasiyet çalışmasını Buhtürî’ye 

irticalen yapmıştır. Dolayısıyla bu vasiyetin, izaha muhtaç tarafları 

vardır. Ben de izaha muhtaç yerlerine gerekli ilavelerde bulundum.”153 

İbn Ebî İsba‘ın bu eseri, el-Mîzân fî’t-tercîḥ beyne kelâmi Ḳudâme ve 

Ḫuṣûmih, adlı eserinin bir bölümü olup, öneminden dolayı ayrı bir eser 

olarak zikredilmiştir.154 

3.3. İbn Ebî İsba‘ın Kaynakları 

Burada, İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde yer verdiği kaynakları, etkilendiği 

ve etkilediği âlimlerden en önemlilerini zikredeceğiz. İbn Ebî İsba‘ın 

dolaylı olarak etkilendiği veya etkilediği âlimlerin tümünü zikretmek 

mümkün değildir. İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde zikrettiği ve günümüze 

 
151 Ömer Ferrûh, Târîḫ, III, s. 575; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 51. 
152 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 406; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 34. 
153 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 406. 
154 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 406; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 34. 
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kadar ulaşmış kaynakları ele alacağız. Böylece, İbn Ebî İsba‘ın gerçek 

konumu ile ilmi düşünce ve anlayışı ortaya çıkacaktır. 

3.3.1. İbn Ebî İsba‘ın Kaynak Eserleri 

İbn Ebî İsba‘, kaynak olarak belirlediği kitapların bir kısmını eserlerin 

başında zikretmiştir. Bu kaynakların bir kısmı günümüze kadar ulaşmış, 

bazıları ise belirlenememiş veya kaybolmuştur. İbn Ebî İsba‘, bazı 

kaynaklara atıfta bulunmuş, fakat onları kaynakları arasında 

zikretmemiştir. İbn Ebî İsba‘ın kaynak olarak gösterdiği bazı beyit ve 

şiirler tespit edilmiş, bazıları da farklı şekilleriyle günümüze kadar 

başka kaynaklar yoluyla ulaşmıştır. İbn Ebî İsba‘, kendi dönemindeki 

sohbet halkalarında duyduğu bazı beyit ve şiirleri, eserlerinde 

zikretmiştir.155 

İbn Ebî İsba‘ın zikrettiği kaynaklar, farklı ilimler hakkındadır. Bu 

kaynakların kategorilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Belâgat kitapları 

- Edebi tenkit kitapları 

- Şiir ve şair ile ilgili kitaplar 

- Edebi sirkat kitapları 

- Kur’ân-ı Kerîm’in icazı ile ilgili kitaplar 

- Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili çalışmalar ve tefsir kitapları 

- Edebiyat kitapları 

 
155 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ileride değinilecektir. 
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İbn Ebî İsba‘ın kaynaklarına değinmeden önce şunu belirtmek gerekir 

ki, ister belâgat, isterse başka ilimlerde anlatılan konularda gösterilen 

şahit ve örnekler, çoğu kez birbirinden alıntı ve tekrarlardan 

oluşmaktadır. Örneğin, İmruülkays’ın bir beytini, birçok âlim kendi 

eserlerinde ve farklı konularda şahit göstermişlerdir. Dolayısıyla, bu 

konular teselsül yoluyla aktarılmıştır. İbn Ebî İsba‘ da aynı şekilde, eski 

âlimlerin eserlerinde geçen şahit ve örnekleri eserlerinde zikretmiştir. 

Bu şahitleri aktarırken bazen sadece nakilde bulunmuş, bazen bu 

şahitleri yorumlamış, bazen de şahitlere yapılan yorumları eleştirmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde yer verdiği kaynakları ve müelliflerini 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

3.3.1.1. Belâgat, Şiir ve Tenkide Dair Kaynaklar 

İbn Ebî İsba‘ın kaynak gösterdiği; şiir, tenkit ve belâgat kitapları, 

eserlerinin ana kaynaklarını teşkil etmektedir. Özellikle İbn Ebî İsba‘ın 

şiir, tenkit ve belâgat konularında mahir olduğunu ve ele aldığı konu ve 

eserleri ciddi anlamda tahlile tabi tuttuğunu söyleyebiliriz. Şiir 

konusuna gelince, İbn Ebî İsba‘ bu konuda geniş bir bilgi ve hafızaya 

sahiptir. Bu konuda birçok kaynağa başvurmuştur. Kendisinin bizzat 

ilim ehlinden dinleyip aktardığı beyitler de mevcuttur. Kaleme aldığı 

beyitler Arap şiirine önemli bir katkı yapmıştır. İbn Ebî İsba‘ın şiir 

konusunda birçok kaynağı mevcuttur. Bu kaynakların bazıları tespit 

edilmiş, bazıları ise tespit edilememiştir.  
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Belâgat ve tenkit konusuna gelince, henüz belâgat konusunun tenkit 

konusundan ayrı ele alınmadığı bu dönemde, bu konular birlikte ele 

alınmıştır. Belâgat konularının başlıkları tam olarak birbirinden 

ayrılmadığı bu asırda, ilmi terimler zaman zaman birbirinin yerine 

kullanılmıştır. İbn Ebî İsba‘, çoğu zaman ilmi anlamdaki belâgat terimi 

yerine, bedî‘ terimini kullanmıştır. Burada İbn Ebî İsba‘ın tenkit ve 

belâgata dair istifade ettiği kaynakları ele alacağız. Özellikle 

eserlerinde çokça bahsettiği, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve el-

Burhân fî i‘cazi’l-Ḳur’ân adlı eserlerinin omurgasını oluşturan 

Abdullâh b. el-Mu‘tez’in el-Bedî‘ ile Kudâme b. Ca‘fer’in en-Naḳd adlı 

kitaplarını ele alacağız. Aynı şekilde, İbn Ebî İsba‘ın bu kitaplardan 

nasıl ve ne şekilde etkilendiğinden ve bu kitaplara yaptığı tenkit ve 

eklemelerden bahsedeceğiz. İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde belâgat ve 

tenkide dair zikrettiği kaynak eserler şunlardır:156 

- Abdullâh b. el-Mu‘tez (296/908), el-Bedî‘. 

- Kudâme b. Ca‘fer (337/9489) Naḳdu’ş-şi‘r.  

- Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’n-nes̱r. 

- Abdülazîz el-Kâdî el-Cürcânî (366/976), el-Vesaṭe beyne’l-

Mütenebî ve ḫüsûmih. 

- Hasan b. Bişr el-Âmidî (371/981), el-Müvâzene beyne’ş-şi‘ri Ebî 

Temmâm ve’l-Buhtürî. 

- Hasan b. Bişr el-Âmidî (371/981), Risâletü’l-Âmidî fi’r-Redd ‘alâ 

Ḳudâme. 

 
156 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91; 

İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
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- ‘Abdüllatîf el-Bağdâdî (629/1231), Keşfü’ẓ-ẓalâme ‘an Ḳudâme. 

- Alî b. Îsâ er-Rummânî (384/994), el-Belâga. 

- Sâhib b. Abbâd (385/995), el-İḳna fi’l-‘arûz ve’l-ḳavâfî. 

- Muhammed b. el-Hasan el-Hâtemî (388/998), Ḥilyetü’l-

muḥâḍara fî ṣana‘ati’ş-şi‘r. 

- Ebû Hilâl el-‘Askerî (395/1004), Kitâbü’ṣ-ṣanâ‘ateyn. 

- İbn Raşîk el-Kayravânî (456/1063), el-‘Umde fî meḥâsini’ş-şi‘r 

ve âdâbih. 

- İbn Raşîk el-Kayravânî, Tezyîfü naḳdi Ḳudâme. 

- İbn Sinân el-Hafâcî (466/1073), Sirru’l-fesâḥa,  

- Abdülkâhir el-Cürcânî (4071/10178-79), Esrârü’l-belâğa. 

- Hatîb et-Tebrîzî (502/1109), el-Bedî‘. 

- Hatîb et-Tebrîzî, Şerḥü’l-ḥamâse. 

- Üsâme b. Münkiz (584/1188), el-Bedî‘ fi’l-bedî‘ fî naḳdi’ş-şi‘r. 

- Ziyâüddîn b. el-Esîr (637/1239), el-Mes̱elü’s-sâ’ir. 

- Ziyâüddîn b. el-Esîr, el-Veşyü’l-marḳûm. 

- Muhammed b. Ahmed el-’Amîdî (615/1218), Tankîḥu’l-belâga. 

- İbn Ebi’l-Berrucân (536/1141), el-Faṣl ve’l-vaṣl. 

- İbn Ebî Süfra es-Sükkerî (275/888), Şerḥu Eş‘âri’s-sitte. 

- Ebû ‘Abdillâh b. el-Hüseyin b. Ahmed İbn Hâleviye (370/980), 

Şerhu el-Maḳṣûra. 

- Ebû Mansûr ‘Abdülmelîk b. İsmail es-Se‘âlebî en-Nîsâbûrî 

(427/1035), Yetîmetü’d-dehr fî şu‘âra’i ehli’l-‘aṣr. 

- Ebû Mansûr ‘Abdülmelîk b. İsmail es-Se’âlebî en-Nîsâbûrî, 

Ecnâsu’t-tecnîs. 
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- Ebû Mansûr ‘Abdülmelîk b. İsmail es-Se’âlebî en-Nîsâbûrî, Men 

ğâbe ‘anhü’l-muṭrib. 

- Ebû Mansûr ‘Abdülmelîk b. İsmail es-Se‘âlebî en-Nîsâbûrî, el-

Muntaḥal. 

- Ebî Bekr es-Sûlî (335/946), ‘alâ şi‘ri Ebî Nüvvâs. 

- Ebî Bekr es-Sûlî, fi Aḫbâri Ebî Temmâm. 

- Şerîf el-Murtezâ (436/1044), Tayfü’l-ḥayâl,  

- Abdülbakî b. Muhammed b. Sa’îd el-Hicârî (560/1164), el-

Ḥadîḳa. 

- Ebû Nasr el-Feth b. Muhammed b. Abdullâh b. Hâkân el- İşbilî 

(247/861), Ḳalâ’idü’l-İḳyân fî maḥâsini’l-a‘yân. 

- Ebû İshak el-Ecdâbî (470/1077), el-Bedî‘. 

- İbn Ahmed b. Muhammed b. Abdürabbih el-Kurtubî (328/939), 

el-‘İḳd’ül-Ferîd,  

- el-Kâdî el-Fâzıl (596/1199), Risâletün fi’l-belâga. 

- Şerefüddîn Ahmed b. Yusuf et-Tîfâşî (651/1253), el-Bedî‘. 

- Kâdî el-Cürcânî (392/1001-1002), el-Vasâta beyne’l-Mütenebbî 

ve ḫusûmih. 

- Ebû Alâ el-Ma‘arrî (449/1057), Ẕikrâ ḥabîb. 

- Ebû Alâ el-Ma‘arrî, ‘Abesü’l-Velîd. 

- Ebû Alâ el-Ma‘arrî, Mu‘cizu Aḥmed. 

- Cemâl el-Melik Ebü’l-Kâsım Alî b. Eflah (535/1140), Risâletü 

İbn Eflaḥ (veya Muḳaddimetü İbn Eflaḥ)157. 

 
157 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Dipnotu, s. 87 
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- Ebû Temmam (231/846), el-Ḥamâse.158 

3.3.1.1. (1) Abdullâh b. el-Mu‘tez’in el-Bedî‘ Kitabı 

İbn Mu‘tez’in Bedî‘ kitabı, belâgat ve tenkide dair yazılan ve sonraki 

belâgatçıları etkileyen önemli bir eserdir. Bedî‘ isminin ilk defa 

kullanıldığı eserin, bu kitap olduğu rivayet edilmiştir.159 İbn Mu‘tez, bu 

eserini geçmiş belâgat konuları yanında, kendisinin ortaya çıkardığı 

konulardan oluşturmuştur. Bu eser, sonraki birçok belâgatçıyı 

etkilemiştir. Oryantalist Krachkovsky, İbn Mu‘tez’in bu eserinin kendi 

dönemindeki ve sonraki kuşaklara olan tesirini incelemiş ve birçok 

müellifin bundan istifade ettiğini açıklamıştır. Cürcânî’nin el-Vesâta, 

Âmidî’nin el-Muvâzene ve İbn Esîr’in el-Meselü’s-sâir adlı kitaplarını, 

bu kitaptan etkilenerek yazdıklarını ifade etmiştir. İbn Ebî İsba‘ın, 

özellikle Taḥrîrü’t-taḥbîr, Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve el-Burhân fî i‘câzi’l-

Ḳur’ân adlı eserlerinde bu tesiri görmekteyiz.160 

İbn Ebî İsba‘, birçok yerde İbn Mu‘tez’e değinmiş veya ona işaret 

etmiştir. Eserlerinde bazen onun görüşünü desteklemiş, bazen de onları 

eleştiriye tabi tutmuştur. Örneğin Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserinde, kelâmî 

mezhepler konusunu ele alırken şöyle der: “İbn Mu‘tez, bu konunun 

Kur’ân-ı Kerîm’de delili olmadığını iddia etmiştir. Hâlbuki bu, doğru 

 
158 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 49. 
159 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Dipnotu, s. 87-91. 
160 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 62, 63.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 4; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87; İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3. 
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değildir. Bunun Kur’ân-ı Kerîm’deki delili şudur...” Diyerek, buna 

benzer birçok yerde, İbn Mu‘tez’in görüşlerini eleştirmiştir.161 

İbn Ebî İsba‘, İbn Mu‘tez’ın belâgat konusundaki görüşlerini aktarırken 

üç farklı metot uygulamıştır. Birincisi, sadece onun verdiği tariflerle 

iktifa etmiş ve bunlara herhangi bir ilavede bulunmamıştır. Bu da, İbn 

Ebî İsba‘ın onun görüşüne katıldığının kanıtıdır. İkincisi, İbn Mu‘tez’ın 

görüşünü naklettikten sonra, bu görüşe farklı ilim adamlarının 

görüşlerini ilave etmiş ve tercihi okuyuculara bırakmıştır.  Üçüncüsü 

ise, onun belâgat konusundaki görüşünü aktardıktan sonra, eleştiriye 

tabi tutmuştur. Ya İbn Mu‘tez’ın bu konudaki görüşünü sadece 

eleştirmiş veya bu görüşü kabul etmeyip değiştirmiştir.162 

İbn Ebî İsba‘, İbn Mu‘tez’ın birçok konuda getirdiği delilleri ve 

örnekleri, kendisi de eserlerinde kullanmıştır. Bu örnekler; ayet, hadis 

ve şiirlerden oluşmaktadır.163 

İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve el-Burhân fî 

i‘cazi’l-Ḳur’ân adlı eserlerinde, bedî‘in konularını usûl ve fürûlara 

ayırmış ve bu usulleri, İbn Mu‘tez’ın el-Bedî‘ kitabından seçtiğini ifade 

etmiştir.164 

 
161 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 37; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 119. 
162 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 63-66. 
163 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 66. 
164 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87; İbn Ebî 
İsba‘, el-Burhân, s. 3. 
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3.3.1.1. (2) Kudâme b. Ca‘fer’in Naḳdu’ş-şi‘r Kitabı 

Kudâme b. Ca‘fer’in Naḳdu’ş-şi‘r adlı eseri, İbn Ebî İsba‘ın müracaat 

ettiği kaynakların başında yer alır. İbn Ebî İsba‘, onu kendisine üstat 

saymış ve ondan çok nakillerde bulunmuştur. Eserlerinde, onun 

görüşlerini desteklemiş ve başkalarına tercih etmiştir. Onun görüşlerini 

muarızlarına karşı desteklemek için kaleme aldığı, el-Mîzân fî’t-tercîh 

beyne kelâmi Kudâme ve husûmih adlı eseri, onun, İbn Ebî İsba‘ın 

nazarında ne derece önemli olduğunu göstermektedir.165 

İbn Ebî İsba‘, Kudâme b. Ca‘fer’in Naḳdu’ş-şi‘r ile İbn Mu‘tez’in el-

Bedî‘ eserlerinde zikrettiği konuları, belâgatın usûl konuları arasında 

zikretmiştir. Kudâme b. Ca‘fer’in furû konuları diye zikrettiği, aslında 

usul konularıdır. İbn Ebî İsba‘ bunları yirmi bap olarak saymıştır. O, bu 

konulardan beşinin İbn Mu‘tez ile mutabık olduğu, diğer on beşinin ise, 

Kudâme b. Ca‘fer’in tespit ettiği konular olduğunu ifade etmişti.166 

İbn Ebî İsba‘ eserlerinin birçok yerinde, Kudâme b. Ca‘fer’e ve 

görüşlerine değinmiştir. Onu birçok konuda tenkit etmiş ve belâgat 

konularında onunla münakaşaya girmiştir. Bazen onun görüşlerine 

katılmış, bazen de muhalefet etmiştir.167 

İbn Ebî İsba‘, Kudâme b. Ca‘fer’in görüşlerini açıklarken şu üç metodu 

takip etmiştir. Birincisi, onun belâgat konularındaki tariflerini olduğu 

 
165 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 406; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, 
s. 69, 70. 
166 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 83, 86.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 14, 15. 
167 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 84, 86, 87, 102, 123, 125, 214, 238. 
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gibi aktarmış ve bunlara herhangi bir ilavede bulunmamıştır. İkincisi, 

onun görüşünü naklettikten sonra, bu konulardaki doğru ve yanılgılara 

değinmiş ve bunlara ilavelerde bulunmuştur. Üçüncüsü, Kudâme b. 

Ca‘fer’in görüşleriyle başkasının görüşlerini karşılaştırarak belâgat ve 

tenkit konusunda okuyucunun ufkunu açmıştır.168 

İbn Ebî İsba‘ belâgat konularını açıklarken Kudâme b. Ca‘fer’in 

eserlerinde zikrettiği şahitlere başka şahitler de ilave etmiş ve bunları 

tahlil ve tenkide tabi tutmuştur.169 

İbn Ebî İsba‘ı, diğer belağatçılardan farklı kılan en önemli özelliği, 

onun ayetlerden çokça şahit getirmesidir. O, belâgatı, Kur’ân’ın icazını 

ortaya çıkarmak için ele almış ve belâgatı Kur’ân’ın üslubuna göre 

değerlendirmiştir.170 

3.3.1.2. Kur’ân-ı Kerîm ile İlgili Kaynaklar 

İbn Ebî İsba‘ ele aldığı eserlerde, gayesinin Kur’ân-ı Kerîm’in 

manalarını ve inceliklerini ortaya koymak olduğunu ifade eder. Ona 

göre, belâgat konularının amacı Kur’ân’ın belâgat ve fesahatini ortaya 

çıkarmaktır.171 Bu anlamda İbn Ebî İsba‘, Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili 

çalışmalara ayrı bir önem vermiştir. Tefsir ilmiyle de ilgilenmiş, zaman 

zaman çeşitli konularda müfessirlerle münakaşaya girmiştir.172 İbn Ebî 

 
168 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 123, 197, 147,  
169 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 141, 183, 185, 188, 189, 199,209, 210, 215, 229. 
170 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 75, 76. 
171 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 14, 15. 
172 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 14, 131. 
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İsba‘ bu konuda; tefsir, hadis, Esbabü’n-nüzül ve Kur’ân’ın icazı ile 

ilgili yazılan kaynaklardan istifade etmiş ve eserlerinde bunlara 

değinmiştir. Bazı yerlerde de, kaynakları sarahaten zikretmemiş, 

âlimlerin bu konudaki görüşleri şeklinde ifade etmiştir.173 Bu 

kaynakları ve yazarlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 174 

- Alî b. Îsâ er-Rummânî (384/994), en-Nüket fî i‘câzi’l-Ḳur’ân. 

- Alî b. Îsâ er-Rummânî, el-Cami‘u’l-kebîr. 

- Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib el-Bâkılânî (403/1013), 

İ‘câzü’l-Ḳur’ân. 

- Abdülkâhir el-Cürcânî (4071/10178-79), Delâilü’l-i‘câz. 

- Fahrüddîn İbn el-Hatîb er-Râzî (606/1209), Nihâyetü’l-îcâz fî 

dirâyeti’l-i‘câz. 

- Fahrüddîn İbn el-Hatîb er-Râzî, Şerḥu esmâ’ullâhi’l-ḥüsnâ. 

- Fahrüddîn İbn el-Hatîb er-Râzî, Mefâtîḥü’l-ğayb. 

- Câhiz (255/869), Naẓmu’l-Ḳur’ân. 

- Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn. 

- İbn Berrucân (536/1141), Şerḥu esmâ’ullâhi’l-hüsnâ. 

- Muhammed ‘Abdürrâhmân ibn Samâdih (419/1028), et-Tefsîr. 

- İbn ‘Atiyye (542/1147), Tefsîrül-Ḳur’ân. 

 
173 Örneğin müellifimiz kaynaklarını sıralarken: Tilke ‘aşeretün Kâmile ayetinin 

âlimlerce tefsiri ve Âlimlerin Kur’ân-ı Kerîm’de geçen istisna hakkındaki görüşü, 
şeklinde kaynak aktarımında bulunmuştur. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-

13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91.; İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
174 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91; 

İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
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- el-Vâhidî (468/1076), el-Muḥarreru’l-vecîz fî tefsîri kitâbillâhi’l-

‘azîz.175 

- el-Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl. 

- Kâdî Abdülcebbâr (415/1025), Fevâidü’l-Ḳur’ân. 

- Ebu’l-Hasan Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî (450/1058), 

Ems̱âlu’l-Ḳur’ân. 

- Şerîf er-Radî (406/1015), el-Mecâzâtü’l-Ḳur’âniyye. 

- Hatîb el-İskâfî (420/1029), Dürretü’t-tenzîl ve ğurretü’t-te’vîl. 

- Şerîf el-Murtazâ (436/1044), Gurerü’l-fevâid ve dürerü’l-ḳalâid. 

- Şerîf el-Murtazâ, Emâlî el-Murteḍâ. 

- ,  Şerîf el-Murtazâ, Kitabu’ṣ-ṣarfe. 

- Zemahşerî (538/1144), el-Keşşâf. 

- Abdurrahman b. ‘Abdillâh es-Süheylî (581/1185), et-Ta‘rîf ve’l-

i‘lâm fîmâ übhime fi’l-Ḳur’ân mine’l-esma’ ve’l-a‘lâm. 

- Bahâüddîn İbn Şeddâd (632/1234), İhlas Süresinin Tefsiri. 

- Ahmed b. Yahya b. Câbir b. Dâvud el-Belâzürî (279/892-93), es-

Sebîl ilâ ma‘rifeti subuli’t-tenzîl (veya Ensâbü’l-eşrâf).176 

- Ebû Hâmid Muhammmed b. Muhammmed b. Ahmed el-Gazzâlî 

(505/1111), Cevâhiru’l-Ḳur’ân. 

- Ebî ‘Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ (209/824), Mecâzü’l-

Ḳur’ân. 

 
175 Bu eser, Müellifimizin kitabında el-Vasît şeklinde geçer. Vâhidî’nin, el-

Muharreru’l-vecîz fî tefsîri kitâbillâhi’l-‘azîz adlı eseri, el-Vecîz, el-Vasît ve el-Basît 
olmak üzere üç kitaptan (bölümden) oluşmaktadır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Dipnotu s. 6. 
176 Bu isimle herhangi bir esere rastlanmamış veya bu eser günümüze ulaşmamıştır. 
Bir diğer görüş ise, bu eser Ensâbü’l-eşrâf adlıyla zikredilen eserdir. Bkz. İbn Ebî 
İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muahkkikin Dipnotu s. 10. 
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- Ebü’l Feth Mecdüddîn Muhammed b. Muhammed b. Ali et-Tâî 

el-Hemedânî (555/1160), Kitâbü’l-erba‘în fî irşadi’s-sâirîn ilâ 

menâzili’l-muttaḳîn. 

- Ebû Mansûr ‘Abdülmelîk b. İsmail es-Se’âlebî en-Nîsâbûrî 

(427/1035), Ems̱âlü’l-Ḳur’ân. 

3.3.1.3. Edebî Sirkat ile ilgili Kaynaklar 

İbn Ebî İsba‘, edebî sirkat konusuna ayrı bir önem verdiğinden, bunun 

kaynaklarını tenkit konusundan farklı bir başlıkta ele aldık. İbn Ebî 

İsba‘ın bu konuya zaman zaman yer vermesi, sirkat konusundaki 

hassasiyetini ve bu konudaki maharetini göstermektedir. İbn Ebî İsba‘, 

eserlerinde bir şiir beytini ele alır ve bunun nereden geldiğine değinir. 

Bu beytin kimden alındığını, kimlerin buna nasıl ilave yaptığını veya 

bunun bir ayet veya hadisten iktibas edildiğini zikreder.177 O, belâgat 

konularını işlerken sirkate değinmiş ve bunu tahlil etmiştir.178 İbn Ebî 

İsba‘ın bu konudaki yazar ve eserlerini aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz:179 

- Sâhib b. ‘Abbâd (385/995), Risâletü İbn Âbbâd fi’t-tenkît ‘ale’l-

Mütenebbî. 

- Ebû Alî el-Hâtemî (388/988), er-Risâletü’l-ḥâtemiye. 

 
177 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 109, 136, 169, 172, 191. 
178 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 380-385, 471-488, 494-498; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 200-203, 207-211. 
179 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91.; 

İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
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- Ebû Alî el-Hâtemî, er-Risâletü’l-hâtemiye fîmâ vâfeka el-

Mütenebbî fi şi‘rihî kelâmi Aristo fi’l-ḥikme. 

- İbn Veki‘ et-Tinnîsî (393/1003), el-Manṣif. 

3.3.1.4. Diğer Edebî Kitaplar 

İbn Ebî İsba‘ın kaynaklarından biri de, genel anlamdaki diğer edebî 

eserlerdir. İbn Ebî İsba‘, edebiyatın bütün konularına değinmiş ve onun 

her konuda görüşleri mevcuttur. Onun, edebiyatın diğer alanlarıyla 

ilgili başvurduğu birçok kaynak eser bulunmaktadır. Bu eserler; 

hadisler180, darb-ı meseller (atasözleri), ahbâr (eski veya eskilerin 

haberleri), hikmet ve irfana dair eserlerdir. Bu kaynakları şu şekilde 

sıralayabiliriz:181 

- Ebû Mansûr es-Sa‘âlibî (429/1037), et-Tems̱îl ve’l-muḥâḍara. 

- Abdurrahman b. ‘Abdillâh es-Süheylî (581/1185), er-Ravḍü’l-

ünüf. 

- Ahmed el-Hasan b. Hakîm el-‘Askerî (383/993), el-Ems̱âl ve’l-

ḥikem min kelâmi seyyidi’l-ümem. 

- Râmhürmüzî (360/971), el-Ems̱âl. 

 
180 İbn Ebî İsba‘, bazen hadis kaynaklarının isimlerini vermemiştir. O, bu kaynakları, 
âlimlerin ilgili hadis hakkındaki görüşleri şeklinde aktarmıştır. Örneğin, “Dünyadan 
bana üç şey sevdirildi” hadisi ile “Yâ Ebâ ‘Umeyr mâ fa‘ala’n-nüğayr” hadisindeki 

hükümlerle ilgili âlimlerin görüşlerini, kaynakları arasında göstermiştir. Bkz. İbn Ebî 
İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91.; İbn Ebî 
İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
181 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 4-13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 87-91.; 

İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 3-5. 
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- Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Alî el-Beyhakî (458/1066), ed-

Delâil. 

- Ebû ‘Ubeyd el-Kâsım b. Selâm (224/838), el-Ems̱âl. 

- Zemahşerî (538/1144), el-Müstaḳṣâ fi ems̱âli’l-‘arab. 

- Ahmed b. Muhammed el-Meydânî (518/1124), el-Ems̱âl. 

- Hz. Ali (40/661), Nehcü’l-Belâga.182 

- İbn Nebâta (405/1014), Dîvân Ḥutab İbn Nebâta. 

- Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’t-Tayyib el-Baharzî (467/1075), Dümye. 

- Muhammed Ebû ‘Abdillâh b. Alî el-Kâtib el-Esbehânî 

(597/1200), el-Ḫarîde. 

- el-‘Ukûd ve’l-i‘tizâr, ?183 

- Ebü’l-Kâsım el-Hasan İbn el-Müfaddal er-Râğıb el-Esbehânî 

(V/XI), Muhâḍarâtü’l-üdebâ’ ve Muḥâverâtü’ş-şu‘arâ ve’l-

bülagâ. 

- Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. es-Seyyid el-

Batlayûsî (521/1127), Şerhu sıḳṭü’z-zened. 

- Ahmed b. Yahya b. Câbir b. Dâvud el-Belâzürî(279/892-93), 

Ensâbü’l-eşrâf. 

- Şerîf el-Murtezâ (436/1044), Tenzîhu’l-enbiyâ ‘aleyhimü’s-

selâm. 

- Ebû Hâmid Muhammmed b. Ahmed el-Gazzâlî (505/1111), 

İhyâ’ü ‘ulûmiddîn. 

 
182 Şerîf er-Radî (406/1015) tarafından derlenen ve Hz. Ali’ye nispet edilen farklı 
metinlerden oluşan bir çeşit antolojik eser. 
183 Bu eserin kime ait olduğu belirtilmemiştir. Biz de, bunun kesin olarak kime ait 
olabileceğini tespit edemedik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Dipnotu, s. 9. 
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- Ebû Alî el-Hâtemî (388/988), Vaḳ‘atü’l-Edhem. 

- Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî Kâdî İyâz (544/1149), 

eş-Şifâ fî Ta‘rîfi ḥukûki’l-Mustafa. 

- Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî Kâdî İyâz, Şerḥu 

ḥadîsi ümmi Zer. 

- Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî Kâdî İyâz, Bedî‘ul-

ḥadîs.  

- Ebü’l-Fazl Ahmed b. el-Hüseyin b. Yahyâ b. Sa‘îd el-Hemedânî 

(Bedîüzzamân) (398/1008), Maḳâmâtü’l-bedî‘. 

- Ebü’l-Fazl Ahmed b. el-Hüseyin b. Yahyâ b. Sa‘îd el-Hemedânî 

(Bedîüzzamân), er-Resâ’il (Risaleler). 

- Ebû Muhammed el-Kasım b. Alî b. Muhammed b. Osman el-

Harîrî (516/1122), Maḳâmâtü’l-Ḥarîrî. 

- İbn Kuteybe (279/889), ‘Uyûnu’l-aḫbâr.184 

İbn Ebî İsba‘, bazen eserlerinde kaynak gösterdiği veya eleştirdiği 

eserlerin isimlerini veya müelliflerini zikretmiş, bazen de isim 

vermemiş veya bunları meçhul sığasıyla zikretmiştir. Örneğin bazı 

müellifler, bazı müfessirler, âlimler, âlimlerden biri, şair, âlimlerden 

bazısı gibi ifadeler kullanmıştır.185 

 
184 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 50. 
185 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 130- 132, 143, 181, 191, 255, 283; İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 274, 321, 344, 353, 380, 433, 454. 
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İbn Ebî İsba‘ın kaynak verdiği bir kısım eser veya eser sahibinin 

isimlerini zikretmemesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bazıları 

şunlardır:186 

- Eserin kaynağını bilmemektedir. 

- Âlimlerden bizzat işitip aktarmıştır. 

- Kaynak vermek istememiştir. 

- Kaynak meşhur olduğundan ismini zikretme ihtiyacı 

duymamıştır. 

- Kitabının başında zikrettiği kaynaklarda konu geçtiği için eserin 

ismini tekrar etmemiştir.187 

İbn Ebî İsba‘ın, kaynaklarında yer verdiği ve günümüze ulaşmamış eser 

ve beyitler de mevcuttur. Bu kaynaklar ilim dünyası için birer kayıp 

olmakla beraber, geçmiş âlimlerin ele aldığı eserleri tanımak açısından 

da birer kültür hazinesidir. Örneğin, günümüze dek ulaşmayan bazı 

eserler şunlardır:188 

- Câhiz (255/869), Naẓmu’l-Ḳur’ân. 

- Hasan b. Bişr el-Âmidî (370/985), Risâletü’l-Âmidî fi’r-redd ‘alâ 

Ḳudâme. 

- Alî b. Îsâ er-Rummânî (384/994), el-Belâga. 

- Ebû Alî el-Hâtemî (388/988), el-Hâlî ve’l-‘aṭıl. 

- İbn Raşîk el-Kayravânî (456/1063), Tazyîfü naḳdi Ḳudâme. 

 
186 Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 103. 
187 Fakat bu, pek tercih edilmeyen ve doğru bulunmayan bir uygulamadır. Bkz. 
Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 103. 
188 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 103-105. 
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- Şerîf el-Murtazâ (436/1044), Kitabu’ṣ-ṣarfe. 

- İbn Ebi’l-Berrucân (536/1141), el-Faṣl ve’l-vaṣl. 

- Ebû İshak el-Ecdâbî (470/1077), el-Bedî‘. 

- Abdülbakî b. Muhammed b. Sa‘îd el-Hicârî (560/1164), el-

Ḥadîḳa. 

- ‘Abdüllatîf el-Bağdâdî (629/1231), Keşfü’ẓ-ẓelâme ‘an Ḳudâme. 

- Şerefüddîn Ahmed b. Yusuf et-Tîfâşî (651/1253), el-Bedî‘. 

İbn Ebî İsba‘, bu saydıklarından başka bazı kaynaklara başvurmuş, 

fakat bunları kaynakları arasında göstermemiştir. İbn Ebî İsba‘ın 

başvurduğu ve ismini zikretmediği bu kaynakları tespit etmek kolay 

değildir. Bunların tespitinin zorluğunu birkaç sebeple izah edebiliriz:189 

- Bu kaynaklar, farklı ilim dalıyla ilgili eserler olup; tenkit, belâgat, 

şiir, tefsir, hadis vb. farklı ilim alanlarıyla ilgilidir.  

- Bu kaynaklardan bazılarının, saymış olduğu eserler arasında 

olduğunu varsaysak dahi, İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde ismini 

verdiği yüz kusur kaynak arasından bunları tespit etmek kolay 

değildir. 

- Bu kaynaklar, farklı dönemlere ait kaynaklardır. İlk dönemlerden 

İbn Ebî İsba‘a kadar aktarılan veya yazılan kaynaklardır.  

- Belirli sayıdaki kaynaklar ise, maalesef günümüze kadar 

ulaşamadığından onlardan ne şekilde istifade ettiğini 

bilememekteyiz. 

 
189 Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 108. 
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- Bazı kaynaklardaki bilgiler, birbiriyle örtüştüğünden kaynak 

tespitini zorlaştırmıştır.  

İbn Ebî İsba‘ın ismini sarahaten zikretmediği ve kaynakları arasında 

göstermediği bu kaynakların, tespitinin zorluğu yanında, bunlardan bir 

kısmını tespit etmek mümkündür. Örneğin İbn Ebî İsba‘ın başvurduğu 

ve ismini zikretmediği kaynaklardan biri, İbn Tabâtabâ el-‘Alevî’nin 

(322/933) ‘İyâru’ş-şi‘r adlı eseridir.190 

İbn Tabâtabâ’ın bu eseri, belâgat ve tenkide dair önemli bir eserdir. İbn 

Ebî İsba‘, şiirin özelliklerinden bahsederken İbn Tabâtabâ’ın eserinde 

bahsettiği şairin şiirini inşa ederken, bunun özelliklerini ifade eden 

görüşlerin aynısını nakletmiştir. İbn Ebî İsba‘, beyitlerin tertibinden ve 

tashihinden bahsederken naklettiği görüşleri, İbn Tabâtabâ’inin 

‘İyâru’ş-şi‘r adlı eserinde aynı konuyu işlerken bahsettiği görüşlerle 

aynı minvaldedir. Aynı şekilde İbn Ebî İsba‘ lafız ve manadan 

bahsederken söylediği: “Bilesin ki! Lafızlar ceset, manalar ise 

cisimdir.” Sözü ile İbn Tabâtabâ’inin söylediği: “ Manası olmayan 

kelam, ruhu olmayan cesede benzer.” Sözü aynı manadadır. Bunun gibi 

pek çok yerde, İbn Ebî İsba‘ ismini sarahaten söylemese de, İbn 

Tabâtabâ’iden etkilenmiştir.191 

 
190 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 109. 
191 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 241; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 412- 415, 

460- 461. Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 108-111. 
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İbn Ebî İsba‘ın ismini sarahaten zikretmediği halde etkilendiği ve 

kaynak olarak faydalandığı eserlerden biri de, Ziyâüddîn İbn Esîr’in 

(637/1239) el-Câmi‘u’l-kebîr adlı eseridir.192 

İbn Ebî İsba‘, eserlerinde İbn Esîr’in el-Meselü’s-sâir ile el-Veşyü’l-

marḳûm adlı eserlerinden övgüyle bahsettiği halde, birçok konuda 

istifade ettiği el-Câmi‘ul-kebîr adlı eseri zikretmemiştir.193 

İbn Ebî İsba‘, el-Câmi‘ul-kebîr adlı eserden nakillerde bulunmuş ve bu 

eserdeki bazı görüşleri tenkide tabi tutmuştur. Özellikle İbn Ebî İsba‘ın 

İbn Esîr ile münakaşaya girdiği “Tıbâk” konusu, el-Câmi‘u’l-kebîr adlı 

eserde geçmektedir. İbn Ebî İsba‘ bu konuda ki görüşlerini açıklarken, 

İbn Esîr’în görüşlerinin, cumhur belâgatçılara muhalif olduğunu 

söylemiştir.194 

İbn Ebî İsba‘, nakillerde bulunduğu halde, bazı eserleri kaynakları 

arasında göstermemesinin sehven olabileceği savunulmuştur.195 

3.3.2. İbn Ebî İsba‘ın Kaynak Aldığı Şairler 

Bu çalışmada, İbn Ebî İsba‘ın şiir kaynakları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu şiirlerin kaynağını tespit etmek, İbn Ebî İsba‘ın bilgi 

ve kültürel seviyesini anlamak açısından önem teşkil etmektedir. İbn 

 
192 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 111. 
193 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 111. 
194 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111. Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 111- 112. 
195 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 111 
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Ebî İsba‘, zikrettiği şiirlerden bazılarının kaynaklarını vermiş, 

bazılarını da vermemiştir. 

İbn Ebî İsba‘, başta Arapların en meşhur şairleri arasında sayılan 

Mu‘allâkat196, cahiliye dönemi (Cahiliyyûn), muhadramûn197 ve 

müvelledûn198 (muhdesûn) şairlerin şiirlerini nakletmiştir. Aynı şekilde 

islamiyyûn denilen İslam’ın ilk yıllarında yaşamış şairlerden, 

sahabeden, Hulefâ-yi Râşidin’den ve Hz. Peygamberden şiir alıntıları 

yapmıştır. Cahiliye dönemi ve İslami dönem kadın şairlerin şiirlerinden 

iktibas yapmıştır. İbn Ebî İsba‘, kendi dönemine kadar olan melik ve 

sultanların şiirlerini nakletmiştir. Aynı şekilde kendi dönemindeki 

şairlerden faydalanmış ve naklettiği şiirlere kendi şiirlerini de 

eklemiştir.199 

İbn Ebî İsba‘, herhangi bir eserde zikredilmeyip ve intikal etmeyen, 

kimseye nispet edilmeyen atasözü türünde olan ve belli kabilenin 

söylediği şiirleri aktarmıştır. Aktardığı şiirlerin birçoğunun kaynağını 

verirken, bazılarının kaynağını vermemiştir. Bunun sebebi, şairin 

meşhur olması veya kendisi tarafından da kaynağın bilinmiyor 

olmasıdır.  

İbn Ebî İsba‘ın zikrettiği bazı beyitlere, başka kitaplarda 

rastlanmamıştır. Onun zikrettiği bazı şairlerin isimleri günümüze intikal 

 
196 Arabistanda jüri tarafından Ka’be duvarına asılması için seçilen şiirlerdir.  
197 Cahiliye döneminde ve İslami dönemde yaşamış, fakat Hz. Peygamberi Müslüman 
olarak göremeyen şairlerdir. 
198 İslami dönemin ilk şairlerinden sonra günümüze kadar gelen şairlerdir. 
199 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 174, 194, 304, 305. 
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etmemiş ve sonraki dönemlerde bu şairler hakkında bir bilgiye de 

rastlanmamıştır. Bu da, İbn Ebî İsba‘ın ne derece geniş ve engin bir 

bilgi ve birikime sahip olduğunun kanıtıdır. İbn Ebî İsba‘, sadece 

kendisinin vakıf olduğu şiirleri de kaynağıyla beraber zikretmiştir.200 

İbn Ebî İsba‘ın zikrettiği bazı kaynaklar, günümüze intikal eden diğer 

kaynaklarla farklılık arz etmektedir. Bunun doğrusunu tespit etmek 

bazen kolay olsa da, bazen bu şair ve şiirler meşhur olmadığından 

tespiti güçtür. Bazen de İbn Ebî İsba‘ın zikrettiği şiirlerin kaynağı, 

günümüzde birkaç kişiye nispet edilmiştir. İbn Ebî İsba‘, zaman zaman 

hayâ sınırlarını aşan şairlerin şiirlerinden de nakillerde bulunmuştur.201 

İbn Ebî İsba‘ın, isim vermeden değişik lakaplarla zikrettiği birçok 

kaynağı vardır. Bunları şu şekilde sayabiliriz:  

- Benî Kilâb, Benî Âmir, Benî Hamdân202 

- Müvelledûn, İslamiyyûn, Muassirûn, Müteahhirûn203 

- Mısırlılar, Endülüsler204 

- Benî Âkil’den bir adam, Fezâra kabilesinden bir adam, 

Abdüşşems kabilesinden bir adam, fasih bir bayan205 

- Şair, biri, başkası206 

 
200 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 127, 277, 278 
201 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 129, 130, 156, 249, 254, 
202 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 161, 170, 172, 181, 189. 
203 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 174, 194, 304, 305. 
204 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 227, 249. 
205 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 161, 165, 166; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 109; 

İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 309. 
206 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 174, 181; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 595. 
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İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde ele aldığı şair kaynaklarını aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz. Bu kaynakların çoğu İbn Ebî İsba‘ tarafından 

zikredilmiş, diğer bazısı da tespit edilmeye çalışılmıştır. 

- Muhammed b. Yahya b. Abdullah Ebû Bekr es-Sûlî (335/947) 

- İbn Serdar, Ebû Mansûr Ali b. Hasan b. Ali b. el-Fazl (465/1073) 

- Ebü’l-Heysem, Hâlid b. Yezîd (270/884) 

- Ebû Temmâm Habîb b. Evs b. Hâris et-Tâî ( 231/846) 

- Şerefüddîn Hasan b. Senâülmülk 207 

- Ebû Nüvâs el-Hasen b. Hâni’ b. Abdilevvel el-Hakemî (198/813) 

- Yahya b. Ali208 

- Ebü’l-Kasım Cafer b. Hamdân el-Mevsılî (323/935) 

- Ebû Bekr el-Hâlidî, Muhammed b. Hişâm Va‘la (380/990) 

- İbn Raşîk, Ebû Alî el-Hasen b. Raşîḳ el-Ezdî el-Mesîlî el-

Kayravânî ( 456/1064) 

- Ebü’l-Müstehil el-Kümeyt b. Zeyd b. Huneys el-Esedî (126/744) 

209 

- Ebü’l-Fazl el-Abbâs b. el-Ahnef b. el-Esved el-Hanefî el-

Yemâmî (192/808) 

 
207 Taḥrîrü’t-taḥbîr eserinin muhakkiki Hıfnî Muhammed Şeref, başka nüshalarda bu 
ismin Kemâlüddîn Ebû Kâsım Muhammed b. Ebû Hasan b. Ahmed şeklinde geçtiğini 
ifade etmiştir. Buna göre, bunun meşhur İbn Sanâülmük olduğu (608/1212) 
anlaşılmaktadır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Haşiyesi, s. 93, İbn 
Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 182. 
208 Bu isimle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-

Muḫtârât, s. 130. 
209 Edebiyatçımız bundan, “kavlu’l-cahili” diye bahsetmektedir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
el-Muḫtârât, s. 306, 307. 
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- Ebü’s-Serî Abdullâh b. Ubeydillâh b. Ahmed el-Has‘amî 

(130/748) 

- el-Mütenebbî, Ebü’t-Tayyib Ahmed b. el-Hüseyn b. el-Hasen b. 

Abdissamed el-Cu’fî el-Kindî el-Mütenebbî (354/965) 

- Ebü’l-Atâhiye, Ebû İshâk İsmâîl b. el-Kâsım b. Süveyd (210/825 

) 

- Alkame b. Abede b. en-Nu’mân el-Fahl et-Temîmî ( 3/625 [?])210 

- Ebü’l-Hasen Seyfüddevle Alî b. Abdillâh b. Hamdân b. Hamdûn 

et-Tağlibî el-Hamdânî (356/967) 

- Ebû Firâs el-Hâris b. Saîd b. Hamdân el-Hamdânî et-Tağlibî 

(357/968) 

- İbnü’l-Mu‘tez, Ebü’l-Abbâs Abdullâh b. Muhammed el-Mu‘tez-

Billâh b. Ca‘fer el-Mütevekkil-Alellah el-Abbâsî (296/908). 

- Ebü’l-Kâsım el-Kâdî Alî b. Muhammed b. Ebi’l-Fehm Dâvûd b. 

İbrâhîm et-Tenûhî el-Kebîr el-Antâkî (342/953) 

- Zürrumme, Ebü’l-Hâris Zürrumme Gaylân b. Ukbe b. Ma’dî b. 

Amr el-Adevî el-Kinânî el-Kahtânî (117/735) 

- Râğib el-Asfahânî, Ebü’l-Kasım el-Hüseyin b. Muhammed el-

Mufaddal el-Asfahânî (502/1108)211 

- Ebü’l-Velîd Ahmed b. Abdillâh b. Ahmed b. Gâlib el-Mahzûmî 

el-Endelüsî (463/1071) 

 
210 Edebiyatçımız bundan, “kavlu’l-aher” (diğer birinin sözü) diye bahsetmektedir. 
Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 168, 169. 
211 Edebiyatçımız bunun ismini zikretmemiştir. Bu beyitlerin, Cahza el-Barmekî’ye 
(324/936) de ait olabileceği ifade edilmiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
Muhakkikin Haşiyesi, s. 116. 
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- Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Bâfî el-Havârizmî 

(398/1007) 

- İbn Keyğalağ, Ahmed b. İbrahim Keyğalağ (323/935) 

- Ebü’l-Mutâ‘ Zülkarneyn b. Nasiruddevle b. Hamdân (428/1037) 

- Camalüddîn Yahya b. Matrûh, Ebü’l-Hüseyin Yahya b. İsa b. 

İbrahim b. el-Hüseyin b. Ali b. Hamza b. Matrûh (649/1252) 

- İbnü’r-Rûmî, Ebü’l-Hasen Alî b. el-Abbâs b. Cüreyc el-Bağdâdî 

(283/896) 

- el-Kattâl el-Kilâbî,  Ebü’l-Müseyyeb Ubeyd(ullâh) b. Mücîb b. 

el-Maḍraḥî el-Kattâl el-Kilâbî (70/690) 

- Ebü’l-Ferec el-Babbağâ, ‘Abdülvâhid b. Nasr el-Mahzûmî 

(398/1008) 

- Abdullah b. el-Abbas b. el-Fadl b. Rebî‘ (208/824) 

- Ali b. el-Cehm b. Mes‘ûd b. Üseydb. Üzeyne (249/863) 

- İmruülkays b. Âbis (Ânis) b. el-Münzir el-Kindî (25/645) 

- Ali b. Ceble b. Müslim b. Abdurrahman el-Ebnâvî (160/776)212 

- Kemal İbrahim el-Hanefî el-Kâbûnî, İbrahim b. Muhammed b. 

Yusuf el-Kâbûnî (630/716’dan sonra)  

- Ebü’l-Kasım el-Mu‘temidbillah, Muhammed b. ‘Abbâd b. 

Muhammed b. İsmail el-Lahmî (488/1057) 

- Küseyyir, Ebû Sahr Küseyyir b. Abdurrahman el-Esved el-Huzâî 

(105/723) 

- Ebü’l-Ferec Selâme b. Bahr 213 

 
212 Edebiyatçımız bundan, “bazı araplar” diye bahsetmektedir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-

Muḫtârât, s. 266. 
213 Bu isimle ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
s. 196. 
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- Raysem b. Şadleviye214 

- İbn Kalâkıs, Ebü’l-Feth (Ebü’l-Fütûh) Nasr (Nasrullâh) b. 

Abdillâh b. Mahlûf b. Kalâkıs el-Lahmî el-İskenderî (567/1172) 

- İbn Mâkûlâ, Ebû Nasr Alî b. Hibetillâh b. Alî el-‘İclî (475/1082) 

- el-’Alevî, Muhammed b. ‘Atiye b. Ebî ‘Atiye el-Kenânî 

(250/864) 

- el-’İmâd b.  el-Mahallî, Hüsâm b. Ğazye b. Yunus (629/1232) 

- Ebû Abdillâh Muhammed b. Mukin b. Mukallid (391/1001) 

- Ubeydullâh b. Abdillâh b. Mes‘ûd el-Hüzelî (98/716)215 

- Hüseyin b. Mutîr b. Mükemmil el-Esedî (169/786)  

- el-Buhtürî, Ebû Ubâde el-Velîd b. Ubeyd b. Yahyâ et-Tâî 

(284/897) 

- ‘Amr b. el-Atnâbe, ‘Amr b. ‘Âmir b. Zid b. Menâtilka‘bî el-

Hazrecî (M. 600’den sonra) 

- Muhammed b. Abdülaziz b. Sehl b. Dülf el-‘İclî216 

- Ebû Ya‘lâ Muhammed b. el-Hüseyn b. Muhammed b. Halef el-

Ferrâ’ (458/1066) 

- Ebü’l-Hasan Ali b. Nasr (Mühezzibuddevle) (408/1018) 

- Ebû Mansûr Temîm İbn Ebî Temîm Mu‘d (374/985) 

- ‘Urve b. Üzeyne, ‘Urve b. Yahya b. Mâlik b. el-Hâris el-Leysî 

(130/748) 

- Mervân b. Ebî Hafsa (182/798) 

 
214 Edebiyatçımız bundan, “kavlu’l-aher” (diğer birinin sözü) diye bahsetmektedir. 
Azerbaycalı bu şairle ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamaktadır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-

Muḫtârât, s. 187. 
215 Medinede meşhur yedi tabiin fakihinden biridir. 
216 Bu isimle ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
s. 234. 
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- el-Ercânî, Ahmed b. Muhammed b. el-Hüseyin el-Ercânî 

(544/1150) 

- Ebü’l-Fadl b. ‘Ubeydullah b. Ahmed el-Mîkâlî (436/1045) 

- Kümeyt b. Zeyd, Ebü’l-Müstehil el-Kümeyt b. Zeyd b. Huneys 

el-Esedî (126/744) 

- Ebû Ali el-Hasan b. Mâkûlâ217 

- Züddem‘a, Şerif Ebü’l-Hasan Muhammed b. el-Hasan el-Aksâsî 

el-‘Alevî (415/1025) 

- el-Bahruzî, Ebü’l-Hasan Ali b. el-Hasan b. Ali Ebi’t-Tayyib el-

Bahruzî (467/1075) 

- Kemal İbn en-Nebîh, Kemâlüddîn Ebü’l-Hasan b. en-Nebîh el-

Mısrî (619/1222) 

- Sâbî, İbrahim b. Hilâl b. Harun el-Harrânî (384/ 994) 

- İbn Sükkara (İbn Rabıta), Muhammed b. Abdullah b. Muhammed 

b. Sükkara (385/995) 

- Ve’vâ’ ed-Dımeşkî, Ebu’l-Farac Muhammed b. Ahmed el-

‘Annânî ed-Dımeşkî (385/995) 

- Muhammed b. Abdullah, Kenâse b. ‘Abdula‘lâ el-Mâzinî 

(207/823)218 

- İbnü’l-Haccâc, Ebû Abdillah Hüseyin b. Ahmed b. Ca‘fer b. 

Muhammed b. el-Haccâc en-Nilî el-Ğadâdî (391/1001) 

- Ebü’l-‘Alâ el-Ma‘arrî, Ahmed b. Abdillâh b. Süleymân el-

Ma‘arrî (449/1057) 

 
217 Bu şair ile ilgili bilgilere rastlanılmamaktadır. Bunun meşhur şair İbn Mâkûlâ 
(475/1082) olabileceği rivayet edilmiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 294. 
218 Edebiyatçımız bundan, “şair” diye bahsetmektedir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-

Muḫtârât, s. 117. 
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- İbnü’t-Teâvîzî, Ebü’l-Feth Sıbtu İbni’t-Teâvîzî Muhammed b. 

Ubeydillâh b. Abdillâh el-Bağdâdî (584/1188) 

- Beşşâr b. Bürd, Ebû Muâz Beşşâr b. Bürd el-Ukaylî (167/783-84) 

- Nizâm, Ebû İshak İbrahim b. Yesâr (Seyyâr) en-Nazzâm 

(231/845)219 

- Ebû Vâ’il Tağleb b. Dâvud b. Hamdân (338/949’dan sonra) 

- Kâdî Ebû Nu’mân Samrî (veya el-Basrî) (194/810)220 

- Ebü’l-Hasan Ali b. Hamdân eş-Şemşâtî (377/987’den sonra)221 

- Ebû ‘Uyeyne b. Muhammed b. Ebî ‘Uyeyne (Vefatı hicri üçüncü 

yüzyılın başı) 

- Cemîl b. Abdullah b. Ma‘mer el-‘Azrî el-Kudâ‘î (82/701) 

- Nâmî, Ebü’l-‘Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Harun ed-Dârimî 

el-Masîsî (370/981) 

- Ahves, Abdullah b. Muhammed b. ‘Ubeydullah b. Asım Ebû 

Muhammed el-Ensârî (105/724) 

- Ebû Hafs Ahmed b. Muhammed b. Bürd el-Endülüsî el-Kurtubî 

(418/1027)222 

- Mu‘in b. Zâide eş-Şeybânî, Ebü’l-Velîd Mu‘in b. Zâide b. 

Abdullah b. Matar (252/866) 

 
219 Mu‘tezilenin ileri gelen âlimlerindendir. 
220 Edebiyatçımızın el-Muḫtârât adlı eserinin muhakkiki; eserin asıl nüshasında samri 
geçtiğini ve isimle ilgili bilgiye rastlamadığını ifade etmiş, fakat bu şahsın el-Hakem 

b. Abdullah Ebû Nu’mân el-Basrî veya ‘Arim Muhammed b. el-Fazl es-Sudûsî Ebû 
Nu‘mân olabileceğini söylemiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 196. 
221 Edebiyatçımızın el-Muḫtârât adlı eserinin muhakkiki; bu isme ratlamadığını, 
başka kaynaklarda da geçtiği üzere bunun, Ebü’l-Feth el-Hasan b. Ali b. Muhammed 

eş-Şemşâtî olduğunu aktarmıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 229. 
222 Edebiyatçımız beyitlerini şair ismi zikretmeden aktarmıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-

Muḫtârât, s. 269. 
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- Ebû Züheyr el-Mühelhil b. Nasr b. Hamdân (339/951) 

- Abdüsselam b. el-Hüseyin Ebû Tâlib el-Me’mûnî (383/993) 

- Ebü’l-’Abbas en-Nâşi’, Abdullah b. Muhammed en-Nâşi’ el-

Enbârî (293/906) 

- Dîkülcinn, Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Rağbân b. 

Abdisselâm b. Habîb el-Hımsî el-Kelbî (235/850) 

- Ebû Dehbel el-Cumahî, Vehb b. Zam‘a b. Esed b. Cumah b. Lüey 

b. Ğâlib el-Kureyşî (63/683) 

- Ebû Ahmed ‘Ubeydullah b. Abdullah b. Tâhir b. el-Hüseyn b. 

Mus‘ab b. Ruzayk b. Mâhân el-Hüzzâ‘î (300/913) 

- Küşâcim, Ebü’l-Feth (Ebû Nasr) Mahmûd b. el-Hüseyn b. es-

Sindî b. Şâhek (360/971) 

- Ebü’l-Hasan Alî b. Abdilazîz b. el-Hasen el-Kâdî el-Cürcânî 

(392/1001-1002) 

- Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Cevherî el-Cürcânî (393/1003) 

- ez-Zâhî, Ebü’l-Kâsım Ali b. İshâk b. Halef el-Bağdâdî (352/963) 

- Ebû Leylâ Kays b. Abdillâh b. Udes b. Rebîa en-Nâbiga el-Ca’dî 

el-Âmirî (65/685) 

- El-Müemmil b. Emîl b. Üseyd el-Muhâribî el-Kûfî (190/806) 

- Ebû Muhammed el-Matrânî, Hasan b. Ali b. Matrân (587/1191) 

- Müslim b. el-Velîd el-Ensârî (208/824) 

- İbn Senâülmülk, Ebü’l-Kâsım İzzüddîn Hibetullâh b. Ca‘fer b. 

Senâi’l-Mülk Muhammed es-Sa‘dî el-Mısrî (608/1212) 

- İbn Rahme el-Endülüsî223 

 
223 Şair veya beyitler ile ilgili bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
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- Ebü’l-‘Atâ es-Sindî, Eflah b. Yesâr es-Sindî (180/797) 

- Ebü’l-Hasan Ali b. Muhamed b. Fehd et-Tehâmî (416/1025) 

- Ömer b. Ebî Rabî‘a, Ebü’l-Hattâb (Ebû Hafs) Ömer b. Abdillâh 

b. Ebî Rebîa b. el-Mugîre el-Kureşî el-Mahzûmî (93/711) 

- İbn Münîr et-Trablusî, Ahmed b. Münîr b. Ahmed b. el-Hüseyin 

(548/1154)224 

- İbn’ül-Feyyâz, Ebû Muhammed Abdullah b. ‘Amr b. Muhammed 

el-Feyyâz (356/967’den sonra) 

- Ebü’l-Ferec et-Tayyib el-Antâkî el-‘İclî (356/967) 

- Ebü’l-Hüseyn el-Cezzâr, Cemâlüddîn Yahya b. ‘Abdülazîm b. 

Yahya b. Muhammed b. Ali Ebü’l-Hüseyn el-Cezzâr (679/1281) 

- Safiyye bint Abdülmuttalib, Ümmü’z-Zübeyr Safiyye bint 

Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşiyye el-Hâşimiyye (20/641) 

- Miskîn ed-Dârimî, Rabî‘a b. ‘Âmir b. Enîf b. Şurayh b. ‘Amr ed-

Dârimî et-Temîmî (89/708)225 

- Seydûk el-Vasıtî, Ebû Tâhir Abdülaziz b. Hâmid b. el-Hudar 

(363-374)’den sonra) 

- Mecnûn Leylâ, Kays b. el-Mülevvah b. Müzâhim el-‘Âmirî 

(70/690 )226 

- Ebû İshâk İbrahim b. el-Mehdî b. el-Mansûr (224/839) 

- İbn ez-Zekâk el-Belensî, Ebü’l-Hasan Ali b. ‘Atiye Mutraf el-

Lahmî el-Belensî (528/1134) 

 
224 Edebiyatçımız şair ismini vermemiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 175. 
225 Edebiyatçımız şair ismini vermemiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 310, 

311. 
226 Edebiyatçımız şair ismini vermemiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 110, 

111. 
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- Nusayb b. Rebâh, Ebû Mihcen Nusayb b. Rebâh (108/726) 

- Ebû Muhammed İshâk b. İbrahim b. Meymûn et-Temîmî el-

Mevsılî (235/850) 

- Muhammed el-Mevsılî, Muhalled b. Bekkâr el-Mevsılî227 

- Mihyâr ed-Deylemî, Ebü’l-Hasan Mihyâr b. Merzeveyh ed-

Deylemî el-Bağdâdî (428/1037) 

- Ebû ‘Abdillah b. el-Ebyaz el-‘Alevî 228 

- el-Harîrî, Ebû Muhammed Kâsım b. Alî b. Muhammed el-Harîrî 

el-Basrî (516/1122) 

- Düreyd b. es-Same, Düreyd b. Muaviye b. el-Hâris b. Muaviye 

(8/630) 

- Fetyân eş-Şağûrî, Fetyân b. Ali b. Fetyân el-Esedî el-Hüraymî 

(615/1212) 

- Ebü’l-Hüseyn el-Basrî (659/1261)229 

- Zülisba‘ el-‘Advânî, Ebû Advân Hursân b. Muharris b. el-Hâris 

b. Sa‘lebe el-‘Advânî (m. 600)230 

- Ebû İsmail Hüseyn b. Ali b. Muhammed b. ‘Addüssamed el-

Asbehânî et-Tuğrâî (513/1120) 

- Ebü’l-Kasım Abdülaziz b. Yusuf el-Cakâr (388/998) 

 
227 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. 
228 Şairimiz, bazı talebeler diye zikretmiştir. Başka kaynaklarda, bu beyitler, yukarıda 
ismini zikrettiğimiz şaire nispet edilmiştir. Fakat bu isimle ilgili detaya 
rastlamamaktayız. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 270. 
229 Edebiyatçımız bu ismi kısa tuttuğundan ve bu isimle anılan birçok şair olduğundan 
net olarak kimden bahsettiği anlaşılmamaktadır. İbn Ebî İsba‘ın el-Muḫtârât adlı 
eserinin muhakkiki bu ismin Ali b. Ebi’l-Ferec b. el-Hasan olmasının daha isabetli 
olduğunu ifade etmiştir Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 118. 
230 Şairimiz bunu atamız diye zikretmiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 284, 

285. 
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- Abbas b. ‘Abdülmuttalib (r.a) (32/653)231 

- Ali b. Ebî Tâlib (r.a) (40/661)232 

- İbn Es‘ad (İbn ed-Dehân el-Mevsılî), Ebü’l-Ferec Abdullah b. 

Es‘ad b. Ali b. İsa (581/1186) 

- Yusuf b. İsmail b. Ali Ebü’l-Muhâsin Şehabüddîn el-Halebî 

(635/1238) 

- Zeytûnî 233 

- Ebü’l-‘Ala el-Bahâ Züheyr b. Muhammed b. Ali b. Yahya el-Ezdî 

el-Mekkî (656/1258) 

- İbn Nübâte es-Sa‘dî, Ebü’l-Hasan Ali b. Sa‘d b. Ali b. 

Abdülvâhid (327/939) 

- Muhammed b. Vehîb el-Hamîrî el-Basrî (225/840) 

- İbn Sinân el-Hafâcî, Abdullah b. Muhammed b. Sa’îd b. Sinân 

(466/1074) 

- Ebû Şays el-Hüzzâ‘î, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Abdillah b. 

Razîn b. Süleyman b. Temîm el-Hüzzâ‘î (200/816) 

- es-Sırrî er-Rafâ‘i el-Mevsılî, es-Sırrî b. Ahmed es-Sırrî el-Kindî 

(366/977) 

- el-A‘şâ, Ebû Basîr Meymûn b. Kays b. Cendel (7/629) 

- Abdullâh el-Me’mûn b. Hârûn er-Reşîd el-‘Abbâsî (218/833) 

- Sâhib b. ‘Abbâd,  Ebü’l-Kasım İsmail b. ‘Abbâd b. el-Abbâs et-

Tâlekânî (385/995) 

 
231 Hz. Peygamberin amcasıdır. 
232 Hz. Ali (r.a). 
233 Bu isim ve beyitlerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
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- Es’ad b. Memâtî, Ebü’l-Mekârim Es‘ad b. el-Hatîr Memâtî el-

Mısrî (606/1210) 

- Mâni el-Mevsûs, Ebü’l-Hasan Muhammed b. el-Kasım (245/860) 

- Ebû Mihcen es-Sekafî, Ebû Mihcen Abdullah b. Habîb b. Amr es-

Sekafî (30/650) 

- es-Sanevberî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Hasen b. Merrâr 

ed-Dabbî el-Halebî es-Sanevberî (334/945-46) 

- Ebü’l-Kasım Abdussamed b. el-Mu’zil b. Gaylân b. el-Hakem b. 

el-Buhtürî el-‘Abdî el-Kaysî (240/855) 

- İbnü’d-Dümeyne, Ebü’s-Serî Abdullah b. ‘Ubeydullah b. Ahmed 

el-Has‘amî (130/748) 

- Ali b. Muhammed el-‘Alevî el-Basrî (270/883) 

- ‘İmadüddîn Osman b. İsmail b. Halil es-Silmâsî (644/1247) 

- Ebû Osman Sa’îd b. Hâşim el-Hâlidî (371/981) 

- İbn Tabâtabâ, Ebü’l-Hasen Muhammed b. Ahmed b. Muhammed 

b. İbrâhîm Tabâtabâ el-Hasenî el-‘Alevî (322/934) 

- Ebû Bekr eş-Şiblî, Ebû Bekr Dülef b. Cahder eş-Şiblî 

(334/949)234 

- Ebü’l-Hasan Muhammed b. Şeyhuşşuyûh ‘İmâdüddîn Mahmûd 

b. el-Hameviye el-Cüveynî (617/1221) 

- Bettî, Ebü’l-Hasan Ahmed b. Alî el-Bettî (405/1015) 

- Ebû Sa‘leb ‘Ubeydullah b. Ahmed b. Ca‘fer235 

- el-Emîr Seyfüddîn Ali b. Ömer b. el-Kazel (656/1258) 

 
234 Edebiyatçımız şairin ismini zikretmemiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 116. 
235 Bu isim ve beyitlerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
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- İbn Vekî‘, Ebû Muhammed el-Hasen b. Alî b. Ahmed b. 

Muhammed ed-Dabbî el-Âtıs et-Tinnîsî (393/1003) 

- İbn ez-Zeravî, Ali b. Yahya el-Kâdî el-Vecîh (579/1184) 

- Rabî‘a b. Markûm b. Kays b. Câbir b. Hâlid b. ‘Amr (16/637)236 

- Hârise b. Bedr b. Husayn et-Temîmî el-Ğaddânî (64/684) 

- Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib (r.a) (61/680)237 

- Ebû Ali Abdürrahim b. Ali b. el-Hasan el-Lahmî el-Beysânî 

(596/1200) 

- İbn Kalâmis (İbn Kâddûs), Ebü’l-Feth ed-Dımyâtî Mahmûd b. 

İsmail b. Kaddûs (551/1156) 

- Ebü’l-Velîd (Ebû Abdirrahmân) Hassân b. Sâbit b. el-Münzir el-

Hazrecî el-Ensârî (60/680)238 

- Ebû Mansûr Abdülaziz b. Talha b. Lü’lü (400/110) 

- Ebü’l-‘Abbas el-Fazl b. Yahya b. Hâlid el-Barmekî (195/811) 

- Hüseyn b. Ali b. el-Hüseyin b. Hamdân b. Hamdûn el-Hâris b. 

Lokman İbn Râşid et-Tağlibî (352/963) 

- Necmuddîn Ebü’l-Mu‘âlî eş-Şeybânî, Muhammed b. Sivâr b. 

İsrâîl b. el-Hasan Ali b. el-Hüseyin (677/1279) 

- Ebû Vâil Bekr b. en-Nattâh el-Hanefî (192/808) 

- İbn Rakâ‘, Ebû Dâvud ‘Adî b. Zeyd b. Mâlik b. ‘Adî er-Rakâ‘ 

(90/709) 

- Ahtal, Ebû Mâlik Gıyâs b. Gavs b. es-Salt el-Ahtal (92/710-11) 

 
236 Muhadramûn şairlerdendir s. 288. 
237 Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin (r.a). 
238 Hz. Peygamber’in şairi olarak tanınan sahâbî. 
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- Bâri‘ ed-Debbâs, Ebû Abdullah el-Hüseyin b. Muhammed b. 

Abdülvehhâb b. Ahmed (524/1130) 

- Ebû Hayye en-Nümeyrî, Heysem b. er-Rabî‘ Zürâre (178/795) 

- Bişr b. Abdurrahman el-Ensârî239 

- Antere b. Şeddâd b. ‘Amr el-‘Absî (m. 614)240 

- el-Münâzî, Ebû Nasr Ahmed b. Yusuf el-Münâzî (437/1046) 

- Bedrüddîn ed-Dımâmeynî241 

- Cerîr b. Atıyye b. Huzeyfe el-Hatafî et-Temîmî (110/728) 

- Ebü’l-Hasan Mâlik b. Esma’ Huzeyfe b. Bedr el-Fezârî (100/719) 

- İbnü Afîf et-Tilmisânî, Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Ali el-Kûfî 

et-Tilmisânî (690/1291) 

- İbn Ebî Ümeyye242 (250/864’den sonra) 

-  ‘Abdülmuhsin es-Sûrî, Ebû Muhammed ‘Abdülmuhsin b. Ğâlib 

Ebû Ğalbûn (419/1028) 

- ‘Akîl b. ‘Ullefe b. el-Hars b. Muaviye el-Mürrî (222/837) 

- Cemal Mahmûd b. ‘Abdülmutrib243 

- Şeref Hasan b. Sanâülmülk244 

- İbn ‘Anîn, Ebü’l-Muhâsin Muhammed b. Nasr b. Mükârim b. el-

Hüseyn b. ‘Anîn ed-Dımeşkî e-Ensârî (630/1233) 

 
239 Şair ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. 
240 Muallaka şairlerindendir. 
241 Bu isim ve beyitlerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
242 Edebiyatçımız bu ismi kısa tuttuğundan net olarak kimden bahsettiği 
anlaşılmamaktadır. İbn Ebî İsba‘ın el-Muḫtârât adlı eserinin muhakkiki bu ismin 

Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ümeyye b. Ebî Ümeyye olabileceğini zikretmiştir. Bkz. İbn 
Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 211. 
243 Şair ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. 
244 Şair ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. 
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- Muveffikuddîn el-Bahrânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Yusuf 

el-Bahrânî el-İrbilî (585/1189) 

- Ebü’l-Hasan b. ‘Abdûs el-Mağribî, Muhammed b. Abdülaziz b. 

Sa’îd el-Batalyûsî (521/1127) 

- Tevbe b. el-Hamîr, Ebû Harb Tevbe b. el-Hamîr b. Hazm b. Ka‘b 

b. Hafâce el-‘Akîlî el-’Âmirî (85/704) 

- İbrahim b. el-‘Abbâs, Ebû İshak İbrahim b. el-‘Abbâs b. 

Muhammed b. Sûle (243/858) 

- Velîd b. Yezîd b. ‘Abdülmelik b. Mervân b. el-Hakem (126/744) 

- Muhammed b. el-‘Aşâb el-Endülüsî245 

- Sâlim b. Sa‘âde el-Humusî, Mühezzibuddîn Ebü’l-Ğanâim Sâlim 

b. Sa‘âde b. Abdullah246 

- Hilâl b. Has‘am el-Mâzinî ( Hicri birinci yüzyılda yaşamış)247 

- Selmân b. Hudayr et-Tâifî248 

- Ebü’t-Tamahân Hanzala b. eş-Şarkî el-Kaynî (30/651) 

- Ebû Mansûr es-Sa‘âlebî, ‘Abdülmelik Muhammed b. İsmail 

(429/1038) 

- Müstencidbillah, Yusuf b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah 

(566/1171) 

- İbn Hamdîs es-Sakalî, Ebû Muhammed Abdülcabbâr b. Ebî Bekr 

b. Muhammed b. Hamdîs el-Ezdî es-Sakalî (527/1133) 

 
245 Şair ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. 
246 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 
279. 
247 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 
290. 
248 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 
97. 
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- Şerîf Radî el-Mûsevî, Ebü’l-Hasan Muhammed b. el-Hüseyin 

Mûsâ er-Radî el-‘Alevî (406/1015) 

- Ebû Ahmed b. Verkâ‘, Abdulllah b. Muhammed b. Verkâ‘ eş-

Şeybânî (320/932’den sonra) 

- Ebû Sülmâ (Ebû Büceyr) Züheyr b. Ebî Sülmâ (Rebîa) b. Riyâh 

el-Müzenî (609/1213) 

- Nâbiga ez-Zübyânî, Ebû Ümâme (Ebû Akreb) Ziyâd b. Muâviye 

b. Dabâb (Dıbâb) b. Câbir en-Nâbiga ez-Zübyânî (604/1208) 

- Ka‘b b. Sa‘d el-Ğanevî (10/612) 

- ‘Utbân el-Harûrî (80/699’dan sonra) 

- Selm b. ‘Amr b. Hammâd el-Hâsir (186/802) 

- Abdullah b. Zübeyr el-Esedî (73/692) 

- Nâfi’ b. Halîfe el-Ğanevî (80/699’dan sonra) 

- Ebû Hefân, Abdullah b. Ahmed b. Harb el-Mahzemî (257/871) 

- Hammâd ‘Acrad, Ebû ‘Amr Hammâd b. Ömer b. Yunus b. 

Küleyb el-Kûfî (161/778) 

- Amr b. Ma‘dîkerib Ebû Sevr Amr b. Ma‘dîkerib b. Abdillâh ez-

Zübeydî (21/641-42) 

- Sâlih b. Cenâh el-Lahmî (Hicri ikinci yüzyılda yaşamıştır. 

Tabiinleri görmüş ve Câhiz gibi isimlere hocalık yapmış bir âlim) 

- Şemmâh b. Dırâr, Ma‘kil b. Dırâr b. Sinân b. Ümâme ez-Zübyânî 

(24/645) 

- Ebû Züeyb el-Hüzlî, Huveylid b. Hâlid el-Hüzlî (27/648) 
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- Ebû Ca‘fer el-Harrâz en-Nazîrî (Hicri altıncı yüzyılda yaşamış bir 

şair)249 

- Esved b. Ya‘fur en-Nehşelî ed-Dârimi et-Temîmî (m. 600) 

- İbn el-Mu‘allâ, Hittân b. el-Mu‘allâ250 (İslami dönemin ilk 

yıllarında yaşamıştır.)  

- Seyyid İsmail el-Himyerî (179/796) 

- Tarafe b. Abd, Ebû Amr Tarafe (Amr) b. el-Abd b. Süfyân b. Sa‘d 

el-Bekrî el-Vâilî (564/1169) 

- Hutay‘a, Ebû Müleyke Cervel b. Evs b. Mâlik el-‘Absî (45/666) 

- Muhammed b. Hayyât, Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. 

Mansûr (320/932) 

- Tirimmâh b. ‘Adî et-Tâî (125/743) 

- Nemir b. Tevleb b. Züheyr el-‘Uklî (11-13/632-634) 251 

- İbn Cübbâra el-Makdisî (728/1328) 

- Hâris b. Devs el-İyâdî252 

- Ömer b. Dabî’a er-Rakkâşî (m.702 ) 

- Nâbiga el-Hârisî, Yezîd b. Ebân el-Hârisî253 

- Ubeyrid b. Mu‘zir er-Rayâhî254 

 
249 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 190. 
250 Şairin doğum ve ölüm tarihiyle ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. İslami 
dönemin ilk yıllarında yaşamış bir şairdir. Seçme meşhur şiirleri mevcuttur. 
251 Muhadramun şairlerindendir. Hz. Ebubekir’in hilafeti döneminde vefat etmiştir. 
252 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. İslami döneme yetişmiş bir şairdir. 
253 Şairin ölümü ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Cahiliye dönemi 
şairlerinden olup, günümüze intikal edn birçok şiiri mevcuttur. 
254 Şairin ölümü ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Emevi döneminde, şehirden 
uzak badiyede yaşamış Müslüman bir şairdir. Günümüze ulaşmış meşhur şiirleri 
vardır. 
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- Cümâne el-Cu‘fî255 

- Selâmî, Ebu Hasan Muhammed b. Abdullah es-Selâmî 

(393/1003) 

- Hansâ, Ümmü Amr Tümâdır bint Amr b. el-Hâris b. eş-Şerîd 

(24/645)  

- İbn Vüheyb, Ebû Cafer Muhammed b. Vüheyb el-Hamîrî 

(240/854) 

- İbn Şeref el-Kayravânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’îd b. 

Ahmed b. Şeref el-Kayravânî (460/1068) 

- Zeyneb bint Ziyâd el-Müeddeb (600/1204) 

- Ferazdak, Hammâm b. Gâlib b. Şa‘şa’ (640/733) 

- Arcî, Abdullah b. Ömer b. Amr b. Affân el-Emevî el-Arcî 

(120/738) 

- İbn Ebî Husayne, Ebu’l-Feth Hasan b. Abdullah (457/1064) 

- Amr b. Ehtem (75/677) 

- Ebû Minhâl Bukayle el-Eşcaî256   

- İbn Şems el-Hallâfe Cafer b. Muhammed (622/1225) 

- Abdullah b. Ru‘be  (90/708) 

- Mâlik b. el-Hâris b. Abdiyegûs el-Eşter en-Nehaî (37/657) 

- Eşter, Mâlik b. el-Hâris b. Abdiyegûs el-Eşter en-Nehaî (37/657)  

- Ebû Hirâş el-Huzelî, Huveylid b. Mürre el-Kırdî (15/636) 

- Ru‘be b. Abdullah el-Accâc (145762) 

 
255 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Cahiliye dönemi yemenli 
şairlerindendir. 
256 Şairin ölümü ile ilgili detaylı bilgiye rastlanılmamıştır. Hz. Peygambere ulaşmış 
bir şairdir. 
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- Evs b. Hacer, Ebû Şüreyh Evs b. Hacer b. Attâb et-Temîmî (m. 

620) 

- Ükayşir,  Ebû Mu‘riz Mugîre b. Abdillâh b. Mu‘riz (el-Esved) el-

Esedî (80/699) 

- İbn Zeydûn, Ebü’l-Velîd Ahmed b. Abdillâh b. Ahmed b. Gâlib 

el-Mahzûmî el-Endelüsî (463/1071) 

- İbn Düveyde el-Magribî257 

- Abbâs b. Mirdâs, Ebü’l-Heysem Abbâs b. Mirdâs b. Ebî Âmir es-

Sülemî (18/639) 

- Temmîm b. Mukbil. Ebû Kâ‘b Temîm b. Übey b. Mukbil b. Avf 

el-Aclânî el-Âmirî (70/689) 

- Mansûr b. İsmail et-Temîmî el-Mısrî (306/919) 

- Ebû Ali el-Bâsîr Hasan b. Muzaffer en-Nisâbûrî el-Muhted 

(422/1031) 

- Urve b. Verd b. Zeyd el-Absî (15/607) 

- Ebû Şağb el-Absî Ukâşe (İkraşe) b. Erbed258 

- Ebû Dülf Kasım b. İsa el-‘İclî (226/840) 

- Ebû Ali Di’bil b. Ali b. Razîn el-Huzzâ‘î (220/835) 

- İbn Miyâade, Rammâh b. Eberred el-Merrî (149/766) 

- Şenfarâ, Amr b. Mâlik el-Ezdî (70/525) 

- Samûel b. Gariz b. Adya el-Ezdî (560/1165) 

- Kattâmî, Umeyr b. Şuyeym et-Tağlibî (101/719) 

 
257 Şair ile ilgili bilgiler farklı olup, ölüm tarihine rastlanmamıştır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 331. 
258 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Abbasi döneminde yaşamış bir şairdir. 
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- Ebû Sa‘îd el-Mahzûmî, Museyyib b. Hazn b. Ebî Vehb el-Kırşî 

el-Mahzûmî (15/94)  

- Ebû Âsım el-Medînî Muhammed b. Hamza es-Silmî (el-Eslemî) 

(565/1170) 

- Cenûb bint Aclân259 

- Ebû Ali İdris b. Yemâan el-Endülüsî (470/1078) 

- Kâdî İyâz, Ebû Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî (544/1149)  

- Ebû Dülâme Zend b. Cevn (161/777-78) 

- İbn Magribî, Ebû Kasım Hüseyin b. Ali Vezîrü’l-Magribî 

(418/980) 

- İbn Hayyûs, Muhammed b. Sultan b. Muhammed b. Hayyûs ed-

Dımeşkî (473/1080) 

- Ali b. Osman b. Ali es-Süleymânî (629/1232) 

- Nu‘mân b. Beşîr, Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) en-Nu‘mân b. 

Beşîr b. Sa’d el-Hazrecî (64/684)  

- Hazîn el-Kinânî, Ebu’l-Hakem Amr b. Ubeyd Kinâne (718/1319) 

- Abdüssamed b. el-Mu’addel (240/854) 

- Leylâ el-Ahyeliyye, Leylâ bint Abdillâh (Huzeyfe) b. Rehhâl(e) 

b. Şeddâd b. Kâ’b el-Ahyeliyye el-Âmiriyye (86/705) 

- Şurayh b. Evfâ el-Absî (37/658) 

- İbn Hânî, Ebu’l-Kasım Muhammed b. Hânî el-Endülüsî 

(363/973) 

- Afîfuddîn, Ebû Hasan Ali b. Adlân (666/1268) 

- Ebû Sahr el-Hüzlî, Abdullah b. Seleme es-Sehmî (80/700) 

 
259 Şairin ölüm tarihiyle ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Cahiliye dönemi 
şairlerinden olup, şair bir aileye mensuptur. 
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- Abdullah b. Revâha, Ebû Muhammed Abdullâh b. Revâha 

(8/629) 

- Sâlim b. Vâbisa el-Esedî260 

- Lebîd b. Rebî‘a, Ebû Akîl Lebîd b. Rebîa b. Mâlik b. Ca‘fer el-

Âmirî el-Ca‘ferî (40/660)  

- Ubeyd b. el-Ebras (m.598)  

- Râ‘î en-Nümeyrî, Ubeyd Husayn b. Muâviye b. Cendel (90/708) 

- Ebû Feth el-Bustî, Diyâuddîn Musa b. Mülhim (400/1010) 

- Ebû Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdâzibe (280/893) 

- Muhammed b. Hâzım el-Bâhilî (215/830) 

- Abdullah b. Tâhir, Ebü’l-Abbâs Abdullâh b. Tâhir b. el-Hüseyn 

(230/844) 

- Kays b. Hutaymb. Adî el-Evsî (2/620) 

- Muhammed b. Münâzir el-Yarbû‘î (198/813) 

- Zübeyr b. Abdülmuttalib, Ebû Tâhir ez-Zübeyr b. Abdilmuttalib 

b. Hâşim el-Kureşî el-Hâşimî (m. 610’dan önce)  

- İbn Hayyûs, Ebü’l-Fityân Muhammed b. Sultân b. Muhammed b. 

Hayyûs el-Ganevî ed-Dımaşkî (473/1081) 

- İmrân b. Hittân eş-Şeybânî el-Vâilî (84/703) 

- Mansûr b. İsmail el-Fakîh (306/918) 

- Nâbiga el-Ca’dî, Ebû Leylâ Kays b. Abdillâh b. Udes b. Rebîa en-

Nâbiga el-Ca‘dî el-Âmirî (65/685) 

- Abduyagûs b. Vakkâs el-Hârisî (m. 584) 

 
260 Şairin ölüm tarihiyle ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Şairin tabiinden olup, 
Hz. Ömer ve Osman döneminde genç bir delikanlı olduğu rivayet edilmiştir. Bkz. İbn 
Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 358. 
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- Tev’em el-Yeşkûrî, Hâris b. Katâde 261 

- Süveyd b. Samî’ el-Marsedî (Merâsidî – Merâsî)262 

- Tufeyl b. Avf b. Ka’b el-Ganevî (m. 609) 

- Abdullah b. Ziba’râ b. Kays b. Adî (15/636)  

- İshak b. Hassân el-Huraymî (212/827) 

- Abdullah b. Hemmâm es-Selûlî (100/718) 

- Vâsânî, Ebu Kasım Hüseyin b. Hasan b.Vâsân (394/1003) 

- Yezîd b. Hakem es-Sakâfî (105/723) 

- Ebü’l-Esved (Ebû Abbâd) Amr b. Külsûm b. Mâlik (m. 584-600) 

- Amr b. Külsûm, Ebü’l-Esved (Ebû Abbâd) Amr b. Külsûm b. 

Mâlik (m. 584-600)  

- Süheym Abd İbn Hashâs (35-45/656-661) 

- Saltân Abdî, Kusem b. Hubey b. Abdülkays (80/700) 

3.3.3. İbn Ebî İsba‘dan Etkilenen Âlimler 

İbn Ebî İsba‘dan birçok âlim istifade etmiştir. Ondan hangi âlimlerin 

istifade ettiği konusunda net bir fikir sahibi değiliz. Özellikle belâgat ve 

Kur’an ile ilgili çalışma yapan birçok âlim onun fikirlerine 

başvurmuştur. Hem kendi dönemindeki âlimler, hem de sonraki âlimler 

ondan etkilenmiş ve görüşlerini aktarmışlardır. Ondan istifade eden 

âlimlerden bazıları şunlardır:263 

 
261 Şairin ölüm bilgisiyle ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Meşhur şair 
İmruülkaysın muasırı olup, onunla şiir düllosunda bulunmuş bir şairdir. 
262 Şair ile ilgili detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Hicri birinci yüzyılda yaşamış bir 
şairdir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 206. 
263 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 26-27. 
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- Ebü’l-Abbâs Şihabüddîn Ahmed b. Abdülvehhâb b. Muhammed 

el-Bekrî et-Teymî el-Kureşî en-Nüveyrî (733/1333).264 

- Kazvînî, Ebü’l-Meâlî Celâlüddîn el-Hatîb Muhammed b. 

Abdirrahmân b. Ömer b. Ahmed el-Kazvînî (739/1338).265 

- Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed 

el-Hudayrî es-Süyûtî (911/1505).266 

İbn Ebî İsba‘dan hem kendi dönemindeki hem de sonraki dönem 

belâgat âlimi ondan istifade etmiş veya onun görüşlerini aktarmıştır. İbn 

Ebî İsba‘ hayattayken ondan istifade edip ona öğrenci olan kimselere 

rastlamaktayız. Örneğin, Ebû Hüseyn el-Cezzâr (679/1230), Sirâc el-

Verrâk (695/1295), ‘Afîfüdîn et-Tilmisânî (690/1290) onlardan 

bazılarıdır. Ebû Hüseyn el-Cezzâr, şiirlerini İbn Ebî İsba‘a arz etmiş, 

Sirâc el-Verrak ise, onu şiirde kendine örnek kabul etmiş ve vefatında 

ona mersiyeler dizmiştir. İbn Ebî İsba‘ da onlardan istifade etmiş ve 

onların beyitlerini eserlerinde zikretmiştir.267 

 
264 Nüveyrînin, İbn Ebî İsba‘den ihtisar ettiği belâgat konuları ve bunları açıklarken 
getirdiği şahitler ve tahliller bunu kanıtlamaktadır. Bkz. Ebû Abbâs Şihabüddîn 
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-edeb, thk. Alî 
Bûmülhim ve Müfîd Kamîha, Dârü’l-Kutubi’l-’İlmiyye, Beyrut, 2004. 
265 Kazvînî, el-Îzâḥ fî ‘ulumi’l-belaga adlı eserinin birçok konuda, İbn Ebî İsba‘ın 
görüşlerini harfiyen aktarmıştır. Bkz. Hatîb el-Kazvînî, Ebû Meâlî Celâlüddîn Hatîb 
Muhammed b. Abdirrahmân, el-Îḍâḥ fî ‘ulumi’l-belaga, thk. Behîc el-Gazâvî, Dâru 
İḥyai’l-‘Ulûm, bs. 4,  Beyrut, 1998, s. 352. 
266 Süyûtî, el-İtķân fî ‘ulûmi’l-Ķur’ân adlı usulü tefsire dair çalışmasında İbn Ebî 
İsba‘ın birçok görüşünden istifade etmiş ve edebiyatçımızın görüşlerini aktarmıştır. 
Bkz. Süyûtî, Ebû Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr, el-İtķân fî ‘ulûmi’l-
Ķur’ân, thk. Muhammed Ebû Fazl İbrâhîm, Vizâretü’ş-şuûni’l-İslâmiyye ve’l-evkâf 
ve’d-da‘ve ve’l-İrşâd, Suudi Arabistan, t.y., s. 226, 232, 234. 
267 Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, IV, s. 181-182.;   İbn Sâbûnî, Tekmile, 

s. 14. İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 27 
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4. İBN EBÎ İSBA‘IN BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ 

Belâgat, sözlükte sözün fasih ve açık seçik olması anlamındadır. Terim 

olarak ise, “ meleke” ve “ilim” şeklinde iki anlamda kullanılmıştır. Batı 

dillerinde, bunun karşılığı “eloquence”268 ve “rhetorique”dir.269Batı 

dillerinden Türkçe’ye geçen retorik sözcüğü, dilimizde belâgat 

sözcüğüyle eş anlamlıdır.270Meleke anlamında belâgat, yerine ve 

zamana göre sözün fasih olması demektir. Belâgat, henüz bilimsel bir 

terim olarak zikredilmeden önce meleke olarak, şair, yazar ve hatiplerde 

ve hatta halkın dilinde vardı. Cahiliye devri sözlü edebiyatında, Kur’ân-

ı Kerîm ve Hadislerde bu ilme dair pek çok örneğe rastlamaktayız.271 

İbn Mukaffâ’dan (142/759) başlayarak Câhiz (255/869), Kudâme b. 

Ca‘fer (337/948), Rummânî (384/994) ve İbn Ebî İsab‘a272 (654/1256) 

kadar belâgat, insanın doğuştan sahip olduğu bir kabiliyet ve sanata 

olan yatkınlığı, şeklinde anlaşılmıştır.273 

 
268 İngilizcede fesahat anlamında bir terimdir. Bkz. Zafer Kızıklı, Arap Dili Belâgat 
Bilimine Kurumsal Bir Bakış, Journal of Islamic Research 24 – İslami Araştırma 
Dergisi, 24, 2013, s. 17. 
268 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 380. 
269 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 380. 
270Zafer Kızıklı, Arap Dili, s. 17. 
271 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 380. 
272 Belâgat ilmi ilk dönemlerde lügat anamıyla ele alınmıştır. Bu ilim, edebiyatçımızın 
döneminden itibaren farklı dallara ayrılmıştır. Edebiyatçımız, metot olarak 
mütekaddimîn âlimlerin görüşünü tercih etmiştir. Fakat bu günden sonra zikredilen 
belâgat terimi, lügat anlamıyla değil ıstılahı anlamıyla ele alınmıştır. 
273 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
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İbnü’l- Mukaffa’ya göre belâgat, sözü herkesin kolay söyleyemeyeceği 

tarzda söylemektir. Câhize göre, lafızla mananın güzellikte birbiriyle 

yarışmasıdır. Rummâni’ye göre, manayı güzel ve uygun ifadelerle 

zihinlere ulaştırmaktır.274 İbn Ebî İsba‘a göre ise, manayı en yakın yolla 

ve en kolayıyla izah etmektir.275 

Belâgat, düzgün ve yerinde söz söyleme usul ve kaidelerini inceleyen 

bir bilimdir. Belâgat ilmi, meânî, beyân ve bedî‘ olmak üzere üç ana 

bölüme ayrılmıştır. Belâgat ilmi, Arap dili ve edebiyatında en geç 

bağımsızlığına kavuşan ilimdir.276 Bu ilim, bağımsızlığa kavuşmadan 

önce konusuna göre farklı isimlerle anılmıştır. Belâgat ilmi, ilk 

dönemler; mecâz, beyân, bedî‘, nakdu’ş-şi‘r, sınâ‘ateyn, fesahat, 

belâgat, delâilü’l-i‘câz, meânî gibi isimlerle anılmıştır.277 Daha 

sonraları bu sayılan konuları da kapsayacak biçimde “Belâgat İlmi” 

adıyla anılmaya başlanmıştır. 

İlk belâgat çalışmaları, edebi tenkit şeklinde başlamıştır. İslamiyet’in 

ortaya çıkışından önce şifahi olarak görülen edebi tenkit, daha sonraki 

dönemlerde yazılı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmalar, Kur’ân-

ı Kerîm’in nüzulüyle beraber dil, edebiyat, tefsir, edebi tenkit ve kelâm 

ilmiyle karışık olarak ele alınmıştır.278 

 
274 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
275 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 420. 
276 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
277 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
278 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 122 

 

İlk dönemler, kelamın fesahatini ve belâgatini halkın büyük bir kesimi 

anlıyorken, yeni yetişen neslin ve özellikle Arap olmayan Müslüman 

toplumların kelamdaki belâgatı anlayabilmeleri için, çeşitli çalışmalar 

başlatılmıştır. İlk olarak, Kur’ân-ı Kerîm’i yanlış anlamaya karşı, Arap 

dili gramerinin konuları tespit edilmeye başlanmıştır. İlk dönemler bu 

kurallar tespit edilirken, dil ve edebiyat bir bütün olarak ele 

alındığından, belâgat ilmi de bunun içinde incelenmiştir.279 

İlk dönemlerde, Müslümanların yabancı kültürlerle teması neticesinde 

ortaya çıkan bazı kelâmî konulara, İslami bilginler çözüm aramışlardır. 

Bu konular, aynı zamanda belâgat ilminin gelişmesine de katkı 

sağlamıştır. Bu dönem yaklaşık IV. yüzyılın sonuna kadar devam 

etmiştir.280 

İkinci dönem belâgat çalışmaları ise, IV. yüzyıl sonlarından VIII. yüzyıl 

sonlarına kadar devam eder. Bu dönem, belâgatın müstakil bir ilim 

haline geldiği, terimlerinin yerli yerince oturmaya başladığı dönemdir. 

Bu dönemde yazılan eserlerde, belâgatın konuları ön plandadır. Bu 

dönemin sonlarına doğru yazılan eserlerde belâgat ilmi, beyân, meânî 

ve bedî‘ şeklinde klasik şeklini almıştır. Bu dönemin en önemli 

simalarından biri İbn Ebî İsba‘dır. İbn Ebî İsba‘ın belâgat ilmine dair 

yazdığı Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserleri dönemin 

önemli eserleri arasındadır.281 

 
279 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
280 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381, 382. 
281 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
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Şimdi ise kısaca belâgatın bölümlerini oluşturan meânî, beyân ve bedî‘ 

ilmini ele alacağız. 

Meânî ilmi ilk olarak, IV. yüzyılda kullanılmaya başlansa da ilmi 

anlamda ilk olarak Abdülkahîr el-Cürcânî’nin kullandığını 

görmekteyiz. Fakat Cürcânî meânî yerine “nazm” ve “ma‘ân’n-nahv” 

ifadelerini kullanmıştır. Daha sonra es-Sekâkî Miftâhü’l-’ulûm adlı 

eserinde bunlara meânî adını vermiştir.282 İbn Ebî İsba‘ meâni’yi 

belâgat anlamında kullanmıştır. Yine İbn Ebî İsba‘ meânî ilminin 

konularını bedi‘ konuları içinde ele almıştır. 

Meâni İlmi, Arapça lafızların, kendisiyle muktezayı hale (ortama) 

uygunluğunu sağlayan durumları öğreten bir ilimdir.283Meânî ilmi, 

müsned, müsnedi ileyh, kasr, inşâ’, fasl-vasl, îcâz, itnâb şeklinde 

kısımlara ayrılır.284 

Beyân ilmi’ne gelince, Cahîz eserinde bunu ele alıp incelemiştir. Bu 

anlamda Cahîz hem belâgatın hem de beyân’ın kurucusu olarak kabul 

edilmiştir. Câhîz, beyân ilmini bazen lügat anlamında bazen de belâgat 

anlamında kullanmıştır. Ona göre beyân, gizli olan manayı ortaya 

çıkarmaktır.285 

 
282 Mehmet Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesinde es-Sekkâkî’nin ve el-
Kazvînî’nin Rolü”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, II (2002), Sayı: 4, s. 
102. 
283 Bu tarif Kazvînî’ye aittir. Bkz. M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize 
Edilmesi”, s. 103. 
284 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi” , s. 103. 
285 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 103. 
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Daha sonra beyân ilmi Ebû Hilâl el-‘Askerî ve İbn Reşîk gibi âlimler 

vasıtasıyla gelişimini sürdürmüş, Abdülkahîr el-Cürcânî ile bu ilim 

tamamen olgunluğuna erişmiştir.286İbn Ebî İsba‘, beyân ilmi konusunda 

mütekkaddim ekolun yolunu takip etmiş, bunu belâgat anlamında 

kullanmıştır. 

Beyân İlmi, bir manayı kendisine açıkça delalet etmede birbirinden 

farklı yollarla dile getirmenin öğrenildiği bir ilimdir.287 Beyân ilmi, 

teşbih, istiâre, mecaz ve kinaye şeklinde kısımlara ayrılır.288 

Bedî‘ ilmi ise, İslamî dönemin ilk yıllarından itibaren kullanılmıştır. 

Bedî‘ lafzı ve türevleri, cahiliye şairleri ve sonraki dönem 

Muhadremûn289 şairler tarafından lügat anlamı olan yeni, benzersiz, icat 

anlamlarıyla kullanılmıştır.290 Daha sonra bu kavram, ilmi anlamda 

Câhîz’de görülür. Câhîz, bedi‘ ilminin Araplara mahsus olduğunu ifade 

etmiştir.291 

Sonraki dönemlerde, belâgatçılar beyân ilmini alt başlıklara ayırıp 

detaylı inceleme fırsatı bulmuşlardır. Sekâkî ile beraber belâgat ilminin 

ana bölümleri tamamen şekillenmiştir. Sekâkî, meânî ve beyân 

ilminden sonra lafız ve mana güzelliklerinden bahsederken bedî‘ ismini 

 
286 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 103, 104. 
287 Bu Kazvînî’nin tarifidir. Bkz. M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, 

s. 104. 
288 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi” , s. 104. 
289 Cahiliye döneminde ve İslami dönemde yaşayıp Hz. Peygamberi Müslüman olarak 
göremeyen kimselere denir. 
290 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 8, 9. 

Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-tebyîn, Abdusselâm Muhammed 
Hârûn, Mektebetü’l-Ḫancî, I-IV, bs. 7, 1998 /1418, s. 55. 
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kullanmamıştır. Daha sonra Kazvînî ile beraber isimlendirmenin de 

tamamlandığını görmekteyiz.292 

İbn Ebî İsba‘, bedi‘ konusunu işlerken eski âlimlerin yolunu takip 

etmiş, daha çok bunu belâgat anlamında kullanmıştır. Diğer belâgat 

konularını da, bu başlık altında incelemiştir. Belâgate dair ele aldığı 

eserini de bu isimle (Bedî‘u’l-Ḳur’ân) anmıştır. 

Gerek daha önceki belâgatçıların eserlerinde, gerekse İbn Ebî İsba‘ın 

eserlerinde, belâgat ve edebi tenkit konuları iç içe işlenmektedir. Bu 

dönemde, konular henüz birbirinden ayrışmamıştır. Ele alınan eserlerde 

îcâz, tenkit, beyân, meânî veya bedi‘ konuları aynı başlık altında 

incelenmektedir. 

Bedî‘ İlmi, söylenen ifadenin lafız bakımından kusursuz, mana 

bakımından bir ahenge sahip olmasının usul ve kaidelerini inceleyen bir 

ilimdir.293 

Bedî‘ ilmi, tıbâk, irsâd, muzâvece, ‘aks, rucû‘, tevriye, istihdâm, leffü 

neşr, cem‘, tefrîk, taksîm, tecrîd, mubâlaga, el-mezhebu’l-kelâmî, 

husnu’t-ta‘lîl, tefrî‘, te’kidu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem, te’kidu’z-

zem bimâ yuşbihu’l-medh, idmâc, tevcîh, tecâhulu’l-‘ârif, el-kavl bi’l-

 
292 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 105. 
293 Nasrullah Müftüoğlu, “Bedî’”, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 320. 
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mûcib, ittirâd, cinâs, reddu’l-‘acûz ‘ala’s-sadr, sec‘, teştîr, muzâvece, 

kalb, teşri‘, luzûm mâlâ yelzem şeklinde kısımlara ayrılır.294 

4.1. İbn Ebî İsba‘ın Belâgat İlmindeki Yeri 

İbn Ebî İsba‘ın belâgatçılığını anlamak için, dönemin siyasi, sosyal ve 

kültürel yapısı ile edebiyat durumunu bilmek gerekir. İbn Ebî İsba‘, 

savaşların, krizlerin ve siyasi mücadelelerin yoğun yaşandığı bir 

coğrafyada doğup büyümüştür.295 Dönemin kültürel, ilmi ve özellikle 

edebiyat çalışmalarında bu kargaşaların izini görmek mümkündür. 

İbn Ebî İsba‘ siyasi olarak özellikle o dönemde güç devşirmelerinin 

eksik olmadığı bir coğrafyada dünyaya gelip hayatını idame ettirmiş ve 

yine burada vefat etmiştir. Siyasi olarak çalkantılı bir dönemden 

bahsediyor olsak da, bu dönemde ilmin ve bilimin zirve yaptığını itiraf 

etmek gerekir. Bu dönemde, İslamiyet’in yabancı kültürlerle tanışması 

sonucu, İslami düşünce yapısında farklılaşmaya yol açmıştır. Bu 

durum, İslami ilimlerin tekrar derlenip tasnife tabi tutulmasına sebep 

olmuştur. Aynı şekilde bu dönem, belâgat ilmi ve diğer ilimler için 

eskiden kopuş ve yeniye geçiş görevi üstlenmiştir. Belâgat ilmi bu 

dönemde, beyân, meânî ve bedî‘ olmak üzere üç ana başlığa 

 
294 Bunlar, Kazvînî’nin belirlediği konulardır. Bkz. M. Akif Özdoğan, “Belâgatın 
Sistematize Edilmesi”, s. 105. 
295 Bkz. Muhammed el-Hanefî, Bedâ’i‘u’z-zuhûr, I, s. 250-254; İbn Kesîr, el-Bidâye, 

XIII, s. 26.; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VI, s. 173-174; Zehebî, el-‘İber, III,  

s. 117.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-21; İsmail Yiğit, 
"Memlükler", DİA, XII, s. 90-97.; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, XII, s. 20-31. 
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ayrılmıştır.296 Belâgat ilmi, o günden günümüzde kadar, hala bu 

başlıklar altında işlenmektedir. 

İbn Ebî İsba‘ın uzmanlık alanı belâgat olmakla birlikte, eserlerinde 

birçok konuya değinmiş ve birçok konuda eser kaleme almıştır. 

Özellikle, belâgat konularını ince bir süzgeçten geçirip baplarını tekrar 

oluşturmuştur. Eserlerinde, birçok âlimin ismini zikretmiş ve bunların 

eserlerinin içeriği hakkında bilgi vermiştir. Onun bu özelliği eserlerini 

irticalen derlemediğini, aksine aktardığı bilgileri tahlile tabi tuttuğunun 

birer kanıtıdır. 

İbn Ebî İsba‘, şiir konusunda önemli bir isimdir. Onun şiire hâkimiyeti 

ve şiirle ilgili ortaya koyduğu muvazeneleri, gelecek kuşaklar için birer 

ölçü ve kanun haline gelmiştir. Yine İbn Ebî İsba‘ın edebi tenkit 

konusundaki görüşleri, onu belâgat ilminin zirvesine oturtmuştur. O, 

ilmin ve fikrin olduğu yerde sözünü asla sakındırmamıştır. Onun, bazen 

bir dilciyle bazen de bir müfessir veya şairle münakaşaya girdiğini 

görebilmekteyiz. Onun bu eleştirmenliğinden, dönemin edipleri 

etkilendiği gibi, sonraki nesil de istifade etmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ın, belâgat konularını işlerken meselelere sonuç odaklı 

yaklaşımı, fikirlerinin kendisinde meleke kazandığının işaretidir. Onun 

edebi okul metodunu tercih etmesi de onun belâgat ilminde edebi zevki 

ön plana çıkardığının birer delilidir. İbn Ebî İsba‘ın, yaşadığı dönem ve 

çevredeki belâğatçı kimliği ile, ele aldığı eseler ve konular onun bu 

 
296 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 381. 
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alanda söz sahibi olduğunu göstermektedir. Onun fikirlerinin tanınması 

ve ilmi üslubunun bilinmesi ilim severler için birer kazançtır. Onun, 

ilimdeki özgüveni, özgün görüşleri ve girift olmayan sade dili, belâgat 

ilminde onu üstün kılan özelliklerinden bazılarıdır. 

Dönemin sosyal ve kültürel durumunu etkileyen en önemli olay, 

Mısır’da Fatımi devletinin Şii mezhebinden Sünni mezhebe Eyyûbîler 

sayesinde geçmesidir. Emevi taraftarları, Sünni mezhebe karşı çıkmış 

ve onunla mücadeleye girmişlerdir. Fakat çok geçmeden halkın da 

desteğini alan Sünni mezhep taraftarları, yaptığı çalışmalarla ve 

kurdukları medreselerle egemenliğini kabul ettirmiştir.297 

Bu dönem, ilmi çalışmalar açısından, İslamiyet’in en parlak 

dönemlerinden biridir.298 Bu dönem, dil, Kur’ân-ı Kerîm ve belâgat ilmi 

ile ilgi yapılan çalışmalar bakımından önemlidir. Edebiyatın en parlak 

döneminde, İbn Ebî İsba‘ın Mısır gibi bir coğrafyada, edebiyatçıların 

hocası olarak anılması, onun önemini ortaya koymak açsından 

önemlidir. 

İbn Ebî İsba‘, Mısır’ın en önde gelen belâgatçısıydı. Ondan bahsedenler 

onu : “Mısır’ın bu güne dek en önemli edebiyatçısı”, şeklinde 

tanımlamışlardır.299 Onunla ilgili yapılan methiyeler, onun konumunu 

 
297 Abdüllatîf Hamza, el-Ḥaraketü’l-fikriyye, s. 70-77; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, 
Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 14; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Mukaddimesi,  s.61. 
298 Bkz. Makrîzî, el-Mevâ‘iẓ, II, s. 278; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, 
s.19-21.; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", 

DİA, XII, s. 20-31. 
299 İbn Sâbûnî, Tekmile, s. 14. 
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anlamak açısından değerlidir. İbn Ebî İsba‘ın, Nil’in serin, tatlı ve 

berrak suyuna benzetilmesi ve ondan birçok kimsenin icazet aldığının 

haberi, onun belâgat konusundaki önemini artıran sebeplerden 

bazılarıdır.300 

Belâgat konusuna değinen kimsenin, onun ismini anmadan geçmesi 

mümkün değildir. O, ilmiyle, eserleriyle ve kendine özgü görüşleriyle 

belâgatın yıldızlarından biridir. Buna işaret ise, geride bıraktığı eserler 

ile onun hakkında söylenen methiye ve mersiyelerdir.301 O, derin ve 

dakik bilgiye sahiptir. O, belâgatta, edebi zevki önceleyen biridir. 

İbn Ebî İsba‘, geçmiş belâgatçıların görüşlerine vakıf olmuş ve bu 

görüşleri yeniden derlemiştir. O, bazen bu görüşlere katılmış, bazen de 

bunları eleştirmiş veya değiştirmiştir.302 Yeniliklere açık olmasına karşı 

eskiden kopmamıştır. Belâgat, onun fıtri karakteridir. O da, belâgatı 

böyle anlamıştı. Ona göre belâgat, belâgat içindir. 

İbn Ebî İsba‘, belâgat ilmini ele alırken daha çok Kur’ân’ın 

güzelliklerini ve derin anlamlarını ortaya çıkarmak için mücadele 

vermiştir. Bunun için yüzeysel manaya karşı çıkmış ve müfessirlerin 

doğru manayı bulamadığını söylemiştir. Ayrıca onların ayetlerin sibak 

ve siyakına dikkat etmediğini hatırlatıp onlarla münakaşaya girdiği de 

olmuştur. Bazı yerlerde ayetler hakkında yapılan tefsirleri yetersiz 

 
300 Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33-34.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 70.; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi,  s. 24-26. 
301 Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ , IV, s. 181-182; İbn Sâbûnî, Tekmile, 

s. 14. 
302 İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 6. 
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bulmuş ve bu konuda müfessirleri tenkit etmiştir. O, ayetlerin 

açıklamalarında birçok şahit getirmiş ve bunların nasıl anlaşılması 

gerektiğini açıklamıştır.303 

İbn Ebî İsba‘, eserlerinde hem bir edip, hem bir şair hem de bir edebi 

tenkitçidir. O, sadece nakillerde bulunmamış, onları tahlil edip 

süzgeçten geçirmiştir. Beğendiği şiirleri övmüş, bazen de kendisi 

bunlara mısralar ilave etmiştir. Yeri geldiğinde şiirleri yermekten de 

geri durmamıştır. Yine bu şiirlere belli kıstaslar getirmiştir. Zaman 

zaman şiirleri birbirleriyle karşılaştırmış, bazen birini tercih etmiş 

bazen de her ikisini beğenmeyip kendi fikrini söylemiştir.304 

4.2. İbn Ebî İsba‘ın Belâgatçılar İçindeki Konumu 

İbn Ebî İsba‘ı daha iyi tanımak için, dönemin âlimleri arasındaki 

konumunu bilmek önemlidir. O, ilmi çalışmaların en çok yapıldığı 

Mısır gibi bir yerde yaşamıştır. İbn Ebî İsba‘ın Mısır gibi ilmin merkezi 

olan bir yerde eğitim alması onu diğer âlimlere oranla öne çıkaran 

özelliklerinden biridir. Çünkü eğitimin en yoğun yaşandığı bu yerler, 

âlimlere birbirini test etme fırsatı veriyordu. Bu durum ayrıca âlimlerin 

birbirinden ilim teatisinde bulunmasına imkân sağlıyordu. Eğer İbn Ebî 

İsba‘ herhangi uzak nahiyedeki bir köyde yaşamış olup, ilmi ve eserleri 

o dönemde test edilme şansı olmasaydı, bu derece öneme haiz olmazdı. 

 
303 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 130, 131.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 
s. 483-484. 
304 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 483-484. 
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Onun, dönemin âlimleriyle görüşmesi ve onlarla münakaşası, ilmini ve 

bilginliğini kanıtlayan olgulardandır. 

İbn Ebî İsba‘, bilimin ve kültürün en yaygın olduğu Mısır, Şam, Bağdat 

ve Kayravân’a seyahat etmiş, oradaki ilim ehliyle görüşme şansı 

bulmuştur.305 Bu yerler, o günden bu güne dek İslami ilimlerin merkezi 

sayılmaktadır. İbn Ebî İsba‘ın buralara ve daha başka civar yerlere 

seyahati ve buralarla ilgili haberler aktarması, onun geniş bir kültür 

yelpazesine sahip olduğunu göstermektedir. İbn Ebî İsba‘, dönemin 

âlimlerinden istifade ettiğini bizzat eserlerinde zikretmiştir. Buna 

paralel olarak da, birçok âlimin de İbn Ebî İsba‘dan etkilendiği, bize 

aktarılan haberler arasındadır.306 

İbn Ebî İsba‘ edebiyat, nahiv tefsir vb. ilimlerle uğraşmış ve bu konuda 

ilim ehliyle zaman zaman münakaşaya girmiştir. İlk zamanlar, dönemin 

melik ve sultanlarıyla hemhal olup eserlerinde ve şiirlerinde onları övse 

de, bir zaman sonra hacca gidip kendini sadece ilme verdiği rivayet 

edilir. Bu itibarla, İbn Ebî İsba‘ın kişiliğini etkileyen üç farklı 

müsebbipten bahsedebiliriz. Birincisi, VII. yüzyılda sosyal çevrenin 

etkisi, ikincisi, Arap edebiyatının etkisi, üçüncüsü ise, Kur’ân’î 

ilimlerin etkisi.307 

 
305 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 32. 
306 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33-34; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 70; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi,  s. 24-26 
307 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi,  s. 23, 24. 
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İbn Ebî İsba‘ın eserlerine göz atan biri, onun eski ve çağdaşı âlimlerden 

etkilendiğini gözlemler. O, Abdülkâhir el-Cürcânî, İbn Kudâme, Ebû 

Temmâm, Zamahşerî, Fahreddin er-Râzi, İbn Sinân el-Hafâcî ve 

Hüseyn el-Cezzâr gibi pek çok âlimden etkilenmiştir.308 O, âlimlerin 

görüşünü nakletmiş, onları bazen benimsemiş, bazen eleştirmiş ve 

bazen de bunlara karşı kendi görüşünü savunmuştur. 

İbn Ebî İsba‘ın en çok etkilendiği belâgatçı, Kudâme b. Ca‘fer’dir. 

Ondan son derece etkilenmiş, nakillerde bulunmuş ve adeta kendini onu 

müdafaaya adamıştır. Hatta El-Mîzân fî’t-Tercîh Beyne Kelâmi Kudâme 

ve Husûmih adlı eseri onun görüşlerini savunmak için ele almıştır. 

Burada, İbn Kudâme’nin görüşlerini İbn Raşîk, el-Âmidî ve benzeri 

muarızlara karşı savunmuştur.309 

İbn Ebî İsba‘, dönemin âlimleri Şerefüddîn et-Tifâşî, Said b. 

Senâülmülk ibn Farûz ve Hüseyn el-Cezzâr gibi muasırı âlimlerden 

hem etkilenmiş hem de onları etkilemiştir.310 

İbn Ebî İsba‘, farklı konularda birçok eser kaleme almış ve birçok 

alanda görüş beyan etmiştir. O, belâgat, nahiv, tefsir ve şiirde kendine 

özgü görüşlere sahip olmakla beraber, doğa bilimleri hakkında da 

görüşler serdetmiştir. İbn Ebî İsba‘ın, Batının fikir adamlarından 

etkilendiği ve onların eserlerine muttali olduğu görülmektedir. Örneğin 
 

308 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 33-34.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 70.; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin 

Mukaddimesi,  s. 24-26. 
309 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 166-167; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 212. 
310 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 249, 250; 310 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, 

Muhakkikin Mukaddimesi, s. 13; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 91, 513, 616. 
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eserlerinde Aristoteles’in görüşüne yer vermesi onun engin bilgi ve 

kültür seviyesini ortaya koyması açısından önemlidir.311 

İbn Ebî İsba‘ dönemi şairlerin, şiirlerini ona arz ettiğine geride 

değinmiştik. Edip ve şairler bu dönemde şiirlerini ve fesahatlerini ona 

test ettiriyor onun gösterdiği metotla yoluna devam ediyorlardı.312 

İbn Ebî İsba‘, birçok edebiyatçının vakıf olmadığı belâgat konularına 

vakıf olmuştur. Kendisinin mucidi olduğu konuları, eserine 

taşımıştır.313 Onun ayrıca, Kur’ân’daki ayetler için daha önce 

zikredilmeyen farklı belâgat konularını zikretmesi belâgat ilmi 

açısından önem teşkil etmektedir. Örneğin Hûd sûresinde geçen: 

ََواْستََوْتََعلَىَ َيَاْلَْمر  يَضَاْلَماءََوق ض  يََوغ  ََويَاََسَماءَأَْقل ع  يََماءك  َاْبلَع  َوق يَلَيَاَأَْرض 

َ ْلقَْوم  َوق يَلَب ْعداًَل    َ ي  ود  ينََاْلج  الظَّال م   

“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş 

bitirildi. Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu, Allah’ın 

rahmetinden uzak olsun!” denildi.” (Hûd 11/44). Bu ayet için, on sekiz 

belâgat sanatından bahsetmiştir. İbn Ebî İsba‘, birçok ayetin izahında, 

hiç kimsenin değinmediği belâgat sanatlarından bahsetmiştir.”314 

 
311 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 10, 11; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 331-

333, 349-352. 
312 Alâüddîn el-Gazûlî, Meṭâli‘u’l-Büdûr, I, s. 102, 103; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde 
İbn Ebî İṣba‘, s. 34; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, IV, s. 278.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 68, 69. 
313 Bunları, Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserinde zikretmiştir. 
314 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 611-615. 
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İbn Ebî İsba‘ın en önemli özelliği, taklitçi bir geleneğe sahip 

olmamasıdır. O, eskilerin görüşlerini serdedip tahlile tabi tutmuş ve 

onlardan yeni fikirler üretmiştir. 

4.3. İbn Ebî İsba‘ın Belâğat İlmine Katkısı 

İbn Ebî İsba‘ın belâgat ilmine katkısını anlamak için, ilk etapta dönemin 

ve bölgenin kültürel yapısı ile İbn Ebî İsba‘ın bu dönemdeki şöhretini, 

etkilediği ve etkilendiği âlimleri, zikrettiği kaynaklarının zenginliğini, 

ele aldığı konuları ve konuları işleyiş biçimini bilmemiz gerekir. 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönemin ve bölgenin kültürel durumunu daha 

önce ele almıştık. Bu dönem, İslami bilimler için en parlak dönem 

sayılır. Bu dönem, hemen hemen her konunun ele alındığı, İslam 

beldelerinin gayri Müslim eyaletlerle komşu hale gelmesinden dolayı 

İslami ilimlerin tekrar sentezlendiği bir dönemdir. Ayrıca her köşe 

başında bir medresenin ve âlimin olduğu bir dönemde şöhret bulmak 

kolay değildir. Böyle bir dönemde İbn Ebî İsba‘ ön plana çıkmış ve bin 

içerisinden bir, iltifatına layık görülmüştür. İbn Ebî İsba‘ın doğup 

büyüdüğü Mısır ve ilmi seyahatlerde bulunduğu Şam, Bağdat ve 

Kayravân ilmin merkeziydi. Mısır’ın ayrı bir özelliği ise, fikir 

özgürlüğün merkezi kabul edilmesidir.315 

İbn Ebî İsba‘, geçmişten o döneme dek ele alınan konulara vakıf olmuş 

ve bunları tahlil etme fırsatı bulmuştur. Cahiliye döneminden itibaren, 
 

315 Makrîzî, el-Mevâ‘iẓ, II, s. 278. ; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s.19-

21; İsmail Yiğit, "Memlükler", DİA, XII, s. 90-97; Ramazan Şeşen, "Eyyûbîler", DİA, 

XII, s. 20-31; 
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farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda ele alınan konulara, tekrar hayat 

vermiştir. Önceki dönemlerdeki şiir ve şairleri kendine kaynak kabul 

etmiş, bunları ilmek ilmek tekrar dokumuştur. Yunan filozoflarından ve 

Endülüs âlimlerinden etkilenmiş, kimden ve nerden olursa olsun, ilim 

namına söylenen her sözü değerli kabul etmiştir. İslami dönemde 

işlenen konuları tasnif ederek değerlendirmiştir. Aynı şekilde, kendi 

dönemindeki âlimlerin görüşünü ve sözünü almak konusunda cimriliğe 

ve enaniyete kapılmamıştır. 

İbn Ebî İsba‘, ele aldığı konular itibariyle de belâgat konusundaki 

maharetini ortaya koymuştur. O, belâgat ilminin yanında şiir, tenkit, 

sirkat ve îcâz alanlarına değinmiştir. Bu konudaki başarısını, kendi 

dönemindeki ve daha sonraki âlimlerin onun hakkındaki övgü dolu 

sözlerinden ve onu kaynak göstermelerinden anlayabilmekteyiz. İbn 

Ebî İsba‘ı erişilemez kılan özelliklerinden birisi de, belâgat konusunu 

işleme tarzıdır. O, belâgatı edebi zevk çerçevesinde değerlendirmiş, 

buna uymayan ne varsa öteye itelemiştir. Biz burada, daha çok İbn Ebî 

İsba‘ın belâgat ilmini ele alış tarzından ve belâgata yaptığı katkıdan 

bahsedeceğiz. 

İbn Ebî İsba‘ ele aldığı belâgat konularına ayet-i kerimelerden, hadisi 

şeriflerden ve şiirlerden şahitler getirmiştir. Bu konuda, büyük bir 

uğraşı sergilemiştir. Kendi eserlerine verdiği isimler ile ele aldığı 

belâgat konularına verdiği isimleri özenle seçmiştir. Konuları tarif 

ederken bunların illetlerini göstermiş, hoşlanmadığı isimleri uygun 

gördüğü isimlerle değiştirme yoluna gitmiştir. Örneğin Bedî‘u’l-Ḳur’ân 

ve Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserlerinin neden bu isimlerle andığına işaret 
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etmiştir.316 Bu da gösteriyor ki İbn Ebî İsba‘, hiçbir şeyi gelişi güzel ele 

almamıştır. 

İbn Ebî İsba‘, eskilerin tariflerini ve şahitlerini nakletmenin yanında, 

onları tahlile tabi tutmuştur. Onların eksik yönlerini tamamlamış, yanlış 

yorumlarını düzeltmiş ve anlaşılmakta yetersiz kalınan konuları izah 

etmiştir. 

İbn Ebî İsba‘, o döneme kadar belâgat konusunda işlenen verileri ele 

almış bunlara nesirden ve şiirden deliller getirmek suretiyle onları 

açıklamıştır. O, bu konudaki gayesinin Kur’ân’ın icazını ortaya koymak 

olduğunu belirtmiştir. Bununla beraber, eskilerin görüşlerini ve 

şahitlerini tenkit etmekten de geri durmamıştır. Bütün bunlar onun aynı 

zamanda bir nakilci değil bir edebi sanat tenkitçisi olduğunu ortaya 

koymaktadır. 317 

4.4. Belâgat Ekolleri Ve İbn Ebî İsba‘ın Bağlı Olduğu Ekol 

Belâgat çalışmaları, taşıdıkları özellikler bakımından, kelâmî ekol ve 

edebî ekol olmak üzere ikiye ayrılır. Süyûtî bu iki ekolu şöyle 

sıralamıştır: “Acem ve felsefecilerin ekolu ve Arap ve belâgatçıların 

ekolu.”318 Bunlardan biri, edebiyatçı ve şairlerin etkisi ile oluşmuş, 

diğeri ise felsefeciler, mantıkçılar ve kelamcıların etkisi ile oluşmuştur. 

 
316 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 94, 95.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 340-

343. 
317 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 3, 4. – 340-343. 
318 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
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Şimdi kısaca bu iki belâgat ekoluna değinip, İbn Ebî İsba‘ın bağlı 

olduğu ekolu ele alacağız. 

4.4.1. Edebî Ekol 

Şair ve edebiyatçıların takip ettiği bu ekol mensupları, felsefi tanım ve 

tariflerden çok, edebi zevk ve sanatsal ölçüleri esas almışlardır.319Edebî 

ekol, Şam, Mısır ve Irak’ta ortaya çıkmıştır. Bu ekolun tâbileri, 

genellikle Arap ediplerdir. Bunlar, felsefe ve mantık kurallarına 

başvurmamış, belâgatı, şiiri ve edebi tenkidi edebi zevk ölçüleri 

içerisinde ele almışlardır. Konuların anlatımında ayet, şiir ve Arap 

atasözlerine geniş yer vermişlerdir. Bu ekol mensuplarının eserleri, 

kolay okunup anlaşıldığından bunlarla ilgili şerh, haşiye ta‘liklere 

ihtiyaç duyulmamıştır. Bu ekolun en önemli temsilcileri, İbn Mu‘tez 

(296/908), İbn Sinân el-Hafâcî (466/1073), Abdülkâhir el-Cürcânî 

(471/1078), Üsâme b. Münkiz (584/1188), İbn Esîr (637/1239), Yahyâ 

b. Hamzâ el-‘Alevî (749/1348), İbn Hicce el-Hamevî (837/1434), İbn 

Ma‘sûm (1120/1708) ve İbn Ebî İsba‘dır ( 654/1256).320 

4.4.2. Kelâmî Ekol 

Kelamî ekol, edebî ekolün aksine, daha çok Arap coğrafyasının dışında 

Türk, Fars ve Tatarların yaşadığı doğu bölgesi ediplerin ekolüdür. 

 
319 Mehmet Yalar, el-Hatîb el-Kazvînî ve Belâgat İlmindeki Yeri, Uludağ Üniversitesi, 
Basılmamış Doktora Tezi, Bursa, 1997, s. 51; Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
320 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 99.; Hulusi Kılıç, 
“Belâgat”, s. 382.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi s. 63.; 

Mehmet Yalar, el-Hatîb el-Kazvînî, s. 50-52. 
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Yabancı kültürün etkisiyle gelişen bu ekole “felsefeci” veya “Acem” 

ekolu de denmiştir.321 

Bu ekolu oluşturan belâgatçılar, genellikle Arap asıllı olmayan, daha 

çok Fars Yunan ve Hint kültürlerinin etkisi altında kalan kimselerden 

meydana geldiği görülmektedir.322 Bu ekol mensupları, edebi zevk 

yerine, bu dönemde revaçta olan mantık, felsefe ve kelam ilimleriyle 

temayüz etmiş, edebiyat ve belâgatta bu ilimlerin şekilci ve kuralcı edici 

özelliklerini kullanmışlardır.323 

Bu ekol mensupları, belâgat ve fesahatıyla tanınan kimselerden bol 

örnek vermek suretiyle, yeni bir üslup geliştirmek yerine mantık 

kaidelerine uygun tarifler geliştirmişlerdir. Yine bu tariflere uygun, 

anlaşılması zor, yoğun bir metin ortaya koymuş, ayrıca bu metinlerin 

anlaşılması için şerh haşiye ve ta‘liklere ihtiyaç duymuşlardır. Özellikle 

Sekkâki’den sonraki belâgatçılar güçlerini bu zor metinlerin 

anlaşılmasına sarf ederek bu tür eserleri en ince ayrıntısına kadar tahlil 

etmişlerdir.324 

Bu ekolun en önemli simaları; Zemahşerî (538/1144), Fahruddîn er-

Râzî (606/1210), Sekkâkî (626/1229), Hatîb el-Kazvînî (739/1338) ve 

Sadduddîn et-Taftâzânî’dir (792/1390). Bu önemli âlimler belâgatla 

ilgili eserler kaleme almış ve yazılan eserlere şerh, haşiye ve ta‘likler 

 
321 Mehmet Yalar, el-Hatîb el-Kazvînî, s. 52. 
322 Mehmet Yalar, el-Hatîb el-Kazvînî, s. 52. 
323 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 99.; Mehmet Yalar, el-

Hatîb el-Kazvînî, s. 52. 
324 M. Akif Özdoğan, “Belâgatın Sistematize Edilmesi”, s. 100.; Hulusi Kılıç, 
“Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
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yapmışlardır. IV. yüzyıldan itibaren belâgat çalışmalarına bu ekolun 

etkisi hâkim olmuş bundan sonra ortaya konan eserlerin hemen hemen 

tamamı bu ekolun izinden gitmişlerdir.325 

4.5. Ebî İsba‘ın Ele Aldığı Belâgat Konuları 

İbn Ebî İsba‘ eserlerin birçoğunda edebiyatın birçok farklı konularını 

ele alsa da Bedî‘u’l-Kur’ân ve Tahrîrü’t-Tahbîr adlı eserlerini, 

belâgatın konularını anlatmaya adamıştır. Bu eserlerinde belâgat 

ilminin konularını teker teker ele almış, açıklamış ve bunlara şahitler 

getirmiştir. İbn Ebî İsba‘ın eserlerini karşılaştırdığımızda, eserlerinde 

farklı konuları işlemiş olmakla beraber, ele aldığı belâgat ilmi için genel 

bir çerçeve çizdiğini söyleyebiliriz. 

İbn Ebî İsba‘ belâgat ilmi için usul ve fürû konular belirlemiştir. Usul 

için otuz konu belirlediğini bu konuları İbn Mu‘tez’in ve Kudâme b. 

Ca‘fer’in belirlediği konulardan seçtiğini ifade etmiştir.326 İbn Ebî İsba‘ 

belâgatın fürû konuları için ise altmış beş kusur konu belirlemiştir. Bu 

konuları İbn Mu‘tez ve Kudâme b. Ca‘fer’den sonra, o güne dek 

âlimlerin tespit ettiği konulardan seçmiştir.327 

İbn Ebî İsba‘ bunlarla da yetinmemiş kendisinin ortaya çıkardığını iddia 

ettiği otuz kusur konu daha tespit ettiğini zikretmiştir.328 Fakat yapılan 

 
325 Mehmet Yalar, el-Hatîb el-Kazvînî, s. 51.; Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
326 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 13-15.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 92-96. 
327 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 13-15.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 92-96. 
328 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 13-15.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 92-96.; 

İbn Ebî İsba‘, el-Burhân, s. 6. 
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araştırmalarda, bunların on dördünün müellifimizin buluşları olup, geri 

kalan on altı konunun ise, daha önceki âlimler tarafından tespit edildiği 

ortaya konmuştur.329 

İbn Ebî İsba‘ın, muasırı Ecdâbî’ye nisbet ettiği üç konu daha vardır ki, 

İbn Ebî İsba‘ bunların müsemmaya uygun olmadığını düşündüğünden 

isimlerini değiştirmiştir.330 

İbn Ebî İsba‘ eserlerinde ele aldığı belâgat’ın usul konuları şunlardır:331 

- İsti‘âre 

- Cinâs 

- Tıbâk 

- Reddü’l-a‘câz ‘ala’s-südûr ( Beytin son kelimesiyle diğer beytin 

ilk kelimesinin uyumlu olmasıdır) 

- Mezhebü’l-kelâmî [kelamcıların yolu (öne sürdükleri görüş ve 

delilleri)] 

- İltifât 

- İltimâm (tamamlama) 

- İstitrât (bir manadan diğerine geçme) 

- Te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zemm (yergiye benzeyen fakat 

övgüyü pekiştirmek için kullanılan söz) 

- Tecâhülü’l-‘ârif ( bilmezlikten gelme) 

 
329 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 56. 
330 Bu konu ileride anlatılacaktır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 13.; İbn Ebî 
İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 92, 93. 
331 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr; İbn Ebî İsba‘, 
el-Burhân. 
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- Hezlu’l-lezî yurâdu bihi’l-ciddu (ciddiyet kastedilen şaka) 

- Hüsnü’t-tadmîn (sözünü güzel ve hikmetli bir sözle garantilemek) 

- Kinâye 

- İfrât fi’s-sıfat (niteliklerinde mübalağa etmek) 

- Teşbîh 

- ‘İtabu’l-mer’i nefsehu (kendine serzenişte bulunma, kınama) 

- Hüsnü’l-ibtidâât ( söze güzel başlama) 

- Sıhhatü’l-aksâm (sınıflandırmanın düzgün yapılması) 

- Sıhhatü’l-mukâbelât ( düzgün karşılaştırma) 

- Sıhhatu’t-tefsîr ve’t-tebyîn ( doğru açıklama ve tefsir) 

- İ’tilâfu’l-lafz ma‘a’l-ma‘nâ ( lafzın manayla uyumlu olması) 

- Müsâvât (lafzın manaya eşit olması) 

- İşâra (lafzın manayı işaret etmesi) 

- Erdâf ve Tetebbu‘ (lafzın manayı takip etmesi) 

- Temsîl ( lafzın manayı temsil etmesi) 

- İ’tilâfu’l-lafz ma‘a’l-vezn (lafzın vezin konusunda manayla 

uyumlu olması) 

- İ’tilâfu’l-ma‘nâ ma‘a’l-vezn (mananın vezinle uyumu) 

- İ’tilâfu’l-kâfiye (kafiye uyumu) 

- Tevşîh (kelamın evvelinin sonunu belirlemesi) 

- Îğâl (edebiyatçının kelamın manasında abartıya kaçması) 
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İbn Ebî İsba‘ın eserlerinde ele aldığı füru konuları şunlardır:332 

- İhtiras 

- Muvârabe, Berâetün Mühmele (Sözü, batıni bir manadan dolayı, 

zahiri görüntüsünden çevirmek) 

- Tardîd  ( tekrarlanan söze farklı anlamlar yüklemek) 

- Ta‘attuf, Müşâkele (tekrarlanan sözden, kastedilen anlamların 

farklı olması) 

- Tefvîf ( sözü değişik anlamlarda kullanmak) 

- Teshîm (başı sonuna delalet eden kelamdır) 

- Tevriye (iki anlama ihtimali olan sözden, kastedilen anlamının 

zikredilmemesi) 

- Tarşîh (iki anlama ihtimali olan sözden kastedilen anlamının 

zikredilmeyip ilişiği olan farklı bir sözün zikredilmesi) 

- İstihdâm (iki anlama ihtimali olan sözden sonra, bu manayı 

uzlaştıracak iki lafzın daha zikredilmesi) 

- Teğâyur (kelamın tezat şekilde, birbirinden farklı ifade edilmesi) 

- Ta‘at ve İsyan 

- Tesmît (beytin bazı yerlerini kafiyeye muhalif olacak şekilde 

değiştirmek) 

- Mümâsele (sanatta birbirine benzer ve denk lafızların kafiye 

kastedilmeden söylenmesi) 

- Teczie (şairin, beytini kısımlara ayırması) 

- Tesci‘ (kelamı duraklatarak söylemek) 

 
332 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr; İbn Ebî İsba‘, 
el-Burhân. 
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- Tarsi‘ (kafiyeler dikkat alınmadan kelamın kısımlara ayrılması) 

- Tasri‘ (beytin vezin, kafiye ve irapta eşit olması) 

- Teştîr (beyti iki kısma ayırma) 

- Ta‘lîl (beklenen sözü söylemeden illetini söylemek) 

- Tatrîz (aralıksız, belirli konudaki cümleleri zikredip, bunların 

adedi kadar aynı sıfatlarla tekrarlama) 

- Tevşi‘ ( sözün tesniye getirilip ardından bunların teker teker 

söylenmesi) 

- ‘Aks ve Tebdîl ( söylenen sözü mana olarak tersine döndürmek, 

değiştirmek) 

- İğrâk ( aşırıya kaçmadan aşırı mübalağa etmek) 

- Ğuluvv (hedef gözetmeksizin aşırı mübalağa da bulunmak) 

- Kasem 

- İstidrâk ve Rücû‘ (düzeltme, telafi etme, kapalı konuyu izaha 

kavuşturma) 

- İstisna 

- İştirak 

- Telfîf (izaha kavuşturulan kelamla birlikte başka manalarının da 

beraberinde verilmesi) 

- Cem‘u’l-muhtelife ve’l-mu’telife ( uyumlu ve eşit olan iki 

kelamdan birinin, ayrışan tarafının, tercih edilmesi)  

- Tevhîm (sözü söyleyenin, yanlış yaptığı izlenimi veren kelamdır.)  

- İttirâd (art arda isimler dizmek) 

- Tekmil 

- Münasebet 

- Tefri‘ (kelamın farklı anlamlara dallandırılması) 
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- Tekrar 

- Nefyu’ş-şey’ bi-îcâbih (bir şeyi olumlu yönüyle nefyetmek) 

- Îdâ‘ (emaneten zikredilen kelam) 

- İsti‘âne (başka kelamdan yardım alma) 

- Müvâzene (kelamın içindeki kelimelerin ölçülü olması) 

- Tezyîl (kelamı pekiştirme amaçlı yapılan ilave ve dipnot) 

- Müşâkele (müşterek anlamlı kelimenin farklı anlamlarda 

tekrarlanması) 

- Müvârade (aynı veya birbirine yakın dönemlerdeki şairlerin aynı 

mana veya lafızlarda birleşmeleri) 

- Tehzîb ve Te’dîb (söylenen kelamı daha güzel ve anlaşılır hale 

getirmek için düzeltmeler yapmak) 

- Hüsnü’n-nask ( kelamın veya şiirin her bir cümlesi veya beyti peş 

peşe, düzgün ve anlaşılır olması) 

- İnsicâm ( kelamın rahat, ölçülü, tatlı, tesirli ve ahenkli olması) 

- Bâra’atü’t-tehallüs, Fasl ve Vasl ( kelamın başı ile sonu 

arasındaki uyumluluk ve anlam ilişkisidir.) 

- el-Hall (yazarın, şairin şiirini çözmek için şiir veznini açıp onu 

nesir haline getirmesidir.) 

- ‘Akd ( yukarıdaki konunun tersi olup nesri şiir haline 

döndürmektir.) 

- Talik 

- İdmâc (ötelenmek istenen anlamın aslında kastedilen anlam olup, 

bunun kelama sokulmasıdır.) 

- İzdivâc (şiirdeki sözlerin, çifter söylenmesi veya dizilişi ve 

anlamlarının aynı olmasıdır.) 
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- İttisa‘ ( anlamı genişlemeye müsait olan şiirdir.) 

- Mecaz 

- İcaz 

- Selâmetü’l-ihtirâ‘ mine’l-ittibâ‘ (kimsenin değinmediği anlamları 

ortaya çıkarmak) 

- Hüsnü’l-ittibâ‘ (daha önce ortaya çıkarılan anlamları güzel bir 

şekilde devam ettirmek) 

- Hüsnü’l-beyân (basit, karışıklıktan uzak lafızlarla istenilen 

maksadın izah edilmesi) 

- Tevlîd ( lafız veya manadan yeni lafız veya manalar elde etmek) 

- Tenkit 

- İttifak 

- Nevâdir (şairin nadir ve garip bir anlamı dillendirmesi) 

- İltizâm ( kelamda zikredilen şiir veya nesirdeki revî harfinden 

önce aynı cinsten ve eşit sayıda harf bulunması) 

- Teşâbühü’l-etrâf (beytin son kafiyesini takip eden sözün, diğer 

beytin başında tekrarlanması) 

- Tev’em [nesir veya şiirin iki kafiyeden oluşması(benzer, ikiz 

olması)] 

- Tafsil (mücmel lafzı açıklamak) 

- İlcâ’ (kelamın cevabında söylenen söz, itiraz edenlerin dahi kabul 

etmesini gerektiren sözdür) 
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İbn Ebî İsba‘ın tespit ettiği konular şunlardır:333  

- Tahyîr (nesir veya şiirde belli bir kafiyenin seçilmesi) 

- Tedbîc (edebiyatçının zikrettiği sanat dallarından kinaye ve 

tevriyeyi kastetmesi) 

- Temzîc (edebiyatçının kelamına belâgat sanatını karıştırması) 

- İstiksâ’ (şairin bir manayı ele alırken, geride hiçbir şeyi 

bırakmayacak şekilde inceleyip ele alması) 

- Bast (kelamı yayarak, birçok ifadeyle, söylemek) 

- Hecâ’ fî ma‘ridi’l-medh (metih makamında hiciv yapmak) 

- Unvan 

- İzah 

- Teşkîk (muhatabı tereddüde düşüren lafız) 

- Hayda ve İntikal (muhatap meseleyi anlamadığından, o konunun 

terk edilip başka delillerle anlatılmasıdır.) 

- Şamata (bela ve musibetlerden sonra kullanılan sevinç ifadeler) 

- Tehekküm (korku ve tehdit makamında, dalga geçmek 

anlamında, müjdeli ifadeler kullanmak) 

- Tendîr (mütekellimin alaya aldığı konu hakkında, güzel sözcük 

getirmesidir.) 

- İscâl ba‘de’l-muğâlata (şairin yanılgılara girdiği varsayımından 

sonra, meramının gerçekleştiğini ifade eden lafızlardır) 

- Ferâid ( üst düzey fesahat bildiren ve çok az kullanılan bir lafzı 

kullanmaktır.) 

 
333 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr; İbn Ebî İsba‘, 
el-Burhân. 
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- İlğâz ve Ta‘miye (kullanılan lafzın zahiri, kastedilen anlamın 

dışında, başka anlama delalet etmesidir.) 

- Tasarruf (şairin bir lafzı bazen istiare, bazen icaz, bazen de 

hakikat gibi farklı anlamlarda kullanması) 

- Nezâhe (fahiş olmayan, nezih hiciv lafızlarının kullanılması) 

- Teslîm (mütekellimin, bir konunun gerçekleşmesinin mümkün 

olmadığını, şayet bunun farzımuhal gerçekleşmesi varsayılırsa 

nasıl bir sonuçla karşılaşılacağını bildiren kelamdır.) 

- İftinân (kelam içinde birbirine zıt edebi sanatın kullanılması) 

- Mürâca‘a ( mütekellimin başka yere müracaat ettiğini ifade eden 

lafızlardır.) 

- Selb ve Îcâb (Bir şeyin, menfi durumlarından arındırıldıktan 

sonra medh edilmesidir.)  

- İbhâm (mütekellimin, iki zıt anlama gelecek lafzı irat edip, 

bunları birbirinden ayırmayıp müphem bırakmasıdır.) 

- el-Kavl bi’l-mûceb (muhatabın, mütekellimin kastettiği anlamın 

tersini ifade eden lafızlar söylemesidir.) 

- Hasrü’l-cüzî ve ilhâka bi’l-küllî (cüzi konuların, külli 

sınıflandırmaya alınıp izah edilmesidir.) 

- Mükârane (Şairin istiare sanatını, teşbih, mübalağa veya herhangi 

bir edebi sanata yaklaştırmasıdır.) 

- Münâkada (şartın iki zıt şeye bağlanıp, bundan mümkün 

olmayanın kastedilmesidir.) 

- İnfisâl (Mütekellimin, söylediği kelamın yetersiz olduğunu 

düşünüp ondan ayrı izah edici lafızlar söylemesidir.) 
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- İbdâ‘ (Nesir, beyit veya şiirin her bir kelimesinin belâgat sanatını 

içermesidir.) 

- Hüsnü hâtime (edebiyatçının kelamını en güzel şekilde 

sonlandırması) 

- Tanzîr (kişinin söylenen iki kelama bakıp en güzelini ortaya 

çıkarması) 

- Ziyâde elletî tüfîdü’l-lafze fesâha ve hüsna ve’l-ma‘nâ tevkîden 

ve temyîzen li-medlûlih ‘an ğayrih (Yapılan ilavelerin, kelamın 

lafzında fesahatin, manasında ise pekiştirme ve ayrıcalığın 

oluşmasına katkı sunmasıdır.) 

- Tefrîk ve cem‘ (Birbiriyle ilişkili iki kelamı ayırıp, daha sonra 

bunları bir araya toplamaktır.) 

- Ramz ve îmâ (Muhataba anlatılmak istenen şeyin, ima ve işaret 

yoluyla anlatılması) 

İbn Ebî İsba‘ Ecdâbî’nin belâgat konusunda ele aldığı üç konunun 

ismini de değiştirmiştir. Ecdâbî’nin “İltizâm” diye bahsettiği konuyu “ 

‘İtabü‘l-mer’i nefsehü ”, “Tesbîğ” konusunu “Tev’em”, “Teşri‘” 

konusunu ise  “Teşâbühü’l-etrâf” şeklinde değiştirmiştir.334 Yapılan 

çalışmalar, bu isimlendirmelerin Ecdâbî’ye ait olmadığını, bu konuların 

daha önce ele alınıp işlendiğini ortaya koymaktadır.335 

İbn Ebî İsba‘ın, kendi tespitleri olduğunu ifade ettiği konuların bir kısmı 

önceki âlimler tarafından ele alınmış, bir kısmı da kendi tespitleri 

 
334 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 92, 93, 517, 520, 522. 
335 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 89. 
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olduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki, belâgat ilminin gelişim sürecinden 

bugüne dek İbn Ebî İsba‘ın ortaya koyduğu bu belâgat konularının, 

işlenmediğine şahit olmaktayız. Bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi, 

belâgat ilmi sürekli gelişen bir ilimdir. İbn Ebî İsba‘ ise dönem olarak 

bu gelişim sürecinin tam ortasında yer almıştır. Bu gelişim çerçevesinde 

isimlendirilmelerin değişime açık olduğunu söyleyebiliriz. 

İsimlendirilmelerin kalıcılığı, sonraki neslin benimsemesine bağlıdır. 

Demek oluyor ki, sonraki nesil bu isimlendirme veya konuları 

benimsememiştir. İkincisi, bu konuların günümüze ulaşamaması, 

günümüzde bu konuların kabul edilmediği veya bu konuların 

bilinmediği anlamına gelmemektedir. Bu konuların bir kısmı, başka ana 

konuların bölümlerini oluşturmuş bir kısmı ise, farklı isimlendirilmeyle 

anılmıştır. Diğer bir kısmı da, başka konuların varlığı sebebiyle ihtiyaç 

duyulmayan konular durumuna düşmüşlerdir. İbn Ebî İsba‘ın ele aldığı 

konuların günümüze ulaşamamasının diğer bir nedeni ise belâgat 

ilminin uğradığı duraksamadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü 

eskiden bu ilme daha çok değer verilirken, daha sonraları maalesef 

gereken değer verilmemiştir. 

4.6. İbn Ebî İsba‘ın Bedî‘ Konularını Ele Alma Yöntemi 

İslamiyet’ten önce ve sonra, Arapların en önem verdikleri şey dilleri 

olmuştur. Onlar, edebi sanatın kalıplarını bilsin veya bilmesin daima 

kelamın güzelini çirkininden, övüleni yerilenden, müstakimi müfritten 

ayırmışlardır. Edebiyat alanında en iyisini belirlemek için, panayırlar 

düzenlemiş ve böylece fesahatin zirvesine ulaşmışlardır. 
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İlk zamanlar, belâgat ilmi henüz farklı sanat dallarına ayrılmadan önce 

bedî‘, beyân, fesâha, berâ’a gibi birçok isimle anılmıştır.336 İbn Ebî 

İsba‘ın üyesi olduğu edebî ekol temsilcileri tarafından geliştirilen 

belâgat ilmi, daha sonra kelâmî ve edebî ekol tarafından dallara 

ayrılmıştır. Belâgatin yeni ayrışmaya başlayıp dallara ayrıldığı bu 

dönemde, İbn Ebî İsba‘ eski dönem âlimlerini takip etmiş ve bunu bedî‘ 

konusuda incelemiştir. İbn Ebî İsba‘ edebi sanatın birçok farklı 

konularını da yine bedî‘ ilmi içinde değerlendirmiştir.337 

Edebî ekolun ilk temsilcisi edebiyatçılar, belâgat konularını, mantık 

kalıpları dışında edebi sanat ve zevk-i selim çerçevesinde ele 

almışlardır. Bunlar, edebiyatın konularını taksim etmek yerine onları 

geniş tutma yoluna gitmiş, bütün azim ve gayretlerini edebiyatın duygu 

ve hislere hitap etmesine adamışlardır.338 

İbn Ebî İsba‘, belâgati ve özellikle bedî‘ ilmi konularını kendine has bir 

üslupla ele almıştır. Konular arasında karşılaştırma yapmış ve bunlara 

belli kıstaslar getirmiştir. Belâgat ilmi için Kur’ân-ı Kerîm’in üslubunu 

ölçü almış, açıkladığı konulara Kur’ân’dan, Hadis’ten ve şiirden bolca 

deliller getirmiştir. O, şiirlerini mütekaddimîn şairlerin şiirleriyle 

yarıştırmış, isabetli bulmadığı şiirleri de eleştirmiştir. 

Bu bölümde, İbn Ebî İsba‘ın ele aldığı bedî‘ konularının içeriğiyle ilgili 

serdettiği görüşlerinden ve bunları ele alış yönteminden bahsedeceğiz. 

 
336 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 12. 
337 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, s. 382. 
338 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 1-2. 
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Ayrıca diğer âlimlerin bu konulardaki görüşlerine değinip İbn Ebî 

İsba‘ın farklı düşündüğü durumları inceleyeceğiz. Bedî‘ ilmi, lafzı ve 

manayı güzelleştirme yönüyle ikiye ayrılır. İlk olarak, İbn Ebî İsba‘ın 

ele aldığı bedî‘ ilminin manevi güzelliklerini ele alıp inceleyeceğiz.  

4.6.1. Bedî‘ İlminin Anlamını Güzelleştiren Sanatlar 

4.6.1.1. Tıbâk 

Tıbâk veya diğer adıyla Mutâbaka (mutabakat), bedî‘ ilminin, manayı 

güzelleştiren sanat dallarından biridir. Tıbâk veya mutabâka sözlükte, 

bir şeyin diğerine denk ve uygun olması ve atın arka iki ayaklarını ön 

ayaklarının yerine koyması, anlamlarına gelir. Istılahı anlamı ise bir 

ilgiden dolayı zıt iki manayı aynı ifade de toplayarak söze güzellik 

katma yollarından biridir. Yani kısaca tezat anlamları bir arada 

bulundurma sanatıdır.339 Buna aynı şekilde, tatbîk, tezâd, tekâfu’  ve 

mükâseme isimleri de verilmiştir.340 Tıbâk sanatına Kur’ân’dan şu 

örnekle delil getirmek mümkündür: 

ه َوَاََماَتََواَْحيَا َ ه َوَاَْضَحَكََواَْبٰكىََواَنَّهَ   َواَنَّهَ 

“Şüphesiz ağlatan da O’dur. Güldüren de O. Şüphesiz öldüren de 

O’dur. Yaşatan da O.” (en-Necm 53/43-44) 

 
339 Mecdüddîn Muhammed Ya’kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûsü’l-muḥîṭ, Risâle Vakfı 
Kültür Tahkik Kütüphanesi, haz. Muhammed Na‘im el-‘Arkesûsî, I-II, bs. 8, Beyrut, 

Lübnan, 1436/2005, s. 903; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31. 
340 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 46. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 152 

 

Bu iki ayette, diriltme ve öldürme ile güldürme ve ağlatma gibi zıt 

anlamlar içeren kelimeler aynı cümlede bir arada toplanmıştır. 

Dolayısıyla buralarda tıbâk sanatı uygulanmıştır.341 

Cumhur belâgatçılara göre tıbâk, lafız yönünden birbiriyle uyumlu, 

fakat anlam bakımından muhalif iki mananın bir araya getirilmesidir.342 

Belâgatçılar tıbâk’ın lügat anlamı ile ıstılah anlamı hakkında birçok 

farklı tanımlar yapmışlardır. Bu farklı tanımlar bunun lügat anlamı ile 

ıstılah anlamı arasında bir irtibatın var olup olmadığı tartışmalarına 

sebep olmuştur.343 

İbn Esîr ve İbn Hicce gibi âlimler, ilk etapta böyle bir irtibatın 

olmadığını savunur.344 Bu görüş, aynı zamanda Kudâme b. Ca‘fer’in 

zımnen değindiği görüştür.345 Kudâme, mutâbaka’ya tekâfu’ demiştir. 

Kudâme’ye göre tıbâk iki farklı mananın tekrarlanan lafızlarda 

toplanmasıdır. Dolayısıyla ona göre, iki zıt anlamlı kelimeleri bir araya 

toplamaya tekâfu’, bunların ilişki olarak en uygun olanına ise tıbâk 

 
341 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 33. 
342 İbn Ma‘sûm, Ali Sadruddîn b. Ma‘sûm el-Medenî, Envârü’r-rabî‘ fî enva‘i’l-bedî‘, 
II, thk. Şâkir Hâdî Şükr, Maṭba‘atü’n-Nu‘mân, Necef, 1388/1968, s. 32; Avâtif el-
Harbî, el-Bedî‘, s. 49. 
343 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 48. 
344 İbn Esîr, Ebû Feth Ziyâüddîn el-Mevsılî, el-Meṡelü’s-sâ’ir fî edebi’l-kâtibi ve’ş-
şâ‘ir, II, thk. Muhammed Mühyiddîn Abdülhamîd, Mektebetü’l-‘Aṣriyye, Beyrut, 

1416/1995, s. 265; İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 72. 
345 Bkz. Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, thk. Kemâl Mustafa, Mektebetü Ḫancî, 
Mısır, 1963, s. 162. 
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denir. Fakat bu görüşü İbn Sinân el-Hafâcî (466/1073) ve Bâkillâni 

(403/1013) gibi Cumhur belâgatçılar reddetmişlerdir.346 

İbn Esîr, Kudâme’yi savunmak adına cumhura itiraz etmiş ve böyle bir 

irtibatın olmadığını savunduktan sonra buna bir yol bulmaya 

çalışmıştır. Ona göre, bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi, tıbâk ve 

türemişlerinin kullanımı zıtlığı değil uygunluğu gerektirdiği içindir. 

Fakat bu durumun, isimlerde söz konusu olmadığını dile getirmiştir.347 

Fakat İbn Ebî İsba‘ ve İbn Ma‘sûm, İbn Esîr’in bu görüşüne karşı 

çıkmışlardır.348 

Belâgatçıların, tıbâk hakkındaki görüşleri birbirinden farklılık arz etse 

de, kabul edilen görüşe göre, bunun lügat anlamı ile ıstılah anlamı 

arasında bir ilişkinin olduğu muhakkaktır.349 

Tıbâk sanatıyla ilişkili başka bir konu ise, tezâd’dır. İbn Sinân, İbn Esîr 

ve Suyûtî gibi birçok eleştirmen ve belâgatçı, tezâd’ı, manalar arasında 

uyum sağlayan tenâsüb kısımlarından biri saymışlardır. Bu itibarla 

bunun tıbâk ile aynı manaya geldiğini söyleyebiliriz.350 

Tibâk, ilmi anlamda ilk olarak Halil b. Ahmed (175/791) ve Asmaî’de 

(216/831) ortaya çıkmıştır. Fakat bunların tıbâk ile ilgili tarifleri daha 

 
346 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 46. 
347 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, II, s. 265 
348 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111; İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, II, s. 32, 33. 
349 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 48. 
350 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 49. 
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çok lügat anlamındadır. Câhiz, Müberred ve Rummânî’de bu anlamıyla 

ele almışlardır.351 

Tıbâk’ın Istılahı anlamını, ilk olarak Ebû ‘Amr b. el-‘Alâ’ ve İbn 

Mu‘tez gibi âlimlerde görmekteyiz. Tıbâk, sonraki dönemlerde, 

Sekkâkî ve Kazvînî gibi âlimlerin çalışmalarıyla gelişmiş ve bugünkü 

anlamını kazanmıştır.352 

Tıbâk, hakiki ve mecaz ile İcâb (olumlu) ve selb (olumsuz) tibak 

şeklinde kısımlara ayrılmıştır. Yine tedbîc353 şeklinde anılan tıbâk’tan 

söz edilmiş ve tibâk konusuna hafî (gizli) tıbâk354 ve Îhâmü’t-tezâd355 

konuları eklenmiştir.356 İbn Ebî İsba‘a göre hakiki lafızlarla oluşan 

tıbâk, îcâb (olumlu), selb (olumsuz) ve terdîd357 şeklinde üçe ayrılır.358 

Hakiki tıbâk’a örnek:  

ق ود ...  َوتَْحَسب ه ْمَأَْيقَاًظاََوه ْمَر 

 
351 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 52, 53. 
352 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 53. 
353 Tedbîc: Kişinin, zikrettiği vasıf, medih, hiciv veya aşk gibi edebi sanatla ilgili 
sözlerinden kinaye veya tevriye’yi kastetmesidir. Bu bedî’ sanatı, edebiyatçımızın 
buluşlarındandır. Bunun bahsi ileride gelecektir. 
354 Hafî Tıbâk: Aynı ifade de, bir lafzın zımni olarak diğer lafızla mana yönünden 
karşı ve tezat olmasıdır. 
355 Îhâmu’t-tezâd: Görünürde tezat lafızların aynı ifade de kullanılmasıdır. Fakat mana 

yönünden aralarında bir tezatlık yoktur. 
356 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31.; İbn 
Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, II, s. 33. 
357 Terdîd: Sözün başlangıcı ile sonu arasında bir çelişkinin bulunmasıdır. 
358 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 112. 
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“Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar derin bir uykudadırlar.” (el-

Kehf 18/18). 

Ayette geçen أَْيقَاًظا ( uyanık) ve َ ق ود  kelimeleri hakiki (uykuda ) ر 

lafızlarla yapılan tıbâk sanatına örnektir.359 

Mecazi tıbâk’a örnek: 

َوَجعََ َلَْيَسَأََوََمنََكاَنََمْيتًاَفَأَْحيَْينَاهَ  ف يَالظُّل َمات  ثَل هَ  ََكَمنَمَّ َف يَالنَّاس  يَب ه  ن وًراَيَْمش  ْلنَاَلَهَ 

يَنََماََكان واَْيَْعَمل ونََ ي  َنَل ْلَكاف ر  ْنَهاََكذَل َكَز  جٍَم    ب َخار 

“Hiç (evvelce) küfürle ölü olup (sonra) kendisini hidayetle dirilttiğimiz 

ve ona, insanlar arasında yürüdüğü bir iman (nur) verdiğimiz kimse, 

karanlıklar içinde (küfürde) kalmış olan ve ondan bir türlü çıkamayan 

kimse gibi olur mu? (Olmaz). Fakat kâfirlere yaptıkları şeyler öyle 

yaldızlı gösterilmektedir.” (el-En’âm 6/122). 

Ayette geçen َمْيتًَا ve  َ أَْحيَْينَاه kelimeleri mecazî anlamdaki tıbâka birer 

örnektir.360 

İbn Ebî İsba‘, Suyûtî ve İbn Ma‘sum gibi bazı âlimler tıbâk’ın aynı 

şekilde manevi de olabileceğini ifade etmişlerdir. 361 Aşağıdaki ayeti 

kerime buna bir örnektir: 

 
359 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111-115; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31-

35. 
360 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111-115; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 35. 
361 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31.; 

İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, II, s. 33; Süyûtî, el-İtķân, s. 668. 
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ب وَنَقَال واََربُّ نََشْيٍءَإ ْنَأَنت ْمَإ َلََّتَْكذ  ْحمنَم  ثْل نَاََوَماَأَنَزَلَالرَّ َم   نَاَيَْعلَم َإ نَّاََقَال واََماَأَنت ْمَإ َلََّبََشر 

ْرَسل ونََ  إ لَْيك ْمَلَم 

“Onlar şöyle dediler: Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir 

şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. (Elçiler ise) Şöyle 

dediler Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğunu rabbimiz 

biliyor.” (Yâsin 36/15-16).  

İbn Ebî İsba‘a göre, ayette “siz sadece yalan söylüyorsunuz” sözünün 

tıbâk’ı gizlenmiş olup manadan çıkarılmaktadır. Ona göre, “Allah 

biliyor ki biz doğru söylüyoruz” sözü gizlenmiştir.362 

İbn Ebî İsba‘, yukarıda da değindiğimiz gibi tıbâk’ı, tıbâk-ı îcâb ve 

tıbâk-ı selb şeklinde ikiye ayırmıştır.363 Ona göre tıbâk-ı îcâb: 

“Kelamda zikredilen iki zıt lafız, olumlu ve olumsuz yönleriyle 

birbiriyle ayrışan anlamlar değillerdir.”364 Buna örnek: 

ه َوَأَْضَحَكََوأَْبَكىوََ ه َوَأََماَتََوأَْحيَاوَََأَنَّهَ  َالذََّكَرََواْْل نثَىَأَنَّهَ  ْوَجْين  َخلََقَالزَّ ََوأَنَّهَ 

“Şüphesiz ağlatan da O’dur. Güldüren de O. Şüphesiz öldüren de 

O’dur. Yaşatan da O. Şüphesiz çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O’dur.” 

(en-Necm 53/43-44). 

Ayette zikredilen, “ağlatan” ve “güldüren”, “öldüren” ve “yaşatan”, 

“erkek” ve “dişi” lafızlar birbirine zıt olsa da, burada kast edilen mana, 

 
362 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 115.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 34. 
363 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 112.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 32. 
364 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 81. 
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bunların olumlu veya olumsuz yönleri değildir. Dolayısıyla bu 

kelimelerde tıbâk-ı îcâb sanatı vardır.365 

İbn Ebî İsba‘a göre tıbâk-ı selb ise: “Zikredilen iki lafızdan veya 

cümleden birinin olumlu diğerinin de olumsuz olmasıdır. Veya bu 

kelimelerden her ikisi de olumsuz olabilir.”366 Buna örnek: 

يََ  َ َسب يَلًََوإ نَيََرْواََْسب يَلَاْلغَي  ذ وهَ  ََلََيَتَّخ  ْشد  َسب يَلًَذَل َكَب أَنَّه ْمََكذَّب واََْوإ نَيََرْواََْسب يَلَالرُّ ذ وهَ  تَّخ 

 ب آيَات نَاََوَكان واََْعْنَهاََغاف ل ينََ

“…(Yeryüzünde haksız yere böbürlenenler) Doğru yolu görseler onu 

yol edinmezler. Azgınlık yolunu görseler, hemen onu yol edinirler. Bu, 

ayetlerimizi yalanlamış olmalarından ve ondan gafil 

bulunmalarındandır.” (el-A’râf 7/146). 

Ayette geçen, “Doğru yolu görseler onu yol edinmezler” cümlesi 

olumsuz, “Azgınlık yolunu görseler, hemen onu yol edinirler” cümlesi 

ise olumlu olup, burada, tıbâk-ı selb sanatı uygulanmıştır.367 

Tıbak-ı terdîd, tıbâk olan kelamın sonu, kelamın başındaki manayla 

çelişmesidir. Eğer kelamda tıbâk yoksa buna, bedî‘in başka bir sanat 

dalı olan, reddü’l-a‘câz ‘ala’s-südûr denir.368 Buna örnek: 

 
365 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 112.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 33. 
366 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 114.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 32. 
367 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 82. 
368 Reddü’l-‘a’câz ‘ala’s-südûr: Kelamın sonunun başıyla çelişmesidir. Bkz. İbn Ebî 
İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 115; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 33. 
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يَْعلَم ََوأَنت ْمََلَََوَعَسىَأَنَتَْكَره واََْشْيئًاََوه َوَ  َ َلَّك ْمََوَّللا  بُّواََْشْيئًاََوه َوََشرٌّ َلَّك ْمََوَعَسىَأَنَت ح  َخْير 

ونََ  تَْعلَم 

 “…Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip 

arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz 

bilmezsiniz.” (el-Bakara 2/216). 

Ayette kelamın başında zikredilen ََون لَمَ يَعَْ cümlesi başta zikredilen َلََتَْعلَم   

kelimesiyle çelişmektedir. Burada tıbâk-ı terdîd sanatı vardır.369 

İbn Ebî İsba‘ ayrıca bu konuyla ilgili “îcâb ve selb”  konusunu, ayrı bir 

başlık altında ele almıştır. O, icab ve selb’i şöyle tarif etmiştir: “Kelamı 

bir yönden olumlu diğer yönden olumsuz şekle döndürmektir. Veya bir 

şeyin yapılmasını emrettikten sonra onu nehyetmektir.” Başka bir 

tarifinde ise şöyle demektedir: “Kişi bir şeyi methederken kullandığı 

sıfatları, sadece onu methetmek kastıyla kullanmasıdır. Başkasını bu 

sıfatlara ortak etmemesidir. Şöyle ki, kelamın başında, kelamı nefiy 

ettikten sonra bunu methettiğine münhasır kılmasıdır.370 Buna örnek: 

َماَقَْوَلًَكََ ََوََلَتَْنَهْره َماََوق ْلَلَه  ٍ اَا ف  َمَٓ ََوق ْلَفَََلَتَق ْلَلَه  ْحَمة  َنَالرَّ َم  َماََجنَاَحَالذُّل   ۪ريماًََواْخف ْضَلَه 

َماََكَماََربَّيَا۪نيََص۪غيراًََرب  َاْرَحمَْ  ه 

“…Onlardan (anne ve babandan) biri veya ikisi senin yanında 

yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı 

güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat 

 
369 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 34. 
370 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 593; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 116. 
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ger. "Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse 

şimdi sen de onlara merhamet göster" diyerek dua et.” (el-İsrâ 17/23-

24). 

Yüce Allah, evladı Anne babayı incitecek söz ve davranışlardan 

nehyetmiş, daha sonra onlara, güzel söz söylemeyi ve merhamet 

kanatlarını germeyi emretmiştir. Yani, Allah ona iki şeyi emretmiş ve 

onu iki şeyden de nehyetmiştir. Bu ayette, îcâb ve selb sanatı 

uygulanmıştır.371 

4.6.1.2. Mukâbele 

Âlimler, mukâbele sanatının müstakil bir konu olup olmadığı hakkında 

ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları, bunu tıbâk’tan bir bölüm sayarken bazısı 

ise onu müstakil bir edebi sanat konusu olarak ele almıştır. Zemahşerî, 

Sekkâkî, İbn Esîr, Râzî ve İbn Reşîk bu iki konunun arasındaki farka 

dikkat çekmişlerdir.372 Tıbâk ile mukâbele’yi en bariz biçimde 

birbirinden ayıran isim, İbn Ebî İsba‘dır.373 

İbn Ebî İsba‘, mukâbele ile tıbâk’ı iki yönüyle birbirinden ayırmıştır. 

Birincisi, tıbâk iki tezat kelime arasında oluşurken, mukâbele ikiden 

fazla, çoğu zaman dört lafız arasında oluşur. İkincisi, tıbâk tezat 

 
371 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 116. 
372 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 60. 
373 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 179; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 73. 
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kelimeler arasında meydana gelirken, mukâbele’de böyle bir şart 

yoktur. Bu kelimeler bazen tezat olur, bazen de olmaz.374 

Mukâbele, iki veya daha fazla lafzın sıralı bir biçimde zıt anlamıyla 

birlikte bir ifade de kullanılmasıdır. Eğer bu sıra bozulursa Mukâbele 

ortadan kalkar.375 Buna örnek: 

اََمن َلََواْستَْغنَىََوَكذََّبَََفَأَمَّ اََمنَبَخ  ل ْلي ْسَرىََوأَمَّ هَ  ر  ْسنَىَفََسن يَس   أَْعَطىََواتَّقَىََوَصدََّقَب اْلح 

ل ْلع ْسَرَى هَ  ر  ْسنَىَفََسن يَس    ب اْلح 

“Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten 

sakınırsa ve en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. 

Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzeli de 

yalanlarsa biz de onu en zor olana hazırlarız.” (el-Leyl 92/5-10). 

Ayette, dört farklı mana bildirilmiş, daha sonra bu manalara dört farklı 

zıt cümlelerle mukabele edilmiştir. Burada Mukâbele sanatı vardır.376 

Başka bir örnek: 

ْنَفَْضل ۪هَوََ ََول تَْبتَغ واَم  ََجعََلَلَك م َالَّْيَلََوالنََّهاَرَل تَْسك ن واَ۪فيه  ْنََرْحَمت ه  ونَََوم   لَعَلَّك ْمَتَْشك ر 

“Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki 

dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara 

şükredesiniz.” (el-Kasas 28/73). 

 
374 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 179; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 73. 
375 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 179; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 73. 
376 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 60. 
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Ayetin başında gece ve gündüz zikredilmiş, sonunda ise bunların zıttı 

olan dinlenmek ve hareket fiilleri sıralı şekilde anılmıştır.377 

Mukâbele’nin tarihi seyri tıbâk’la paralel ilerlemiştir. Kudâme b. Ca‘fer 

ilk mukâbele sanatından bahseden âlimlerden biridir. Bu konuyu, 

Bâkillânî, Râzî, İbn Raşîk ve Sekkâki gibi âlimler kendine has 

üsluplarıyla ele almışlardır.378 Zemahşerî ise müşâkele’yi bazen 

mukâbele ismiyle anmıştır. Alevî ve Zerkeşî de Zemahşerî’den 

etkilenmiş ve müşâkele’nin379örneklerini mukâbele konusunda 

işlemişlerdir. Fakat yukarı da söylediğimiz gibi tibâk ile mukâbele’yi 

birbirinden ayıran ilk isim İbn Ebî İsba‘dır.380 

4.6.1.3. Tekâfu’ 

Tekâfu’ sanatı, İbn Ebî İsba‘ ve Hatîb el-Kazvînî gibi pek çok âlime 

göre tıbâk sanatının içinde yer alır. Bunlar, tekâfu’yü müstakil bir konu 

başlığında ele almak yerine, tıbâk konusu içinde işlemişlerdir. Kudâme 

b. Ca‘fer’in zikrettiği tekâfu’ ise tıbâk veya tezâd konusunun içinde yer 

almaktadır. 381 

 
377 Edebiyatçımız ayrıca ayette oluşan diğer edebi sanatları teker teker incelemiştir. 
Biz burada, konuyu fazla uzatmamak ve mecrasından saptırmamak adına 
müellifimizin sözlerini kısa tutmayı tercih ettik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 

s. 179-180; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 73-74. 
378 Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 152; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 59, 60. 
379 Müşâkele, bir kelimenin başka bir anlam ve bağlamda tekrar edilmesidir. 
380 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 179; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 73. 
381İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31;  

Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 163, 164; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 74. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 162 

 

İbn Ebî İsba‘a göre tekâfu’: “Bir ilgiden dolayı, sadece bir şeyi 

nitelemek için, mecazi lafızlar kullanarak zıt manaları aynı ifadede 

toplamaktır.”382 İbn Ebî İsba‘ tıbâk konusunu işlerken takâfü’yü şöyle 

açıklamaktadır: “Tıbâk, hakiki ve mecazi şeklinde ikiye ayrılır. 

Bunların her biri de lafzi ve manevi olmak üzere kısımlara ayrılır. Eğer 

lafızlardan hakiki anlam kastediliyorsa, buna tıbâk denir. Fakat lafız 

mecaz anlamında kullanılmışsa, buna da tekâfu’ denir. Tekâfu’de 

zikredilen tezat lafızlar, sadece bir şeyi nitelemek içindir. Tıbâk da ise 

tezat lafızlar, iki şeyi nitelemek için olup zikredilen lafızlar hakiki 

manadadır. Fakat bu tezat lafızlar şayet ikiden fazla (genellikle dörtten 

ona kadar) olan ifadeleri nitelemek için olursa, buna da mukâbele 

denir.” Yine İbn Ebî İsba‘a göre tekâfu’ sanatında, ifadenin mecaz 

anlamda kullanılmasının ve sadece bir şeyi nitelemenin şart koşulması, 

bunu tıbâk’tan ayırmıştır. 383 Buna örnek: 

ْتََوَربَْتََدَةًَفَإ ذَاَأَنَزْلنَاَوتََرىَاْْلَْرَضََهامَ  يجٍََعلَْيَهاَاْلَماءَاْهتَزَّ ََزْوجٍَبَه  نَك ل    َوأَنبَتَْتَم 

“Yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine su 

indirdiğimizde, o kıpırdar(canlanır), kabarır, her çeşitten iç açıcı çift 

çift bitkiler bitirir.” (el-Hac 22/5). 

Bu ayette geçen “ölü bir halde” ve “canlanır” anlamındaki lafızlar 

birbirine zıt olup, mecazi anlamlarında kullanılmışlardır. Dolayısıyla, 

burada tekâfu’ sanatı vardır. Yine “kabarır” ve “bitirir” anlamındaki 

 
382 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 34. 
383 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 111.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 31. 
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lafzılar da mana itibariyle birbirine zıt olup bu lafızlar hakiki manada 

kullanılmıştır. Burada ise tıbâk sanatı vardır. 384 

İbn Ebî İsba‘dan önceki âlimler, tekâfu’ün tanımını tam olarak 

yapmadıklarından çoğu zaman bu konu tezâd ve tıbâkla karıştırılmıştır. 

İbn Ebî İsba‘ bunların tanımlarını yapmış ve konuları tamamen 

birbirinden ayırmıştır. İbn Hicce, İbn Ebî İsba‘ın bu karışıklığı 

giderdiğini ve gönüllere su serptiğini ifade etmiş ve onu tekâfu’ 

konusundaki çalışmalarından dolayı övmüştür.385 

4.6.1.4. Îhâmu’t-Tezâd 

Îhâmü’t-Tezâd, Hakiki anlamlar göz önüne alındığında, birbirine zıt 

gibi görünen, fakat aralarında zıtlık olmayan iki lafzın bir arada 

kullanılmasıdır. Kastedilen manalar iki farklı lafızla zikredilmiş olup, 

görünürde aralarında zıtlık varmış vehmi oluşturmaktadır. Fakat 

gerçekte aralarında bir zıtlık yoktur.386 

Di‘bel b. Ali el-Huzzâî:  

َفَبََكى ه  َب َرأْس  يب  َكَاْلَمش  لٍَ َضح  ْنََرج   ََلَتَْعَجب يَيَاََسْلم َم 

“Ey Selm! Piri faniliğin kendisini alaya aldığı (güldüğü), 

 
384 Edebiyatçımız bunların zıtlıklarını şöyle açıklamaktadır:  Yağmur yağdığında yer 
kabarır fakat bundan sonra yer bitki bitirmez, ta ki yer tekrar kurur ve daha sonra bitki 
bitirir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 34. 
385 İbn Hicce el-Hamevî, Takıyyüddîn Ebû Bekr Alî, Ḫizânetü’l-edeb ve gâyetü’l-
ereb, thk. Kevkeb Diyâb, Dârü Sâdır, II, bs. 2, Beyrut, 1421/2005, s. 73. 
386 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 78; Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 258. 
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Ve bu yüzden ağlayıp sızlayan adamın haline şaşırma.” 

Burada gülme lafzı, ağlamanın zıttı gibi görünse de ihtiyarlıktan kinaye 

edilmiş olup, aslında ağlamanın zıttı değildir.  Dolayısıyla burada 

sayılan lafızlardan biri mecaz, diğeri ise hakikidir.387  

Hatîb el-Kazvînî’nin îhâmü’t-tezâd’ı açıklarken değindiği mana ile İbn 

Ebî İsba‘ın tekâfu’ sanatını açıklarken değindiği mana birbiriyle 

örtüşmektedir. Hatîb Kazvînî, bunu tıbâk sanatına dâhil etmiştir. Fakat 

İbn Ebî İsba‘ bunu bağımsız bir konu değil de belki tekâfu’ün bir türü 

olarak düşündüğünü söyleyebiliriz. 388 

4.6.1.5. Tedbîc 

İbn Ebî İsba‘ın, bedî‘ ilminin gelişmesine katkıda bulunduğunu ve 

bunun için birçok edebi sanat konusunu ortaya çıkardığını, daha önce 

ifade etmiştik. Tedbîc sanatı, İbn Ebî İsba‘ın ortaya çıkardığını 

söylediği bedî‘ konularından biridir.389  

 
387 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 113; İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 73; Avâtif 
el-Harbî, el-Bedî‘, s. 78; Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 258.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-
taḥbîr, s. 113. 
388 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 78; Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 258; İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 113; İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 73. 
389İbn Ebî İsba‘ın Taḥrîrü’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserinin muhakkiki Hıfnî 
Muhammed Şeref, Tedbîc’in edebiyatçımızın buluşlarından olmadığını ve bunun aynı 
isimle olmasa da farklı isimlerle anıldığını ifade etmiştir. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 242; İbn Ebî İsba‘, Muhakkikin Mukaddimesi, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 94; 

Ayrıca bkz. İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 353. 
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Başka âlimler tarafından tıbâk sanatı içinde değerlendirilen bu konu, 

İbn Ebî İsba‘ tarafından müstakil bir konu başlığında işlenmiştir.390 

Tedbîc, sözlükte nakış, süslenmiş, yeri sulayıp ondan enva-ı çeşit 

çiçekler elde etme gibi anlamlara gelir.391 Istılahı anlamını ise İbn Ebî 

İsba‘ şu şekilde izah etmiştir: “Kişinin zikrettiği vasıf, medih, hiciv 

veya aşk gibi edebi sanatla ilgili sözlerinden, kinaye veya tevriye’yi 

kastetmesidir.392 İbn Ebî İsba‘ tedbîc’e örnek olarak aşağıdaki Ayet-i 

Kerime’yi delil getirmiştir: 

ََالَْمَتََرََ ََّللاَّ َأَنَّ بَال  َنَاْلج  ْختَل فًاَأَْلَوان َهاََوم  َثََمَراٍتَمُّ َنَالسََّماءََماءَفَأَْخَرْجنَاَب ه  َََأَنَزَلَم  ب يض  دَدَ  ج 

َس ود َ َأَْلَوان َهاََوَغَراب يب  ْختَل ف  َمُّ ْمر   َوح 

“Görmedin mi ki Allah gökten su indirdi de, onunla renkleri çeşit çeşit 

meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve 

simsiyah yollar vardır.” (el-Fâtır 35/27). 

Ayette geçen ifadelerden, kinayeli anlam kastedilmektedir. Çünkü 

beyaz yol ifadesi, asıl olan ve yürünen yol manasındadır. Sözü geçen 

kırmızı yol orta düzeyde bir yol, siyah yol ise en aşağıda ve tercih 

edilmeyen yol anlamındadır.393 

Tedbîc konusu, daha sonraki dönemlerde müstakil bir konu olarak ele 

alınmasa da, birçok âlim İbn Ebî İsba‘a hak vermiş ve bu konunun 

 
390 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 242; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 532. 
391 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 239; Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Mukrî el-Feyyûmî, 
el-Miṣbâḥu’l-münîr fî ğarîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfi‘î, I, thk. ‘Abdülazim eş-Şatâvî, 
Dârü’l-Ma‘ârif, bs. 2, Beyrut, Lübnan, t.y., s. 188. 
392 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 242.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 532. 
393 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 242.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 532. 
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içeriğiyle ilgili beyanatlarda bulunmuşlardır.394 Bu konuya değinenler 

arasında İbn Reşîk, İbn Sinân ve Kazvînî gelir. Fakat İbn Reşîk ve İbn 

Sinân tedbîc sanatını, “muhâlif” ismiyle ele almışlardır.395 Kazvînî ise 

bu konuya değinmiş ve bunu tıbâk sanatına dâhil etmiştir. Bunu tedbîc 

şeklinde isimlendirilenler olduğunu da belirtmiştir.396 ‘Alevî’ye göre 

tedbîc, bedî‘ın konusu olup belâgatin önemli sanat dallarından biridir. 

Ona göre tedbîc, fesahatin bir parçası olup, kelam onunla süslenip beliğ 

konuma ulaşıyor.397 

İbn Ebî İsba‘, bedî‘ sanat konularının hiçbirisini teğet geçmemiş, 

hemen hemen bütün konularına değinmiştir. Açıkladığı konulara ayet, 

hadis ve şiirlerden deliller getirmiştir. Kapalı manaları izaha 

kavuşturmak için büyük bir uğraşı göstermiştir. O, ayetlerin manalarını 

izah edip bunları belâğat sanatı ölçüleriyle ele almıştır. Ayetlerdeki 

belâgat sanatını ortaya çıkardıktan sonra bu ayetlerin manalarını 

birbiriyle karşılaştırmış ve bunları diğer edebi söz sanatlarına olan 

üstünlüğünü belirtmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ belâgatin konularını açıklarken ve bunları taksim ederken 

kendine özgü bir yol tutmuştur. O, beyit veya ayetlerin manalarını ve 

tefsirini başkasından iktibas etmek yerine bunu nasıl anladığını ve ne 

 
394 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 353. 
395 İbn Sinân el-Hafâcî, Ebû Muhammed Abdullâh b. Muhammed, Sirrü’l-feṣâḥa, 

Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1982, s. 204; İbn Reşîk el-Kayrevânî, Ebû Alî 
Hasen b. el-Ezdî, el-‘Umde fî meḥâsini’ş-şi‘r ve âdâbihi ve naḳdih, II, thk. 

Muhammed Mühyiddîn Abdülhamîd, Dârü’l-Cîl, 1401/1981, s. 10. 
396 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 258. 
397 Alevî, Yahyâ b. Hamza, et-Ṭırâz li-esrâri’l-belâğa ve ‘ulûmi ḥaḳâiḳi’l-i‘câz, III, 

thk. Abdülhamîd Hendâvî, el-Mektebetü’l-‘Aṣriye, Beyrut, 1423/2002, s. 44. 
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şekilde anlaşılması gerektiğini kendine has üslupla dile getirmiştir. Bu 

itibarla, onun bir taklitçi değil, özgün bir yorumcu olduğunu söylemek 

mümkündür. 

4.6.1.6. Murâ‘âtü’n-Nazîr 

Murâ‘âtü’n-nazîr ifadesi iki kelimeden oluşan tamlama bir isimdir. 

Murâ‘ât, sözlükte riayet etmek, uymak anlamındadır. Nazîr ise, benzeri, 

muadili ve eşiti anlamındadır.398 Murâ‘âtü’n-nazîr’in ıstılah anlamı ise, 

zıtlığın dışında, bir şeyi ve ona uygun ve münasip olanı bir araya 

getirmektir.399 Diğer bir anlamı ise, benzer şeyleri bir araya 

toplamaktır.400 Buna aynı şekilde tevfîk, telfîk, tenânüb, i’tilâf ve 

muâhât isimleri de verilmiştir.401 Buna örnek: 

َ ْسبَانٍَالشَّْمس  َب ح  َواْلقََمر   

“Güneş ve ay hesaplanmış bir plan içinde, yörüngelerinde hareket 

halindedirler.” (er-Rahmân 55/5). 

 
398 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 622; Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, II, s. 612. 
399 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 260; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 129. 
400 Sekkâkî, Ebû Yakûb Sirâcüddîn Yûsuf b. Ebî Bekr Muhammed b. Alî, Miftâḥu’l-
‘Ulûm, I, haz. Naîm Zerzûr, bs. 2, Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1987, s. 424. 
401 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 260.; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 105, 106.; Kazvînî, 
Murâ‘âtü’n-Nazîr’in belli bir bölümüne Teşâbübü’l-etrâf diye isimlendirenlerin 

olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 261. 
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Bu ayette, güneş ve ay bir ifadede toplanmıştır. Bunlar, hem kelamda 

hem düşüncede benzer varlıklardır. Ayrıca bunların tabiattaki varlıkları 

ve görevleri bu uyumu sağlayan diğer bir etkendir.402 

Bu konu, mütekaddimin âlimlere göre şiirlerin merkezini teşkil 

etmektedir. Fakat o dönemde bu konu genel manada farklı şekilde 

anlaşılmış ve de bugünkü ismiyle anılmamıştır.403 Araplar kelamlarında 

uyum, itilaf, ahenk ve insicama son derece dikkat etmişlerdir. Kelamda 

bu ahenk ve uyum ihlal edildiğinde ise bu uyumsuzluk tenkide 

sebebiyet vermiştir. Buradaki uyum lafzın lafızla, lafzın manayla, 

mananın manayla ve bunların tümünün vezin ve beyitle uyum halidir. 

Yani kelamın, başından sonuna kadar her yönüyle birbiriyle ahenkli 

olmasıdır. Bu itibarla, murâ‘âtü’n-nazîr konusunun uyum, itilaf ve 

ahengin bir bölümünü teşkil ettiğini söylemek mümkündür.404 

Bu konuyu, mütekaddimin âlimler tenâsüb, i’tilâf, muâhât başlığıyla ele 

almışlardır.405 Tenâsüb konusunu ilk işleyenin, Bişr b. Mu‘temir 

(211/825) olduğu tahmin edilmektedir. Câhiz de, bununla ilgili 

ifadelerde bulunmuştur.406 Kudâme b. Ca‘fer ise, bu konuya paralel 

 
402 Ahmed İbrâhîm Mûsâ, es-Ṣubğu’l-bedî‘î fi’l-luğati’l-‘Arabiyye, Dârü’l-Kitâbi’l-
‘Arabiyye, Kahire, 1388/1969, s. 472. 
403 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 131. 
404 Askerî, Ebû Hilâl Hasan b. Abdullâh b. Sehl, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn fi’l-kitâbe ve’ş-
şi‘r, thk. Ali Muhammed Bicâvî ve Muhammed Ebû Fazl İbrâhîm, Dârü’l-İhyâi’l-
Kutubi’l-‘Arabiyye, 1371/1952, s. 141, 142. 
405 Muhammed Şâdî, min Vucûhi taḥsîni’l-esâlîb fî ḍav’i bedî‘i’l-Ḳur’ân, 

Matba‘atü’s-Sa‘âde, 1408/1987, s. 51. 
406 Ahmed Matlûb, Mu‘cemüü’l-müṣṭalahâti’l-belâğiyye ve teṭavvurihâ, II, Dârü’l-
‘Arabiye li’l-mevsû‘ât, Beyrut, Lübnan, 1427/2006 s. 355; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, 
s. 132, 133. 
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olarak, i’tilâf konusunu ele almış ve bunu birçok bölüme ayırmıştır. 

Bunlardan, birbiriyle ahenkli ve uyumlu olmayan ifadeleri de çeşitli 

kısımlara ayırmıştır.407 

Ebû Hilâl el-‘Askerî de, bu konuda görüş bildiren isimlerdendir. O, 

bunu “cem‘u’l-mu’telife ve’l-muhtelife” konusunda işlemiştir. Konu 

hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: “Kısa bir kelamda birçok farklı 

veya uyumlu ifadeleri bir araya toplamaktır.” el-‘Askerî’nin getirdiği 

delillere bakıldığında, onun kastettiği mana ile mütaahhirin âlimlerin 

ele aldıkları murâ‘âtü’n-nazîr konusu aynıdır.408 

Rummânî ise bunu, i’tilâf ve telâ’üm isimleri altında işlemiştir. Ona 

göre i’tilâf harf yönüyle gerçekleşir. Bunun da üç mertebesi vardır. 

Birincisi uyumsuz,  ikincisi orta derecede uyumlu, Üçüncüsü ise tam ve 

yüksek derecede uyumlu olandır. Bu son durum sadece Kur’ân-ı 

Kerîm’de gerçekleşmiştir.409 İbn Sinân bunu, elfâzü’l-mu’telife ve 

tenâsüb konusunda işlemiştir.410 Üsâme b. Münkiz de bunu, “et-tehzîb 

ve’t-tertîb” konusunda ele almıştır. O, konuyla ilgili şu açıklamalarda 

bulunmuştur: “Kelamın tümü tek bir durumda ele alınmaz. Bu kelam, 

çeşitli kısımlara ayrılır ve her bir parça ait olduğu yere konur. Aksi 

halde ifade edilmek istenen söz, azaları ters dönmüş bir ceset gibi çarpık 

 
407 Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 171-186, 245-251. 
408 Ebû Hilâl el-‘Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣanâ‘ateyn, s. 417. 
409 Rummânî, Ebû Hasan Alî b. Îsâ, Hattâbî, Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed 
İbrahim, Abdülkâhir el-Cürcânî, Ṡelâṡü resâ’il fî i‘câzi’l-Ḳur’ân, thk. Muhammed 

Halfullâh Ahmed ve Muhammed Zağlûl Selâm, Dârü’l-Me‘ârif, bs. 2, Mısır, 1976, s. 

96. 
410 İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 107-204. 
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olur.”411 İbn Esîr ise bunu el-müâhât beyne’l-me‘ânî konusunda ele 

almış ve şöyle tarif etmiştir: “Bir manayı, eşiyle (ona uygun bir şeyle) 

beraber zikretmektir.412   

Mütekaddimin âlimlerin bu farklı isimlerle ele aldıkları konuların 

tarifine ve delillerine bakıldığında, bunların, sonraki dönemde ismi 

belirginleşen murâ‘âtü’n-nazîr konusuyla aynı olduğu ortaya 

çıkacaktır. 

Murâ‘âtü’n-nazîr konusunu, bu isimle ele alan ilk isim Fahreddîn er-

Râzî’dir. Ona göre murâ‘âtü’n-nazîr, uygun ifadelerin bir araya 

getirilmesinden ibarettir.413 es-Sekkâki ve Hatîb el-Kazvînî de bu 

konuyu murâ‘âtü’n-nazîr adıyla anmıştır. Bu isimler bu konuyu bedî‘ 

sanatının manevi güzellikleri arasında ele almış ve buna tarifler 

getirmişlerdir.414 

Hatîb Kazvînî ve onu takip eden âlimler, teşabühü’l-etrâf415 konusunu 

murâ‘âtü’n-nazîr’e ilhak etmiş ve bunun sadece kelamın manevi 

uyumluluğunu ifade ettiğini var sayıp, gayretlerini bu yöne münhasır 

kılmışlardır. Bu âlimler konuyu, teşabühü’l-etrâf konusundan farklı ele 

almamışlardır. Buna getirilen örnekler de sadece Kur’ân ayetlerinden 

 
411 Üsâme b. Münkiz, el-Bedî‘ fî naḳdi’ş-şi‘r, thk. Ahmed Bedevî, Hâmid 
Abdülmecid, İbrahim Mustafa, Matba‘atü Mustafa el-Bâbâ, Kahire, Mısır, 
1380/1960, İs. 296. 
412 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, II, s. 276. 
413 Râzî, Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hasan, Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’l-i‘câz, 
thk. Bekrî Şeyh Emîn, Dârü’l-‘İlm lil-Melâyîn, Beyrut, Lübnan, 1985, s. 292. 
414 Sekkâkî, Miftâḥu’l-’Ulûm, s. 424; Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 260. 
415 Teşabühü’l-etrâf: Kelamı mana olarak öncekiyle uyumlu şekilde bitirmektir. 
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ibaret olmuştur.416 Bu da gösteriyor ki bu konu, Kazvînî öncesi İbn Ebî 

İsba‘ ve el-Alevî ile bunların yolunu takip eden sonraki dönem âlimleri, 

Zerkeşî, İbn Hicce ve Suyutî gibi isimlere göre daha geniş bir anlamı 

ifade etmiştir. Bu anlam, uyumun bir türü olan lafzın manayla 

uyumudur.417 Nitekim İbn Ebî İsba‘ bunu şöyle açıklamıştır: 

“Murâ‘âtü’n-nazîr, kastedilen manayı ifade eden lafızların, birbiriyle 

uyumlu olmasıdır. Bu lafızlardan birbiriyle uyumsuz olmayıp, uygun 

olmayan bir yerde de kullanılmamıştır. Lafızlar, komşu oldukları tüm 

ifadelerle de uyum içindedirler. Şöyle ki; eğer mana yeni, orta halli veya 

kullanımı yaygın ise lafız da yeni, orta halli veya kullanımı yaygın bir 

lafız olacaktır.  Şayet mana garip ise, lafızda buna göre garip 

olacaktır.”418 

Netice olarak, murâ‘âtü’n-nazîr konusu, İbn Ebî İsba‘ ve daha önceki 

âlimler tarafından bu isimle ele alınmamıştır. İbn Ebî İsba‘, bunu daha 

çok teşabühü’l-etrâf ve münâsebe konusunda işlemiştir. Aynı şekilde 

bunu,  insicâm, i’tilafü’l-lafz ma‘a’l-ma‘nâ, tehzîb, hüsnü’n-nask, 

cem‘u’l-mü’telife ve’l-mühtelife konularına serpiştirmiştir.419 

 
416 Muhammed Şâdî, min Vucûhi taḥsîni’l-esâlîb, s. 52, 54; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, 
s. 138. 
417 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 138. 
418 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 77; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 194. 
419 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 77, 127, 145, 158, 164, 166, 229; İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 194, 429, 401, 520, 425, 363, 344. 
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4.6.1.7. Teşâbühü’l-Etrâf 

Teşâbühü’l-etrâf, Kelamda zikri geçen kafiyeli lafzın, takip eden 

ifadenin veya beytin başında tekrarlanmasıdır.420 Buna örnek: 

َن َ ََمثَل  ََواْْلَْرض  َالسََّماَوات  ن ور   َ َف ََّللاَّ ْصبَاح  َاْلم  ْصبَاح  ْشَكاةٍَف يَهاَم  ه ََكم  َجاَجة ََور  َجاَجٍةَالزُّ يَز 

نََشَجَرةٍَ م  َي وقَدَ  يٌّ َد ر   ََولَْوََكأَنََّهاََكْوَكب  يء  َزْيت َهاَي ض  ََشْرق يٍَّةََوََلََغْرب يٍَّةَيََكادَ  بَاَرَكٍةََزْيت ون ٍةََلَّ مُّ

ََعلَىَن و َنُّور  نَار  َلَْمَتَْمَسْسهَ  ب ك ل    َ ََوَّللاَّ اْْلَْمثَاَلَل لنَّاس   َ ََّللاَّ ب  ه ََمنَيََشاءََويَْضر  ل ن ور   َ ٍرَيَْهد يََّللاَّ

 َشْيٍءََعل يمَ 

“Allah, göklerin ve yerin Nur’udur. O’ nun nuru, şöyle bir misalle 

anlatılabilir: İçinde lamba bulunan bir fanus; lamba kristal bir cam 

içinde; kristal de sanki inciden bir yıldız. Lamba, doğuya da batıya da 

ait olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından yakılıyor; öyle ki, 

yağı daha ateş değmeden hemen kendiliğinden ışık veriverecek. Nur, 

yine nur. Allah, kimi dilerse onu nuruna iletir. Allah, (gerçeği 

anlamaları için) insanlara böyle misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla 

bilendir.)” (en-Nûr 24/35). 

Bu ayette, cümlelerin sonun da zikredilen lafızlar, takip eden ifadenin 

başında da zikredilmiştir.  

 
420 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 520; Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 261. 
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Teşâbühü’l-etrâf konusunu ayetlerden delil getiren ilk isim İbn Ebî 

İsba‘dır. İb Ebî İsba’a göre bu bedî‘ sanatı, şiirde ve nesirde oluştuğu 

gibi ayet fasılalarında oluşabilmektedir.421 

Kazvînî, teşâbühü’l-etrâf’ı, murâ‘âtü’n-nazîr konu başlığında ele almış 

ve buna muhalefet edenleri eleştirmiştir.422 İbn Ebî İsba‘ Ecdâbî’nin 

bunu tesbîğ ismiyle ele aldığını ve bunun uygun olmadığını söylemiş, 

konunun teşâbühü’l-etrâf biçiminde değiştirilmesinin daha uygun 

olacağını ifade etmiştir. İbn Ma‘sum da İbn Ebî İsba‘ın bu görüşüne 

katılmıştır. O da aynı şekilde, bunu müstakil konu başlığında ele almış 

ve bu isimlendirmenin tesbîğ’den daha uygun olduğunu belirtmiştir.423 

İbn Esîr bunu, tenâsüb beyne’l-me‘ânî başlığında ele almıştır.424 İbn 

Ma‘sûm ise, teşâbühü’l-etrâf konusunu ele almış ve bunun tenâsübü’l-

etrâf ismiyle anılmasının daha uygun olacağını söylemiştir.425 

Hatîb el-Kazvînî’nin, teşâbühü’l-etrâf konusunda gösterdiği delil ile 

İbn Ebî İsba‘ın münâsebe konusunda sunduğu delil aynıdır. Bu bize, 

İbn Ebî İsba‘ın ele aldığı konu ile Kazvînî’ni bahsettiği konunun, 

birbirinden farklı olduğunu göstermektedir.426 

 
421 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 520, 521; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 229-

231; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 138. 
422 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 261. 
423 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 520; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 229; İbn 
Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, III, s. 45. 
424 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, II, s. 285. 
425 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, IV, s. 195. 
426 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 138. 
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4.6.1.8. Tefvîf 

Tefvîf sözlükte, beyaz desenli ince giysi anlamına gelir.427 Bedî‘ 

ilmindeki anlamı ise, vezin bakımından denk veya yakın cümlelerde 

ifade edilen övgü, aşk vb. manaların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tefvîf 

sanatı uzun, orta ve kısa cümlelerde gerçekleşebilir. Tefvîf sanatının 

uzun cümlede gelmesine örnek: 428 

يت ن يَث مَََّالَّذ يََخلَقَن يَفَه َوَ ََوالَّذ يَي م  َوَيَْشف ين  َفَه  ْضت  ََوإ ذَاََمر  ن يََويَْسق ين  م  ََوالَّذ يَه َوَي ْطع  ين  يَْهد 

ََوا ينََي ْحي ين  ال ح  ْقن يَب الصَّ ْكًماََوأَْلح  ََرب  ََهْبَل يَح  ين  يئَت يَيَْوَمَالد   َأَنَيَْغف َرَل يََخط  لَّذ يَأَْطَمع   

“O, beni yaratan ve doğru yolu gösterendir. O, bana yediren ve 

içirendir. Hastalandığımda O bana şifa verendir. O, benim canımı 

alacak ve sonra diriltecek olandır. O, hesap gününde, hatalarımı 

bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve 

beni sâlih kimselerin arasına kat.” (eş-Şuarâ 26/78-83). 

Kazvînî gibi bazı âlimler bunu müstakil konu başlığı yerine, bunun 

Murâ‘âtü’n-nazîr ve mütâbakât konusu içinde değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir.429 İbn Ebî İsba‘  ve Suyûtî gibi bazı âlimler 

ise bunu müstakil bir konu olarak ele almayı tercih etmişlerdir.430 

 
427 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 1089. 
428 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 260, 261; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 229 
429 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 262. 
430 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, II, s. 308.;  Süyûtî, el-İtķân, s. 657. 
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4.6.1.9. İ’tilâfu’l-Lafz me‘a’l-Me‘nâ 

İ’tilâfu’l-lafız me‘a’l-me‘nâ, İbn Ebî İsba‘ tarafından müstakil bedî‘ 

sanatı konusu olarak ele alınmıştır431. Diğer bazı âlimler tarafından ise, 

konu murâ‘âtü’n-nazîr, münâsebe ve diğer başka bedî‘ sanatı içinde 

işlenmiştir.432 

İbn Ebî İsba‘, i’tilâfu’l-lafız me‘a’l-me‘nâ konusunu şöyle tarif 

etmiştir: “Kastedilen manada ifade edilen lafızların birbiriyle uyumlu 

olması gerekir. Biri diğerine uyumsuz değildir. Yine kullanılan ifadeler, 

uygun olmayan bir yerde kullanılmamıştır. Bu lafızlar, komşu oldukları 

tüm ifadelerle de uyum içindedirler. Şöyle ki, mana garip ise lafızlar da 

gariptir. Mana yeni, orta halli veya kullanımı yaygın ise, lafız da buna 

denk gelecektir.”433 

İbn Ebî İsba‘a göre i’tilâfu’l-lafız me‘a’l-me‘nâ konusu lafzi ve manevi 

olmak üzere ikiye ayrılır.434 

Lafziye örnek: 

َي وس فََقَال واَْتَاهللَتَفَْ تَذْك ر   َ َنَتَأ ينََََحتَّىَتَك وَنََحَرًضاَأَْوَتَك وَنَم   اْلَهال ك 

“Allah’a yemin ederiz ki, Yusuf’u anıp durman seni bitkin düşürecek 

veya helak olacaksın.” (Yûsuf 12/85). 

 
431 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 77. 
432 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 175. 
433 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 77. 
434 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 78. 
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Ayette kasem için kullanılan “ ت” harfi, nadir kullanılan bir harftir. 

Genelde kasem için “ ب” veya “و ” harfi kullanılır.  Burada kasem için 

kullanılan bu lafız gariptir (Çok fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir 

kelimedir.). Yine “  ve ”َكانََ“ lafzı nakıs fiillerinden olup, diğer ” تَْفتَأَ 

benzeri fiilleri gibi kullanımı yaygın değildir. Aynı şekilde helak 

manasında olan “ َحَرًضَا ” lafzı da kullanımı yaygın sözcüklerden biri 

değildir.435 

Bu Ayet-i Kerime’ye baktığımızda lafızların birbirine uyumluluğunu 

görebilmekteyiz. Burada kullanılan her lafız, yakını olan diğer lafızla 

garabet, mana ve nazım cihetinden uyumluluk arz etmektedir. 

Maneviye örnek: 

واَْفَتََمسَّك م َالنَّارَ  يَنََظلَم   َوَلََتَْرَكن واَْإ لَىَالَّذ 

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur.” (Hûd 

11/113). 

İbn Ebî İsba‘, bu ayeti tahlil ederken şu açıklamalarda bulunmaktadır: 

“Zalime meyletmek ile zalimin fiilini işlemek ayrı işler olduğundan, 

bunların cezası da aynı değildir. Dolayısıyla, ateşe girmek ile ateşin 

dokunması aynı değildir. Yani burada, “ateşe girersiniz” yerine “size 

ateş dokunur” ifadesi kullanılmıştır.436 Buna benzer birçok ayette, bu 

bedî‘ sanatına rastlamak mümkündür. 

 
435 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 77, 78. 
436 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 78. 
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Edebiyatçıların bir kısmı bu konuyu, müstakil bir başlıkta ele alırken 

diğer bir kısmı ise bunu, başka konuların içinde incelemeyi tercih 

etmişlerdir. Örneğin İbn Ebî İsba‘ konuyu özel bir başlıkta ele almıştır. 

İbn Raşîk ve Alevî, i’tilâfu’l-lafz me‘a’l-me‘nâ konusunu murâ‘âtü’n-

nazîr ve i’tilâf sanatında, Zerkeşî ve Suyûtî ise bunu, mükâbele sanatı 

içinde ele almıştır.437 

4.6.1.10. Cem‘u’l-Mu’telife ve’l-Muhtelife 

İbn Ebî İsba‘, cem‘u’l-mü’telife ve’l-muhtelife sanatını müstakil bir 

konu başlığında ele almış ve bunu uygun olmayan isimlerle anan 

kimseleri eleştirmiştir. İbn Ebî İsba‘, bu ismin ve buna getirdiği 

delillerin daha isabetli olduğunu ifade etmiştir.438 

İbn Ebî İsba‘, cem‘u’l-mü’telife ve’l-muhtelife konusunu şöyle tarif 

etmiştir: “Medhedilen iki şeyin arasının uzlaştırılmasıdır. Şöyle ki; İlk 

etapta iki şey için medih ifadeler kullanıp, daha sonra birinin 

övgüsünden kısmadan, uzlaşma yönüne muhalif şekilde, diğerini daha 

fazla medhe layık görüp onu tercih etmektir. Veya şairin ilk etapta 

uyumlu medih ifadeleri kullanıp, daha sonra bunları zıt sıfatlarla 

nitelemesidir.439 

Abbâs b. Ahnef: 

كمََحْربَ  ْلم  وس   و صاَل ك مَصْرم َوحبُّك مَق لًى وَعْطف ك مََصدٌَّ

 
437 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 175. 
438 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 344; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 127. 
439 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 344; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 127. 
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“Kavuşmanız ayrılık, sevginiz iğrentidir. 

Şefkatiniz set, barışınız ise savaştır.”440 

Bu mısrada kavuşma, sevgi, şefkat ve barış ifadeleri uyumlu övgüler 

olup, ayrılık, iğrenti, set ve savaş kelimeleri ise muhalif ifadelerdir. 

Bazı âlimler bunun, murâ‘âtü’n-nazîr ve münâsebe’den farklı bir konu 

olmadığını ifade etmişlerdir.441 

Cem‘u’l-mü’telife ve’l-muhtelife’den bahseden ilk isimlerden biri el-

Askerî’dir. Askerî bunu şöyle tarif etmiştir: “Kısa ifadelerde, birçok 

uygun ve muhalif ifadelerin bir araya getirilmesidir. 442İbn Ebî İsba‘, 

Askerî’den sadece konunun ismini alıntı yapmış, diğer geri kalan tarif 

ve şahitleri ise, tamamen değiştirmiştir. Taḥrîrü’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-

Ḳur’ân kitabının muhakkiki Hıfnî Muhammed Şeref, İbn Ebî İsba‘ın, 

yaptığı tarife uymadığını söyleyip onu eleştirmiş ve İbn Ebî İsba‘ın, el-

Askerî’nin tarifine ve delillerine geri dönmek zorunda kaldığı için 

müşkül duruma düştüğünü aktarmıştır.443 

Âlimler bu konunun tarifi hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Geride de 

değindiğimiz gibi, İbn Ebî İsba‘a göre bu konu düzgün tarif 

 
440 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 347. 
441 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 186. 
442 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 418. 
443 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Dipnotu, s. 344. 
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edilememiştir. İbn Ebî İsba‘ın tarifini benimseyen birçok âlim olduğu 

gibi buna karşı çıkanlar da olmuştur. 444 

İbn Ebî İsba‘ın tarifi ile el-Askerî’nin tarifi, anlam bakımından 

birbirinden çok farklı değildir. Fakat İbn Ebî İsba‘, tarifini bir kademe 

ilerletmiş ve tercih yönünü ön plana çıkarmıştır. Bunun aslında bir 

ihtilaf konusu olmadığını, sadece tercih yönünün ilave edildiğini 

söylemek mümkündür. İki müellif arasını uzlaştıran söz: Bu tarifler, 

müelliflerin bakış açısıyla ilgili durumdur. 

4.6.1.11. Müşâkele 

Müşâkele sözlükte, uygunluk, benzerlik ve aynılık anlamına gelir.445 

Bedî‘ ilmindeki tarifi ise, bir kelime, başka bir mevkide cereyan 

ettiğinden o kelimeyi, farklı ve ona ait olmayan ifadelerle anmaktır. Bu 

anma hakiki veya zımnen olabilmektedir.446 

Hakiki olmasına örnek: 

ينََ َالظَّال م  بُّ ََلَي ح  َعلَىََّللاَّ َإ نَّهَ  هَ  ثْل َهاَفََمْنََعفَاََوأَْصلََحَفَأَْجر  م    َوَجَزاءََسي  ئٍَةََسي  ئَةَ 

“Bir kötülüğün karşılığı, ona benzer bir kötülüktür. Ama kim bağışlar 

ve arayı düzeltirse onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zalimleri 

sevmez.” (eş-Şûrâ 42/40). 

 
444 Ahmed Matlûb, Mu‘cemüü’l-müṣṭalahât, s. 407. 
445 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 1317. 
446 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 263. 
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Zımnen olmasına örnek: 

َلَهَ  ْبغَةًََونَْحن  َنََّللا  َص  َم  ْبغَةَََّللا  ََوَمْنَأَْحَسن  َعاب دونََص   

“Allah’ın boyası (ile boyanın). Allah’ın boyasından daha güzel boyası 

olan kimdir? Bizler ancak O’na kulluk ederiz.” (el-Bakara 2/137). 

İlk ayette geçen “kötülüğün karşılığı, ona benzer bir kötülüktür” 

ifadesinin anlamı: Kötülüğün karşılığı azaptır. İkinci ayette ise 

“Allah’ın boyası” ifadesinin anlamı: Allah’ın temizlemesidir. 

Müşâkele sanatını, çok eski dönemlerden itibaren şairlerin sözlerinde 

görebilmekteyiz. Bu sanat, onların fıtratlarında mevcut olup dillerinde 

sudur etmesi tabii bir durumdur.447  

Ferrâ müşâkele lafzını, sözlük anlamıyla ele almış, bunun ıstılahı 

anlamı üzerinde durmamıştır. İbn Kuteybe ise muhalefetü zâhiri’l-lafz 

ma‘nâhü ve İstiare konularında buna işaret etmiştir.448. Rummânî ve 

Bâkillânî bunu tecânüs konusunda Ebû Hilâl el-’Askerî de mükâbele 

konusunda işlemiştir.449 İbn Esîr ise bunu tenâsüb konusundan 

saymıştır. Zemahşerî ve Alevî gibi diğer bazı âlimler ise müşâkele’yi 

mecaz konusuyla irtibatlandırmışlardır.450 

 
447 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 194. 
448 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 195. 
449 Rummânî v.dğr., fî i‘câzi’l-Ḳur’ân , s. 99; Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-
ṣınâ‘ateyn, s. 346. 
450 Yahyâ b. Hamza el-Alevî, et-Ṭırâz, s. 40; Zemahşerî, Ebû Kâsım Cârullâh 
Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf ‘an ḥaḳâ’iḳi’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, 
thk. Halil Me’mûn Şîhâ, Dârü’l-Ma‘rife, bs. 3, Beyrut, Lübnan, 1430/2009, s.760. 
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İbn Ebî İsba‘ bu konuda getirilen tarifleri beğenmemiş kendisi yeni bir 

tarif getirmiştir. Ona göre Müşâkele: “Şairin bir beyitte birden çok 

yerde müşterek isim kullanmasıdır. Söyle ki; bu lafızlardan her biri, bir 

sıfat niteliği taşımakta ve her lafzın anlamı diğerinkinden farklılık arz 

etmektedir. Bu ifadelerdeki müşâkele, lafız yönünden değil anlam 

yönüyledir.451 

İbn Ebî İsba‘, yaptığı bu tarifle diğer âlimlerden ayrılmıştır. O, bu ve 

benzeri belâgat konularını tarif ederken her zaman eski âlimlerin 

görüşlerini taklit etmemiş, kendine has tarifler seçmiştir. Bazen de 

eskilerin tariflerini tahlil etmiş ve onların bu tariflerini eleştirmiştir. 

Aynı şekilde belâgat konularının isimlendirilmesinde de bu metodunu 

sürdürmüştür. 

4.6.1.12. Mübalağa veya el-İfrât fi’s-Sıfat 

Bedî‘ sanatı olarak mübalağa, kişinin, bir durumu ifade ederken 

kullandığı sözler anlam bakımından yeterli olduğu halde, bu kişi 

bununla yetinmeyip, ifade etmek istediği mana için en beliğ ifadelerle 

buna ilavelerde bulunmasıdır.452  

Mübalağa sanatına aynı şekilde ğuluvv, iğrâk, teblîğ, ifrât, ve iğâl 

isimleri de verilmiştir. İbn Ebî İsba‘ gibi bazı âlimler, bu sayılan diğer 

başlıkların bir kısmını farklı konu başlığı altında incelemişlerdir. 

 
451 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 393, 394. 
452İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 233;  Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 160, 

161. 
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Mübalağa sanatı, övgü ve yergilerde, nitelemek maksadıyla sıkça 

başvurulan edebi bir sanattır. Mübalağa en eski bedî‘ sanat dalından biri 

olup, kelamın fesahatı ve belâgatı miktarınca söyleyenin bu konudaki 

maharetini ortaya koymaktadır.453 

Mübalağa sanatı, Araplarda fıtri bir karakter olup, eskiden beri şairler 

şiirlerini bununla süslemektedirler. Bunun örneklerini, İmruülkays ve 

Nâbiga gibi birçok şairde görmekteyiz. Fakat bunun bir sanat dalı 

olarak anılması daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir.454 

İlmi anlamda mübalağa sanatından sarahaten bahsedenlerin 

dilbilimciler olduğunu söyleyebiliriz. Bu isimlerin başında Halil 

Ahmed el-Ferâhîdî yer alır. Sonrasında bu konuyu öğrencisi Sibeveyh 

ele almıştır. Daha sonra ise İbn Cinnî ve Se‘âlebî gibi âlimler bu konuyu 

incelemişlerdir.455 

İbn Kuteybe, Müberred, ve Câhiz gibi pek çok âlim mübalağa’dan 

bahsetmiş olsa da, bunu ilk tarif edenin Kudâme b. Ca‘fer olduğu ifade 

edilmiştir.456 Sonraki dönemlerde, edebiyatçılar mübalağanın 

kapsamını genişletmiş, bunlara farklı deliller ilave etmiş ve bunu çeşitli 

sınıflara ayırmışlardır.457 

 
453 Ahmed Matlûb, Mu‘cemüü’l-müṣṭalahât, s. 156. 
454 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 218, 219. 
455 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 221, 222. 
456 Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s.141. 
457 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 223. 
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Birçok belağatçı mübalağa sanatının ne olduğu hususunda ihtilafa 

düşmüşlerdir. İbn Ebî İsba‘ bunu, el-ifrât fi’s-sıfat konusunda ele almış 

ve bu ihtilafı bize şöyle açıklamıştır: “Mübalağa konusunda ihtilaf 

vardır. Bazısına göre, en güzel şiir, en çok yalanı olan, en güzel söz ise 

mübalağalı olandır. Bazısı ise bunu, kelamın bir ayıbı olarak görür ve 

kelamda doğruyu bildiren ifadelerden başka herhangi bir ifadeyi 

kullanmanın doğru olamayacağını söyler. Onlara göre mübalağa, 

söyleyenin acizliğinden ve zayıflığından kaynaklanır. Kişi, söylediği 

sözlerde acze düştüğü için mübalağa lafızları kullanır.” 458 

İbn Ebî İsba‘ mübalağa konusunda aktardığı bu iki görüşü de 

eleştirmiştir. el-İfrât fi’s-sıfat’ın (veya mübalağanın) bedî‘ sanat 

dalından biri olduğunu ve kendisinin, her iki görüşün ortasında yer 

aldığını ifade etmiştir. İbn Ebî İsba‘ mübalağa konusuna aşağıdaki 

beyitleri örnek göstermiştir.459  

Amr b. Ethem et-Tağlebî: 

الكرامةَحيثَماََل م َجارََناَمادامَفينَا ون تْب ع هَ   ون ْكر 

“Komşumuz yanımızda olduğu müddetçe ona ikramda bulunuruz. 

Her ne tarafa dönerse bizler ikramımızı oraya döndürürüz.”460 

 
458 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 147, 148; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54. 
459 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 147, 148; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54. 
460 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 148. 
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Yukarıda ilk mısrada geçen, “İkramda bulunuruz” ifadesindeki mana 

daha da ileriye taşınmış ve bu ikramda, aklen muhal olan bir durum olan 

“her ne tarafa dönerse bizler ikramımızı oraya döndürürüz” ifadeleriyle 

mübalağa yapılmıştır. 

Bu orta yolu takip edenler arasında, İbn Ebî İsba‘ın yanı sıra İbn Esîr, 

el-Alevî ve İbn Hicce gibi başka isimleri de saymak mümkündür.461 

İbn Ebî İsba‘ mübalağa’yı aşağıdaki altı kısma ayırmıştır.462 

- Mübalağa için farklı bir sığanın kullanılması 

- Hususiyet bildirmesi gereken yerde genel ifadelerin 

kullanılması 

- Daha büyük bir şeyden haber vermek için lafızların mecazi 

anlamda kullanılması 

- Mümkünü imkânsız hale getirmek 

- Hakikat anlamında kullanılması 

- Teşbih yoluyla mübalağa yapılması 

Birincisi, mübalağa için farklı bir sığanın seçilmesidir ki, bu da altı 

vezinle gerçekleşir.463 

 .gibiَََرْحَمانَْ .vezniََفَْعََلْنَ -

- َ  .gibiََََغفَّارَ  .vezniََََفَعَّال 

 
461 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, II, s. 313; Yahyâ b. Hamza el-Alevî, et-

Ṭırâz, III, s. 65; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 232. 
462 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54-57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 150. 
463 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54, 55; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 150-

151. 
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- َ  .gibiَََشك ورَ  .vezniََفَع ولَ 

- َ يل  يمَ  .vezniََفَع   .gibiََََعظ 

- َ ْفعَل  .vezniََم  دَْعسَ   .gibiَم 

- َ ْفعَال  ْقدَامَ  .vezniََم   .gibiََم 

İlk dört veznin örnekleri Kur’ân-ı Kerîm’de mevcut olup diğer iki 

veznin örneği Kur’ân’da yoktur.464 

İkincisi, hususiyet bildiren yerde genel bir ifadenin kullanılmasıdır. 

Buna örnek: 

َك لُّه مَْ  أَتَان يَالنَاس 

“Bana bütün İnsanlar geldi (Senin gelmen, bütün insanların gelmesi 

demektir).” 

Bu ifade de, gelme işini gerçekleştiren bir kişidir. Fakat burada 

mübalağa yapılmış, bir kişi, bütün insanlar ifadesiyle kullanılmıştır. Bu 

kısmın Kur’ân’dan örneği bulunmamaktadır.465 

Üçüncüsü, daha büyük bir şeyden haber vermek için lafzın mecazi 

anlamda kullanılmasıdır.466 Buna örnek: 

ََصفًّاََصفًَّا  َوَجاءََربَُّكََواْلَملَك 

 
464 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 55; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151. 
465 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 56; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151. 
466 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 56; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151. 
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“Rabbin (ayetleri) ortaya çıktığında ve melekler (gerçek hüviyetleriyle) 

saf saf olduklarında.” (el-Fecr 89/22). 

Bu ayette, “Rabbinin ayetleri geldiğinde” yerine “Rabbin geldiğinde” 

ifadesi mecazi anlamda kullanılmıştır.467 

Dördüncüsü, imkân dâhilindeki bir durumun, mübalağa yapılarak 

mümkün olmayan bir duruma getirmektir.468 Buna örnek: 

يَاطَ  َاْلخ  َف يََسم   ل وَنَاْلَجنَّةَََحتَّىَيَل َجَاْلَجَمل   َوَلََيَدْخ 

“Onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete 

giremeyeceklerdir.” (el-A‘râf 7/40). 

Beşincisi, hakikat manasında kullanılan ifadelerdir. Bu da ikiye ayrılır. 

Birincisi, mecaz olan bir ifadenin, karineyle hakikat anlamında 

kullanılmasıdır.469 Örnek: 

َب اْْلَْبَصارَ  َيَذَْهب  َسنَاَبَْرق ه   يََكادَ 

“….Bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı neredeyse (az kalsın) 

gözleri alacak.” (en-Nûr 24/43). 

Bu ayette geçen az kalsın ifadesi mümkün olmayan olayı mümkün 

duruma yani hakikate yaklaştırmıştır.470 

 
467 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 56; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 152. 
468 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 56-57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 152. 
469 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 56, 57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151 
470 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151. 
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İkincisi, kullanılan ismi tafdil sığasından hakiki mananın 

kastedilmesidir.471 Örnek: 

َنَفًَرا نَكََماًَلََوأََعزُّ َم   أَنَاَأَْكثَر 

“….Ben malca senden daha zengin ve nüfus olarak da daha 

kalabalığım” (el-Kehf 18/34). 

Herhangi bir karineye ihtiyaç duyulmadan, Ayette kullanılan ismi tafdil 

sığasından kastedilen mananın, hakiki mana olduğunu 

anlayabilmekteyiz.472 

Altıncısı ise, mübalağanın teşbih yoluyla yapılmasıdır.473Buna örnek:  

يَب َشَرٍرََكاْلقَْصرَ   إ نََّهاَتَْرم 

“Şüphesiz o (cehennem), saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar. 

(Kıvılcımlarının) Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.” 

(el-Mürselât 77/32). 

Bu ayette, teşbih yoluyla mübalağa sanatı uygulanmıştır. 

 
471 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 151. 
472 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 152; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 57. 
473 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 57; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 152. 
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4.6.1.13. Teblîğ, İğrâk, Ğuluvv ve Îğâl 

Tebliğ, sözlükte ulaştırma ve kifayet anlamlarına gelmektedir. Bedî‘ 

ilminde ise, kişinin bir şeyi nitelerken ulaşabileceği en son nokta 

anlamında, mübalağa ile aynı manadadır.474 

Teblîğ ve mübalağa aynı kökten türemiş ve aynı anlamlarda 

kullanmışlardır. Birçok âlime göre, yukarıda sayılan edebi sanatlar, 

mübâlağa’nın kısımlarını oluşturmaktadır. İbn Ebî İsba‘ teblîğ için 

farklı bir konu başlığı seçmemiştir. Muhtemeldir ki bunu, mübalağa 

konusu içerisinde değerlendirmiştir. Yine eserlerinin birçok yerinde 

mübalağa sanatına değinmiş, fakat konu için ifrât fi’-sıfat başlığını 

tercih etmiştir.475 

İğrâk kelimesi, ğ-r-k kökünden mastar olup, sözlükte eksiksiz yerine 

getirmek ve aşırıya gitmek anlamındadır.476 Bedî‘ ilmindeki anlamı ise, 

düşüncede mümkün görünen bir durumun, doğal şartlarda mümkün 

olmamasından ibarettir.477 

İbn Ebî İsba‘ ise iğrâk’ı şöyle tarif etmektedir: “İğrâk, mübalağa’dan 

daha etkili ğuluvv’dan da daha alt seviyededir. İğrâk’ın Kur’ân’dan 

örneği yoktur.”478 İğrâk’a örnek: 

ي ىَب أَنََّكَََلَتَدْر   َجَهْلَتََوَلَْمَتَْعلَْمَب أَنََّكََجاهَل فََمْنَل يَب أَْنَتَدْر 

 
474 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 224. 
475 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 148. 
476 Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, s. 446 
477 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 224. 
478 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 321. 
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َ"َCahilsin! Fakat cahilliğini bilmiyorsun. 

Öyleyse, bu senin cehaletini kim sana öğretecek.” 

Ğuluvv, sözlükte hedef gözetmeden en uzak yere atma anlamındadır. 

Kelime, hedeften sapmaya benzetilerek haktan sapma anlamında 

kullanılmıştır. Bedî‘ ilmindeki anlamı ise, Aklen ve doğal şartlarda 

mümkün olmayan bir durum olup, makul ve doğru olandan sapmak 

demektir.479 Buna örnek: 

َتْقَرع َب الذَُّكور َأسمَعَمنَب َحْجرٍَ َصليلَالبَْيض  يح   فلوَلَالر  

“Şayet rüzgâr miğferlerin tıngırdamasını, 

Hacr’e480 (denilen yere) ulaştırmamış olsaydı kılıç sesleri 

şakırdardı.”481 

İbn Ebî İsba‘ bu konuyu, müstakil bir başlık altında ele almıştır. Ona 

göre ğuluvv, haktan ayrılıp batıla sapmaktır. İbn Ebî İsba‘, ğuluvv’u 

ikiye ayırmıştır. Birincisi, doğru ve makbul olan guluvv’dur. Bu da, 

kişinin dininde aşırıya gitmesi gibi durumlarda oluşmaktadır. İkincisi 

ise, batıl olan ğuluvv’dur.482 

 
479 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 323. 
480 Bu yer, Yemâme bölgesinde olup on günlük mesafededir. 
481 Bunun, Arap şiirinde görülen uydurma söz olduğu rivayet edilmiştir. Bkz. İbn Ebî 
İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 324. 
482 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 323. 
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Aynı şekilde, bunun da İğrâk sanatı gibi Kur’ân-ı Kerîm’de örneği 

bulunmamaktadır.483 

Îğâl, sözlükte süratli yürümek anlamına gelir. Bedî‘ ilmindeki anlamı 

ise, şairin veya mütekellimin düşüncelerini ifade ederken aşırıya gidip, 

ona ziyade bir anlam katmasıdır.484 Buna örnek: 

َنَارَ  ه  َعلَم َف يََرأْس  ب هَ   َكأَنَّهَ  َاْله دَاةَ  ََصْخًراَلَتَأْتَمُّ  َوَإ نَّ

“Muhakkak ki rehberler Sahr (Meşhur şair Hansa’ın kardeşi) ile 

yolunu bulur. 

Sanki O, başında ateş bulunan bir bayraktır.”485 

4.6.1.14. Tevriye 

Tevriye, sözlükte gizlemek, geriye atmak ve bir şeyi gizleyip başka bir 

şeyi izhar etmek anlamındadır.486 Bedî‘ ilmindeki anlamını ise İbn Ebî 

İsba‘ şöyle açıklamaktadır: İki anlama delalet eden bir kelimenin, 

anlamlarından biri bırakılıp diğerinin kullanılmasıdır. Fakat kullanılan 

anlam, kastedilen olmayıp asıl kastedilmek istenen, geride bırakılan 

 
483 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 321. 
484 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 232; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 91. 
485 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 234. 
486 Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, II, s. 656, 657; Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 173. 
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anlamdır.487 Buna aynı zaman tevcih, Îhâm, îbhâm ve tahyîl isimleri de 

verilmiştir.488 Örnek: 

يمَ قَال واَْتََ الِل  َإ نََّكَلَف يََضَلَل َكَاْلقَد   

“Dediler: Allah’a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığın (sevginin 

sarhoşluğu) içindesin.” (Yûsuf 12/96). 

Ayette geçen “şaşkınlık” anlamındaki ifade, hem sevgi hem de yoldan 

sapma olan şaşkınlık anlamındadır. Burada, şaşkınlık anlamı ön plana 

çıkartılmış olmakla beraber, asıl kastedilmek istenen mana sevgidir. 

Şaşkınlıktan maksat ise, sevgi sarhoşluğudur.489 

Tevriye’ye başka bir misal:  

Hz. Peygamber, ashabıyla Bedir savaşına çıkmışlardı. Biri Hz. 

Peygambere: Kimsiniz? Dedi. Hz. Peygamber, haberi sorandan 

gizlemek için şöyle cevap vermiştir: ٍََماء ْنَ  Sudanız (sudan“ م 

yaratıldık).”490 

Tevriye, çok nadir görülen bir bedî‘ sanatıdır.491 İbn Hicce bu durumu 

şöyle açıklamıştır: “Eskiler, tevriye sanatına büyük bir önem vermiştir. 

Onlar, bunu duymaya meraklı âşık insanlardı. Fakat bu sanat, çoğu 

 
487 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 268; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 102. 
488 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 268; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 102; İbn 
Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, V,  s. 5; İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, s. 350. 
489 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 102; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 270. 
490 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, V,  s. 6. 
491 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, V,  s. 5. 
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zaman onlardan gayri ihtiyari sadır olurdu.”492 İbn Reşîk’e göre Arap 

şiirlerindeki tevriye ağaçtan, koyundan, yumurtadan, deveden veya 

kısraktan kinaye lafızlardır.493 Zemahşerî bunu, en ince edebi sanat 

konusu şeklinde zikretmiştir.494 Suyûtî ise, tevriye ve istihdâm 

konularını bedî‘ konularının en şereflisi saymıştır.495 

Tevriye sanatı, İbn Mu‘tez, Kudâme b. Ca‘fer, Rummânî, Bâkillânî ve 

İbn Sinân gibi mütekaddimin âlimler tarafından edebi sanat dalı olarak 

ele alınmamıştır. Askerî de, tevriyenin şahitlerini “mümâsele” 

konusunda zikretmiş ve kinaye konusunda bunu, lügat anlamıyla ifade 

etmiştir. İlk dönemler, bu sanat dalı daha çok sözlük veya kinaye 

anlamıyla ele alınmıştır. İbn Reşîk ise tevriyeyi işaret bölümlerinden 

biri saymıştır. Burada da kastedilen anlam lügat anlamından farklı 

değildir.496 

İlk tevriyeyi ortaya çıkaranın Mütenebbî olduğu rivayet edilir. Ahmed 

Matlûb aynı şekilde Câhiz’in tevriye’ye tağtiye ismiyle değindiğini 

nakleder.497 Tevriye’yi, ıstılahı anlama en yakın tarif eden isim, Üsâme 

b. Münkiz’dir.498 

 
492 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, III, s. 187; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 287. 
493 İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-’Umde, I s. 530. 
494 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, III, s. 186; Zemahşerî, Tefsîru’l-keşşâf, s. 651. 
495 Süyûtî, el-İtķân, s. 648. 
496 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 284; Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣanâ‘ateyn, s. 364, 

381. 
497 Ahmed Matlûb, Mu‘cemü’l-müṣṭalahât, s. 383, 384. 
498 Üsâme b. Münkiz, el-Bedî‘, s. 60. 
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Tevriye sanatını ele alan ve buna son şeklini veren, Sekkâkî ve Hatîb 

Kazvînî’dir. Kazvînî, tevriye’yi şöyle açıklamıştır: “İki anlamı olan bir 

sözü, herkesin bildiği yakın anlamında değil de, uzak anlamını 

kastederek kullanmaya denir.” Ona göre tevriye, mücerred ve 

müraşşaha şeklinde iki kısma ayrılır. İfadede, kelimenin uzak ve yakın 

anlamlarından her ikisiyle ilgili kelime (karine) kullanılmazsa buna 

mücerred tevriye, yakın anlamıyla ilgili bir kavram (karine) 

kullanılmışsa buna da müraşşaha tevriye denir.499 İbn Ebî İsba‘ ele 

aldığı örneklerde bunlara işaret etse de tevriye’yi kısımlara 

ayırmamıştır.500 

İbn Hicce ve İbn Ma‘sum, Mücerred ve Müraşşaha tevriyeden başka, 

buna iki kısım daha eklemişlerdir. Bunlar, mübeyyene ve müheyye’e 

tevriyedir.501 Aynı şekilde Suyutî’de bunu farklı kısımlara ayırmıştır.502 

Âlimler, tevriye’nin tarifi ve kısımlara ayrılması konusunda görüş 

birliğinde değillerdir.503 

İbn Hicce, tevriye konusunda güzel bir noktaya daha değinmek 

istediğini şöyle ifade etmiştir: “Tevriye’de kullanılan ifade, uzak ve 

yakın anlamlarından her birine delaleti açısından eşit durumdadır. 

Birini tercih etmek için, karine de bulunmamaktadır. Bunu, mücerred 

tevriyeye ilhak edilen kısım şeklinde zikretmek mümkündür.”504Bu 

 
499 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, IV, s. 25; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 288. 
500 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 268; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 102. 
501 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, V,  s. 10-12; İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, III, s. 539. 
502 Süyûtî, el-İtķân, s. 646. 
503 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 289. 
504 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, III, s. 545. 
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konuyu aynı şekilde İbn Ebî İsba‘ da işlemiş ve buna orta yol anlamında 

“vesat” adını koymuştur.505 

Tevriye sanatı içinde değerlendirilen başka bir bedî‘ konusu da 

İhâm’dır. Hatîb Kazvînî ihâm’ı tevriye’nin ikinci bir ismi şeklinde 

değerlendirmiştir.506 İhâm konusunda delil gösterilen şahitlerle, İbn Ebî 

İsba‘ın tevriye konusunda gösterdiği delillerle aynıdır. İbn Ebî İsba‘ 

İhâm konusunu farklı başlıkta ele almamıştır. Fakat ince tevriye diye 

işaret ettiği kısım ihâm kısmını karşılamaya uygundur.507 

İbn Ebî İsba‘ın isim olarak, buna yakın zikrettiği başka bir konu 

tevhîm’dir. Tevhîm, tevriye ve ihâm konusundan farklıdır. İbn Ebî İsba‘ 

tevhîm ve tevriye’yi birbirine yakın anlamda ele almış, bunların 

arasındaki farka değinmemiştir. İbn Ma‘sûm tevhîm ile tevriye (veya 

ihâm ) arasında üç farkın olduğunu ifade etmiştir. Birincisi, Tevriye, 

sahih iki anlama işaret etmektedir. Bu anlamlardan biri yakın, diğeri 

uzak anlam olup, asıl kastedilmek istenen anlam ise bunun uzak 

anlamıdır. Tevhîm ise aynı şekilde iki anlama işaret edip, bu işaret ettiği 

anlamdan biri sahih, diğeri fasit olup kastedilen ise bunun sahih 

anlamıdır. İkincisi, tevriye birden çok hakiki manaya delalet eden 

lafızlardan oluşmakta iken, tevhîm’de böyle bir şart yoktur. Tevhîm 

müşterek anlama delalet eden lafızlarla olduğu gibi müşterek anlama 

delalat etmeyen lafızlarla da gerçekleşir. Üçüncüsü, tevriye’de 

 
505 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 103. 
506 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, s. 266. 
507 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 102; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 268. 
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söyleyenin kasti varken tevhîm’de ise okuyanın veya dinleyenin bu 

anlamı kastetmesi vardır.508 

Tevriye sanatı içinde değerlendirilen başka bir konu ise tevcîh’tir. Bazı 

âlimler tevcîh konusunu müstakil bir başlık halinde ele alırken, İbn Ebî 

İsba‘ gibi bazı âlimler bunu tevriye’nin diğer bir ismi olarak 

işlemişlerdir.509 

İbn Ebî İsba‘ın, kendi buluşu olduğunu ifade ettiği ve yine tevriye’ye 

yakın diğer bir konu da ibhâm’dır. Tevriye ile ibhâm’ı yakınlaştıran 

şey; başta İbn Ebî İsba‘ın tevriye ve ibhâm konusuna getirdiği şahitlerin 

aynı olmasıdır.510 Fakat bu durum eleştirilmiş ve şahitlerin aynı olması 

iki konunun aynı olmasını veya İbn Ebî İsba‘ın aynı şeyi kastettiğini 

gerektirmez yorumlarına sebep omuştur.511 

İbn Ebî İsba‘ ibhâm konusunu şöyle açıklamaktadır: Kişinin iki farklı 

anlama delalet eden sözcük kullanıp bunlardan birini tercih 

etmemesidir. Bununla, müşterek (iki veya daha çok anlamlı) lafız 

arasındaki fark; müşterek lafız, tek sözcüğün iki anlama delalet etmesi 

olup, tercih edilen anlamın hangisi olduğu belirtilmemektedir. İbhâm 

ise uygun ve anlamlı sanatsal cümlelerde meydana gelmektedir.512 

 
508 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, VI,   s. 38. 
509 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 289. 
510 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 306-313; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 

596-598. 
511 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 323. 
512 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 306, 307; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 596. 
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İbn Ebî İsba‘ın ibhâm konusuna getirdiği tarifle, Kazvînî’nin tevcih 

konusunu ele alırken yaptığı tarif, birbiriyle örtüşüyor gibi görünse de, 

hem İbn Ebî İsba‘ın bunu kısımlara ayırması hem de bunu daha genel 

ifadelerle tarif etmesi bu iki konunun İbn Ebî İsba‘ın nezdinde aynı 

olmadığını göstermektedir.  

İbn Ebî İsba‘, iki farklı ihtimali olan farklı bir kısmın da, ibhâm konusu 

içinde mülahaza edilebileceğini açıklamıştır. Bu durum iki yerde 

gerçekleşir. Birincisi zayıf ve kuvvetli imanı imtihan etmek için 

getirilen sözcüklerdir. Edebiyatımız bunu şöyle örneklendirmiştir: 

“Yüce Allah bazı peygamberlerin kıssalarını ve mucizelerini açıklarken 

bazılarını açıklamamıştır. İmanı kuvvetli kişi bunların arasını 

ayırmaksızın iman eder. Fakat iman etmekte zaaf gösteren kişi ise 

bunların hangisi diye kendi tarafını seçme yoluna gider. İkincisi hatıra 

veya düşünceyi imtihan etmek için kullanılan sözcüktür.”513 

Buraya kadar anlatılanlar bedî‘ ilminin manevi güzelliğini yansıtan 

sanatlardır. Şimdi de bedî‘in lafzi güzelliklerini yansıtan sanatlarından 

bahsedeceğiz. 

4.6.2. Bedî‘ İlminin Lafzını Güzelleştiren Sanatlar 

4.6.2.1. Cinâs 

Bedî‘in lafzi güzelliklerini yansıtan en önemli sanatlarından bir tanesi 

cinâs’tır. Bunu ifade etmek için kullanılan cinâs, tecnîs, mücânese ve 

tecânüs lafızları aynı kökten gelen ve birbirlerinin yerine kullanılan 

 
513 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 307. 
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kelimelerdir.514 Cinâs, sözlükte her şeyden bir tür, nevi, cins veya 

ünsiyet manasındadır.515 Bedî‘ sanatındaki anlamını ise İbn Ebî İsba‘ 

Rummânî’den nakille şöyle tarif etmektedir: “Farklı anlamları 

anlatmak için, aynı kökten gelen lafızların bir arada kullanılma 

sanatıdır.516 

Cinâs sanatı, belâgatın etkin sanatlarından biridir. Dinleyeni cezbedip 

ona dinleme kolaylığı ve rahatlığı verir. Söyleneni rahatça anlama, 

kabul etme ve zihninde tutma kolaylığı sağlar.517 

Cinâs sanatı, önceki dönemlerde, bugünkü belâgat ilmindeki anlamıyla 

bilinmemektedir. Fakat cinâs’ın Arapların tabii fıtratında var olduğunu 

bilmekteyiz. Onlar, zorlanmadan ve özel bir gayret sarf etmeden 

konuşmalarında bunu kullanmışlardır. Dolayısıyla bu sanat, onlar için 

fıtri bir belâgat durumunu oluşturmuştur.518 

Cinâs, Abbasi dönemine kadar ilmi anlamda kullanılmamıştır. Abbasi 

döneminde cinâs sanatı şüyu bulmuş ve geniş bir sahaya yayılmıştır. Ne 

var ki, bu dönemde kullanımı yaygınlaşan cinâs sanatı, doğal fıtri 

kelamdan sadır olan bir durum değildir. Bilakis, bu dönemde cinâs’la 

ilgili kimseler, bunu ortaya çıkarmak için gayret göstermişlerdir. 

 
514 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, I, s. 97. 
515 Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, s. 111. 
516 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 27; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 102. 
517 ‘Abdülfettâh Lâşîn, el-Bedî‘ fî ḍav’i esâlîbi’l-Kur’ân, Dârü’l-Fikri’l-‘Arabiyye, 

Kahire, Mısır, 1419/1999, s. 157. 
518 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 333, 336. 
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Bunların Cinâs için olmadık garip sözcükler kullanmaları, kelamı 

muğlak duruma getirmiş ve onu anlaşılamaz hale sokmuştur.519 

Cinas sanatıyla en fazla parlayan kişinin Ebû Temmâm olduğu rivayet 

edilir. İbn Mu‘tez bu konuda şunları söyler: Habîb b. Evs et-Tâî cinâs 

konusuna merak sarmış ve bu konuda çok ifadeler kullanmıştır. Bu 

ifadelerin bazılarında isabet etmiş, bazılarında ise hata yapmıştır. 

Kelamda isabet etmek ve hata yapmak ifrat edenlerde vuku bulan tabi 

bir durumdur.520Aynı şekilde İbn Reşîk de Ebû Temmâm hakkında 

benzer ifadeler kullanmıştır.521İbn Hicce de şairlerin bu konuda ifrata 

düştüklerinden bahsetmiştir.522 

Cinâs kelimesi eski dönemlerden itibaren ele alınmış, hatta bu isimle 

eserler telif edilmiştir. İlmi anlamda ise, bundan bahseden ilk kişinin 

Sa‘leb olduğu rivayet edilmiştir. Sa‘leb bunu, tibâk konusunda ele 

almış ve şöyle tarif etmiştir: “Bir lafzı iki değişik manada 

tekrarlamaktır.523 

Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm, Sîbeveyh, Müberrad ve Halîl b. Ahmed gibi 

âlimler cinâs’ı ele almış ve bunu birçok kısma ayırmışlardır.524 Daha 

sonra yetişen, İbn Esîr, İbn Mu‘tez, Bâkillânî, Ebû Ali el-Hatemî, Kâdî 

 
519 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 336. 
520 İbn Mu‘tez, Ebû Abbâs Abdullâh b. el-Mu‘tezz, el-Bedî‘, thk. Muhammed 

Abdülmün’im Hafâcî, Dârü’l-Cîl, Beyrut, Lübnan, 1410/1990, s. 74. 
521 İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-’Umde, I, s. 261. 
522 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, III, s. 381.  
523 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 338. 
524 Ahmed Matlûb, Mu‘cemü’l-müṣṭalahât, s. 265. 
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Ebû Hüseyin el-Cürcânî ve Ebû Hilâl el-‘Askerî gibi âlimler de bu 

sanatın gelişimine katkı sağlamışlardır.525 

Rummânî cinâsı, tecânüsü’l-münâsebe adıyla ele almıştır. Buna aynı 

şekilde cinâsü’l-iştikâk adı da verilmiştir. Cinâs, ilk dönem âlimlerin 

merakını cezbetmiş ve onların nazım ve şiirlerine konu olmuştur. Aynı 

şekilde bunlar cinâs’ın Kur’ân ve hadis’te geçen örneklerini bulup 

çıkarmıştır. İbn Ebî İsba‘, cinâs’ın taksimini Rummânî’ye dayandırmış 

ve bunu cinâsü’l-müzâvece ve cinâsü’l-münâsebe şeklinde iki asli 

kısma ayırıldığını ifade etmiştir. 

Cinâsü’l-müzâvece, aynı lafzın birden fazla yerde tekrarlanmasıdır.526 

Örnek: 

َاْعتَدَىََعلَْيك ْمَفَاْعتَد واََْعلَْيهَ   فََمن 

“…size saldırana, saldırganlığının misliyle siz de saldırın!...” (el-

Bakara 2/194). 

Bu ayette geçen “saldırın” anlamındaki lafız, kelamı süslemek için 

ikişer defa zikredilmiştir. 

Cinâsü’l-münâsebe ise, tekrarlanan kelimelerin şekil olarak birbirine 

yakın kelimeler olmasıdır.527 Örnek: 

 
525 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 241; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 340, 

341; Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 340. 
526 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 27; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 102. 
527 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 27; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 102. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 200 

 

ََواْْلَْبَصارَ  َاْلق ل وب  َف يه   يََخاف وَنَيَْوًماَتَتَقَلَّب 

“…onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar.” 

(en-Nûr 24/37). 

Cinâs sanatı, zaman zaman diğer lafzi sanatlarından, tasdîr ve terdîd ile 

karıştırılmıştır. Terdîd ile cinâs’ın farklı sanatlar olduğunu ifade eden 

ve aralarındaki bu karışıklığı gideren ilk isim İbn Esîr’dir. İbn Esîr bu 

konuda şunları söylemiştir: “Bazıları, manaya bakmadan lafızların aynı 

olduğunu görüp cinâs olmayan ifadeleri de cinâs sanatına dâhil 

etmişlerdir. Hâlbuki böyle ifadeler, cinâs kapsamına girmez. Cinâs, 

aynı cins iki kelimenin lafız yönünden aynı, mana yönünden ise farklı 

olmasıdır. Terdîd’i ise, her iki yerde de tekrarlanan kelimeler,  hem lafız 

hem de anlam yönünden aynı olmasıdır.528 Aynı şekilde, tasdîr sanatı 

da cinâstan ayrıştırılmıştır. Tasdîr, cinâs ve terdîd sanatına göre daha 

genel bir anlama sahiptir. Tasdîr, tekrarlanan aynı cins veya birinin 

diğerin cinsine ilhak olduğu iki lafızdan birinin, kelamın başında 

diğerinin ise, sonunda olmasıdır.529 

Cinâs’la karıştırılan diğer bir edebi sanat, müşâkele’dir. Âlimler bu 

karışıklığa dikkat çekmiş ve bunu giderme yoluna gitmişlerdir. Bazı 

yerlerde cinâs ve müşâkele aynı örneklerde birleşse de, bunlar 

birbirinden farklı sanatlardır. Müşâkele, tekrarlanan lafız, asıl itibariyle 

başka anlama delalet ederken konumu gereği farklı bir anlamda 

 
528 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 247. 
529 Muhammed Şâdî, min Vucûhi taḥsîni’l-esâlîb, s. 133. 
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kullanılmasıdır. Cinâs ise, aynı cins lafızlardan kastedilen mana 

bununla sağlanmaktadır.530  

İbn Ebî İsba‘, yaptığı tariflerle bedî‘ sanatlarının birbiriyle 

karıştırılacak durumlarını izaha kavuşturmuştur. İbn Ebî İsba‘, 

tariflerinde konuları birbirinden ayırdığını ve doğabilecek karışıklığı 

giderdiğini ifade etmektedir. 

İbn Ebî İsba‘ cinâs’ı teğâyür ve temâsül şeklinde ikiye ayırmıştır. O, 

bu ikisinin Kudâme ve İbn Mu‘tez tarafından ortaya çıkarıldığını ifade 

etmiştir. İbn Ebî İsba‘, cinâs için iki durumu şart koşmuştur. Ya aynı 

kökten ya da aynı cinsten lafızların bir arada kullanılmasıdır. İbn Ebî 

İsba‘a göre teğâyür, zikredilen iki kelimeden biri isim diğeri ise 

fiildir.531 Buna örnek: 

ََواْلَْرَضََحن يفًَا َيَل لَّذ يَفََطَرَالسََّماَوات  ََوْجه  ْهت   إ ن  يََوجَّ

“Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 

çevirdim…” (el-En’âm 6/79). 

Bu ayette geçen “çevirdim” anlamındaki kelime fiil, bunun cinâsı olan 

“yüzümü” anlamındaki kelime ise fiildir. 

Tebrîzî ise tecnîsü’l-müstevfâ’yı teğâyür’den farklı görmüş ve bunu 

cinâs’ın kısımlarından biri saymıştır.  Tecnîsü’l-müstevfâ, İki lafzın 

 
530 Muhammed Şâdî, min Vucûhi taḥsîni’l-esâlîb, s. 102. 
531 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 27; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 102. 
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okuyuşta ve yazılışta aynı olmasıdır. Bu şekliyle aslında teğâyür’den 

bir farkı olmadığı ortadadır.532 

Temâsül ise, ister isim ister fiil olsun, iki kelimenin aynı olmasıdır. Bu 

da ikiye ayrılır. Birincisi, isim veya fiil olan iki kelimenin okuyuşta ve 

yazılışta birbirine benzer kelimeler olmasıdır.533 Örnek: 

يمٍَََوَريَْفََرْوحَ  نَع  ََوَجنَّةَ  َحان   

“Ona rahatlık, güzel rızık ve Nâim cenneti vardır.” (el-Vâkıa 56/89). 

َدَانٍَ  َوَجنَىَاْلَجنَّتَْين 

“…Bu iki cennetin devşirmesi yakındır.” (er-Rahmân 55/54). 

Bu ayetlerde geçen   ََجنَى - فََرْوح fiil ve   َاْلَجنََّتَْينَ  - َرْيَحان isimler yazılış ve 

okuyuşta birbirine benzer olup, buralarda cinâs sanatı vardır. 

İkincisi, bu iki fiil veya ismin sadece kökenlerin şekli birbirine 

benzemektedir.534 Örnek: 

ن وَنَص ْنعًَا  َوه ْمَيَْحَسب وَنَأَنَّه ْمَي ْحس 

“…Onlar kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar.” (el-Kehf 

18/104). 

 
532 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 104. 
533 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 28, 29; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105. 
534 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105. 
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Bu ayette geçen ََيَْحَسب ون (sanıyorlar) ve ََن ون  (güzel iş yapmakta) ي ْحس 

ifadeleri köken olarak birbirine benzer ve yakın kelimelerdir. Bu cinâs 

türüne aynı şekilde tashîf de denilmiştir.535 

 İbn Ebî İsba‘ diğer tüm cinas türlerini teğâyür ve temâsül başlığı içinde 

değerlendirmiştir. Bu iki tür, Kazvînî gibi sonraki âlimler tarafından 

tam cinâs ve nakıs cinâs şeklinde kısımlara ayrılmıştır. 

İbn Ebî İsba‘, bu iki kısımdan çıkarılmak üzere, diğer bazı cinâs türlerin 

sonraki âlimler tarafından tespit edilip ortaya çıkarıldığını ifade 

etmiştir. Bunları şöyle sıralamıştır: 

- Tashîf: Tekrarlanan kelimelerdeki noktalama işaretlerinin farklı 

olmasıdır (Noktalama işaretleriyle bir kelimenin şeklini 

değiştirmektir).536 Örnek: 

ن وَنَص ْنعاًَ ََسْعي ه ْمَف يَاْلَحٰيوة َالدُّْنيَاََوه ْمَيَْحَسب وَنَاَنَّه ْمَي ْحس   اَلَّ۪ذيَنََضلَّ

“Onlar, iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları 

boşa giden kimselerdir.” (el-Kehf 18/104). 

Ayette geçen “ ََيَْحَسب ون - sanıyorlar” ve “ ََن ون  ”güzel iş yapıyorlar - ي ْحس 

anlamındaki kelimelerde geçen ب ve ن harflerin noktaları konmasa 

birbirinin aynısı kelimelerdir. 

 
535 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105. 
536 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105-

106. 
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- Tahrîf: Tekrarlanan kelimelerin, şekil olarak tümünün veya bir 

kısmının birbirine benzemesidir.537 Örnek:  

ََربَّ مَْإ نَّ َيَْوَمئ ٍذَلََّخب يرَ ه مَب ه   

 “Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.” (el-Kâria 

101/11). 

Ayette geçen “ َربَّه م - Rableri” ve “ َْم  ,onların” anlamındaki kelimeler - ب ه 

şekil olarak birbirine benzemektedir. 

Tahrîf üç kısma ayrılır. Birincisi, tekrarlanan kelimelerin harekelerinin 

farklı olmasıdır.538 Örnek: 

اْلبَْردَ  ََجنَّةَ  الب ْرد  بَّةَ   ج 

“Bürd cübbesi soğuğun cennetidir.”539 

Burada “  .kelimelerin sadece harekeleri farklıdır ” اْلبَْردَ  “ ve ” الب ْردَ 

İkincisi, tekrarlanan kelimede, hareke yerine sükûnun 

kullanılmasıdır.540 Örnek: 

ْركَ  َكَالش   َشر   اَْلب دَْعةَ 

 
537 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106. 
538 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106. 
539 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106. 
540 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106, 

107. 
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 “Bid’at şirkin tuzağıdır.”541 

Burada “ ََك  “ kelimesindeki harfler harekeli, bunun cinâs’ı olan ” َشر 

ْركَ    .harfi ise sükûn gelmiştir ” ر “ kelimesindeki ” الش  

Üçüncüsü, tekrarlanan kelimede harekesi olan harf yerine şeddeli harfin 

kullanılmasıdır.542 Örnek: 

ط َ فَر   اَم  ط ََوإ مَّ ْفر  اَم  َإ مَّ  اَْلَجاه ل 

 “Cahil ya ifratta ya da tefrittedir.”543 

Burada, harekesi olan “ َ ط ْفر  ط َ “ kelimesinin cinâsı ” م  فَر    lafzı, şeddeli ” م 

kullanılmıştır. 

- Tasrîf: Tekrarlanan kelimenin sığasının, diğerinden farklı olmasıdır. 

Bu farklılık harflerden birinin yerinin değiştirilmesi şeklinde olur. Bu 

değişim, ya tamamen farklı bir harf ile veya buna yakın harfle 

gerçekleşir.544 Örnek: 

َويَْنأَْوَنََعنََْوه ْمَيَْنَهْوَنََعْنَ ه َهَ   

 
541 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106, 

107. 
542 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 106, 

107. 
543 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 107. 
544 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 108. 
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“Onlar, hem halkı Kur’ân’dan ve Peygamberden uzaklaştırırlar, hem 

de kendileri ondan geri dururlar…” (el-En’âm 6/36). 

Bu ayette geçen “ ََيَْنَهْون - uzaklaştırırlar” ve “ََيَْنأَْون - geri dururlar” 

anlamındaki kelimelerin sığası birbirinden farklıdır. Burada geçen أ ve 

 .harfleri, sığaları birbirinden ayırmıştır ه

- Tercî’, cinâs olarak tekrarlanan kelimelere fazladan bir veya birkaç 

harfin ilave edilmesidir. Bu ilave harf, kelimenin başında, ortasında 

veya sonunda olabilmektedir. İbn Ebî İsba‘ bu cinâs türüne nâkıs ve 

tezyîl (tebdîl)545 isminin de verildiğini zikretmiştir. O, bu isimle beraber 

tedâhül veya tazmîn isimlerinin de buna uygun olabileceğini 

aktarmıştır.546 Örnek: 

َإ لَىََرب  َكَيَْوَمئ ٍذَاْلَمَسا َب السَّاق  َالسَّاق  قَ َواْلتَفَّت   

 “Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. O gün sevk edilecek yer, sadece 

Rabbinin huzurudur.” (el-Kıyâme 75/29-30). 

Ayette geçen “  harfi ilave م kelimesine ” اْلَمَساقَ  “ kelimenin cinâsı ” السَّاقَ 

edilmiş ve burada cinâs sanatı uygulanmıştır. 

 
545 İbn Ebî İsba‘ bunu, Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserinde tebdîl, Taḥrîrü’t-taḥbîr’de ise 

tezyîl şeklinde zikretmiştir. Bunun muhtemel bir baskı hatası olabileceği gibi bunları 
farklı isimler şeklinde anlamak da mümkündür. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, 

s. 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 107. 
546 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 108. 
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- ‘Aks: Tekrarlanan kelimenin öncekinin tersi olmasıdır. ‘aks, 

tekrarlanan kelimedeki bazı harflerin, önceki kelimeden farklı olarak, 

öne geçmesiyle oluşur. Örnek: 

َأَنَ يت  ْقَتَبَْيَنَبَن يَإ ْسَرائ يَلََولَْمَتَْرق ْبَقَْول َيإ ن  يََخش  تَق وَلَفَرَّ  

 “…Ben, senin: "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü 

önemsemedin" demenden endişe edip korktum.” (Tâhâ 20/94). 

Burada geçen “ ََبَْين ” ve “ بَن ي ” kelimelerinde ‘aks cinâsı vardır. Bu 

kelimelerde harfler yer değiştirmiştir. 

- Terkîb, cinâs olan kelimelerden birinin müfret diğerinin iki 

kelimeden oluşmasıdır. Bu da ikiye ayrılır. Birincisi cinâs kelimelerin 

okuyuşta ve yazılışta birbirine bezemesidir.547 Örnek: 

بَْهَ ذَاه  فَدَْولَت هَ  بَهَْ فَدَْعهَ  َلَْمَيَك ْنَذَاه   إ ذَاََمل ك 

“Eğer bir padişah lütufkâr değilse, 

Onun saltanatı gidicidir.”548 

Burada geçen “zâ-hibe” iki kelimeden,  “zâhibe” ise tek bir kelimeden 

oluşmuştur. 

 
547 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 109. 
548 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 110. 
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İkincisi tekrarlanan kelimelerin yazılışta değil, sadece okuyuşta 

birbirine benzemesidir.549 Buna örnek: 

 َمََوََلجاَمَلَنَا

 َجامَلَْوََجاملَنََا

ذََاْلَجاََََََقَدَْأَخَََك لُّك مَْ  

يَرَاَل د  َم   َماَال ذ ىََضرَّ

“Hepiniz bardakları aldınız, 

Ve bize bardak düşmedi. 

Ne olaydı da, 

Bari bize bardak sahibi nazik davransaydı.”550 

Burada geçen “câm” ve “câmele” kelimeleri cinas olup yazılışta değil 

de okuyuşta birbirine benzemektedirler. 

- Muzaf, Tekrarlanan kelimeler izafet şeklinde olup, bunların şekil 

olarak tümünün veya bir kısmının aynı olmasıdır. Bu, her ne kadar 

tahrîf’e benzese de bunun izafetle olması bunu ondan ayırmaktadır.551 

Örnek: 

َالت  َمامَ  َلَالل ْيل  َتََطاو   أَي اَقَْمَرَالتََّماْمَأََعْنَتَظ ْلًمَا َعلَيَّ

 
549 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 29, 30; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105-

110. 
550 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 110. 
551 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 105-110. 
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“Ey Dolunay! (Tüm) Gece boyunca, 

Zulme yardım ederek uzayıp durdun.”552 

Burada dolunay anlamındaki “temâm” ile tüm gece anlamındaki 

“temâm” cinastır. 

İbn Ebî İsba‘, yukarıdaki cinâs türlerine değindikten sonra bir de 

manevi cinâsın varlığından söz etmiştir. Örnek: 

َماَتَْعب د وَنََوََلَأَنت ْمََعاب د وَنََماَأَْعب د َ وَنَََلَأَْعب دَ   ق ْلَيَاَأَيَُّهاَاْلَكاف ر 

“De ki Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de 

benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” (el-Kâfirûn 109/1-3). 

İbn Ebî İsba‘a göre bu ayetlerin (Birinci ve üçüncü ayetin) takdiri şudur: 

“Ey Yalancılar! Sizler yalancısınız.”553 

4.6.2.2. Seci‘ 

Seci‘, sözlükte cıvıldama, düzgün ve aynı düzeyde ötmek veya ses 

çıkarıp tekrarlama gibi anlamlara gelir. 554Kelamda seci‘ ise, kafiyeli ve 

fasılalı konuşmak anlamına gelir.555 İbn Ebî İsba‘a bunun bedî‘ 

sanatındaki anlamını şöyle tarif etmiştir: “Kişinin veya şairin kelamın 

 
552 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 110. 
553 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 30. 
554 Zemahşerî, Ebû Kâsım Cârullâh Mahmûd b. Ömer, Esâsü’l-Belâga, thk. 

Muhammed Bâsıl ‘Uyûnssûd, I, Dârü’l-Kutubi’l-‘İlmiye, Beyrut, Lübnan, 
1419/1998, s. 439. 
555 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 939; Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, s. 267. 
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bölümlerinin düzgün ve fasih olmasına riayet etmesidir. Şöyle ki; 

seci‘deki revî harfi, kafiyedeki revî’dir ve kelamın bölümleri aruz 

vezniyle süslenmiş olmayıp yine bu bölümler belli sınırlı sayıyla da 

sınırlandırılmamıştır.556 Örnek: 

دَانَ  َيَْسج  سَْبَاٍنََوالنَّْجم ََوالشََّجرَ  َب ح  ََواْلقََمر  اْلبَيَاَنَالشَّْمس  نَساَنََعلََّمهَ  ََعلََّمَاْلق ْرآَنََخلََقَاِْل  ْحَمن   الرَّ

“Rahmân, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade 

etmeyi) öğretti. Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket etmektedir. 

Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) secde etmektedirler.” (er-Rahmân 55/1-

6). 

Burada geçen ayetlerin sonları kafiyeli olup, revi ise “ ا –elif  ” harfidir. 

Birçok sürede bu seci‘ sanatına rastlamak mümkündür. 

Seci‘ sanatını, eski edip, şair ve hatiplerin kelamında sıkça görmek 

mümkündür. Bu sanat, Arapların tabii fıtratından neşet etmektedir. 

Buna, meşhur hatip Kuss b. Sâ‘ide, Fazl b. Îsâ er-Rakâşî ve şair 

İmruülkays gibi pek çok kimselerin konuşmalarını veya şiirlerini örnek 

olarak göstermek mümkündür.557 

Belağatçılar, eski dönemlerden beri kullanılan ve merak uyandıran seci‘ 

sanatını, kâhinlerin kehanetlerini ortaya koymak için kullandıkları 

seci‘den ayırmaya çalışmışlardır. Bu karışıklığı sezen bazı âlimler ise, 

 
556 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 108; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 300. 
557 Abdülkâhir el-Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdurrahman, Esrârü’l-belâga, 

thk. Ebû Fihr Mahmûd Muhammed Şâkir, Maṭba‘atü’l-Medenî, Kahire, 1412/1991, 
s. 12, 13. 
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Kur’ân’da ve Hadis’te seci‘ sanatının varlığını kabul etmemişlerdir.558 

Buna delil olarak da Hz. Peygamberin şu hadisini nakletmişlerdir:  

“Hüzeyl kabîlesinden iki kadın kavga ettiler. Bunlardan birisi diğerine 

bir taş attı, karnındaki cenîni öldürdü. Allah Resul’ünün önünde 

mahkemeleştiler. Hz. Peygamber kadının akilesinin (yakın akrabası) 

cenînin diyeti olan gurreyi559 ödemesine hükmetti. Bunun üzerine orada 

bulunan bir adam bu ölen masum cenine mersiye türünden seci‘ 

yapınca Hz. Peygamber: Kâhinler gibi seci‘ yapmaktan sakının”560 

Bu hadiste Hz. Peygamber, uygun olmayan seci‘yi yasaklamıştır. 

Yoksa burada, yalan olmayan seci‘ sanatının yasaklandığı söylenemez. 

Şayet bu, mutlak bir nehiy olsaydı Kur’ân-ı Kerîm’de, hadiste ve fasih 

Arap kelamında varit olmazdı. Nitekim İbn Abbâs ve Hz. Ali gibi bazı 

sahabenin sözlerinde seci‘ sanatına rastlamak mümkündür. Aynı 

şekilde bazı ayet ve hadislerde bu sanatına şahit olmaktayız. 

İbn Abbâs’ın seci‘ sanatına örnek gösterilen sözleri şunlardır: 

َمَهللاَ  َماَقَاَل:ََرح  َعْنه  َيَهللاَ  ََرض  َيق  د   َالص   ََعبَّاٍسَأَبَاَبَْكر  هللا َب ن  أَبَاَبَْكٍر،ََكاَنََوهللا َََوَصَفََعْبدَ 

َتَال يًا،َوََ فًا،َل ْلق ْرآن  ََعار  يًا،ََوب ذَْنب ه  َنَاه  ْنَكر  َاْلم  ًرا،َََعن  ََزاج  َالش بََهات  ْنَهللا ََخائ فًا،ََوَعن  َوم 

 
558 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 419. 
559 Düşürülen ceninden dolayı verilmesi gereken mali tazminattır. Bu diyet annenin 
diyetinin onda biri (tam diyetin yirmide biri) yani beş deve, elli dinar veya altı yüz 
veya yedi yüz dirhemdir. Bkz. Koçak, Muhsin, “Gurre” TDV İslâm 
Ansiklopedisi, XIV, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 211-212. 
560 Ebü’l-Hasan Müslim b. el-Haccâac b. Müslim en-Nisâbûrî, el-Câmi‘u’ṣ-ṣaḥîḥ-

Ṣaḥîḥ-i Müslim, thk, Haysem Halîfe et-Ta‘îmî, Metketebü’l-‘Asriye, Sayda, Beyrut, 

1424/2004, Kasâme, 4391, s. 646. 
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َوْرًعاَوََ ََصائ ًما،َفَاَقَأَْصَحاب هَ  َقَائ ًما،ََوب النََّهار  ًرا،ََوب اللَّْيل  َآم  وف  ْهدًاََوب اْلَمْعر  َكفافًا،ََوَسادَه ْمَز 

 َوَعفَافًَا

 “Abdullah İbn ‘Abbâs Hz. Ebubekir’i şu sözlerle övmüştür: Allah 

Ebubekir’e merhamet etsin. O, Kur’ân okur, haramdan sakınır, 

günahlarını bilir (kaçınır) Allah’tan korkar, Şüpheli şeylerden kaçınır, 

İyiliği emreder, geceleri kaim, gündüzleri saim (oruçlu) yandaşları ise 

takvalı ve züht sahibiydiler.”561 

Hz. Ali’nin, İmruülkays ile ilgili aşağıdaki sözleri seci‘ sanatına 

Örnektir: 

لَْمَيَق ْلَل َرْغبٍَةََوََلَل َرْهبَةٍَ َرةً،ََوَأَنَّهَ  َرةً،ََوَأَْسبَقَه ْمَبَاد  ْمََناد  أَْحَسنَه   َرأَْيت هَ 

“O (Arapların) sözü en güzel olan, en güzel sözü ilk söyleyendir. Onun 

sözleri korku veya heyecan anında (fevri olarak) söylenen sözler 

değildir.”562 

Hz. Peygamberin seci‘ konusundaki sözlerine aşağıdaki hadisi örnek 

verebiliriz: 

ََّللاَّ َ ََمْسع وٍدَقَاَلَقَاَلََرس ول  ََّللاَّ َْبن  ََوَسلََّمَذَاَتَيَْوٍمَ:َ"ََعْنََعْبد  َعلَْيه   َ ْنََّللاَّ ََََصلَّىََّللاَّ اْستَْحي واَم 

َّ َقَاَلَلَْيَسَذََ لِل  يََواْلَحْمدَ  َقَاَلَق ْلنَاَيَاََرس وَلََّللاَّ َإ نَّاَنَْستَح  َاْلَحيَاء  ََحقَّ ََوَجلَّ ْنََمْنَََعزَّ ل َكََولَك 

َاْلَحيَاءَ  ْنََّللاَّ ََحقَّ أَْسََوَماََحَوىََوْليَْحفَْظَاْلبَْطنَََاْستََحىَم  ََوَماََوَعىََوْليَذْك ْرَاْلَمْوَتَفَْليَْحفَْظَالرَّ

 
561 Ahmed İbrâhîm Mûsâ, es-Ṣubğu’l-bedî‘î, s. 49. 
562 İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-‘Umde, s. 202. 
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نَْ ينَةََالدُّْنيَاَفََمْنَفَعََلَذَل َكَفَقَدَْاْستَْحيَاَم  َرةََتََرَكَز  ََواْلب لَىََوَمْنَأََرادََاآْلخ  ََحقَّ ََوَجلَّ ََّللاَّ ََعزَّ

"ََ  اْلَحيَاء 

“İbn Mes’ud anlatıyor: Resulullah (s.a.s) Allah’tan hakkıyla hayâ edin 

buyurdu. Biz: Ey Allah’ın Resulü Allah’a hamd olsun, biz Allah’tan 

hayâ ediyoruz dedik. Resulullah: Bu şöyle olur: Allah’tan hakkıyla 

hayâ etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtiva ettiklerini 

muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim 

ahireti dilerse dünya hayatının ziynetini terk etmeli, ahireti bu hayata 

tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah’tan 

hakkıyla hayâ etmiş olur.”563 

Ebû Hilâl el-‘Askerî’ye bu konuda şunları ifade etmiştir: “Hz. 

Peygamber,  bazen lafızların vezin ve kafiyeleri birbirine uysun diye 

kelimeyi farklı biçimde getirdiği olmuştur.564 Fakat Hz. Peygamber 

(s.a.s), vezin uygunluğu için kelamı mecrasından saptırmamış ve ekstra 

bir yol takip etmemiştir. Özellikle veda hutbesinde kelamında hiç seci‘ 

sanatına rastlamamamız buna işaret etmektedir.”565 

Seci‘ sanatının tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Fakat bu isimle 

ele alınması daha sonraki dönemlere denk gelir. Câhiz’den önceki 

dilcilerden Müberred (286/900), Sibeveyh (180/796), Asmaî (216/831), 

ve Kur’ân’la ilgili çalışmalarda bulunan Ebû ‘Ubeyde (210/824), Ferrâ’ 

(207/822) ve İbn Kuteybe (276/889) gibi âlimler bedî‘in birçok 

 
563 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, II, Dârü’l-
Ḥadîs, Kahire, Mısır, 1416/1995, 3671, s. 245. 
564 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 267. 
565 Abdülfettâh Lâşîn, el-Bedî‘, s. 127. 
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konusunu ele aldıkları halde seci‘ sanatından söz etmemişlerdir. Câhiz 

ise bunu ele almış ve konuya özel bir bap ayırmıştır. O, her ne kadar 

konuyu tarif etme yoluna gitmese de delil gösterdiği şahitler seci‘ 

sanatıyla ilgilidir.566 

Seci‘ sanatının, şiirde olup olamayacağı konusu tartışmalıdır. Şiirde 

seci‘nin olmadığını iddia edenlere göre, şiirde mevcut olan vezin türü, 

kafiyedir. Bunun nesirde ki karşılığı ise seci‘dir. İbn Ma‘sûm, Sekkâkî 

ve İbn Ebî İsba‘ gibi birçok âlime göre bu sanat her yerde bulunabilir.567 

Seci‘ sanatının Kur’ân’da var olup olmadığı hakkında âlimler ihtilafa 

düşmüşlerdir. Ebû Bekr el-Bâkillânî ve Ebû Hasan el-Eş‘arî gibi bazı 

âlimler, Kur’ân’da seci‘ sanatının olamayacağını ifade etmişlerdir. 

Belki de onları bu görüşe iten sebep, o dönemde yapılan seci‘ sanatıyla 

ilgilidir. Çünkü o dönemde yapılan seci‘, manayla değil de lafızla 

yapılıyordu. Hâlbuki onlar da biliyordu ki, Kur’ân’ın birçok yerinde bu 

edebi sanata rastlamak mümkündür.568 

İbn Hicce ise, bu konuyu tahlil etmiş ve Kur’ân’da seci‘ sanatının 

olmadığını söyleyenlerin, aşağıdaki ayeti kerimeyi delil gösterdiklerini 

ifade etmiştir.569 

ق ْرآنًاََعَرب يًّاَ لَْتَآيَات هَ  َف ص   تَاب  ونََك  ل  قَْوٍمَيَْعلَم   

 
566 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 422, 423. 
567 İbn Ma‘sûm, Envârü’r-rabî‘, VI, s. 494; Sekkâkî, Miftâḥu’l-‘Ulûm, s. 431; İbn Ebî 
İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 108; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 300. 
568 Ahmed Matlûb, Mu‘cemü’l-müṣṭalahât, s. 214. 
569 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, IV, s. 277. 
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“(Bu,) bilen bir kavim için, ayetleri Arapça okunarak fasılalanmış 

açıklanmış bir kitaptır.” (Fussilet 41/3). 

Kur’ân’da seci‘in bulunmadığını iddia edenler, Kur’ân’daki bu sanatı, 

“favâsıl” (fasılalar) şeklinde nitelemişlerdir.570 

Kur’ân’da seci‘ sanatının varlığını inkâr edenlerden biri de 

Rummânî’dir. O, seci‘ ile fevâsıl sanatını birbirinden ayırmış, her birini 

ayrı konu başlıklarında ele almıştır. Ona göre fevâsıl, belâgat olup 

manaya tabidir. Seci‘ ise âr olup, mana kendisine tabidir.571 

Yukarıda zikredilen birçok âlim ise Kur’ân’da seci‘ sanatının var 

olduğunu beyan etmişlerdir. Bunun için gösterdikleri delilleri ise; 

وَسى, وَنََوم  َهار  وَسىَ  ونَََوَهارَ م   

Ayetleridir. (Tâhâ 20/70 ve el-A‘râf 7/122). Her iki ayet, anlam 

bakımından aynı olmasına rağmen, vezin uygunluğu için farklı 

şekillerde ifade dilmiştir. Yine Rahmân ve Kamer sûrelerinin tümü, bu 

şekilde seci‘li nazil olmuştur.572 

İbn Ebî İsba‘a göre seci‘in şiirde, nesirde ve Kur’ân’da örnekleri 

mevcuttur. İbn Ebî İsba‘a göre seci‘ iki kısma ayrılır. Birincisi, seci‘li 

 
570 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, IV, s. 277. 
571 Rummânî v.dğr., fî i‘câzi’l-Ḳur’ân, s. 97. 
572 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, II, s. 195. 
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cümlenin normal cümlede, mücmel (kapalı) şekilde kullanılmasıdır.573 

Örnek: 

ب واَأَنَ َبَْلََعج  يد  َاْلَمج  نقََواْلق ْرآن  ْنهَ َجاءه ْمَم  َم   ر  يبَ ذ  وَنََهذَاََشْيء ََعج  ْمَفَقَاَلَاْلَكاف ر   

“Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının 

gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: Bu tuhaf bir şeydir!” (Kaf 50/1-3). 

İkincisi, seci‘li cümlenin, münferit şekilde kullanılmasıdır.574 Buna 

örnek: 

ْحَمنَ  دَََالرَّ َيَْسج  ْسبَاٍنََوالنَّْجم ََوالشََّجر  َب ح  ََواْلقََمر  اْلبَيَاَنَالشَّْمس  نَساَنََعلََّمهَ  انَ َعلََّمَاْلق ْرآَنََخلََقَاِْل   

“Rahmân, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade 

etmeyi) öğretti. Güneş ve ay hesaplanmış bir plan içinde, 

yörüngelerinde hareket halindedirler. Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) 

secde etmektedirler.” (er-Rahmân 55/1-6). 

Suyûtî, İbn Ebî İsba‘a nispet ettiği bir sözünde şöyle der: “Kur’ân’ın 

fasılaları (fevâsıl) dört sanat dalı içinde yer alır. Bunlar; Temkîn, tasdîr, 

tevşih ve îğâl sanatlarıdır.”575 

 
573 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 108. 
574 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 108. 
575 Süyûtî, el-İtķân, s. 688. 
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4.6.2.3. Tarsi‘, Teştîr, Tasmît, Teczi’e, Tasri‘ 

Tarsi‘, sözlükte terkip, takdir (bir ifadenin asılda var olduğunu 

düşünme) ve dokuma gibi anlamlara gelir.576 Istılahı anlamı ise, beytin 

her iki mısraındaki sözcüklerin harf sayısı, vezin ve kafiye bakımından 

birbirine denk olmasıdır.577 

Seci‘ türünden sayılan tarsi‘ sanatı, ilk dönemlerden beri ele alınan 

konulardan birisidir. Sa‘leb gibi bazı âlimlere göre tarsi‘ seci‘in 

bölümlerindendir. Sa‘leb bunu, el-ebyâtü’l-muvazaha adı altında 

işlemiştir.578 İbn Mu‘tez gibi bazı âlimler ise, bedî‘in konularını 

mücmel şekilde ele aldıklarından, bunları farklı konu şeklinde düşünüp 

düşünmediklerini anlamak mümkün değildir. Fakat ilk dönem âlimleri, 

bedî‘in konularını çoğaltmak yerine, onları geniş tutma yoluna 

gitmişlerdir. İbn Ebî İsba‘ ise bunu münferit bir başlık altında ele 

almıştır.579 

Kudâme b. Ca‘fer, tarsi‘ konusuna değinmiş ve bunu cevdetü’t-tafsîl 

(güzel fasılalar) İsmiyle adlandırmıştır. Fakat o, tarsi‘ konusunun 

tarifine değinmemiştir. Ebû Hilâl el-‘Askerî gibi bazı âlimler, seci‘ 

konusunu geniş tutmak suretiyle bunu seci‘ konusu içinde ele almıştır. 

el-‘Askerî, bu konuyu seci‘ ve izdivâc konusunda işlemiştir.580 

 
576 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 932. 
577 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 423.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 302. 
578 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 423. 
579 İbn Mu‘tez, el-Bedî‘, s. 74.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 302. 
580 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 424. 
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İbn Ebî İsba‘, Bâkillânî ve İbn Sinân gibi bazı âlimler, tarsi‘ konusunu 

müstakil konu başlığı altında ele almış ve bunun değişik durumlarını 

incelemişlerdir.581 Kazvînî ise, seci‘ konusunu geniş tutmuş bunun içine 

tasri‘582, tarsi‘, teştîr ve mütevâzin (müvâzene) konularını dâhil 

etmiştir. Kazvînî ayrıca seci‘ konusunu üçe ayırmıştır. Mutarraf, 

mütevâzin ve tarsi‘. Kazvînî, seci‘ sanatının sadece nesirde 

olabileceğini ifade etmiştir.583 

İbn Sinân, tarsi‘ sanatından bahsetmiş ve şiirdeki kafiyenin nesirdeki 

seci‘e denkt olduğunu, şiirde bulunan bu sanata seci‘ değil, tarsi‘ 

dendiğini ifade etmiştir.584 İbn Esîr de buna yakın ifadeler kullanmış ve 

tarsi‘i, tasri‘ ve seci‘ olmak üzere ikiye ayırmıştır.585Ebû Hilâl el-

‘Askerî ise tarsi‘i şöyle açıklamıştır: “Tarsi‘, seci‘ içinde seci‘dir.”586 

Zerkeşî ve İbn Esîr, tarsi‘in Kurân’da örneğinin olmadığını ve 

olamayacağını açıklar. Onlara göre bu, tekellüf barındıran bir sanattır. 

Dolayısıyla bunun, Kur’ân gibi akıcı ve fasih bir kelamda vukuu 

mümkün değildir.587 

 
581 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 302; İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 179.; 

Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 426. 
582 Beytin her iki mısraının kafiyeli yapılmasına denir. 
583 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, IV, s. 81, 82. 
584 İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 179. 
585 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 194, 258. 
586 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 269. 
587 Zerkeşî, Bedrüddîn Muhammed b. Abdullâh, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-Ḳur’ân, I, thk. 

Yusuf Abdurrahman Mar’aşlî, Cemâl Hamdî ez-Zehebî, İbrahim Abdullah el-Kürdî, 
Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut, Lübnan, bs. 2, 1425/1994, s. 168.; Ziyâüddîn İbn Esîr, el-

Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 258. 
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İbn Ebî İsba‘, Kazvinî ve bazı diğer âlimlere göre tarsi‘ sanatı, 

Kur’ân’da varit olmamıştır. Kazvinî’ye göre tarsi‘ sanatının şiirde de 

örneği yoktur. Ona göre bu, nesre ait bir sanat dalıdır. İbn Ebî İsba‘ bu 

konuyu Taḥrîrü’t-taḥbîr eserinde işlemiş, fakat Kur’ân’a has kıldığı 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân eserinde ele almamıştır. Bundan da anlaşılmaktadır ki, 

İbn Ebî İsba‘a göre bu sanat dalının Kur’ân’da örneği yoktur.588 

İbn Ebî İsba‘ tarsi‘i farklı bir başlık altında ele alsa da bunu tamamen 

seci‘den ayırdığını söyleyemeyiz. Çünkü bundan bahsederken: “Bu da, 

seci‘ gibi” ifadeler kullanmaktadır.”589 Bu açıdan, İbn Ebî İsba‘ın tarsi‘ 

konusundaki görüşü ile İbn Münkiz’in görüşleri birbiriyle paralellik arz 

etmektedir. İbn Münkize göre tarsi‘, beyitlerin seci‘ şeklinde 

gelmesidir.590 

Teştîr, edebi sanat dallarından biridir. Sözlükte bir şeyin yarısı ve 

parçası anlamına gelir.591Istılahı anlamını ise İbn Ebî İsba‘ şu şekilde 

açıklamıştır: “Şairin şiirini iki kısma ayırıp daha sonra bunları tasri‘ 

şekline getirmesidir (beyitlerin aruz, kafiye, vezin ve irap konusunda 

birbirine denk olmasıdır).   Fakat her kısım diğerinden ayrışsın diye, 

bunların kafiyeleri birbirinden farklıdır.”592 

 
588 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 258.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 

302. 
589 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 302. 
590 Üsâme b. Münkiz, el-Bedî‘, s. 116. 
591 Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 533. 
592 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 302 
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Hatîb el-Kazvinî, taştîr konusunu seci‘ konusu içinde ele alırken593 İbn 

Ebî İsba‘ bunu müstakil bir konu başlığında incelemiştir. İbn Ebî İsba‘a 

göre teştîr sanatının Kur’ân’da örneği yoktur. Bu, sadece şiirde 

görülür.594 

İbn Ebî İsba‘ gibi bazı âlimler, seci‘ konusu içinde ele alınan tesmît 

konusunu seci‘den ayırmıştır. İbn Ebî İsba‘e göre tesmît, kelamdaki 

bölümlerin kafiyedeki revi harfiyle uyumlu olmasıdır (yani vezin 

ölçüsüne bağlı kalmadan kelamın kafiyeli olmasıdır).595 

İbn Ebî İsba‘, seci‘ konusu içinde ele alınan teczi’e konusunu da farklı 

bir başlıkta ele almıştır. O, teczi’i şöyle tarif etmiştir: “Şairin, 

şiirlerindeki beyitlerin tümünü aruz kısımlarına ayırıp, bunların her 

birini iki farklı revî harfiyle seci‘ halinde zikretmesidir. Şöyle ki, ilk 

bölüm beytin revisindan farklı, ikincisi ise bunun aynısıdır.596 

İbn Ebî İsba‘, bazı âlimlerin seci‘ başlığı altında işledikleri tasri‘i ayrı 

bir başlık altında ele almıştır.597 Alevî, İbn Hicce ve İbn Ma‘sûm gibi 

bazı müteahhirin âlimler de bunu seci‘ konusundan ayırmışlardır.598 

Tasri‘, beytin her iki mısraının kafiyeli yapılmasına denir. İbn Ebî 

İsba‘, tasri‘i arûz ve bedî‘ olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Arûz, 

beyitlerin aruz, kafiye, vezin ve irap konusunda birbirine denk 

 
593 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, IV, s. 81, 
594 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 308. 
595 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 295. 
596 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 299; Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 427. 
597 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 305. 
598 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 489. 
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olmasıdır. Bedî‘ ise, baştaki beytin sonu ile sondaki beytin sonu aruz, 

kafiye, vezin ve irap konusunda birbirine denk olmasıdır.599 

İbn Ebî İsba‘, bazı âlimlerin tasri‘i tasrîü‘t-tekmîl ve tasrîü‘t-teştîr 

şeklinde iki kısma ayırdığını aktarmıştır. Bu konu, Kur’ân’da vaki 

olmadığından İbn Ebî İsba‘ Kur’ân’a münhasır kıldığı Bedî‘u’l-Ḳur’ân 

adlı eserinde zikretmemiştir. İbn Ebî İsba‘ bu konuda şunları 

söylemektedir: “Tasrî’ sanatı şiirde çokça görülür. Özellikle kasidelerin 

başında buna sıkça rastlanır. Bu sanat, mütekaddimin şairlerde tabii 

durum olup sık görüldüğü halde, sonraki şairlerde seyrek ve zorlama 

şeklinde görülmektedir.”600 

İbn Esîr tarsi‘i tasri‘ ve seci‘ şeklinde iki kısma ayırmıştır Ona göre, 

şiirdeki tasri‘, nesirdeki seci‘ sanatına denktir.601 

Sadece şiire ait olan muhammes, meştûr, ve menhûk sanatları seci‘ 

konuları içinde ele alınsa da tasri‘in kısımlarından olduğu ifade 

edilmiştir.602 

4.6.2.4. İltizâm 

Bedî‘ sanatının lafzi güzelliklerinden biri de iltizâm’dır. İltizâm şairin 

veya mütekellimin (nesirde) dile hâkimiyetini, söz dağarcığının 

zenginliğini, düşünce ve hayal ufkunun enginliğini, belâgat ve 

 
599 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 305. 
600 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 305-307. 
601 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 194, 258. 
602 Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 441. 
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fesahatteki kudretini gösterir. İltizâm sözlükte, gerekmek, bırakmamak, 

ayrılmamak, devam ettirmek, sarılmak ve yapışmak gibi anlamlara 

gelir.603 Bedî‘ sanatındaki anlamı ise, şairin veya mütekellimin 

(nesirde) revîden veya fasıladan önce zaruri olmayan bir durumu 

kendine gerekli hale getirmesidir. Yani kafiye ve seci‘de bir harfin 

(revi) benzerliği yeterli iken, kişinin bununla yetinmeyip kafiyenin son 

harfinden önce birkaç harf ve harekenin benzer olmasına riayet 

etmesidir.604 Buna aynı şekilde ilzâm, i‘nât, tadyîk, lüzumu mâ lâ 

yelzem ve teşdîd isimleri de verilmiştir.605 

İltizâmın, tabii şekilde, külfete düşmeden sözün akıcılığını bozmayacak 

şekilde gelmesi gerekir. Durum böyle olunca, mütekaddimin âlimlerde 

bunun örnekleri, birkaç beyitle sınırlı kalmıştır. İltizâmın normal 

kelamda vukuu güzel olsa da şiirde gelmesi, daha da hoş 

karşılanmıştır.606 

İbn Ebî İsba‘ iltizâm’ı tarif ederken, külfete düşmeden, şartı 

getirmiştir.607 Her ne kadar İbn Ebî İsba‘, külfete düşmemeyi şart koşsa 

da, isminden de anlaşıldığı üzere, iltizâm sanatı, şiir veya nesirde 

 
603 Feyyûmî, el-Miṣbâḥ, s. 552; Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûs, s. 1494. 
604 İsmail Durmuş, "Lüzûm-ı Mâ lâ Yelzem", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXVII, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 262-263; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 227; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 517. 
605 Muhammed b. Ali es-Sâmil, Ḳaḍâya el-müṣṭalaḥü’l-belâğî: Keṡratuh ve 
te‘adduduh ve iştiraküh ve ṣiyağatüh (Belâğat Terminoloji Sorunları - Terimlerin 

Çokluğu, Çeşitliliği, Çokanlamlılığı ve Yapıları), Çev. Ömer Kara, Usûl İslam 
Araştırmaları, 19 (2013/1), s. 59 – 106; Ahmed Matlûb, Mu‘cemü’l-müṣṭalahât, s. 

575. 
606 Üsâme b. Münkiz, el-Bedî‘, s. 164. 
607 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 227; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 517. 
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külfete sebebiyet verdiği bir gerçektir. İbn Ebî İsba‘dan etkilenen 

Suyûtî’de külfetin olmaması şartını dillendirmiştir.608 Fakat İbn Ebî 

İsba‘ın burada, aşırı bir külfeti kastettiği olağandır. Onun, külfete 

düşmeme şartını zikretmesinin sebeplerinden biri, bu sanatın, 

Kur’ân’da vuku bulduğuna dair yapılacak eleştirileri bertaraf etmek 

içindir. Çünkü Kur’ân’da külfetin olduğunu iddia etmek muhaldir. 

Diğer bir sebebi de, mütekaddimin şair ve edipler, bu sanatı ortaya 

çıkarmak için bir külfete düşmemiş, aksine iltizâm sanatı, onların tabii 

kelamlarından sadır olmuştur. Fakat müteahhirin âlimler için bunun 

aynısını söyleyebilmek mümkün değildir. 

İltizâm sanatına Kur’ân’dan Örnekler: 

ْسط ورٍَ تَاٍبَمَّ ََوك   َوالطُّور 

“Tûr’a, yazılmış kitaba andolsun…” (et-Tûr 52/1-2). 

َ َاْلك نَّس  َاْلَجَوار  نَّس  م َب اْلخ   فَََلَأ ْقس 

“Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara…” (et-

Tekvîr 81/15-16). 

َإ ذَاَاتََّسقََ ََوَماََوَسَقََواْلقََمر   َواللَّْيل 

“Gece ve içinde topladıklarına dolunay halindeki aya andolsun…” (el-

İnşikâk 84/17-18). 

 
608 Süyûtî, el-İtķân, s. 687. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 224 

 

اَالسَّائ َ اَاْليَت يَمَفَََلَتَْقَهْرَ.ََوأَمَّ َلَفَََلَتَْنَهرَْفَأَمَّ  

“Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın İsteyeni azarlama!” (ed-Duhâ 93/9-

10). 

Bu ayetlerde, iltizâm sanatı mevcuttur. Birinci ayette redif olan “vav” 

harfinden önce “Tı” harfi gelmiş ve iltizâm sanatı oluşmuştur. İkinci 

ayette “sin” harfinden önce “nun”, üçüncü ayette “kaf” harfinden önce 

“sin”, dördüncü ayette yine “ra” harfinden önce “he” harfi gelmiş ve 

buralarda iltizâm sanatı oluşmuştur. 

İltizâm sanatı önceki dönem edebiyatçılarda, tabii bir durum olup 

seyrek görülürken, daha sonraları bu ilim dalı genişlemiş ve 

beraberinde külfeti doğurmuştur. Bu durum, kelamdaki mefhumun bir 

kenara atılıp, olmadık cümlelerin ihdas olmasına sebep olmuştur. 

Böylece kelamdaki incelik ve fesahat kaybolmaya başlamıştır.609 

İltizâm sanatını ele alan muteahhirin âlimlerin başında, Ebu’l-‘Alâ’ el-

Ma‘arrî yer alır.  Ma‘arrî bu konuda, “Lüzûmiyât” adında bir kitap dahi 

tasnif etmiştir.610 İbn Cinni, yeni nesil edebiyatçıların iltizâm’ı ele 

aldıklarını ifade ettikten sonra, onlara bu konuda sözlerini özenle 

seçmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur.611 

 
609 Hatîb el-Kazvînî, el-Îḍâḥ, IV, s. 81. 
610 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, IV, s. 321. 
611 İbn Cinnî, Ebû Feth Osman b. Cinnî el-Mevsılî, el-Ḫaṣâ’iṣ, II, thk. Muhammed 

Neccâr, Dârü’l-Kütubi’l-‘İlmiye, Mısır, 2010, s. 264. 
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İltizâm sanatının menşei, her ne kadar Câhîz’e612 dayandırılsa da, tam 

anlamıyla ilim dünyasındaki varlığı İbn Mu‘tez’in bu konuyu ele 

almasıyla ortaya çıkmıştır. İbn Mu‘tez bunu, “i‘nâtü’ş-şâ‘ir fi’l-kavâfî 

ve tekellüfihi min zâlike mâ leyse lehu” başlığıyla ele almıştır. Fakat ne 

gariptir ki, İbn Mu‘tez’in zikrettiği bu başlık bazı âlimlerce yanlış 

anlaşılmış veya onlara ulaşan baskı tahrif olduğundan, yanlış 

aktarılmıştır. Bu başlık “ ‘itabü‘l-mer’i nefsehu” şeklinde 

aktarılmıştır.613 Bu konuyu yanlış aktaranlar arasında, İbn Ebî İsba‘ ve 

İbn Hicce gibi âlimler de vardır. İbn Ebî İsba‘, İbn Mu‘tez’in tahrif 

edilen başlığını ve şahitlerini beraber aktarmış ve burada böyle bir 

itabın, olmadığını da ifade etmiştir. Aynı şekilde İbn Hicce’de bunu 

aktardıktan sonra, burada böyle bir durumun olmadığı ve İbn Ebî 

İsba‘ın bu konuda aktardığı şahitlerin daha doğru olduğunu 

söylemiştir.614 Daha sonra gelen âlimler, bu tahrife dikkat çekmiş ve bu 

yanlışı düzeltmişlerdir. 

İltizâm konusunu inceleyenler arasında, İbn Rûmî ve İbn Sinân gibi 

âlimleri görebilmekteyiz. İbn Cinnî ve İbn Sinân iltizâm konusunu 

incelemiş ve daha geniş bir açıdan ele almışlardır. İltizâm konusunu, 

İbn Reşîk “el-kavâfî” başlığında, Alevî ve Hatîb Kazvînî “lüzumu mâ 

lâ yelzem” başlığında, İbn Ebî İsba‘ ise “iltizâm” başlığında ele 

almıştır.615 

 
612 İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 384. 
613 Ahmed İbrâhîm Mûsâ, es-Ṣubğu’l-bedî‘î, s. 140, 280, 288, 417. 
614 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 166; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 63, 64; 

İbn Hicce, Ḫizânetü’l-edeb, II, s. 385. 
615 Bkz. Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 509-515.; İbn Cinnî, el-Ḫaṣâ’iṣ, II, 262. 
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İbn Esîr, İbn Ebî İsba‘, Alevî, Kazvînî, İbn Hicce ve Suyûtî gibi pek 

çok âlim iltizâma’a Kur’ân’dan şahitler getirmiştir. Fakat bu âlimler, 

bunlara seci‘ mi, fevâsıl mi, yoksa iltizâm mi denilecek?  Hususunda 

ihtilafa düşmüşlerdir.616 

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “gerekmeyenin gerekliliği” anlamındaki 

“lüzumu mâ lâ yelzem” sanatını, bu anlamıyla anlamak doğru değildir. 

Çünkü Kur’ân’da gerek olmayan hiçbir şey mevcut değildir. Nitekim 

âlimler Kur’ân’da böyle bir gerekliliğin varlığını reddetmişlerdir. 

Ayrıca kullar için külfet oluşturan şeyler, Allah için söz konusu 

değildir. Tüm bunlardan dolayıdır ki, bu konunun ismi daha geniş 

tutulup hafifletilmiş ve buna iltizâm denilmiştir. Hem bu konunun ismi 

konuyu tarif etmek için vazedilmiştir. Önemli olan, konunun 

müsemmaya uygunluğu değil müsemmanın konuya uygunluğudur.617 

İbn Ebî İsba‘ kendisine intikal eden tahrif nüshadan dolayıdır ki, biz 

bunu yukarıda zikrettik, konuyu “ ‘itabü‘l-mer’i nefsehu” şeklinde 

aktarmış ve bunun Ecdâbî’nin ortaya çıkardığı bedî‘ konusu olduğunu 

tahmin etmiştir. İbn Ebî İsba‘ onu, bu konuda eleştirmiş ve ismin 

müsemmaya uygun olmadığını ifade etmiştir. Hâlbuki konu, 

Ecdâbî’nin buluşu değildir. O, bunu İbn Mu‘tez’den nakletmiştir. İbn 

Ebî İsba‘, Ecdâbî’nin zikrettiği iki konunun ismini daha müsemmaya 

uygun olmadığı gerekçesiyle değiştirmiştir. “Tesbiğ” konusunu 

 
616 Bkz. Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 509-515; Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, 
I, s. 261.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 227; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 

517. 
617 bkz. Avâtif el-Harbî, el-Bedî‘, s. 515-519. 
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“teşâbühü’l-etrâf” ile, “teşri‘” konusunu ise “tev’em” ile 

değiştirmiştir.618 

İbn Ebî İsba‘ın, ele aldığı bedî‘ konularına ve ele alma yöntemine 

baktığımızda, özellikle iki konu belirginlik göstermektedir. Birincisi, 

İbn Ebî İsba‘ ele aldığı belâgat konularını Kur’ân’la irtibatlandırmış ve 

onları ayetlerle örneklendirmiştir. O, Kur’ân’ın icazına önem vermiş ve 

bunu ortaya çıkarmak için üstün bir gayret sarf etmiştir. Konuları 

işlerken ayetleri birbiriyle karşılaştırmış ve bunlardan birçok edebi 

sanat veya tefsiri hükümler çıkarma yoluna gitmiştir. O, bazen şiirleri 

ayetlerle karşılaştırmış, bazen de, onlarla desteklemiştir. İbn Ebî İsba‘ın 

diğer öne çıkan özelliğinden biri de, ince ve derin bir bakış açısına sahip 

olmasıdır. O, ele aldığı konularda, mananın duygulara hitap etmesine 

öncelik vermiştir.  

İbn Ebî İsba‘ın, edebi zevk sahibi olduğunu iddia etmek, yanlış değildir.  

Onun bu edebi zevkini, kelimeleri yerli yerinde kullanması ve seçtiği 

sözcüklerin delalet ettiği manalar yönüyle anlamak mümkündür. O, 

müsemmaya uygun olmayan isimlere dahi tahammül etmeyip onları 

değiştirmiştir. Kulağını ve gözünü tahriş edecek kelime veya cümleleri 

uygun hale getirmeye çalışmıştır. Aynı şekilde duygulara hitap etmeyen 

manalara da itiraz etmiş ve nasıl anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Kısaca İbn Ebî, İsba‘ın, edebi sanat konusunda zevk-i selim sahibi 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 
618 bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 166, 522, 530; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 63, 64, 229, 231. 
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İbn Ebî İsba‘, daima edebi sanatın en güzeline talip olmuş, bunu ortaya 

çıkarmak için mücadele etmiştir. Bu konuda kibre kapılmamış, sahih ve 

en güzel bilgiyi ister mütekaddimin, isterse müteahhirin veya kendi 

döneminin âlimlerinden sadır olsun almaktan geri kalmamıştır. 
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5. İBN EBÎ İSBA‘IN ŞİİRLERİNİN GENEL YAPISI 

İbn Ebî İsba‘, belâgat ve tenkitçiliğinin yanında aynı zamanda 

şairliğiyle de ön plana çıkmış bir âlimdir. Onun birçok şiirinden 

bahsedilse de, günümüze ulaşan beyit ve şiirlerinin sayısı pek azdır. 

Şiirlerinin yer aldığı eserlerinin bir kısmının günümüze ulaşmaması, 

onun şiirleriyle ilgili eleştirel hükümler sunmayı kısıtlamıştır.  İbn Ebî 

İsba‘ın dönemine bakıldığında, yaşadığı dönemin, edebiyatçı ve 

şairlerle dolu bir dönem olduğunu görmekteyiz. O, hayatını, edebi 

sanatın en güzelini ortaya çıkarmak için adamış bir edebiyatçıdır. İlmin 

merkezi Kahire’de dünyaya gelmiş ve çeşitli vesilelerle birçok ilim 

merkezine yolculuklar yapmıştır. Gördüğü yerler ve şahit olduğu 

olaylar, hayatın birçok farklılıklarını ve güzelliklerini tanımasına vesile 

olmuştur. Bu güzelliklerin en önemlilerinden biri de, muhakkak ki 

edebi sanattaki güzelliklerdir. Bu konuda fikrini ve zihnini doldurmuş 

bir şairdir. O, belâgat ilminin en ince ayrıntılarını takip etmiş, kelamın 

iyisini kötüsünden ayırmıştır. Belâgatin en ihtişamlı haline vakıf olmuş 

doğal bir şairdir.619 

İbn Ebî İsba‘den bahseden tarihi kitaplar, Onun, dönemin meşhur şairi 

olduğundan bahseder.620 O, birçok şiir kaleme almıştır. Bedî‘u’l-Ḳur’ân 

 
619 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 78.; İbn Ebî 
İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, 37-38.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd 

‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 37.; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 

41. 
620 Safedî, el-Vafî, XIX, s. 5.; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s.363-364.; Abdürrahîm 
el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, IV, s. 180.; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira, VII, 

s. 37 
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ve Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserlerinde, Hz. Peygamberi, Hulefâ-yi 

Râşidini, Ehl-i beyti metheden şiirlerinin olduğunu ve bunu Sihâhü’l-

Medâ’ih adlı eserinde topladığını ifade etmiştir. Yine burada Kur’ân’ı 

vasfeden beyitler ele aldığını ve bunların sayısının üç yüz on beş 

olduğundan bahseder. 621 Ne yazık ki bu eseri, günümüze 

ulaşamadığından bu şiirlerine tanık değiliz. Fakat tarihi bazı kitaplar, 

bu şiirlerden bir nebze de olsa aktarmışlardır.622 

Burada, İbn Ebî İsba‘ın günümüze kadar ulaşabilmiş şiirlerini tahlil 

edip, bunların genel bir kritiğini yapmaya çalışacağız. İbn Ebî İsba‘ın 

şiir ve kasidelerini kaleme alırken hangi hedef çerçevesinde bunu 

yaptığından bahsedeceğiz. Bize ulaşmayan eserleri arasında, farklı 

amaçlarla ele aldığı şiirlerinin de olabileceğini unutmamak gerekir. 

Aşağıda, İbn Ebî İsba‘ın şiirlerini kaleme alırken, hedef güttüğü 

konuları ele alacağız: 

5.1. Tasvir  

İbn Ebî İsba‘ın tasvir ettiği konular sınırlı sayıdadır. Tasvir ettiği 

şeylerin, daha çok hissiyatlı konular olduğu, kendi düşünceleri veya 

tahlile tabi tuttuğu konular olmadığı varsayılmıştır. İbn Ebî İsba‘, 

herhangi bir savaş muharebesini, komutanın fethe çıkışını, medresenin 

durumunu, görkemli ve sanatsal bir yapıyı tasvir etmediği için eleştiriye 

 
621 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 290. 

622 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 347-353.; Safedî, el-Vafî, XIX, s. 5-

10.; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365; Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, 

IV, s. 180-182. 
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tabi tutulmuştur. O, içki ve kâselerini, tabiatı ve fırtınaları tasvir 

etmiştir. İbn Ebî İsba‘, bir fıkıh âlimi iken ve Kur’ân’la ilgili kendine 

özgü çalışmaları varken, bu şekildeki tasvirlerinin izahı, kolay 

olmamıştır. Onun bu konuları tasviri, hikâye kabilinden 

değerlendirilmiştir. Çünkü o dönemin şairlerinin birçoğu fakihtiler. 

Fakihler, haramdan kaçınan, insanları içkiden sakındıran, takvalı ve 

insanlara örnek kimselerdir. Bu itibarla, İbn Ebî İsba‘ın bu tasvirlerinin, 

hissi anlamda ele alınmış öykünme kabilinden tasvirler olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır.623  

Burada, İbn Ebî İsba‘ın hangi tür konuları tasvir ettiğine değineceğiz: 

- İçki meclisini tasvir etmesi:624 

َطبَاََََََََ ه َل ْؤل َؤَالرَّ ْنَث ْغر   فََواقَع وَهاَم 

َ ْجبََافَأَْسدْلت  ه َح  نََشْعر  ْبح َم  د وَنَالصُّ  

ش ْهبًاَََََ  َويَاَط وَلَلَْيٍلَق س  َمْتََشْمس هَ 

َإ ذَاََماََضاَحَكَاْلَكأَْسَقَابَلَْتَََََََََََََََاَقٍََوَسََ  

يََعلَىَالدَُّجى يم  ََوقدَْأَْمَسىَنَد  يت   َخش 

َما َأَْنج  َف يَاْلَكاس  ََشْمَسَالطَّاس   َوقَسَّْمت 

“İçki içen kadehe gülümsedi mi? 

Kadeh de ona karşılık verir. 

Onun ağzından giren, adeta incidir. 

 
623 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 78.; İbn Ebî 
İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 27-28. 
624 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350.; Safedî, el-Vafî, XIX, s. 8.; 

Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365. 
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Ürperdim. Çünkü masa arkadaşım, karanlıkta geceledi. 

Henüz sabah olmadan saçlarını ona perde yaptım ve ayı da yıldızlara 

böldüm. 

Ey ayı parlak parçalara bölünen uzun geceler!”625 

- Fırtınayı tasvir etmesi:626 

َََ ََ َضََجْفنَْيَهاَ َت غَم   َأَْن  فَأَْعَجَلََعْين ي

ْيَهَااَانَْإ ذََ َك مَّ فَتَلَْتَلَفَّْتََعلَىَاْلَخْصر   

ْندََالتَّفَافَْهَ َع  ْعَصار  َاِْل   َعََلََوْهج 

 َكَراق َصٍةَقَدَْأَْسَرَعْتَدَْوَرانََها

“Fırtına estiğinde, alevleri yükseliverdi. 

Gözlerim, göz kapaklarını kapatmakta acele etti. 

Öyle ki, dans eden kadın gibi, kendi etrafındaki dönüşünü hızlandırdı. 

Dönüşünü bitirdiğinde, yenini beline sarmalar şekilde kalakalmıştı.”627 

 
625 Rivayet kitaplarında şiirin aktarımında bazı farklılıklara rastlamaktayız. Bkz. İbn 
Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350.; Safedî, el-Vafî, XIX, s. 8.; Kütübî, 
Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365. 
626 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 78; İbn Ebî 
İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, 37-38, İbn Fazlullâh Ömerî, 
Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 352; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin 

Mukaddimesi, s. 79; İbn Ebî İsba‘,Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, 37-

38 
627 Edebiyatçımızın bu şiirine, (bizim rastladığımız kadarıyla)İbn Fazlullâh Ömerî’nin 

Mesâlikü’l-ebṣâr fî memâliki’l-emṣâr (VII, s. 350.) adlı eserinde rastlamaktayız. Bu 
kitapta aktarılan lafızlarla, Hıfnî Muhammed Şeref’in Bedî‘u’l-Ḳur’ân ve Taḥrîrü’t-
taḥbîr (s. 79-28) kitaplarında kaynak vermeden aktardığı arasında, bazı farklılıklara 

rastlamaktayız. Bunun nedeni, ya Hıfnî Muhammed Şeref farklı bir nüshaya rastlamış 



233 | Mustafa İBİŞ              İBN EBÎ İSBA‘IN ŞİİRLERİNİN GENEL YAPISI 

 

 

Başka beytinde:628 

ف يَاْلَهَواءَ  ََمْنََشاَهدَهَ  ْعَصار   اِْل 

نَْحَوَالسََّماءَ  َهاَيَْصعَدَ   غ بَار 

ََوقَدَْأْنذََرَََََََََ َل لنَّاس   أَق ول 

ْنَف تْنَةٍَوََّتَعََ َم  ذ واَف يَاْْلَْرض   

“İnsanlara sözüm şudur ki, 

Havada fırtınaya şahit olursanız, 

Yerde toz bulutunu gördünüz mü? 

Göğe yükseleceği yerdeki fitneden sakının.” 

- Atı tasvir etmesi:629 

ب َاْْلَْقَصىَإ لَىََجان ب َالشَّْرقَ  َنَاْلَمْغر   م 

ْنَأََفَأَْعَطا م  ه َقََصَبَالسَّْبقَ هَ  ْنَوار   

َلَْون هَ  ثْل   َوأَدَْهَمََجاَرىَالشَّْمَسَف يَم 

ًَلََََََََََََََ تمه   َقَْبلََهاَم   فََوافَىَإ لَْيه 

“Güneş renginde alaca at, 

Güneşe doğru en batıdan doğuya doğru koştu. 

Menzile, ondan önce vardı ve bekledi. 

 

veya nüshadan alıntı yapılırken, her iki muhakkikten biri, nüshanın durumundan 
dolayı şiiri farklı rivayet etmiştir. 
628 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 352. 
629 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 222-223.; Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-
tanṣîṣ, IV, s. 181. 
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Güneş ise, ona birincilik madalyası olarak, kendi nurundan nur verdi.” 

- Lafzı tasvir etmesi:630 

َف يَاْْلَْسحاَرَ  يَاض  َالر   يم   َكنَس 

ثَْلََضْوٍءَالنََّهارَ  م   فَأَْبدَاهَ 

َََ َاْلع قَار   فَاْختَفَىَلَْون َهاَب لَْون 

َلَْفًظاََرق يقًَا يض  ْبَل لقَر   إ ْنتَخ 

َ ََشفَّ َرقَّ َاْلَمعَان يفَإ ذَاَاللَّْفظَ  َعن   

َ ثَْلََماََشفَّت  ْسًمَام  ج  َجاَجةَ  الزُّ  

“Şiir için, seher vakti esen esinti gibi, 

Zarif lafızlar seç. 

Lafız ne kadar ince olursa, 

O derece, gündüz aydınlığı gibi, manayı yansıtır. 

Fanus, ne kadar şeffaf olursa, 

Karşı cismi o derece güzel yansıtır. (Bunun için seçilen lafız fanus gibi 

şeffaf ve titizlikle seçilmelidir.)” 

5.2. Aşk 

İbn Ebî İsba‘ın, şiirlerinde dile getirdiği konulardan biri de aşktır. Tüm 

dönemlerde aşk, birçok şairin veya şiirin konusu olmakla beraber, bu 

asırda görülen aşk şiirleri daha fazladır. İbn Ebî İsba‘ın aşk ile ilgili 

 
630 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 408.; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365.; 

Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, IV, s. 180-182. 
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şiirleri onun gerçek duygularından mı kaynaklandığını yoksa eski 

şairlerin şiirleriyle mukayese etmek için öykülenmede mi bulunduğunu 

bilemiyoruz. Bazı şairler şiirlerinde dişil ögeyi, İbn Ebî İsba‘ ise gibi 

bazı şairler de şiirlerinde eril ögeyi ön plana çıkarmıştır. Biz burada, İbn 

Ebî İsba‘ı savunma yoluna gitmeyerek onun şiirlerinde kaleme aldığı 

konuları tespit edip, yöntemine ve şairler arasındaki konumu hakkında 

bilgi vereceğiz. 

İbn Ebî İsba‘, bazen, müstehcenliğe işaret eden söylemlerde ve 

alıntılarda bulunmuş bazen de, Hz. Peygamberin hayâ ile ilgili 

söylediği hadisleri aktarmıştır. Örneğin, Hz. Peygamberden aktardığı 

şu hadisi: “Az söz, hayâya işaret eder.” Onun öyküleme dışında gerçek 

duygularını ifade ettiğine kanıt olabilmektedir.631 

İbn Ebî İsba‘ aşka dair şu mısraları zikretmiştir:632 

َََََ ل  دَْف َؤاد يَنَْظَرةًَفَه َوََراح   َوَزو  

َاْلَمماَث لَ  ْسن َكََمْعد وم َلَدَْيه   َوح 

َدَْمعَىََسائ لَ   تََصدَّْقَب َوْصٍلَإ نَّ

َالَْ ب ه  ودَ  نَىفََخدَُّكََمْوج  َل ْلغ  ب ثْر   

 
631 İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 139. 
632İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 103; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 364.; Safedî, el-

Vafî, XIX, s. 5.; İbn Tağrîberdî, Ebû Mahâsin Cemâlüddîn Yûsuf, ed-Delîlü’ş-ṣâfî 
‘ala’l-Menheli’s-ṣâfî, thk. Fehîm Muhammed Şeltût, I-II, Câmi‘atü Ümmü’l-Kurâ, 
Mekke, t.y. s. 419; Sâhib Bahâüddîn el-Münşi’ el-İrbilî, et-Teẕkiratü’l-faḫriyye, thk. 

Hâtim Sâlih ed-Dâmin, Dârü’l-Beşâ‘ir, Bağdat, 1425/2004, s. 129; İbn Hicce bu beyti 
ibn es-Sa‘âtî’ye nispet etmiştir. Bkz. İbn Hicce el-Hamevî, Takıyyüddîn Ebû Bekr 
Alî, Ḫizânetü’l-edeb ve ğâyetü’l-ereb, thk. Kevkeb Diyâb, Dârü Sâdır, I-V, bs. 2, 

Beyrut, 1421/2005. Yine rivayetlerde bazı lafzi değişiklikler göze çarpmaktadır. 
Bunun için kaynak gösterilen eserlere bakınız. 
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َ ل   َحىََوَاْْلََصاي لَ َوظ  َالضُّ ذَاَرْيه  ع   

لَ وََ ََمنَاز  َالتََّمام  َهات يَكَل ْلبَدْر   

َالدَََّلئ لَ  َقَاَمْتَب الدَََّلل  ْحر  َنَالس    م 

لَ  َفَاع  ْجر  ََواْله  ْجر  َاْله   فَل َمَََلََرفَعَت 

ََوجَْ ْسن  نَح  َلَنَاَََََأَيَاَقَْمًراَم  نَت ه   

ْنََطْرٍفَل قَْلٍبََمَعَالنََّوَي َم   تَنَقَّْلت 

َرْتََعْينَاَكَل َصب  َدَْرَسَها  إ ذَاَذ ك 

ي ر  َنََصبًاَل نَاظ   َجعَْلت َكَبا لتَّْمي يز 

“Bir bahşişte bulun, zira gözyaşlarım akmaktadır. 

Bir kerecik de olsa, kalbime bir bakışta bulun, çünkü O da yolcudur. 

Yanaklarında, zenginlik alameti sivilceler bulunmaktadır. 

Güzelliğinin ise eşi benzeri yoktur. 

Ey karanlığı delen ay parçası ve ışıldayan güneş yüzlü! 

Yanakların, asaleti ve aydınlığı temsil ediyor. 

Kalbim özleminden, 

Senin dolunaydaki mekânına hicret etti. 

Delikanlıya, büyülü gözlerin anlatılınca, 

Onun kıyameti kopar. 

Seni, gözlerimin nişanesi yaptım fakat bu özlem yine de kaybolmadı. 
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Hâlbuki buna sebep olan oydu.”633 

Başka beytinde:634 

َََ ق  فَار  ٍَم  يَفَْقدَََحب  وًعاَلَتَْبك   د م 

َل تََ قَ َوََشابَْت ََمفَار  َاْلف َراق  شت يت   

َواف قَ  ْرََمْقلَت يَإ ْنَك ْنَتََخْيَرَم   أَع 

عَيَْ  فَقَدَْنََضبَْتَيَْوَمَاْلَودَاع ََمدَام 

“Göz pınarlarıma kulak ver! 

Şayet gözyaşlarında samimiysen ayrılığa ağlarsın. 

Veda gününde gözyaşlarım kurudu. 

Ayrılık gününde yolumu şaşırdım.” 

Başka beytinde:635 

َف يَاْلَحَشاََصْبرَ   َوماَل يََعلَىََغاَرات ه 

ََََََ َل يََصْخر  َقَْلبَك  قَْول يَأَنَّ دَ   َوَشاه 

َلَْحظ َكََعْنتَرَ   أَيَاََعْبلَةََاْْلَْردَاف 

َيَاَ نََانَعَْمَأَْنت  َحْسنَاء ََخْنَساء ََعْصر   

“Ey rediflerin (güzelliklerin) ‘Abla’ı! Senin bakışların ve güzelliğinin 

kaynağı ‘Antare’dir. 

 
633 İrbilî bu beyitte İbn Ebî İsba‘ın nahiv kaidelerini şiir şeklinde ifade ettiğini söyler. 
Nitekim bunu mısralarından anlamak zor değildir. Bunun için bkz. İrbilî, et-

Teẕkiratü’l-faḫriyye, s. 129 
634 Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 346. 
635 Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 366.; Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 347.; 

Safedî, el-Vafî, XIX, s. 9; İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350. 
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Benim ise buna hiçbir takatim yoktur. 

Evet, sen asrımızın güzel Hansâ’ısın. 

Buna şahit ise, senin bana yüz vermeyen kalbindir.”636 

Başka beyitte:637 

ََجْوَهَرَا َساَعةََاْلبَْين  يَ  ََسْمع  َنَاللَّْفظ   م 

َيَاآلل يَالَّت يَتََرَىَود ي عَتََهاَفَه   

َجْوَهَرا وع َم  ََسْيفًاَب الدُّم  ف ن  َنَاْلج   م 

َالَّت يَإ ذََْودََّعتْن يَأَْودََعْتََ  فَدَْيت 

اَإ َ َهافَلَمَّ يَل نَْحر  دَْمع  ْلتَقَْينَاََردََّ  

دََلَْحظ َهَا  بََكْتََوَرنَْتَنَْحَوْيَفََجرَّ

“O, bana veda ettiğinde, her şeyimi terk ettim. 

O, beni terk edince, kulaklarım da mücevher lafızlara veda etti. 

Onunla tekrar karşılaştığımızda, 

Gözlerim, gözyaşı dökmekten imtina etti. İşte gördüğün manzara budur. 

O ise, ağlayıp sızladı, 

 
636 Kaynaklarda bazı lafız farklılıklarına rastlamaktayız. Bkz. Kütübî, Fevâtü’l-
vefeyât, II, s. 366.; Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 347.; Safedî, el-Vafî, XIX, 

s. 9; İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350. 
637 Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 364.; Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 347.; 

Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-tanṣîṣ, IV, s. 180.; Safedî, el-Vafî, XIX, s. 5. 
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Ve bakışları keskin kılıca döndü.” 638 

5.3. Medih 

İbn Ebî İsba‘ın şiir konularından biri de medihtir. Bu, aynı zamanda 

eski şairlerin sıkça başvurduğu konulardan biridir. Onun medihle ilgili 

şiirleri eleştiriye tabi tutulmuş; övgülerinin bir kısmı son derece başarılı 

bulunsa da bir kısmı yapmacık sözler olduğu ifade edilmiştir. Onun, 

özellikle dönemin sultanlarına yaptığı methiyeler olumsuz eleştiriden 

nasibini almıştır. Ayrıca medhe dair şiirleri, abartılı bulunmuştur. 

Konumuz itibariyle burada, İbn Ebî İsba‘a yöneltilen olumlu veya 

olumsuz eleştirileri incelemek olmayacaktır. Aksine burada, İbn Ebî 

İsba‘ın ne tür bir konuda ve nasıl bir çalışma yaptığını ele alacağız.  

İbn Ebî İsba‘ döneminde, Hz. Peygamberi öven Bedîiyyât sanatı 

yaygınlık kazanmıştır. Birçok şair bedîiyyat sanatı çerçevesine şiir ve 

kasideler söylemiş, bu alanda çalışması olmayan şairler ise geriye 

itilmiştir.  İbn Ebî İsba‘ de, Hz. Peygamberi, Hülefâ-yi Raşidini ve Ehl-

i beyti öven ve beyit sayısı üç yüz on beşi bulan bir kaside kaleme 

almıştır. Bu kasidede, Hz. Peygambere olan sevgi, hürmet ve özlem dile 

getirilmiştir. İbn Ebî İsba‘ın bu kasidesi maalesef günümüze kadar 

ulaşamamıştır. Böyle bir kasidenin varlığını kendi eserlerinden 

 
638 Kaynaklarda bazı lafız farklılıklarına rastlamaktayız. Bkz. Kütübî, Fevâtü’l-
vefeyât, II, s. 366.; Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 347.; Safedî, el-Vafî, XIX, 

s. 9; İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350. 
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bilebilmekteyiz. Yine bu kasidenin ancak bazı dizelerine ise başka 

tarihi kitaplarından ulaşmaktayız.639 

İbn Ebî İsba‘, Eyyûbî sultanlarından Melik Eşref Mûsâ’yı (635/1235) 

aşağıdaki mısralarla methetmiştir:640 

ََسْطَرا ه  ْنَص دْغ  َأَْمََخطََّم  يَب ه   أََسْطر 

َا َالدَُّجىَظ ْهر  َف يه  دْق  َالص   يَكَب أ س    ي ر 

وم َب َهاََعْطفًاَفََوقََّعَل ىَ ي ْجَرىََََََََأَر   

َاْلفَْخرَاََغدًا َي ْبد ىَب ه  ى   َاْلع ْلو  َعلَىَاْلعاَلَم   

ْضَراَََََ ََصادََفَاْلخ  وَسىَف يه   أَلَْمَتََرَم 

َب نَاَاْلب ْشَرى  فَأَْضَحىَلَنَاَبَْلَل ْْلَنَام 

َيََصْبَراَََََََََ يع ََمع   َغدَاة ََغٍدَلَْنَتَْستَط 

ْضَراَأََري ي بد ىَتَاَرةًََجنَّةًَخ  اْلَخدََّ  

دَََخْجلَةًََعجَ  َخدًّاَتََورَّ َلَهَ  ْبت   

َعْنَدَْمع ََعْين يَظ ََلمةًَ  َلَهَ   َرفَْعت 

َبَاَتَفَقَدَْ َالسُّْفل ى    ب ذَاَاْلعاَلَم 

َ َاْلبَْحَرْين  َشْرَطَق َران نََاَغدًاََمْجَمع   

َأََرانَاَب ْرَجْهَالشَّْمَسََواْلبَدَْرَا  ق َران 

نََ َإ ْجتََمعَاَلَك  وْلَل ذََاذَاَلَْمَيَق ََب ه   

“Onun bazen yanakları, yemyeşil cennete benzer şekilde ortaya 

çıktığını görüyorum. 

Satırlarım mı onu resmedip tuval etmiş, yoksa o güzellik şakağından mı 

sarkmış (bilemiyorum)? 

Hele ürkek şekilde kızarmış yanaklarına şaşarım. 

 
639 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 290. 
640 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 351. 
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Bütün ihtişamı ve asaletiyle, en karanlık geceler aydınlığa dönmüştür. 

Merhamet bekleyerek, 

Gözyaşlarımdan akan karanlığı ona sundum. 

O ise, kâinattaki kötülüğün bittiğini, 

Ve onun yerini artık aydınlık sabahların aldığını söyledi. 

Yarınlar, iki denizin birleştiği buluşma günüdür. 

Görmedin mi? Musâ orada Hızır’a rastlamıştı. 

Öyle bir yakınlık ki, bu yakınlık bize, güneş ve ayın burcunu temaşa 

ettirdi. 

Sonra kâinat bununla bayram etti. 

Böylece birleşme gerçekleşti. 

Fakat hiç kimse, yarın sen buna asla sabredemezsin, dememişti.” 

İbn Ebî İsba‘ Melik Eşref Mûsâ’yı başka beytinde şöyle metheder: 

ْنَكََوَاْلتََطَمَ ْنََحياٍَءَم  اْلبَْحرَ الَحيَاَم   

َراضَ  ََلح َم  ْسرَ ٬َاْلم  َهاَك  ظ  ف يَلََواح   

ْحرَ  الس   وَسىََوََصْنعَت هَ  ْنَم  َفَم   َعَواط 

ودًاَفَقَدَْبَكََ ىفََضْحَتَاْلَحيَاََوَاْلبَحَرَج   

ََوَأَْعي نَ  َحاح  ََمعَان يَهاَص   ٔعي ون 

َي ٍئََجاَءَيَْبتَغ  ْمر  ْبَِل   َفَأَْعج  حر  َيَالس    ه 
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“Cömertlikte okyanus ve yağmuru utandırdın.  

Yağmur ve deniz, senden hayâ edip ağladı ve dövündü. 

Bazı gözler vardır ki, bakışları düzgündür.  

Bazı gözler ise; hastalıklıdır ve bakışlarında felaket barındırır. 

İşte bu şaşılacak bir sihirdir.  

Mesleği sihir olanın, Musa’dan ihsan istemesine şaşılır.”641 

İbn Ebî İsba‘ Melik Eşref Mûsâ ile amcasının oğlu Melik Zâfir Hızır b. 

Yûsuf b. Eyyûb’un Habur ve Fırat nehrinin kesiştiği yerde 

buluşmalarını şöyle metheder: 

ْضَرَا َقَدَْلَق َيَاْلخ  وَسىَف يه  يَف َرات نََا أَلَْمَتََرَم  ََشاط  َاْلبَْحَرْين   َغدًاََمْجَمع 

“Yarın, iki denizin (Dicle ve Fırat) birleştiği yer olan Fırat’ın kıyısı, 

buluşma günüdür.  

Görmedin mi? Orada Mûsâ ile Hızır buluştu.”642 

İbn Ebî İsba‘ yine Melik Eşref Mûsâ ile kardeşi Melik Kâmil’in 

Mısır’da buluşmalarını şu dizelerle dile getirmiştir: 

َ؟ ََعادََب َهاَالدَّْهر  ْسَراء  اِْل  َلَْيلَةَ  دٍَ أَْهل  َحمَّ وَسىَقَدَْأَتَىَل م  ََوَم   تَق ول 

 
641 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 614, 615; Abdürrahîm el-Abbâsî, Ma‘âhiddü’t-
tanṣîṣ, IV, s. 180; Butrus Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 246. 
642 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 503, 504. 
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“Asırlar sonra Mûsâ’nın,  

İsra gecesinin sahibi Muhammed’i, görmeye geldiğini mi 

söylersin?”643 

Şerefüddîn Hasan b. Senâülmülk’ü ise şöyle methetmektedir:644 

ََ َتَْعل وَاْلَمَرات ب  َب َهاَََلََغْير  فَات   ص 

بَ  َاْلخ طوب ََكَواك  ور   وأْيٍدَب دَْيج 

َحائ بَ السَََّوي ْرَحم ََمْنَيَْجن يََوت ْسقَىَ  

يَنَيَاََحَسَنَالنَّدَى بَائ َكَاْلَماض   آل 

ََعَزائ ٍمََََََ َوآَراء ََوش ه ب  وهَ  ج   و 

ْنَهاََوي ْهَد ىَاْلَوَرَىي َماطَالدَُّجىَم   

“Ey Hasan en-Neda! 

Ataların, yüksek mertebe ve inkâr edilemez özelliklere sahiptir. 

Onların görüş ve fikirleri, 

Karanlığı aydınlatan birer yıldızdırlar. 

Onlar sayesinde karanlıklar kaybolmuş, 

Kâinat yolunu bulmuş, günahkârlar şefkat bulmuştur. Bulutlar, onların 

sayesinde yağmurlar yağdırmıştır.” 

 
643 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 504. 
644 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 189. 
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İbn Ebî İsba‘, ikizleri dünyaya gelen Fahrüddîn Osman b. Kazel’i 

kutlama adına şu mısraları dile getirmiştir:645 

،ََزيَّنَاَاْلَخاف قَْينَ   ن 

 ع ثَْماَنَذَاَالنُّوَرْينَ 

 ل يَْهَنََعْليَاَكَبَدَْرا

ْرَتَيَق يناًَ  اآَْلَنَص 

“Allah, sana tertemiz ve gökyüzünü aydınlatan, 

Ay parçası gibi iki çocuk bahşettiği için seni kutluyorum. 

Tam şimdi, İki nur sahibi Hz. Osman gibi oldun.” 

İbn Ebî İsba‘ın medihle ilgili başka beyti de şudur:646 

مَ  ْجر  ْسنَىََوب ٔوَسىَل م  ه مَْ فَن ْعَمىَل ذ يَح  يَنََوَض رُّ َاْلعَالَم  َنَْفع   ب َكفَْيه 

“Kâinata fayda ve zarar vermek onun elindedir. 

İyiye, ihsanda bulunur. Kötüyü ise sıkıntıya uğratır.” 

İbn Ebî İsba‘ aynı şekilde, Kur’ân’ı, uzunca bir kasideyle methetmiştir. 

Biz burada, bu kasidenin bir bölümünü zikretmeyi uygun gördük:647 

لَْيَسَ تَاٍبَفَْضل هَ  ْنَك  ي ْجَحد َأَتَىَم   َََ َماَب ه  اْلع ْظَمىَبَََلَغةَ   َوآيَت هَ 

 
645 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 504. 
646 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 491. 
647 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 291. 
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د َ تَفَر   م  هَ  ،َإ ذَْنَْظم   ب أ ْسل وب ه 

َََََََمحََ ْرَفَت عَدَّدَ  ن هَلَْمَتَْنَحص  اس   

َوَولَّد وَا ْنهَ  َم  َاْلقَْول  ل يَّ  فََصاغ واَح 

َبَياَن ه َ َاْلبَيَان  دََف يََعْصر   تَفَرَّ

َبَْعدََ   ه  زَ َوف يَنَْظم  ْعج  َم  اْلغََرابَة   

يع َبَدَ  ل ْلبَد  ْنهَ  َََهدَىَالنَاَسَم  يع هَ   

“Onun yüce ayetlerinin belâgati, 

Öyle bir kitaptan geliyor ki, onun fazileti inkâr edilemez. 

Edebiyatın en muhteşem döneminde, bu kitabın edebi yönü, 

Onu diğerlerinden ayırmış ve üstün hale getirmiştir. 

Çünkü onun nazmı, hiçbirine benzemez. 

Nazmı mucizevi ve güzellikleri sayılamayacak derecededir. 

İnsanlar, onunla hidayet buldu ve onunla belâgate kavuştular. 

En güzel sözleri ondan dinleyip, kelamlarını onunla süslediler.” 

İbn Ebî İsba‘ın aynı şekilde Hz. Peygamberi öven şiirleri de mevcuttur. 

Fakat bunlar günümüze dek ulaşmamıştır. Sadece kitaplar bunun ilk 

beytini rivayet eder. Bu beyit şudur:648 

بَاَأَْعَطاف َهاَتَتَأَوََّ فَأَْلَحاظ َهاَس ْكًراََعلَْينَاَت عَْرب د َ َالص   د َل س ْكر   

 
648 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 290. 
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“Onun büyüklüğü, insanların başını aklından alır. 

İçindeki derinlik bizi sarhoş edip yalpalar.” 

5.4. Zühd ve Tasavvuf 

İbn Ebî İsba‘ın şiirlerinde ele aldığı konulardan biri de zühd ve 

tasavvuftur. İbn Ebî İsba‘ın bu konuda ele aldığı mısralarına bakan 

kimse, onun bir tasavvuf ehli, vaiz veya bir mürşit olduğunu 

düşünmekten kendini alıkoyamaz. Onun kullandığı üslup ve lafızlar son 

derece başarılı bulunmuş ve cümleye kattığı duygular takdir 

toplamıştır. 

İbn Ebî İsba‘, züht konusunda şu mısraları dile getirmiştir:649 

َأْثْن يََعلَْيَهَا ْنَصاف  َاِْل  يق   ب َطر 

يَنََجدَّْتَف يَاْلَوعَْ ْصَطفَْيَهَاح  ْنَم  َم  ظ   

ْنََوْجَهْيَهَا َم   ل ْلَهَوىَب اْلبَيَان 

 حينَأبدَْتَْلهل هاَماَلَدْيهاََ

يَنََجدَّدَْتََعْصَرْيهَا  ل ْلب لَى،َح 

َبَْينَيَدَْيَهَابَاب ،َلَْوَ نَْستَف يق   

 َمْنَيَذ مَُّالدُّْنيَاَب ظ ْلٍمَفَإ ن  ي

ََشٍئَلََوانَّاَََََََََ  َوَعَظتْنَاَب ك ل  

ْمنَاََََ ْنَهاَفَه  َم   َوأََرتْنَاَاْلَوْجَهْين 

 نصَحتْناَفلمَنَرالن صحَن صحاًَ

َالَماَلَيَق يناًَ  أَْعلََمتْنَاَأَنَّ

ََواْْلحََْكْمَأََرتْنَاَ عََاْْلَْهل  َمَصار   

 
649 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 278; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 364.; Butrus 

Bustânî, Dâ’iretü’l-Ma‘ârif, I, s. 346. 
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“Dünyayı, zalim diye niteleyen insanı, insafa davet ediyorum. 

Çünkü ben, dünyayı övüyorum. 

Evet, dünya her şeyiyle bize vaaz ediyor. 

Hem de bu vaazını seçilmişlerden (peygamberlerden) alıyor. 

Dünya, bize her iki yüzünü de gösteriyor.  

Biz de beyan ettiği her iki yönünü anlıyoruz. 

Dünya, bize nasihatte bulunuyor. 

Fakat elindekini sahibine vermeden onu anlamıyoruz. 

Dünya, mal ve mülkün birer imtihan olduğunu bildiriyor. 

Biz ise, mal ve mülk sahip değiştirmeden, anlamıyoruz. 

Dünya, nice vakitler, ailelerin ve dostların güç devşirmelerine sahne 

oluyor.  

Eğer biz bunu anlasaydık dünyaya zalim demezdik.” 

Başka beytinde:650 

 
650 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 515.; Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365.; Safedî, 
el-Vafî, XIX, s. 7. 
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ََ ْجم  َربُّناَََحسبَ الرَّ يََراهَ   ت َراهَ 

ي،َف يَالتَُّراب ََعلَىََ َدَْهر  يأ فَت  ش  نَْجم   

ي ََسْهم  َب ه  َمايَا َالرَّ ي َأ ْصم  ي َالَّذ   َوَرأْي ي

ىََهاب طاًَ َنَْجم   أََران يَََلَيَْنفَكُّ

ََكأَنَّن َي  َحنَتْن يَاللَّيَال ي،َفَاْغتَدَْيت 

َإ ذاًَ ْرت  ياًَفَص  َقَْوساًََوَعْقل يَبَار   

“Anladım ki, Rabbim, 

Benden belaları def ettikçe, yıldızım batmayacaktır. 

Gecelerim bana şefkat gösterip güç verdi ve ayağa kaldırdı. 

Sanki yıldızıma karşı, toprakta yıllarımı arıyorum. 

Ben yay, aklım ise ok oldu. 

İsabet ettirdiğim görüşlerim ise payıma düştü.” 

5.5. Hiciv 

İbn Ebî İsba‘ın şiirlerinde işlediği konulardan biri de hicivdir. Hiciv, 

eski dönemlerden beri şairlerin sürekli başvurduğu edebi sanat dalından 

biridir. İbn Ebî İsba‘, sevdiği şeyleri dile getirdiği gibi sevmediği ve 

hoşlanmadığı şeyleri de yerip hicvetmiştir. İbn Ebî İsba‘, hiciv 

tarzındaki tenkitlerini, fahiş kelimelerle dile getirmemiştir. O, 

şahıslardaki ayıpları sıralamamıştır. Sevmediği şeyleri, somutlaştırmış 

ve incitmeyen lafızlarla hicvetmiştir. 
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Cimri adamı şu mısralarla hicvetmiştir:651 

َحيَّاَلَنَاَتَْنظ َ رَ َجْهَمَالم   

رَ  َاْلَجَهاَمةََََلَت ْمط  َنَّ  ْل 

يح َ ْندََاْلَمد  اََرأَْيت َكَع   َولَمَّ

َب ْخلََكَل يَب النَّدَا  تَيَقَّْنت 

“Medih anında, 

Senin asık suratını hatırladığımda, 

Bunca berekete karşı, senin pintiliğine kanaat getirdim. 

Çünkü asık suratlı bulut, yağmur yağdırmaz.” 

İbn Ebî İsba‘ Kayyım Hamâm denilen bir şahsı hicvederken şu ifadeleri 

kullanır:652 

نٍَةَتَْكل يَمََخْرَصانَ  َأَْلس   ب غَْير 

َأَدَْمان َي ْنَفَْودَيَّ َحَالشَّْعَرَم   أَْوََسرَّ

َ ح  يحاًَب إ ْحَسانَ َوََلَي َسر   تَْسر   

ل ه ََوقَي  ٍمَ  يَأَنَام  ْسم  َكلََمْتَج   

َهَا ر  ن  يََكادََي ْكس   إ ْنَأَْمَسَكَاْليَدََم 

فٍَةَََََ َإ ْمَساكاًَب َمْعر  ك   فَلَْيَسَي ْمس 

“Kayyım, lal misali, 

Parmak uçlarıyla beni tırmaladı. 

 
651 İbn Fazlullâh Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 349. 
652 Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât, II, s. 365.; Safedî, el-Vafî, XIX, s. 9; İbn Fazlullâh Ömerî, 
Mesâlikü’l-ebṣâr, VII, s. 350. 
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Eğer kolumu yakalasa, kıracak, 

Şayet saçımı tutsa, salıvermeyecektir. 

Ne adam akıllı düzgün tutmasını, 

Nede iyilikle salıvermesini biliyor.” 

İbn Ebî İsba‘ Nıbtî bir Yahudi’yi şöyle hicvetmiştir: 

ََراَقََحل يب َها وَرة ََكاْلَوْرس   ب قَار 

يب َهَا َيَط   َوقَالَلَقَدَْأَْحيَاَف ئَواد 

َْسودََيَْشف يَ يب َهَاألدََّْل  ن  يَقَض  اَءَم   

ََحب يب َهَا ََحلَّ َنَْفٍسََحْيث   َهَوىَك لُّ

ًكاَََ ْمس  َم  ىَّ اْليَه ود  َأَبَاَاْلَخْير   َرأَْيت 

َ هَ َوقَدََْرش  ََوْجه  ْنَهاَفَْوَقََصْفَحة  م   

َلَهَ  هَقَاَلَبَْولَة َفَق ْلت  َماََهذ   

َب اْلَحب يب َ َعْهد  يبَةَ  َوإ نََّمَاقَر   

“Cömertlerin babası Yahudi’yi, 

Elinde sütü kesilmiş vers bitkisi653 gibi dolu bir kadeh tutarken gördüm. 

Onu yüzüne serpti ve; 

“Ne güzel! Ne tatlı! Dedi. 

Ben, bu nedir? Dedim. 

 
653 Zencefil. 
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Dedi ki: bu bevldır. 

Bu, Hastalığımı giderip, beni iyileştirecek. 

Onun dosta gösterdiği… dir.654 

İşte ona dost olanın akıbeti budur.” 

İbn Ebî İsba‘, bazen beyitlerinde bu türden müstehcen kelimeler 

zikretmiş, bazen de bunları başka şairlerden nakletmiştir. Burada 

amacımız, onun şiirlerindeki lafız ve anlamları eleştiriye tabi tutmak 

değildir. Burada daha çok, İbn Ebî İsba‘ın zikretti konuların içeriklerini 

ve bunları işlerken kullandığı üslubu ele almaya çalıştık.655 

İbn Ebî İsba‘, şiirleri duygu yönünden çok üslup yönüyle ele almıştır. 

Örneğin, söylediği mısralarda, kaç çeşit edebi sanat türünün olduğunu 

belirtmiş, bunların sayısal üstünlüğüyle övünmüş ve bunları teker teker 

sayma yoluna gitmiştir.656 Bundan dolayı, onun için, önceki şairlerin 

seviyesine ulaşamamıştır, yorumları yapılmıştır.657 

İbn Ebî İsba‘ın şairliği ve şiirleri ile ilgili olarak, kısaca şunu 

söyleyebiliriz: O, dönemin şairlerin arasından öne çıkan isimlerdendir. 

İbn Ebî İsba‘ın, bize ulaşan şiirlerine baktığımızda, onun şiirlerini daha 

çok, belâgat konularını açıklamak için ele aldığını görmekteyiz. Onun 

 
654 Musannif burada müstehcen bir lafız kullanmıştır. Burada, onu zikretmeyi uygun 

görmedik. 
655 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 384-385.; İbn Ebî İsba‘, el-Muḫtârât, s. 222, 254 
656 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 615. 
657 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 35. 
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ele aldığı beyitlerin, duygularından uzak, öyküleme kabilinden beyitler 

olduğunu söyleyebiliriz. 
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6. İBN EBÎ İSBA‘IN EDEBİ TENKİTTEKİ YERİ 

Tenkit kelimesinin kökeni Arapça olup  َ نَْقد  kökünden türemiştir. 

Sözlükte, borç ve veresiyenin karşıtı olan peşin, madeni paranın 

gerçeğini sahtesinden ayırmak, kelamın güzel ve kusurlu yanlarını 

ortaya koyup açıklamak gibi anlamlara gelir.658 Istılahı anlamı ise, 

genel anlamda, sanat eserinin değerlendirilmesi özel anlamda ise şiirin 

değerlendirilmesi ve bununla ilgili hüküm verilmesidir. Bu 

değerlendirmeler, yorumlar, tahliller ve düzeltmelerle ilgili hükümler 

rastgele değil, edebi zevk ve kelamın iyisini kötüsünden ayıracak 

şekilde yapılmalıdır.659 

Tenkidin, insanlığın varoluşuyla beraber başladığını söyleyebiliriz. 

Tenkit, her insanda var olan fıtri bir özelliktir. Çünkü insan, fıtratı 

gereği sevdiği veya sevmediği olaylar karşısında olumlu veya olumsuz 

değerlendirmede bulunmaktadır. Bu özelliği göz önüne alındığında, 

onun yaşadığı her yerde tenkidin varlığından söz etmek yanlış 

olmayacaktır.660 

Edebi tenkidin tarihçesi, edebi sanatın başlangıcıyla ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Bu anlamda, bu tarihi çok gerilere götürebiliriz. Edebi 

 
658 İbn Manzûr, Ebû Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-‘Arab, III, 

Dâru Sâdır, Beyrut, 1882, s. 425-427; Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdülkâdir er-Râzî, 
Muḫtâru’ṣ-ṣıhhâh, Mektebetü Lübnân, Beyrut, 1986, s. 281. 
659 İhsân Abbâs, Târîḫü’n-naḳdi’l-edebî ‘inde’l-‘Arab, Dârü’ṡ-Ṡekâfe, bs. 4, Beyrut, 

Lübnan, 1983, s. 18. 
660 Mehmet Akif Özdoğan, “Klasik Arap Edebiyatında Edebi Tenkit ve İbn Raşîk el-
Kayravânî’nin Edebi Tenkitteki Yeri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Basılmamış 
Doktora Tezi, Samsun, 2000, s. 32. 
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tenkidin başlangıç tarihini tam olarak tespit etmek mümkün olmamakla 

beraber elimizdeki bilgiler ışığında, sanatsal anlamda ilk olarak bunun 

eski Yunanlılarda ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Bu dönemde 

yetişen ünlü sanat insanı Aristoteles, sonraki nesillere öncülük etmiştir. 

Araplarda ise bu sanatın varlığını, cahiliye dönemi diye adlandırabile-

ceğimiz İslamiyet’ten iki asır öncesinde görebilmekteyiz. Daha sonraki 

dönemlerde ise bu sanat eseri, belli ölçülere göre düzenlenip ele 

alınmıştır.661 

Bu çalışmamızda, VI. ve VII. Yüzyılda yaşamış İbn Ebî İsba‘ öncesi ve 

sonrası var olan tenkit sanatına kısaca değinip, İbn Ebî İsba‘ın bu 

sanatla ilgili görüş ve fikirlerini ele alacağız. 

6.1. Eski Yunanlılarda Edebi Tenkit 

Tenkidin ilk usul ve kaidelerini eski Yunanlılarda görmekteyiz.  

Tenkidin ilk çeşidi onların şiir ve nazmında belirmiştir. Onlardaki bu 

tenkit, insanları erdemli davranışlara yönlendiriyordu. Onlarda tenkit, 

basit ve sade olup edebi zevkle donatılmıştır. Daha sonra bu sanat 

zamanla gelişmiş ve nihai şeklini Aristoteles (M. Ö.384/322) ile 

almıştır.662  

Bu dönemde, tenkit sanatının örneklerini, şairlerin şiirlerinde ve 

kahramanlık destanlarında görebilmekteyiz. Bu dönemde, dini bayram-

 
661 M. Akif Özdoğan, “Edebi Tenkit”, s. 32.; Şevkî Dayf, fi’n-Naḳdi’l-edebî, Dârü’l-
Me‘ârif, bs. 7, Mısır, 1962, s. 9. 
662 Şevkî Dayf, fi’n-Naḳd, s. 9-14.; Rahmi Er, “Tenkit”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, XL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 458. 
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larda şiir yarışmaları düzenlenmiş ve dereceye girenlere ödüller 

dağıtılmıştır. Böylece tenkidin gelişimi hızlanmıştır.663 

Aristoteles ele aldığı Poetika eseri, edebi tenkit bakımından ilk eser 

kabul edilmektedir. Onun bu eseri (günümüze ulaşan bölümleri) 

günümüze ulaşmış önemli bir tenkit kitabıdır.664 

Aristoteles, şiir sanatının varlığını, insan fıtratından kaynaklanan iki 

sebebe dayandırmaktadır. Birincisi, taklit güdüsüdür. Bu, doğuşta var 

olan, insanı öteki varlıklardan ayırt eden özelliktir. İkincisi ise, taklit 

ettiği şeyden mutlu olmasıdır. Aynı şekilde şiirin şairin karakterine 

uygun olması gerektiğini belirtmiş, iyi ve karakterli şairlerin karakterli 

ve iyi kişileri taklit ettiklerini, hafif meşrepli şairlerin ise bu meziyetlere 

yakın şairleri taklit ettiklerini, ifade etmiştir. 665 Aristo’nun tenkit 

sanatına dair görüşleri, bu sanatın köklerini ve onun edebi zevk 

anlayışını ortaya koymak açısından önemlidir. 

Aristo’nun Poetika ve Retorika adlı eserleri, yunan tenkit sanatının 

esaslarını belirlemiş, Batıda geniş yankılar uyandırmıştır. Bu iki eserin 

II. Ve III. yüzyıllarda Arapçaya tercümesiyle birlikte, Arap edebi 

tenkidine de etki etmiştir. Arap dünyasının ünlü ilim adamlarından 

Kudâme b. Ca‘fer ile Abdülkâhir el-Cürcânî, Aristo’dan etkilenmiştir. 

Daha sonra batıda görülen realizm, romantizm, parnasizm, sosyalizm, 

komünizm gibi felsefi, edebi ve sosyal akımlar için eleştiri akımları 

 
663 Şevkî Dayf, fi’n-Naḳd, s. 9. 
664 Aristoteles, Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1970. 
Çeviricinin Önsüzü; Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 458. 
665 Aristoteles, Poetika, s. 2. 
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oluşmuştur. Edebi tenkit, her millette değişen sübjektif eleştiri 

niteliğinde iken, zamanla gelişerek belirli ölçü ve yöntemleri olan 

objektif kriterlere sahip bilimsel bir disiplin haline gelmiştir.666 

6.2. Araplarda Tenkit 

Cahiliye dönemine ait şiirler, Arap edebiyatındaki tenkit sanatının 

ancak edebi bir zevk ve sanatla ortaya çıkabileceğini ortaya 

koymaktadır. Mekke ve civar bölgelerde edebi sanatlarının sergilendiği 

panayırlar, bu panayırlarda hakemlerin tayin edilmesi ve seçilen 

şiirlerin Kâbe’nin duvarına asılmaları, Arap edebiyatının ve tenkit 

sanatının birer yansımalarıdır.667 

Arap edebiyatını şekillendiren bu estetik zevkin kökeninin, Cahiliye 

dönemine dek uzandığını söyleyebiliriz. Şiir ve hitabeler bu zevkle 

olgunlaşmışlardır. Bu dönemde, şiirin kurallarına ve eleştirisine dair 

yazılı bir eserin bulunmayışı, edebi eleştirinin kişisel beğeni sınırından 

öteye geçemediği iddialarına sebep olsa da, rivayet edilen örnekler 

bunun aksini ispat için yeterlidir. Örneğin, dönemin edebiyat 

hakemlerinden Nâbiga ez-Zübyânî, Ukâz panayırında şiir eleştirmeni 

olarak görev almıştır. O sırada, meşhur şair el-A‘şâ bir şiir irat etmiş, 

ardından da ünlü kadın şair Hansâ bir kaside okumuştur. Bunları 

dinleyen Nâbiga ez-Zübyânî, Hansâ’ya: Eğer senden önce Ebû Basîr 

(A‘şâ) şiir irat etmiş olmasaydı, en iyi şairin sen olduğunu söylerdim 

 
666 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 458. 
667 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 458. 
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demiştir.  Sonra Hassân b. Sâbit: “Vallahi ben her ikinizden de daha iyi 

şairim.” demiş ve aşiretini öven şu mısraları dile getirmiştir: 

ْنَنَْجـدَةٍَدََمَاَوأَْسيَاف نَاَيَقَْ ط ْرَنَم   

ْمَب نَاَا ْبنََمَا ْمَب نَاََخاَلًََوأَْكر   فَأَْكر 

َيََ   َالغ رُّ َحَىلَنَاَاْلَجفَنات  ْلَمْعَنَب الضُّ  

قٍَ َحـــر   ََواْبن يَم   َولَدْنَاَبَنيَاْلعَْنقَاء 

“Kuşluk vakti parlayan ziyafet kazanları bizimdir. 

Kılıçlarımız, mazlumların imdadı için kanlar akıtır.  

Bizler, Benî ‘Ankâ’ ve İbn Muharrak’in çocuklarıyız. 

Öyleyse bizlere, dayıları ve çocukları olarak, ikramda bulunun.”668 

Orada bulunan Nâbiga ez-Zübyânî, Hassân b. Sâbit’in bu şiirini tahlile 

tabi tutmuş, tenkit etmiş ve birçok yerinde daha iyisini göstermek 

suretiyle ona tavsiyelerde bulunmuştur.669 Bu örnek, bize cahiliye 

döneminde tenkit sanatının varlığını ve seviyesini göstermesi 

bakımından önemlidir. 

İslam’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber ve sahabe, eski şair ve şiirleriyle 

ilgili birçok eleştiride bulunmuşlardır. Hz. Peygamber, İmruülkays ve 

 
668 Hassân b. Sâbit, Dîvânü Ḥassân b. Ṡâbit, thk. Velîd Arafât, Dâru Sâdır, Lübnân, 
1974, s. 35. 
669 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim, eş-Şi‘r ve’ş-şu‘arâ, thk. 

Ahmed Muhammed Şâkir, Dârü’l-Me‘ârif, I, Kahir, 1958, s. 344; Ebû Ferec el-
İsfahânî, Ali b. Hasan, Kitâbü’l-egânî, IX, thk. İhsân Abbâs, İbrahim es-Sa’âfîn ve 
Bekr Abbâs, Dâru Sâdır, bs. 3, Beyrut, 1429/2008, s. 254; Muhammed Âmir Halîfe, 
“en-Naḳdü’l-edebî fi’l-’asri’l-câhilî”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, IV, 216, s. 41-68. 
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Lebîd’in şiirleri hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı rivayet 

edilmiştir. Hz. Ebubekir ise, Nâbiga ez-Zübyânî’nin şiirlerinin estetik 

bakımından daha güzel, anlam bakımından daha derin olduğunu ifade 

edip onu diğer şairlerden üstün tutmuştur. Hz. Ömer ise, garip kelimeler 

kullanmaması ve sadece kendilerinde bulunan sıfatlarla övmesi 

nedeniyle, Züheyr b. Ebî Sülmâ’yı beğenmiştir. Hz. Ali ise şair 

İmruülkays’ı diğerlerinden farklı görmüştür.670 

Emeviler döneminde Şam, Irak ve Hicaz bölgelerinde birbirinden farklı 

şiir türleri gelişmiştir. Şam bölgesinde gelişen şiir türü, methiyedir. 

Buradaki şairler, halifenin himayesine mazhar olabilmek için övgü 

içeren şiirler dile getirmişlerdir. Emevi karşıtı Irak bölgesinde ise, hiciv 

ve fahr türü şiirler gelişmiş ve nitelikli yergi şiirinin nasıl olması 

gerektiği dillendirilmiştir. Hicaz bölgesinde ise, refah düzeyinin 

yükselmesinden dolayı buralar eğlence hayatına doğru kayarken, edebi 

zevk de beraberinde gazel türüne kaymıştır.671 

Emevi halifeleri ve özellikle Abdülmelik b. Mervân, şairler ve bunların 

şiirleri hakkında eleştirel görüşler ortaya koymuşlardır. Bu dönem,“en-

nakd” kelimesinin terim anlamının ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. 

Edebi eleştirinin ve eleştirmenin önemine ilişkin görüşler de yine bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. Basra, Kûfe ve Bağdat edipleri ile Mu‘tezile 

kelamcıları, edebi tenkit kültürünün gelişmesine katkı sunmuşlardır. 

 
670 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459; Muhammed Huseyn, en-Naḳdü’l-edebî ve 
meḳâyisuh ḫilâl ‘ahdi’r-Resûl ve ‘asri’l-ḫilafeti’r-râşide, Câmi‘atü’l-İslâmiye, 
Medine, 1403/1983, s. 284-285. 
671 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 458. 
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İbn Sellâm el-Cumahî, eleştirinin ve eleştirmenin önemine değinmiş, 

Halef el-Ahmer’in, şiiri eleştiren kimsenin bunun bilgisine sahip olması 

gerekir, anlamındaki sözlerini aktarmış ve şiirin de diğer sanatlar gibi 

bir bilim dalı olduğuna dair görüşlerini dile getirmiştir.672 

Abbasi döneminde nahiv, aruz, dil ve edebiyat ile ilgili çalışmalar 

büyük gelişme göstermiştir. Farsça’dan, Süryanice’den ve 

Yunanca’dan birçok eserin çevrilmesine dair faaliyetler, bu dönemde 

yapılmıştır. Bu faaliyetler, tenkit sanatına canlılık katmıştır. Bu 

hareketlilik beraberinde üç ekolun ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Birincisi, yenilikçi Ekoldür. Bu ekolun temsilcileri, 

Beşşâr b. Bürd, Ebû Nüvâs, Müslim b. Velîd ve Ebû Temmâm gibi 

şiirin, gelişen uygarlıkla beraber biçim ve temasının değişimini ve 

gelişimini destekleyen kimselerdir. İkincisi, gelenekçi anlayışa sahip 

ekoldür. Bunlar, Cahiliye şiirini standart kabul edilip bunun üslup ve 

içeriğinin aynı şekilde taklit edilmesi gerektiğini savunan kimselerdir. 

Diğer üçüncü bir grup ise kuramcı ekoldür. Bunlar, şiirin nasıl olması 

gerektiği ve şiirin dili ile ilgili eserler ortaya koyan kimselerdir. Fakat 

bunların hiçbiri, Eflaton ve Aristo gibi şiirin niteliği ve şairin göreviyle 

ilgili tartışmalara girmemişlerdir.673 

Ebû Temmâm el-Vasıyye, Kindî Risale fî San‘ati’ş-şi‘r, İbn Mu‘tez ise 

el-Bedî‘ adlı şiir eleştirisine dair eserlerini bu dönemde ele almışlardır. 

Yine IV. Yüzyılda, Kudâme b. Ca‘fer Nakdü’ş-şi‘r, Ebû Hilâl el-‘Akerî 

 
672 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459. 
673 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459. 
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ise Kitâbü’s-sınâ‘teyn gibi müstakil eserler telif etmişlerdir. Aynı 

şekilde bu dönemde, Ebû Bekr es-Sûlî, Âmidî, İbn Vekî‘, Ebû Hasan 

el-Cürcânî, Sâhib b. ‘Abbâd gibi eleştirmenler pek çok çalışmaya imza 

atmışlardır.674 

Tenkide dair günümüze ulaşmış en eski eser, Asmaî’nin (216/831) 

Fuhûletü’ş-Şu‘arâ adlı eseridir. Fakat bu eser, zaman zaman tutarsız ve 

sübjektif değerlendirmelerde bulunduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

Buna benzer diğer bir çalışma ise İbn Kuteybe’nin eş-Şi‘r ve’ş-şu‘arâ 

adlı eseridir.675 

Modern dönemde eleştiri alanında yapılan ilk çalışma, Hüseyin el-

Mersafî’nin el-Vesiletü’l-edebiye’sidir. Bu ve bundan sonra kaleme 

alınan eserlerde, eski edebi anlayışın devamı göze çarpmaktadır. Arap 

edebiyatının modernleşmesini sağlayanlar, Mısırlı yazarlardır. 

Almanya’da yetişen Hasan Tevfîk, Muhammed ed-Deyyâb ve Corcî 

Zeydân bu modernleşme sürecinin başını çekmiştir. Daha sonra bu 

süreç Muhammed Hüseyin Heykel, Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd ve Tâhâ 

Hüseyin gibi yazarlarla devam etmiştir. Bunlar daha çok Batı’daki 

eleştiri anlayışını Arap dünyasına taşıma gayretinde olmuşlardır. Arap 

dünyasındaki bu çalışma ve anlayış, edebi metinleri yeniden anlama 

çabası olarak değerlendirilmiştir.676 

 
674 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459; Sûzân Kâzım Alî Muhammed el-Hafâcî, 
Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘ el-Mıṣrî en-naḳdiyye ve’l-belâğiyye, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Bağdat Üniversitesi, 2003s. 4. 
675 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459. 
676 Rahmi Er, “Tenkit”, DİA, XL, s. 459. 
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6.3. İbn Ebî İsba‘ Döneminde Tenkit 

Batı’da ve Arap dünyasında ortaya çıkan ve gelişen tenkit konusunu ele 

aldıktan sonra, şimdi de İbn Ebî İsba‘ döneminde var olan tenkit 

sanatına değineceğiz. İbn Ebî İsba‘, Eyyûbî ve Memlükler dönemine 

yetişmiştir. Bu iki dönem, edebi sanatın en parlak olduğu dönemdir. Bu 

dönemdeki edebi sanat Emevi, Abbasi ve Fâtımî’lerden miras 

alınmıştır. Daha önce gelişen bilim ve sanat bu dönemde de hız 

kesmeden devam etmiştir.677 

Bu dönemde melikler, sultanlar ve devlet adamları ilme ve bilime önem 

vermiş ve bu konuda birbirleriyle yarışmışlardır. Bu dönemde Kur’ân 

ve hadis ilmine verilen önem her zamankinden fazla olmuş, ilim 

öğrencilerine mükâfatlar dağıtılmış ve ilmi çalışmalar hiç olmadığı 

kadar ilerleme sağlamıştır. 

Bu dönemde Mısır’da baş gösteren fitne, ekonomik ve sosyal sıkıntılar 

ilmi çalışmaları sekteye uğratmamıştır. Bilakis bu dönem, ilmi 

çalışmalar için en parlak dönem olarak gösterilmiştir. Bu dönemde 

Mısır, bölgede ilmin merkezi ve membaı kabul ediliyordu. Edip ve 

şairlerin uğrağı olan Mısır, Tatarlardan ve Avrupa’dan kaçanların 

sığınağı haline gelmiştir. Yapılan ilmi çalışmalar etkisini göstermiş en 

iyi edip ve şairler yetişmiş, nice kaynak eserler kaleme alınmış ve 

 
677 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 5. 
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birçok üniversite tarzında ilim merkezleri ve medreseler burada ve bu 

dönemde inşa edilmiştir.678 

Gelişen ilim ve kültürel çalışmalara paralel olarak belâgat ve tenkit 

sanatı da ilerleme kat etmiş, adeta tekâmüle ulaşmıştır. Bu dönemde 

yetişen âlimler tenkit ilminin de yer aldığı birçok edebi eser telif 

etmişlerdir. Sekkâkî’nin (626/1229), Miftâhü’l-‘ulûm’u, İbn Zâfir el-

Ezdî’nin (627/1230) Garâ’ibu’t-tenbîhât ‘alâ ‘acâ’ibi’t-teşbîhât’ı, 

Ziyaüddîn İbn Esîr’in (637/1240) el-Meselü’s-sâ’ir ve el-Câmi‘u’l-

kebîr’i, ‘Abdülvâhid b. ‘Abdülkerîm ez-Zemlekânî’nin (651/1253) et-

Tibyân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân’ı bu dönemde ele alınan kitaplardan 

bazılarıdır.679 

Bu müellifler belâgate ve tenkit sanatına yeni, farklı ve önemli katkılar 

sunmuşlardır. Bunlar, sadece dil veya nahiv konularındaki tenkit 

konusuyla yetinmemiş, aynı zamanda lafzi, manevi,  şiir sırkatı, 

kelimelerdeki sıdk (doğru)ve kizb (yalan) gibi tenkit konusuyla alakalı 

pek çok konuyu derlemişlerdir. Bu dönemde yazarlar, belâgat ilminin 

her türlüsünü ele almış, edebi sanatın güzelliklerini ortaya çıkarmak 

için bütün gayretlerini sarf etmişlerdir.680 

İbn Ebî İsba‘, bu dönemde yetişen önemli bir isimdir. Edebiyat 

sahasında üstün gayretler gösteren İbn Ebî İsba‘, bu konuda birçok eser 

 
678 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 5. 
679 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 5.; Muhammed Zaglûl Selâm, el-Edeb fi’l-
‘aṣri’l-Memlûkî, Dârü’l-Ma‘ârif, Mısır, 1970, s. 105-139. 
680 Muhammed Zaglûl Selâm, el-Edeb fi’l-‘aṣri’l-Memlûkî, s. 105-139; Sûzân Kâzım, 
Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 6. 
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kaleme almıştır. Onun belâgat konusu içinde ele aldığı tenkit sanatı, 

sonradan gelen âlimler için ilham kaynağı olmuştur. İbn Ebî İsba‘ın 

gayreti, zekâsı, derin bilgisi sayesinde belâgat konuları yeniden can 

bulmuştur. İbn Ebî İsba‘ın tahlil ettiği konulardan hükümler ve usuller 

ortaya çıkarması, onu diğer âlimlerden üstün kılmıştır. Onun, belâgat 

ilmini edebi zevk duygusu ve üslubuyla incelemesi onu emsallerinden 

bir adım öne taşımıştır. 

6.4. Tenkitçinin Özellikleri 

Bir tenkitçide bulunması gereken özellikler büyük bir önem 

taşımaktadır. Onun sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübe tenkit sanatı 

için vazgeçilmez özelliklerdir. Aynı şekilde tenkitçinin farklı bilimlere 

ait bilgileri tahlil etmesi ve değişik zamanlarda ele alınan ilimlere ait 

kültürel bilgisi, onun vazgeçilmez özellikleridir. Çünkü tenkitçinin bazı 

ilimlere sahip olup diğerlerinden haberdar olmaması, onun için kusur 

kabul edileceğinden bir tenkitçinin bütün ilimlerden haberdar olması 

gerekir.681 

Bir tenkitçinin, geniş bir bilgi ve birikime sahip olmasının yanında, fıtri 

olarak da tenkidi uygulayacak karaktere sahip olması gerekir. Bununla 

birlikte edebi zevk sahibi olması da bir tenkitçide olması gerekenler 

arasında zikredilmiştir.682 

 
681 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 8. 
682 Fethî Ahmed Âmîr, min Ḳaḍâyâ et-turâṡi’l-‘Arabî - Dirâse naṣṣiyye naḳdiyye 
taḥlîliyye muḳârane- en-naḳdü ve’n-nâḳid, Dârü’l-Ma‘ârif, İskenderiye 1405/1985, 
s.18. 
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Tenkitçide bulunması gereken özelliklerden bahseden ilk isim, İbn 

Sellâm el-Cumahî’dir (231/846). O, bu konuyu şöyle açıklamıştır: 

“Şiirin de, diğer ilim ve sanat dalları gibi bir sanat ve kültürü vardır. Bu 

sanat, bazen göz, bazen kulak bazen el ve bazen de dil yordamıyla teşhis 

edilir. Örneğin, inci ve mercan gibi madenler ölçü ve tartıyla değil göz 

yordamıyla, dinar ve dirhem ise renk, koku veya tartıyla değil belli 

ölçülerle tespit edilir. Aynı şekilde tenkitçi, kelamın iyisini ve sahtesini 

ilmi birikim ve anlayışıyla birbirinden ayırır.”683 

Cahîz de, yine edebiyatçıda genel bir kültür birikiminin varlığını şart 

koşmuştur. Câhiz bunu şu sözlerle ifade etmiştir: “Her şeyi bilmek 

isteyen kimsenin, geniş bir bilgiye sahip olması gerekir. Çünkü o kimse, 

neyle karşılaşacağını bilemez.”684 

İbn Tabâtabâ,  (322/934) şairin, belli bir ilmi kişiliğe sahip olması 

gerektiğini ve edebiyatçının da, hem şair hem de tenkitçi sıfatlarıyla 

donatıldığından bahseder.685 Âmidî (370/981) şiir eleştirmenini, şiirin 

lehinde ve aleyhinde hüküm verme yeteneğiyle donatılan, şeklinde 

nitelemiştir.686 Kâdî el-Cürcânî’ye (392/1003) göre edebiyatçı, 

kelamını kusurlardan arındırıp, duygu ve düşüncelere hitap edecek 

şekilde seçmelidir. Cürcânî, bu sanata çok az insanın erişebildiğini 

 
683 İbn Sellâm el-Cumâhî, Ṭabaḳâtü’ş-şu‘arâ, I, thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, 
Dârü’l-Medenî, Cidde, 1974, s. 5. 
684 Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr, el-Ḥayavân, I, thk. Abdüsselâm Muhammed 
Hârûn, Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, bs. 3, Beyrut, Lübnan, 1388/1969, s. 59-60. 
685 İbn Tabâtabâ, Muhammed Ahmed b. Tabâtabâ el-Âlevî, ‘İyâru’ş-şi‘r, thk. Abbâs 
Abdüssâtır, Dârü’l-Kutübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, bs. 2, Lübnan, 1426/2005, s. 9, 10. 
686 Âmidî, Ebû Kâsım Hasan b. Bişr el-Âmidî, el-Müvâzene beyne şi‘ri Ebî Temmâm 
ve’l-Buḥtürî, I, thk. Seyyid Ahmed Sakar, Dârü’l-Ma‘ârif, bs. 4, Mısır, 1380/1961, s. 

389, 390. 
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zikretmiş ve tenkitçide olması gereken özelliklerinden detaylı şekilde 

bahsetmiştir. O, bu sanat için iki şeyi şart koşmuştur. Birincisi, 

tenkitçinin bu tabiata uygun olması, ikincisi ise, bununla ilgili çok fazla 

gayret sarf edip alıştırmalar yapması gerekir. Aynı şekilde, tenkitçinin 

insaflı olması gerektiğini vurgulamış ve ön yargılı olmaması yönünde 

de tavsiyelerde bulunmuştur.687 

Ebû Hilâl el-‘Askerî, belâgatçı ve eleştirmeni, Arap dili hakkında geniş 

bir bilgiye sahip ve lafzın iyisini kötüsünden ayırabilen biri olarak tarif 

etmiştir.688 İbn Reşîk el-Kayravânî’ye göre şiir sanatıyla ilgilenenler, 

her ne kadar şairin derecelerine ulaşamasalar ve onlar gibi şiir 

söyleyemeseler de, şiir konusunda, şairden daha bilgililerdir. Onlar bu 

konuda, kumaşçı ve sarraf gibidir. Kendileri şiir söyleyemezse de 

söyleyenlerden daha iyi bilgili olup, kelamın iyisini kötüsünden ayırt 

edebilmektedirler.689 İbn Sinân el-Hafâcî ise tenkitçinin, dili iyi bilip, 

kelamı eleştirecek ve yönlendirecek bilgiye sahip olması gerektiğini 

ifade etmiştir.690 

İbn Esîr, daha önce zikredilen tenkitçide bulunması gereken vasıfları 

bir araya toplamış ve bunlara ilavelerde bulunmuştur. O, tenkitçide 

bulunması geren özellikleri şu ifadelerle dile getirmiştir: “Allah-u Teâlâ 

 
687 Kâdî el-Cürcânî, Ali b. Abdülaziz, el-Vesâṭa beyne’l-Mütenebbî ve ḫuṣûmih, thk. 

Muhammed Ebû Fazl İbrahim ve Ali Muhammed el-Bicâvî, Dâru İhya’u’l-Kutubi’l-
‘Arabiyye, bs. 3, t.y., s. 413. 
688 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 27. 
689 İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-’Umde, II, 1401/1981, s. 117. 
690 İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 281, 282. 
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bu sanat için bir kabiliyet verdikten sonra şu sekiz şeye ihtiyaç 

duyar”;691 

- Arap dilinde sarf nahiv ilmini bilmelidir. 

- Dil bilgisine sahip olmalıdır. Şöyle ki, fasih ve garip (kullanımı 

pek az) kelimelere vakıf olup, garip ve hoş olmayan kelimelerden 

kaçınmalıdır.  

- Arapların atasözlerini, savaşlarını, toplumsal olayların 

gerçekleştiği durumları bilmelidir. 

- Bu sanat dalıyla ilgili önceki âlimlerin yazdığı şiir ve nesir türü 

kitaplarına muttali olup, bunların birçoğunu hafızasında tutmalıdır. 

- İmamet, hukuk ve idare gibi devlet idaresiyle ilgili alanlarda 

bilgi sahibi olmalıdır. 

- Kur’ân-Kerim’i ezberleyip bununla ilgili bolca alıştırmalar 

yapmalı ve kelamını bununla yapılandırmalıdır. 

- Hz. Peygamberden gelen haberleri ezberleyip bunu bolca 

kullanmalı ve kelamını bununla süslemelidir. 

- Şiirin nazmıyla ilgili; aruz ve kafiye gibi şiir ve şiir ölçüsü 

konularında bilgi sahibi olmalıdır. 

6.5. İbn Ebî İsba‘ın Edebî Tenkitteki Konumu 

Yukarıda, âlimlerin bir tenkitçide bulunması gerek özelliğinden 

bahseden görüşlerini aktardık. Bu bilgiler ışığında, İbn Ebî İsba‘ın bu 

özelliklerden hangisine ve ne şekilde sahip olduğunu tahlil etmeye 

 
691 Ziyâüddîn İbn Esîr, el-Meṡelü’s-sâ’ir, I, s. 57, 58. 
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çalışacağız. Böylece, İbn Ebî İsba‘ın tenkit konusundaki yerini 

anlamamız mümkün olacaktır. 

6.5.1. Arap Dilindeki Mahareti 

Dil, bir tenkitçi için vazgeçilmez ayırt edici bir özelliktir. Tenkitçinin 

sahip olacağı derin ve geniş bir dilbilgisi, büyük bir önem taşımaktadır. 

Çünkü kişi bu bilgi sayesinde farklı ve geniş manalara yönelebilir. Bu 

dilbilgisi, sarf ve nahiv gibi Arap dilinin kapsadığı bütün ilimleri 

içermektedir. 

İbn Ebî İsba‘ın dil konusuna verdiği önemi eserlerinde 

görebilmekteyiz. Onun dil konusunda, bir dilci kadar bilgi ve birikime 

sahip olduğuna şahit olmaktayız. İbn Ebî İsba‘ın A‘şâ’nın aşağıdaki 

beytini yorumlaması buna bir örnektir. 

َب َهَاَواخَْ َكْيَماَي َسبَّ تَاَرَأَدَْراَعهَ   

“Onlarla (zırhlarla) sövmemek için zırhlarını seçti.” 

İbn Ebî İsba‘ bu beytin dil tahlilini şöyle yapmıştır: “Kelamda 

kullanılan َْأَدَْراع kelimesi cem-i kıllet’tir (azlık bildiren çoğul). Burada, 

ondan (sayısından) az olan şeyler için kullanılan cem-i kıllet sığasının 

seçilmesi bilinçlidir. Şayet burada cem-i kesret692 (Çoğul bildiren cemi) 

sığası kullanılsaydı bu, manaya mutabık kalmazdı.”693 

 
692 Bunun cem-i kesreti  َْوع   .şeklinde gelir د ر 
693 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 322. 
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Bir başka örnek: 

ْمََوه ْمَ ه  يَار  ْنَد  واَم  يَنََخَرج  أ ل وفَ أَلَْمَتََرَإ لَىَالَّذ   

“Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri 

görmedin mi?” (el-Bakara 2/243). 

İbn Ebî İsba‘ yukarıdaki ayeti şöyle tahlil etmiştir: “Ayette geçen “  أ ل وفَ 

” (binlerce) kelimesinden kast edilen sayı; kimine göre dört bin, kimine 

göre ise otuz bindir. Fakat âlimler ikinci rivayetin daha isabetli 

olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü burada kullanılan  َأ ل وف kelimesi cem-

i kesret (Çoğul bildiren cemi) sığasındadır. Eğer birinci rivayet doğru 

olmuş olsaydı burada آَلفا kelimesi kullanılırdı.”694 

İbn Ebî İsba‘ konuyla ilgili olarak, mübalağa ismi fail vezinlerini 

eleştirenlere cevap vermiş, bunların Kur’ân-ı Kerîm’de  َابَ  – َغفَّار  – تَوَّ

يمَ  -gibi birçok örneğinin var olduğunu ifade etmiştir. ( Tâhâ 20/82, el َرح 

Hucurât 49/12, el-Mâide 5/116 ve el-Burûc 85/16). Dolayısıyla, bunun 

kelamda vaki olmasının bir kusur veya ayıp görülemeyeceğini 

vurgulamıştır.695 

Diğer bir örnek: 

َاْلَخب يرَ  يف  َاْلَْبَصاَرََوه َوَاللَّط  ك  ََوه َوَي دْر  اْلَْبَصار  ك هَ   َلَت دْر 

 
694 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 322. 
695 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 150, 151. 



269 | Mustafa İBİŞ                            EDEBİ TENKİT VE İBN EBÎ İSBA 

 

 

“Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder. O en ince 

şeyleri (latif) bilir ve her şeyden haberdardır.” (el-En’âm 6/103). 

İbn Ebî İsba‘ın dil konusunda tahlile tabi tuttuğu örneklerden birisi yine 

yukarıdaki ayettir. O, bu ayeti şöyle açıklamıştır: “Yüce Allah ilk etapta 

gözlerin kendisini idrak edemeyeceğini söylemiş, daha sonra ise, latif 

olduğunu ifade etmiştir. Gözler, zaten latif olan şeyleri idrak edemez. 

Çünkü gözler renk ve cisimlerin ana cevherini değil de, ancak bunların 

arazlarını idrak edebilmektedir. Allah’ın, onları idrak ettiğini ifade 

ettikten sonra, zatına ait “her şeyden haberdardır” kemal sıfatıyla da 

bunu pekiştirmiştir.”696  

6.5.2. Tarihi Olayları Ele Alması 

Tarihi olay ve vakaları bilmek bir şiiri veya yazıyı anlamak için önemli 

bir sebeptir. Eleştirmen, görüşlerini bu olaylar çerçevesinde 

şekillendirir. Aynı şekilde, olayları anlatan insanların görüşlerine 

muttali olmak veya onlarla görüşüp, fikir teatisinde bulunmak 

önemlidir. Aksi takdirde serdedilen görüşler farazi yorumlardan öteye 

geçemeyecektir. 

İbn Ebî İsba‘ eserlerinde çokça kıssalar zikretmiş ve bu konuda birçok 

kişinin görüşünü aktarmıştır. Örneğin, İbn Ebî İsba‘ın; falan kimseden 

hikâye olunur, hitap edilen kimseden rivayet edilir, İbn Mes‘ûd’den 

şöyle rivayet olunur, Hz. Ali Muaviye’ye gönderdiği yazıda ona şöyle 

 
696 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 363. 
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cevap vermiştir, gibi ifadeleri onun olaylara olan hâkimiyetini ortaya 

koymaktadır.697 

İbn Ebî İsba‘ tenkit sanatı içindeki sıdk (doğru haber) ve kizb (yalan 

haber) konularıyla ilgili şunları dile getirmiştir: “Rivayet edilir ki, 

Haruriye’den698 İmran b. Hattân’ın hanımı bir gün ona: Sen, şiirinde 

yalan söylemeyeceğine dair Allah’a söz vermiştin. Öyleyse nasıl şu 

sözleri söylersin: 

ْنَأ َسامْهَ َثَوَْ ٍرَكاَنَأَْشَجَعَم  بن  نَاَكََمْجَزَءةَ   فَه 

“Mecze’e b. Sevr, 

Üsâme’den daha cengâverdir.” 

İmran b. Hattân ise, ona şu cevabı verir: Bu adam, şehri tek başına 

fethetmiştir. Ben bunun gibi bir şehri tek başına fetheden başka bir 

adam duymadım.”699 

İbn Ebî İsba‘, “el-Hezl el-lezî yurâdu bihi’l-ciddu” (ciddiyet kastedilen 

şaka) adlı bedî‘ sanatı konusunda şu meseleyi aktarır: “Eş‘ab b. Cübeyr, 

şehrin ileri gelenlerden birinin hazırladığı sünnet merasimindeki 

yemeğe iştirak eder. Davet sahibi ise cimri biridir. İnsanlar üç gün bu 

ziyafet için bir araya toplanırlar. Sofrada insanlara kızartılmış oğlak eti 

ikram edilir. Fakat insanlar bu adamın cimri biri olduğunu 

 
697 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 117, 118, 140, 205, 380; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 343. 
698 Meşhur Harici mezheplerden biridir. 
699 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 149, 150. 
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bildiklerinden ete el uzatamazlar. Eş‘ab ise her seferinde orada bulunur 

ve bu eti görür. Üçüncü günde şöyle der: Eğer bu oğlak kesildikten ve 

pişirildikten sonra kesilmeden öncesinden daha fazla yaşarsa, bu 

adamın hanımı buna boş olsun.”700 

İbn Ebî İsba‘ işaret konusu içinde değerlendirdiği lahn ve vahiy 

konusunu bir hikâyeyle şöyle anlatır: “Rivayet edilir ki, Bel‘anber’den 

bir adam Bekr b. Vâil kabilesine esir düşer. Adam bu durumu biriyle 

kabilesine haber etmek ister. Bekr b. Vâil kabilesi ise, bu kavimle savaş 

hazırlığında olup onları ürkütmek istemediğinden, elçi gönderme işinin 

onların huzurunda gerçekleşmesini ister. Bunun için elçi olarak bir 

köleyi çağırırlar. Bu adam elçi göndermek istediği adama sorar: Sen 

akıllı birisin değil mi? Elçi: Elbette ben akıllı biriyim. Adam geceye 

işaret edip: bu nedir? Elçi: Bu gecedir. Adam: Tamam sen akıllı birisin. 

Adam avucunu kumla doldurup: Burada kaç adet var. Elçi: bilemem, 

çok vardır. Adam: yıldızlar mı yoksa ateşler mi daha çok? Elçi: ikisi de 

çoktur. Adam: Sen kavmime varıp onlara selam söyle. Onlara deki, 

falana ikram ediniz, çünkü onun kavmi bana ikramda bulundu. Sonra 

deki, Andızların vakti geldi ve kadınlar bundan şikâyetçi. Onlara söyle, 

kırmızı deveme iyi bakıp hazırlasınlar çünkü uzun süredir ona binmeyi 

ihmal ettiler. Asheb türü deveme de binsinler. Onlara, sizinle beraber 

un ve yağla harmanlanmış hurma yemedim, de. Bu durumu kardeşim 

Hâris’e de haber verin. Elçi gelip, olanları anlatınca, Onlar: Şaşı adam 

delirdi. Onun herhangi bir devesi yoktur. Elçi gelip durumu kardeşine 

de anlatınca, kardeşi, biraderiyle elçi arasında geçen konuşmaları şöyle 

 
700 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 138. 
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izah etmiştir: Kardeşimiz bizi uyarıyor. Onun geceye işaret etmesi, 

bizim gaflet karanlığımızda olduğuna işarettir. Kumdan bahsetmesi de, 

bizim onlarla tekrar savaşacağımızı gösteriyor. Sözü geçen yıldız ve 

ateşler ise düşmanların sayıca çok olduğuna işarettir. Onun andızların 

vakti geldi demesi, düşmanın hazır olduğunu ve yola koyulduğuna 

işarettir. Kadınların şikâyetçi olduğu sözü, savaş için erzaklarını 

doldurduklarını gösteriyor. Kırmızı deveden kastı, çöldür. Uzun süredir 

bineklere binmediniz sözü, makam ve mevkilerinden savaş için sert 

arazilere inmeleri gerektiğine bu uyarıları dikkate alırlarsa selamete 

kavuşacaklarını işaret eder. Harmanlanmış hurma sözü ise, düşmanların 

savaş için türlü malzemeler hazırladıklarına işarettir.701 

İbn Ebî İsba‘ın konuları anlatmak için gösterdiği deliller ile aktardığı 

hikâyelerin sayısı epey fazladır. Onun eserlerine bakan, adeta kendini 

bu olayların içinde bulmaktadır. Bu da bize, İbn Ebî İsba‘ın tarihi olay 

ve haberlere ne derece vakıf olduğunu göstermektedir. 

6.5.3. Öncekilerin Eserlerine Vakıf Olması 

İbn Ebî İsba‘, eski büyük âlimlerin eserlerine vakıf olmuş ve onları 

inceleme fırsatı bulup onlardan bilgiler aktarmıştır. Onun günümüze 

kadar ulaşabilen eserleri, adeta bir kültür hazinesi mesabesindedir. O, 

eski eserlerdeki bilgileri kendi yorumuyla harmanlayıp aktarmıştır. 

Konuları izah etmek ve farklı sanatları ortaya çıkarmak adına, önceki 

âlimlerden birçok beyit aktarmıştır. Bilgisini aktardığı kitapların 

 
701 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 204, 205. 
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bazılarının bugüne dek ulaşamaması, aktardığı bilgileri daha önemli 

hale getirmiştir. Aktardığı beyitlerin bir kısmının başka yerde 

geçmemesi, onu ve eserlerini daha da değerli hale getirmiştir. İbn Ebî 

İsba‘da var olan bu özellikler, bir edebiyatçıda olması gereken sıfatlar 

şartını karşılamaktadır. 

İbn Ebî İsba‘, kendinden önceki eserlere vakıf olmuş ve bu eserlerin 

birçoğunu kitaplarının başında aktarmıştır. İsim vermeden aktardığı 

veya eserlerinin başında zikretmeyip, eser sahibinin simini zikrederek 

nakillerde bulunduğu pek çok kaynağı da mevcuttur. Aynı şekilde, İbn 

Ebî İsba‘ın kendi dönemindeki eser ve şairlere muttali olduğu ve 

onlardan bilgiler aktardığına da şahit olmaktayız. 

İbn Ebî İsba‘ın muttali olup bilgilerini aktardığı kitapların birçoğu 

tenkit sanatıyla ilgilidir. Örneğin, İbn Mu‘tez’ın Bedî‘i, Kudâme b. 

Ca‘fer’in Nakdu’ş-şi‘r’i, Hâtimî’nin Ḥilyetü’l-Muḥâdara’sı, Ebû Hilâl 

el-’Askerî’nin es-Sanâ‘ateyn’i, İbn Raşîk el-Kayravânî’nin el-

‘Umde’si, Rummânî’nin en-Nüket fi’l-i‘câz’ı, Bâkillânî’nin İ‘câzü’l-

Ḳur’ân’ı, Cürcânî’nin Esrârü’l-belâga’sı, Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı bu 

önemli eserlerden bazılarıdır. 

İbn Ebî İsba‘ eski müelliflerin görüş ve yorumlarına değer vermiş, 

bazen bu görüşlere katılmış, bazen de bunları eleştirmiştir. Eski 

müelliflerin görüşlerini birbiriyle kıyaslamış bazen bunlar arasında 

tercihte bulunmuş, bazen de üçüncü bir görüş ortaya atmıştır. Bazen 

isim vererek, bazen de isim vermeden müelliflerin görüşlerini 

eleştirmiştir. Örneğin, onun eleştirisinden nasibini alanlar arasında, 
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Üsâme b. Münkiz ve Âmidî gibi isimler yer alır. Görüşlerini en çok 

beğendiği isimler ise, İbn Mu‘tez ve Kudâme b. Ca‘fer’dir. İbn Ebî 

İsba‘, konuya mutabık şahit getirmeyen âlimleri tenkit etmiş, haksız 

biçimde şair ve âlimleri eleştirenleri ise, savunmuştur.702 

İbn Ebî İsba‘ın eleştirdiği gruplardan biri de müfessirlerdir. İbn Ebî 

İsba‘ bunların verdikleri manaları beğenmemiş ve onlarla tartışmaya 

girmiştir. Bunların ayetlerin sibak ve siyaklarına dikkat etmeden 

yaptıkları yorumları eleştirmiş ve ayetlere yeni manalar verme yoluna 

gitmiştir. İbn Ebî İsba‘ın, cem‘u’l-muhtelife ve’l-mu’telife konularını 

açıklarken aktardığı ayet buna bir örnektir: 

َوَمنَي طَ   َ َّللا  د ودَ  يَنَف يَهاََوذَل َكََت ْلَكَح  ََخال د  نَتَْحت َهاَاْلَْنَهار  َم  يَم  َجنَّاٍتَتَْجر  ْلهَ  ي دْخ  َََوَرس ولَهَ  َّللا  عَ 

َ ينَ اْلفَْوز  ه  َمُّ َعذَاب  نَاًراََخال دًاَف يَهاََولَهَ  ْلهَ  ي دْخ  د ودَهَ  ح  َويَتَعَدََّ َََوَرس ولَهَ  ََّللا  يم ََوَمنَيَْعص  اْلعَظ   

 “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve 

Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde 

ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de 

Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, 

Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı 

bir azap vardır.” (en-Nisâ 4/13-14). 

İbn Ebî İsba‘ bu ayet için yapılan tefsirleri beğenmeyip şu ifadelerde 

bulunmuştur: Bazı müfessirlere göre buradaki ََين  kelimesindeki َخال د 

zamirin çoğul gelmesinin sebebi, Allah’ın emirlerine uyan her kişinin 

bu müjdeye nail olacağıdır. Başka ayette geçen َخال دًا ( el-Cin 72/23) 

 
702 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 91, 369, 370. 
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kelimesindeki zamirin tekil gelmesinin sebebi ise, isyan edene 

uymamak gerektiğini açıklamak içindir. Bazı müfessirler göre ise, 

zamirin çoğul gelmesinin nedeni, kelamın nazmına uygunluk içindir. 

Bu görüş birinciye göre daha isabetli bir görüştür. (İbn Ebî İsba‘, bu 

görüşlerden sonra kendi görüşünü şöyle açıklar:) Birinci kelimedeki 

zamirin çoğul gelmesinin sebebi; dereceleri farklı olsa da, her cennete 

giren orada ebedi kalacağı içindir. Zamirin diğer kelimede tekil 

olmasının nedeni ise, ateş ehli tek bir fırka olmasındandır.703 

İbn Ebî İsba‘ sadece edebiyatçıların eserlerine vakıf olmamıştır. O, 

birçok alandaki ilmi kaynaklara muttali olup, bu konularda görüşler 

bildirmiştir. İbn Ebî İsba‘, astronomi ilmi içinde ele alınan yıldızlardan, 

yörüngelerden ve burçlardan bahsetmiştir. Aynı şekilde meteoroloji 

ilmi içinde işlenen yağmurdan, rüzgârdan ve yıldırımdan bahsetmiştir. 

Ayrıca bu konuları, el-Ḫavâtirü’s-sevâniḥ fî esrâri’l-fevâtiḥ ve el-

Kâfile bi-te’vîli tilke ‘aşeratün kâmile adlı eserinde işlediğini ifade 

etmiştir.704 

İletişimin kısıtlı olduğu bu dönemde, eskilerin yüzleri aşkın eserlerine 

vakıf olmak, basit bir olay şeklinde değerlendirilemez. Aynı şekilde, 

yüzleri aşan şair ve şiirlerine vakıf olup bunları ezberlemek büyük bir 

kabiliyet gerektirir. İbn Ebî İsba‘ yüzlerce kitap ve şiire vakıf olmuş, 

birçok konuyu ilim meclisinde mütalaa etmiş ve bilgileri test etme şansı 

bulmuştur.  

 
703 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 130-131. 
704 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 254. 
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İbn Ebî İsba‘ın Kur’ân’dan deliller getirmesi ve onu tefsir etmesi, onun 

Kur’ân ilimlerinde, önemli bir yere sahip olduğunun delilidir. Nitekim 

İbn Ebî İsba‘ Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserini Kur’ân ilimlerin inceliklerini 

ortaya koyma hedefiyle ele almıştır. Aynı şekilde, el-Ḫavâtirü’s-

sevâniḥ fî esrâri’l-fevâtiḥ ve el-Burhân fî i‘cazi’l-Ḳur’ân adlı eserlerini 

Kur’ân-ı Kerîm’in mucizliğini ve belâgat konusundaki farklı sanatları 

ortaya koymak niyetiyle derlemiştir.  

İbn Ebî İsba‘ Kur’ân bilgisinin yanında, hadis konusunda da yetenekli 

olduğunu ispatlamıştır. Ele aldığı birçok konuyu hadislerden deliller 

getirerek açıklamıştır. İbn Ebî İsba‘, Kütüb-i sitte’de bulunan 

darbımeselleri Kitâbü’l-emsâl adlı eserinde topladığını ifade etmiştir.705 

İbn Ebî İsba‘ aynı şekilde şiir konusunda da birçok bilgi ve birikime 

sahiptir. Eserleri; Cahiliye, İslam ve kendi döneminde derlenen alınan 

şiirlerle doludur. Bunun yanında aktardığı kasidelerle de ilmi birikimini 

ortaya koymuştur. İbn Ebî İsba‘ önceki ve kendi dönemindeki en 

meşhur ve güzel şiirlerini ortaya koymak amacıyla el-Muḫtârâtü’l-

fâiḳa mine’l-eş‘âri’r-râiḳa adlı eseri kaleme almıştır. Aktardığı 

kasideleri ise Kitâabü’l-Emsâl adlı eserinde toplamıştır. Bu eserinde 

Süveyd b. Ebî Kâhîl’in kasidesi, Ebû Züeyb’in mersiyesi, İbn 

Düreyd’in maksüresi, Tüğrâî’nin Lamiyyetü’l-‘Acem’inde bulunan 

darbımeselleri ele almıştır. Aynı şekilde eserlerinde, Ebû Nüvâs, Ebû 

 
705 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219. 
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Temmâm, Buhtürî, İbn Rûmmî ve Mütenebbî gibi Muvelledun şairlerin 

şiirlerindeki darbımeselleri de zikretmiştir.706 

6.6. İbn Ebî İsba‘da Tenkit Metodolojisi 

Tenkit metodu, tenkitçinin edebi metinleri açıklarken veya 

biçimlendirirken izlediği yol veya yollardır. 

Her tenkitçi, tenkit ettiği metinler için metot veya metotlar uygular. 

Bazen bu metodun farklılığı metnin yapısıyla, bazen de tenkitçinin 

tabiatıyla ilgilidir. Nitekim İbn Ebî İsba‘ da bu konuda birçok metot 

uygulamıştır. İbn Ebî İsba‘ın bu değişik metotlarını, bu bölümün 

ilerleyen kısımlarında ele alacağız. 

Tenkit sanat tarihinin, cahiliye dönemine kadar uzandığını açıklamıştık. 

O dönemde uygulanan metotlar fıtri olup, tahlil ve biçimden uzak basit 

metotlardır. Bu itibarla, o dönemde gelişmiş bir metottan bahsetmek 

mümkün değildir. Fakat asırların geçmesiyle bu metotlar gelişmiş ve 

giderek olgunluk kazanmaya başlamıştır. Fikirlerin neşvü nema 

bulmasıyla metotlar kendiliğinden ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçek 

anlamda tenkit metotları hicri dördüncü yüzyıla tekabül eder. 

Edebi tenkitçiler, tenkit için farklı metotlar kullanmışlardır. Bu farklı 

metotlar müelliflerin kültürel birikimleriyle alakalıdır. Böyle olunca, 

her müellifin bu konuda bir metodu oluşmaya başlamıştır. Önceki 

devirlerde bu metotlar uygulansa da, bunların belli bir metotla takip 

 
706 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 87, 88.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 219. 
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edildiği zikredilmemiştir. Daha sonra gelen âlimler, eskilerin eleştiri 

metotlarını belli kategorilere ayırmışlardır. 

Âmidî el-Müvâazene adlı eserinde müvâzene metodunu uygulamıştır. 

Bişr b. Mu‘temir ise sahife’sinde psikolojik, dilsel ve sanatsal 

metotların izlerini görmekteyiz.707 İbn Sellâm el-Cumahî şairleri 

sınıflara ayırırken, tarihi sıralama metodunu uygulamıştır.708 Müberred 

el-Kâmil adlı eserinde tefsir metodunu, Kâdî Cürcânî el-Vesâta 

eserinde psikoloji, dil, tarih ve sanatsal metotları, İbn Esîr el-Meselü’s-

sâir adlı eserinde psikolojik, dilsel ve sanatsal metotları, İbn Tabâtabâ, 

Câhiz ve İbn Kuteybe gibi pek çok âlim ise, farklı metotlar 

kullanmıştır.709 

İbn Ebî İsba‘ın eserlerine baktığımızda genel anlamda eski âlimlerin 

yolunu takip ettiğini görmekteyiz. Onun tenkit konusunda, birden çok 

metot uyguladığını söyleyebiliriz. Bunları sırasıyla şöyle sayabiliriz: 

6.6.1. Karşılaştırma Metodu 

Tenkitteki edebi karşılaştırma metodun izleri Cahiliye dönemine dek 

uzanır. Bu, farklı edebi sanatların üstünlüklerini belirlerken, kullanılan 

en önemli tenkit metodudur. Bunun sayesinde edebiyatın kökenini, 

dönemini ve söyleyenleri birbirinden ayırmak mümkündür. Yine 

 
707 Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, s. 135, 136. 
708 Münîr Sultân, İbn Sellâm ve tabaḳâtü’ş-şu‘arâ, Menşeetü’l-Ma‘ârif, I, bs. 2, 

İskenderiye, 1986, s. 213-215. 
709 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 19.  
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bununla, şairlerin mertebelerini ve meşreplerini ve kelamın iyisini 

kötüsünden, kuvvetlisini zayıfından ayırmak mümkündür.710 

Karşılaştırma metoduna verilen örnekler bu metodun ilk dönemlerden 

itibaren var olduğunu göstermektedir. Nâbiga ez-Zübyânî’nin, Hassân 

b. Sâbit ve Hansâ’ın şiirlerini karşılaştırması ile Ümmü Cündeb’in, 

İmruülkays ile ‘Alkama’nin şiirlerini karşılaştırması, bu metodun ilk 

örnekleri arasındadır.711 

İlk zamanlar basit ve sade olan bu metot, gün geçtikçe gelişmiş ve İslam 

dininin yayılmasıyla zirveye ulaşmıştır. Bu metodun şekillenmesinde 

Kur’ân-ı Kerîm, Hadis-i Şerif ve Hz. Peygamberin şair ve hatipleri 

büyük rol oynamıştır.712 

Hz. Ali’nin, kabileler arasında ortaya çıkan, “en üstün Arap şairi”, 

tartışmalara verdiği şu cevap: Bütün şairleriniz güzel söylemiştir. Şayet 

bunlar aynı zamanda, aynı gayeyle, aynı meşreple bir araya gelip 

şiirlerini söyleselerdi, o zaman hangisinin üstün olduğunu bilirdik. (Bu 

mümkün olmadığından) Hepsi, sözünü en doğru ve en isabetli 

söylemiştir.713 Bu metodun temel kaidelerini ortaya koymak açısından 

önemlidir. 

 
710 Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 19. 
711 Ebû Ferec el-İsfahânî, Kitâbü’l-egânî, IX, s. 254. 
712 Ahmed Şâyib, Uṣûlu’n-naḳdi’l-edebî, Mektebetü’n-Naḥḍa el-Mısriyye, bs. 10,  
Kahire, 1994, s. 281. 
713 Ebû Ferec el-İsfahânî, Kitâbü’l-egânî, XVI, s. 260. 
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Emevi döneminde bu metot büyük bir gelişme göstermiştir. Bu 

dönemde edebiyat sahası genişlemiş, Cerîr, Ferazdak ve Ahtal gibi pek 

çok büyük şairin ortaya çıkmasıyla bu metot gelişmiştir. 714 Abbasi 

döneminde ise, bu metot iyice somut hale gelmiştir. Bu dönemde; 

şairler, şiirler ve nesirler arasında yapılan karşılaştırma metotlarına 

sıkça rastlanmaktadır.715 

Önceki dönemlerde görülen basit karşılaştırma metodu, Âmidî’den 

itibaren belli usûl ve kaidelere ulaşmıştır. Âmidî bu metodu, Ebû 

Temmâm ve Buhtürî arasında uygulamıştır. Onun kullandığı bu 

metodun, o dönemden hicri dördüncü döneme kadar, en bilimsel metot 

olduğu ifade edilmiştir. Daha önce görülen bu metot, basit ve sübjektif 

iken Âmidî ile beraber daha dakik şekilde işlenmiş ve objektif seviyeye 

ulaşmıştır.716 

Karşılaştırma metodu şiir, nesir ve şairler gibi birçok yerde ve konuda 

uygulanmıştır. Nitekim İbn Ebî İsba‘ın pek çok konuda bu metodu 

uyguladığını ele alacağız. Aynı şekilde bu metot, farklı hedefler 

çerçevesinde, birçok değişik alanlardaki ilimlerde işlenmiştir. Örneğin 

nahiv, dil ve belâgatın birçok konularında karşılaştırma sanatına 

 
714 Tâhâ Ahmed İbrahim, Târîḫü’n-naḳdi’l-edebî ‘inde’l-‘Arab-mine’l-‘aṣri’l-câhilî 
ila’l-ḳarni’r-râb‘ el-hicrî, Dârü’l-Hikme, Lübnan, Beyrut, t.y., s. 43; Ahmed Şâyib, 
Uṣûlu’n-naḳd, s. 281. 
715 Ahmed Şâyib, Uṣûlu’n-naḳd, s. 281. 
716 Muhammed Mendûr, en-Naḳdü’l-menhecî ‘inde’l-‘Arab, Dâru Naḥḍa, Mısır, 1996, 

s. 355. 
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rastlamaktayız. Bu, müellifin konuyu ele alış tarzı ve uzmanlığı ile 

ilgilidir.717 

Karşılaştırma metodunu önemli kılan durumlardan birisi, bunun sirkat 

konusuyla olan ilişkisidir. Çünkü aynı konuda iki kişi tarafından 

söylenen benzer şiirlerde karşılaştırma yapılıp, bunlardan biri diğerine 

tercih edilmektedir. Bu tercih, kelamdaki lafız veya mana sirkatinin 

varlığını ortaya koymaktadır.718 İbn Ebî İsba‘ın çalışmalarında Bu tür 

karşılaştırmaları sıkça görebilmekteyiz. İbn Ebî İsba‘ karşılaştırma 

konusunu muvâzene ve tanzîr konusunda işlemiştir.  O, bu metodunu 

mukârane, mufâzale ve mukâyese gibi değişik lafızlarla ifade 

etmiştir.719 

İbn Ebî İsba‘ın belâgat konularını ele aldığı Taḥrîrü’t-taḥbîr ve 

Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserleri tenkit ilmi açısından önemli bir yere 

sahiptir. Denilebilir ki, bu eserlerin en önemli konusunu tenkit 

oluşturmaktadır. Yine bu metotların içinde en çok karşılaştırma 

metoduna önem verip uygulamıştır. İbn Ebî İsba‘, şiirler, şiir ile ayet ve 

şiirle hadis arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Yine bazı kere kendi 

şiiriyle başkasına ait şiirler arasında karşılaştırmalar yapmış ve kendi 

şiirinde öne çıkan üstünlükleri dile getirmiştir. 

İbn Ebî İsba‘, karşılaştırma metodunda önceki âlimlerin yolunu takip 

etmiştir. Önceki âlimlerin yaptığı gibi, bu yöntemi uyguladığı kimi 

 
717 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 166, 167. 
718 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 168. 
719 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 95, 96, 238. 
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yerde bunu bir sebebe bağlamış, kimi yerlerde ise herhangi bir sebebe 

bağlamamış veya bağlama ihtiyacı hissetmemiştir. Fakat şunu 

söyleyebiliriz ki, kullandığı metot objektif olup; önce metnin zahirini 

tahlil etmiş daha sonra ise bunu açıklamış ve ondan hükümler çıkarma 

yoluna gitmiştir. 

İbn Ebî İsba‘dan önceki tenkitçiler, anlamlar arasında karşılaştırma 

yapar ve birini üstün kılarlardı. Örneğin, Âmidî, Ebû Temmâm ve 

Buhtürî’nin sözlerini karşılaştırırken şöyle der: “İkisinin şiirlerini 

karşılaştırırım. Eğer her ikisi vezin, kafiye ve i‘rab konusunda eşitseler 

bu sefer manaya bakarım…”720 Fakat İbn Ebî İsba‘, metinlerin 

anlamlarını karşılaştırmada, önemli ve farklı bir yol daha uygulamıştır. 

O, mütekaddimin tenkitçilerden farklı olarak, İbn Esîr’den etkilenerek 

geliştirdiği zıt ve farklı anlamlar arasındaki karşılaştırma metodudur. 

Örneğin, tanzîr konusunu şöyle tarif eder: “Tanzîr, kişinin, söylenen iki 

kelama bakmasıdır. Bu iki kelam ya manasında ittifak edilendir veya 

manaları birbirinden ayrı olandır. Böylece birinin diğerine üstünlüğü 

ortaya çıkar.”721 

İbn Ebî İsba‘a göre karşılaştırma metodu şiir, nesir, Kur’ân ve hadis 

gibi pek çok konuda gerçekleşebilir. Aşağıda İbn Ebî İsba‘ın 

karşılaştırma metodunu uyguladığı konuları ele alacağız. 

 
720 Âmidî, el-Müvâzene, s. 54. 
721 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 288, 299.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 238. 
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6.6.1.1. Şiirler Arasında Karşılaştırma 

Karşılaştırma metodu tüm metinlerde işlense de, bu metot özellikle şiir 

ve şairler arasında uygulanmıştır. Karşılaştırma metodu konuya ve 

maksada uygun şekilde ele alınmıştır. Örneğin, bazen bu karşılaştırma 

ilk dönemin dört şairi olan İmruülkays, Züheyr, Nâbiga ve A‘şâ ile ilk 

dönem Müslüman şairler Cerîr, Ferazdak ve Ahtal arasında yapılmış, 

Bazen de bu metot hedeflenen gaye çerçevesinde şiir ve kasideler 

arasında cereyan etmiştir.722 

İbn Ebî İsba‘ karşılaştırma metodunu genellikle şiirde uygulamıştır. 

Onun bu metodunun örnekleri diğer eserlerinde görülse de, buna en çok 

Tahrîru’t-tahbîr adlı eserinde rastlamaktayız. Burada, İbn Ebî İsba‘ın 

kendi beytiyle İbn Rûmî’nin beytini nasıl karşılaştırdığına bir örnek 

vereceğiz. Bu örnek, onun bu konudaki görüşlerini ve metodunu ortaya 

koyması açısından önemlidir. 

İbn Rûmî’nin: 

ََمْسد ودٍَ ن  يَغْير  َم  ْنَفَم َاْلَحال  يب ك مَْ لك  اَيَر  يََعمَّ فَم  دَادَ  الس    َسدََّ

“Hatalarınız için kilit vuruldu ağzıma. 

Fakat hal diline, nasıl gem vurulsun?” 

 
722 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 174, 175. 
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İbn Ebî İsba‘, aktardığı bu beytin devamında hem lafzen hem de manen 

buna uygun şu mısraları söylemiştir: 

ق َي ٍرََعْنََمْنط  قَص   َم  وَرت ي أَْهَجىَل ك ل   ََضر  اَل َسان  َأَمَّ  َهْبن يََسَكتُّ

“Farzet ki! Sustum. 

Fakat hal dilim, aklıma yatmayan her noksanı hicvetmeyecek mi?”723 

İbn Ebî İsba‘ bu iki beyti karşılaştırırken şunları der: “İbn Rûmî’nin bu 

beyti, on dört edebi sanatı içermektedir. Bunlar; tecnîs, tefsir, istidrâk, 

istiare, tasdîr, temsil, müsâvât, i’tilâf, irdâf, iftinân, ta‘lîk, idmâc, 

ta‘attuf ve tehzîb sanatlarıdır. Fakat benim söylediğim beyit ise, on yedi 

edebi sanat içermektedir. Bunlar; mütâbaka, istiare, mübalağa, tefsir, 

temkin, müsavât, i’tilâf, îcâz, insicâm, îzâh, hüsnü’l-beyân, tehzîb, 

hüsnü’l-ittibâ‘, ibdâ‘, terşîh, mezhebü’l-kelâmî ve tekmîl 

sanatlarıdır.”724 

İbn Ebî İsba‘ın, müvâzene konusunu işlerken dikkat çeken bir yönü de, 

onun kısa lafızlarla daha çok anlam kastetmeyi hedeflemesidir. Onun 

bu yöntemi, kimi âlimler tarafından eleştirilmiştir. İbn Ebî İsba‘a 

yöneltilen bu eleştiri, onun îcâz konusunda değindiği görüşleridir. Ona 

göre, lafız, cümle ve terkipler ne kadar kısa olursa o derece üstün 

olduğunu gösterir. Onun, lafzın kısalığını önceleyen bu görüşlerinin, bir 

 
723 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 483. 
724 Edebiyatçımız bu sanat türlerinin nasıl oluştuğunu teker teker açıklamıştır. Konuyu 
çok fazla uzatmamak adına biz burada onları zikretmedik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 483, 484. 
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ölçü olamayacağı ifade edilmiştir. Fakat İbn Ebî İsba‘ın, lafızlarda 

yapılacak bu îcâz’ın manaya halel getirmemesi şartıyla olduğunu 

varsayması uzak bir ihtimal değildir. Dolayısıyla, böyle bir eleştirinin 

çok makul olamayacağı aşikârdır.725 

İbn Ebî İsba‘ın karşılaştırmada takip ettiği yöntemlerden birisi de 

beyitler arasında tahlil yapmadan ve sebep göstermeden birini diğerine 

tercih etmesidir. İbn Ebî İsba‘ın takip ettiği diğer bir yöntemi de, önceki 

iki yolun ortasıdır. Bu da, kelamı ne birincisi gibi tafsilatlı açıklamakta 

ne de ikincisi gibi hiçbir delil ve sebep göstermeden birini tercih 

etmektedir. Karşılaştırma yaptığı şeyler için kısa lafızlar kullanmış 

veya nedenlerini kısaca belirtmiştir. 

6.6.1.2. Kur’ân-ı Kerim Ayetleri Arasında Karşılaştırma 

Kur’ân ayetlerinin birbirleriyle karşılaştırılması hassas bir konu olup, 

konu âlimler arasında ihtilafa sebep olmuştur. İlk dönemlerde, 

Kur’ân’ın icazıyla ilgili ele alınan eserlerde, ayetler arasında 

karşılaştırma fikrine rastlanmamaktadır. Çünkü ilk dönem âlimleri, 

Kur’ân’daki ayetlerin tümünün icazına inanırlardı. Onlar, bir ayeti 

diğerine tercih etmeyi uygun görmediklerinden ayetler arasında 

karşılaştırma yapmaktan kaçınmışlardır. 

İlk dönem âlimleri içinde, ayetler arasında karşılaştırma fikrine en 

yakın olan görüş, Bâkillanî’nin görüşüdür. Bâkillânî bu konuda şunları 

 
725 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 183, 184; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 179-199.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 459-470. 
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belirtir: “Kur’ân okuyan kimsenin bunun icazına vakıf olabilmesi için 

sûrelere, ayetlere, fasılalara, ayet sonlarına ve başlarına ve bunların 

kesişim noktalarına bakması ve ayrıca ayetlerin konu ve içeriğini 

tefekkür etmesi gerekir. Şayet bu ona ağır gelirse, bir sûre veya bazı 

sûrelerle iktifa edebilir.726 Onun bu görüşleri, ayetler arasında 

karşılaştırma fikrine itiraz etmediği yorumlarına sebep olmuştur.727 

Abdülkâhir el-Cürcâni Kur’ân’ın icazını ispat etmek için ayetler 

arasında bazı karşılaştırma metotları uygulamıştır.728  Bu metodu, 

Fahreddîn er-Râzî’nin Râvendî’ye reddiyeler verirken, ayetler 

arasındaki çelişkiyi reddeden görüşlerinde, görebilmek mümkündür.729 

Ayetler arasındaki karşılaştırma metodunu, İbn Ebî İsba‘da sıkça 

görebilmekteyiz. Fakat onun uyguladığı bu metot, daha geniş 

kapsamlıdır. Onun bu görüşleri onu diğer âlimlerden ayırmıştır. İbn Ebî 

İsba‘ın aşağıda verilen ayetlerdeki yorumları, bu görüşlerine açıklık 

getirmektedir. 

يت َ ََوٱلَّذ ىَي م  َوَيَْشف ين  َفَه  ْضت  ََوإ ذَاََمر  ن ىََويَْسق ين  م  ََوٱلَّذ ىَه َوَي ْطع  ين  َوَيَْهد  ن ىَث مَََّأَلَّذ ىََخلَقَن ىَفَه 

ينَ ي ْحي َ َٔت ىَيَْوَمَٱلد   يٓـَ َأَنَيَْغف َرَل ىََخط  َأَْطَمع  ىَٓ ََوٱلَّذ  ين   

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve 

içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak 

 
726 Bâkillânî, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib, İ‘câzü’l-Ḳur’ân, Seyyid Ahmed Sakar, 

bs. 3, Dârü’l-Ma‘ârif, Mısır, 2010, s. 294. 
727 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 188. 
728 Abdülkâhir Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdurrahman, Delâilü’l-i‘câz, thk. 

Mahmûd Muhammed Şâkir, Mektebetü Ḫâncî, Mısır, t.y., s. 288-90, 328, 379. 
729 Fahreddîn er-Râzî, Nihâyetü’l-îcâz, s. 383 ve sonrası. 
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olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı 

bağışlayacağını umduğum yine O’dur.” (eş-Şu‘arâ 26/78-82). 

َالََميَّتََ ج  ََوت ْخر  َنَاْلَمي  ت  َم  َاْلَحيَّ ج  ََوت ْخر  َالنََّهاَرَف يَاللَّْيل  ََوت ول ج  َاللَّْيَلَف يَاْلنََّهار  َ ت ول ج  َنَاْلَحي  َم 

َساٍبَ َح  ََمنَتََشاءَب غَْير  ق   َوتَْرز 

“Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürürsün. 

Diriyi, ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine 

hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i-İmrân 3/27). 

İbn Ebî İsba‘, farklı sûrelerdeki bu ayetleri birbiriyle karşılaştırırken 

şunları söyler: “Bu her iki sûredeki ayetler, birçok edebi sanat 

barındırmaktadır. Fakat ilk ayetlerdeki bedî‘ sanatları, ikinciye göre 

daha fazladır. İlk ayetler; tefvîf730, tenkît731, hüsnü’n-nask732 gibi birçok 

ince manaları içermektedir. Aynı şekilde, bu ayetlerdeki kelimelerin 

anlamı, kökeni ve nazmı diğer ikinci ayetin barındırdığı manalardan ve 

sanatlardan daha fazla ve daha üstündür.”733 

İbn Ebî İsba yukarıda, farklı manalardaki ayetlerin karşılaştırmasını 

yapmıştır. Daha önce İbn Ebî İsba‘ın farklı anlamlı metinleri de 

 
730 Tefvîf: Vezin bakımından denk veya yakın cümlelerde ifade edilen övgü, aşk vb. 
manaların birbiriyle uyumlu olmasıdır. bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 98; İbn 
Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 260. 
731 Tenkît: Kişinin, aynı kapsamda yer alan ve benzer anlamlara gelen nesnelerden 

özellikle birini belli bir amaç ve nükte gereği zikredip ona dikkat çekmesidir. bkz. İbn 
Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 212; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 499. 
732 Hüsnü’n-nask: bir beyit veya ibare içinde yer alan kelime yahut cümlelerin edebî 
zevke uygun biçimde sıralanmasıdır. 
733 Edebiyatçımız bu sanat türlerinin nasıl oluştuğunu teker teker açıklamıştır. Konuyu 
çok fazla uzatmamak adına biz burada onları zikretmedik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 98-100. 
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karşılaştırdığına değinmiştik. O, bu konuda her ne kadar İbn Esîr’den 

esinlense de, bu yöntemin öncüsü sayılmıştır. 

İbn Ebî İsba‘ın farklı anlamlardaki ayet veya metinleri karşılaştırması 

ve birinin diğerine oranla daha fazla anlamlara sahip olduğunu 

söylemesi, eleştiriye sebep olmuştur. Çünkü farklı anlamdaki 

metinlerin konu ve içeriği, söyleyenin kastıyla ve zevkiyle 

şekillenmiştir. Dolayısıyla böyle bir karşılaştırma, yerinde bir 

karşılaştırma değildir. Bu tür bir karşılaştırmanın yersiz olduğu 

görüşüne katılmamak mümkün değildir. İbn Ebî İsba‘a yöneltilen bir 

diğer eleştiri ise, onun karşılaştırmaya tabi tuttuğu ve üstün gördüğü ilk 

ayetler altı, diğeri ise sadece bir ayettir. Altı ayeti bir ayetle 

karşılaştırmanın, doğru olmadığı yorumlarına sebep olmuştur.734 

İbn Ebî İsba‘ın karşılaştırmaya verdiği örneklerden biri de aşağıdaki 

ayetlerdir: 

يََماَءكَ  َاْبلَع   َوق يَلَيَاأَْرض 

“Ey Yer, suyunu çek.” (Hûd 11/44). 

ْحَسانَ  ََواِل  َب اْلعَدْل  ر  ََيَأْم  ََّللاَّ  إ نَّ

“Muhakkak ki Allah size adaleti ve iyiliği emreder…” (en-Nahl 16/90). 

İbn Ebî İsba‘, bu ayetlerin karşılaştırmasını şu ifadelerle dile 

getirmiştir: “Birinci ayet, belâgat açısından ikinciye oranla daha 

 
734 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 190, 191. 
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üstündür. İkinci ayet beliğ olmakla birlikte, belâgatı ve içerdiği manalar 

orta düzeydedir. Dolayısıyla ilk ayetin belâgati ve içerdiği manalar ise 

daha üstündür.735 

6.6.1.3. Kur’ân-ı Kerim ile Şiir Arasında Karşılaştırma 

Kur’ân-ı Kerim ile şiirleri karşılaştırma, Kur’ân’ın Hz. Peygambere 

indirilmesinden itibaren başlamış ve günümüzde de halen devam 

etmektedir. Kur’ân indirildiği dönemde şiir sanatı zirvedeydi. Bununla 

beraber Kur’ân’ın karşısında duramamış ve ona boyun eğmek zorunda 

kalmıştır. Kur’ân, şiiri zirveden alıp ikinci sıraya itelemiştir.736 

Müfessirler, Kur’ân’ı açıklamak istediklerinde, bundaki bazı manaların 

izahında şiirlerden yardım almışlardır. Aynı şekilde dilciler de, tespit 

ettikleri usuller için şiirlerden şahitler getirmişlerdir. Bu konuda İbn 

Abbâs’ın şu sözü bize yol göstermektedir: “Kur’ân’da bir kelime size 

zor gelirse veya onu anlayamazsanız, şiire başvurunuz (orada 

aradığınızı bulursunuz). Çünkü şiir Arapların divanıdır.”737 

İslam’ın ilk yıllarında, Kur’ân’a ve üslubuna karşı bir akım gelişmiştir. 

Bu akımın öncüleri ise din düşmanları ve münafıklardır. İşte böyle bir 

aşamada âlimler, Kur’ân’ın üslup ve nazmının üstünlüğünü ispat etmek 

için şiirlerden deliller getirmişlerdir. 

 
735 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 289. 
736 Muhammed Zağlûl Selâm, Eṡeru’l-Ḳur’ân fî taṭavvuri’n-naḳdi’l-’Arabî ilâ aḫiri’l-
ḳarni’r-râbi’ el-hicrî, Mektebetü’ş-Şebâb, İskenderiye, 1372/1952, s. 194. 
737 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 194. 
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Bâkillânî, Kur’ân’ı şiir ve diğer hitabet metinleriyle karşılaştırmış ve 

Kur’ân’ın bir insan sözü olamayacağını ifade edip, onun üstünlüğünü 

ortaya koymaya çalışmıştır. Arapların en üstün şairi kabul edilen 

İmruülkays’ın şiirlerini ele alıp tahlil etmiş ve bunlardaki hataları ortaya 

koymuştur. Böylece Kur’ân’ın nazmının üstünlüğünü ibraz etmiştir.738 

Cürcânî de şairlerin şiirlerini ele almış; bunların isabet ve hatalarını, 

kuvvet ve zayıflığını ve anlamlarındaki derinlik ve kırılganlığını ortay 

koymuştur. Kur’ân’da ise, böyle bir noksanlığın söz konusu 

olamayacağı ifade etmiştir.739 

İbn Ebî İsba‘ ayetlerle şiirleri karşılaştırarak Kur’ân’ın icazını tespit 

etmeye çalışmıştır. Ona göre Kur’ân’ın icazını ortaya koymanın 

yollarından biri, onu şiir ve diğer edebi sanat dallarıyla 

karşılaştırmaktır. İbn Ebî İsba‘ bu karşılaştırmayı yaparken, genellikle 

diğer karşılaştırmalarda yaptığı gibi bir şiiri zikredip ayetle 

karşılaştırma yoluna gitmemiş ve bunlardaki edebi sanatların tafsilatına 

girip bunları teker teker açıklamamıştır. O, Bazen buradaki edebi 

sanattan kısaca söz etmiş, bazen de bunu okuyucunun inisiyatifine 

bırakmıştır. Bunun sebebinin, okuyanın bunu rahatlıkla fark 

edebileceğine inancından kaynaklandığını söylemek mümkündür.740 

İbn Ebî İsba‘ın bu karşılaştırmaya verdiği örneklerden bazılarını 

aktaralım: 

 
738 Bâkillânî, İ’câzü’l-Ḳur’ân, s. 235, 238. 
739 Abdülkâhir Cürcânî v.dğr., fî i‘câzi’l-Ḳur’ân, s. 117 ve sonrası. 
740 bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 243, 244, 299. 
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ْنَقَْبل َكََوب َ َلَم  َلَإ لَْيَكََوَماَأ ْنز  ن وَنَب َماَأ ْنز  يَنَي ْؤم  َرة َه ْمَي وق ن ونَََوالَّذ  اآلخ   

“Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete 

de kesin inanırlar.” (el-Bakara 2/4). 

Züheyr b. Ebî Sülmâ: 

ْلٍمََماَف يََغٍدََعمَ  نَّن يََعْنَع  َ  َولَك  ََواْْلَْمس  قَْبلَه َوأَْعلَم ََماَف يَاْليَْوم   

“Bugün ve dünde olanı biliyorum. 

Muhakkak ki ben, yarın ne olacağını da biliyorum.” 

İbn Ebî İsba‘ yukarıdaki ayet ile Züheyr’in şiirini karşılaştırmış ve 

ayetin üstünlüğünü ortaya koyma adına şunları zikretmiştir: “Kur’ân, 

müminlerin her üç zaman dilimine ve ahirete olan imanını methetmiştir. 

Böylece, yakîni iman gerçekleşmiştir. Bu da, peygamberi tasdik 

etmenin en güçlü şeklidir. Burada mana en ince ayrıntısında, lafız da en 

yüksek seviyesindedir. Ayet on iki lafızla meramını açıklamakta, şiir 

ise on üç lafızla daha kısıtlı bir manaya delalet etmektedir. Yine beytin 

akışı   ََم ََماَف يََغدٍََوََلَأَْعل  olması gerekirken Züheyr kafiyeye uygunluk için 

beyti yukarıdaki şekilde değiştirmiştir. Bu değişiklik aynı zamanda 

manaya da yansımıştır. Bu ayet ile Züheyr’in şiiri karşılaştırıldığında, 

ayetteki nazım ölçüsün üstünlüğü bariz şekilde ortaya çıkacaktır.”741 

 
741 Edebiyatçımız konuyu tafsilatlı şekilde anlatmaktadır. Konuyu çok fazla 
uzatmamak adına müellifimizin sözlerini özetlemeyi tercih ettik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 70-72. 
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İbn Ebî İsba‘ın diğer örneklerden biri de şudur: 

ْنَك َ ف يَهاَم  َلَهَ  ْنَتَْحت َهاَاْلَْنَهار  يَم  يٍلََوأَْعنَاٍبَتَْجر  ْنَنَخ  م  َجنَّةَ  أََحد ك ْمَأَْنَتَك وَنَلَهَ  َأَيََودَُّ ل  

بََ اْلك  ََوأََصابَهَ  ََولَهَ الثََّمَرات  عَفَاءَ ر  ض  يَّةَ  لَك ْمََذ ر    َ ََّللاَّ َفَاْحتََرقَْتََكذَل َكَي بَي  ن  َنَار  َف يه  فَأََصابََهاَإ ْعَصار 

ونََ َلَعَلَّك ْمَتَتَفَكَّر   اآليَات 

“Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde 

ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir 

bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine 

ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet 

ederek yakıp kül etsin! Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler 

koyuyor.” (el-Bakara 2/266). 

Buhtürî: 

َاْْلَْوتَارَ  يَّةًَبَل  ََمْبر  َاْْلَسـَْ ه م  َبَل  عَطَّفَات  اْلم   َ ي   َكاْلق س 

“(Develer) Bükülmüş yay gibi, 

Sivrilmiş ok gibi, tel gibidirler.” 

İbn Ebî İsba‘, yakarıdaki ayet ile Buhtürî’nin beytini karşılaştırmış ve 

bunları tahlile tabi tutarak şunları ifade etmiştir: “Bu şiire ve ayete 

baktığımızda, Kur’ân’daki nazım ve belâgatın üstünlüğünü açık bir 

şekilde görebilmekteyiz. Buradaki icaz, fesahattir. Şöyle ki, şayet Yüce 

Allah َ َجنَّة sözünden sonra ٍََوأَْعنَاب يٍلَ نَخ  ْنَ  sözlerini getirmeseydi, kelam م 

yeterli olacaktı. Fakat Allah bu cenneti vasıflandırmıştır. Çünkü 
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sıfatlanmayan cennet, normal ağaçlı ve yeşil bahçe anlamına da gelir. 

Daha sonra bunu peş peşe farklı vasıflarla sıfatlandırmıştır.742 

İbn Ebî İsba‘ın eserlerinin birçok yerinde, Kur’ân ile şiiri 

karşılaştırdığına şahit olmaktayız.743 

6.6.1.4. Farklı Karşılaştırmalar 

İbn Ebî İsba‘, karşılaştırma metodunu, yukarıda bahsedilen konulardan 

başka birçok konuda da uygulamıştır. O, Kur’ân ile nesir, hadis ile şiir 

ve nesir ile şiir gibi birçok konuda karşılaştırma yapmıştır. Fakat 

bunların sayıları, yukarıda zikredilen karşılaştırma konularına oranla 

azdır. İbn Ebî İsba‘, Kur’ân ile nesir arasındaki karşılaştırmaya 

aşağıdaki örnek metinleri vermiştir: 

ََحٰيوة َ  َولَك ْمَف يَاْلق َصاص 

“Kısasta sizin için hayat vardır.” (el-Bakara 2/179). 

Arapların sözü: 

ْلقَتْلَ  َأَْنفَىَل   اَْلقَتْل 

“Öldürme, öldürmeyi bertaraf eder.” 

 
742 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 249. 
743 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 96, 238-241; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-
taḥbîr, s. 202. 
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İbn Ebî İsba‘ bu ayet ile Arapların yukarıdaki sözünü karşılaştırmış ve 

şunları dile getirmiştir: “Ayetle diğer söze baktığımızda; Arapların bu 

sözünde, icazdan başka bir edebi sanata rastlamamaktayız. Bununla 

beraber, bu kelam birçok kusuru barındırmaktadır. Ayet ise, îcâz, îzâh, 

işâre, kinâye, tıbâk, hüsnü’l-beyân ve ibdâ‘ gibi pek çok edebi sanatı 

içermektedir.744 

İbn Ebî İsba‘ hadis ve şiir karşılaştırmasına ise aşağıdaki örnekleri 

vermiştir: 

Hz. Peygamber (a.s):  

َب َهاََشعَث يَوََ يََوتَل مُّ َب َهاَأَْمر  َكَتَْهد يَب َهاَقَْلب يََوتَْجَمع  ْند  ْنَع  َإ ن  يَأَْسأَل َكََرْحَمةًَم  َب َهاََاللَّه مَّ ت ْصل ح 

دَ  َب َهاََشاه  يَب َهاََغائ ب يََوتَْرفَع  ب َهاَأ ْلفَت يَوََيََوت َزك   دَُّ ْشد يََوتَر  ن يَب َهاَر  م  ن يَب َهاَََعَمل يََوت ْله  م  تَْعص 

َب َهاََشَرَفََكَراَمت كََ ََوَرْحَمةًَأَنَال  ك ْفر  ن يَإ يَمانًاََويَق ينًاَلَْيَسَبَْعدَهَ  َس وٍءَاللَّه مََّأَْعط  ْنَك ل   ف يَالدُّْنيَاََم 

َرة ََ ََوَعْيشَََواآْلخ  َلَالشَُّهدَاء  ََون ز  َإ ن  يَأَْسأَل َكَاْلفَْوَزَف يَاْلعََطاء  ََوالنَّْصَرََعلَىَاْْلَْعدَاءَ ََاللَّه مَّ السُّعَدَاء   

“Allahım! Senden kalbimi doğru yola iletecek, işlerimi yola koyacak, 

darmadağın olan işlerimi toparlayacak, kayıplarımı düzeltecek, 

şahitlerimi yükseltecek, işlerimi ve amelimi temizleyecek, doğrularda 

bana ilham verecek, bana dost olacak, beni kötü şeylerden koruyacak 

rahmetini istiyorum. Allahım! Bana sonu inkâr olmayan yakini iman, 

dünyada ve ahirette rahmetine nail olacak şerefli keremini ver. 

Allahım!  Senden güçlükten kurtulmayı, şehitlerin mertebesine 

 
744 Edebiyatçımız konuyu tafsilatlı şekilde anlatmaktadır. Konuyu çok fazla 
uzatmamak adına müellifimizin sözlerini özetlemeyi tercih ettik. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 468-469. 
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ulaşmayı, iyilerin yaşadığı bir hayat yaşamayı ve düşmana karşı 

yardımını istiyorum…”745 

Ebû Temmâm: 

اب لَ  َت ْلَكَذَو  َإ َلََّأ نَّ ََها قَنَاَاْلَخط   َإ َلََّأَنَّ تَاَأََوان سَ َمَهاَاْلَوْحش   

“Onun gözleri vahşi hayvanın gözleri gibidir. 

Ancak bu (genç bayan), evcildir. Onun zarafeti (hattı’n746 mızrağı gibi) 

dümdüz mızrak gibidir. Ne var ki şuan o, kaskatı kesilmiş ve 

kurumuştur.”747 

Buhtürî: 

دََْعْنَكََمهَْ اَلَْمَيَج  َربََاَوأَْقدََمَلَمَّ اَلَْمَ  يَجدَْف يَكََمْطَمعاًَفَأَْحَجَمَلَمَّ  

“Sendeki atılma arzusunu bulamayınca çarpışmayı bıraktı. 

Yine sende geri çekilme niyeti bulamayınca da öne atıldı.”748 

 
745 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, el-Câmi‘u’l-kebîr- Süneni’t-Tirmizî-Da‘avât 
3419, IV, thk. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, Dârü’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, 1998, s. 357. 

Edebiyatçımızın aktardığı hadisin metni hadis kitaplarında değişik rivayetlerle 
aktarılmıştır. Biz bu metne en yakın hadisi aktarmayı tercih ettik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 368. 
746 Mızrağıyla meşhur bir beldenin adı. 
747 Ebû Temmâm Habîb b. Evs b. Hâris et-Tâî, Dîvânü Ebî Temmâm, şrh. Hatîb et-
Tebrîzî, thk. Muhammed Abdüh Azâm, 3. Bsk., Dârü’l-Ma‘ârif, Mısır, 1972, s. 156. 
748 Buhtürî, Ebû Ubâde el-Velîd b. Ubeyd b. Yahyâ et-Tâî, I, Dîvânü’l-Buḥtürî, thk. 

Hasan Kâmil Sayrafî, 3. Bsk., Dârü’l-Ma‘ârif, Mısır, 1969, s. 56. 
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İbn Ebî İsba‘ burada, Hz. Peygamberin hadisi ile iki şairin şiirini 

karşılaştırmış ve hadisin sözlerinin daha beliğ olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca, Ebû Temmâm’ın beytinin mana yönünden, Buhtürî’nin ise lafız 

yönünden daha üstün olduğunu bildirmiştir. Hadisin her iki şiirden 

üstün olduğunu şöyle açıklamıştır: “Hadisteki her cümle diğerini takip 

etmektedir. Buradaki her lafzın delaleti başkadır. Aynı şekilde, 

kelimeler sayılamayacak derecede birçok manaya sahiptir. Kelimeler 

hem ahenkli, tatlı ve hoş, hem de kullanımı garip olmayan yaygın 

lafızlardan seçilmiştir. İfadelerdeki manalar ise açık olup, herhangi bir 

suale mahal vermemektedir.749 

İbn Ebî İsba‘a göre hadisler, belâgat yönünden Kur’ân’dan sonra ikinci 

sırada yer almaktadır. Onun hadisler konusundaki bu görüşü, birçok 

âlimin görüşüyle paralellik arz ettiğini söyleyebiliriz.750 

6.6.2. Sanatsal Metodu 

Sanatsal metot, edebiyatın tabiatına en yakın metottur. Bazıları bunu, 

edebi tenkidin en güzel metodu şeklinde nitelemiştir. Çünkü sanatsal 

metot, birebir metinle irtibatlıdır. Bu metot tenkitçiye sahan genişliği 

 
749 Edebiyatçımız konuyu tafsilatlı şekilde anlatmaktadır. Konuyu çok fazla 
uzatmamak adına müellifimizin sözlerini özetlemeyi tercih ettik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 368-371. 
750 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 204. 
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fırsatı verip, ona değişik kültürel birikimlerinden yaralanma imkânı 

vermektedir.751 

Tenkitçi, sanatsal metot sayesinde, metinlerdeki doğru ile yanlışı, çirkin 

ile güzeli tespit etmektedir. Bununla, metnin lehinde ve aleyhinde 

hüküm söyleme yetkisine sahip hale gelmektedir. Bu vesileyle, edebi 

sanatın vazgeçilmez parçası olan edebi zevke ulaşabilmektedir. Kişi, 

fıtratında var olan bu zevke, ancak sanatsal metotla kavuşmaktadır.752 

Sanatsal metodun yansımalarını İbn Ebî İsba‘da net bir şekilde 

görebilmekteyiz. Çünkü edebi sanat onda en yüksek mertebededir. O, 

şair olmasının yanında, edebiyatta yol gösteren bir mürşit ve edebi sanat 

eleştirmenidir. Sanatsal metodu, onun eserlerinin birçok yerinde 

bulabilmekteyiz. Bunu, en güzel, en iyi, en yüce, en harika en latif gibi 

kelimelerle ifade etmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ herhangi bir konu hakkında hüküm verirken, genellikle 

bunun sebebini tahlil etme yoluna gitmiştir. Güzel gördüğünü övmüş, 

hoşlanmadığını ise uygun bir dille ifade etmiş veya bunun eksik 

yönlerini izah etmiştir.753 Örneğin Ferazdak’ın şu mısralarına çok 

şaşırdığını ifade etmiştir. 

وَنََوََلَيَف وَنَل َجارَ  ر  بَن يَ  ََلَيَْغد  لَهَ  ك لَْيٍبَإ نَّه مَْلَعََنَاِْل   

 
751 Ni’met Rahîm Azâvî, en-Naḳdü’l-luğavî beyne’t-taḥarrur ve’l-cumûd, nşr. Dâru’ş-
Şuûn’ṡ-Ṡeḳâfiyyeti’l-‘Âmme, Bağdat, 1984, s. 5; Seyyid Kutub, en-Naḳdü’l-edebî 
uṣûluh ve menâhicuh, Dâru’ş-Şurûḳ, bs. 8, Kahire, Mısır, 1424/2003, s. 120. 
752 Fethî Ahmed Âmîr, min Ḳaḍâyâ et-turâṡi’l-‘Arabî, s.388. 
753 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 131. 
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َاْْلَْوتَارَ  مَْ َوتَنَام َأَْعي ن ه ْمََعن  ه  َمار  َح  يق   يَْستَْيق ظ وَنَإ لَىَنَه 

“Allah, Benî Küleybe’e lanet etsin! 

Ne bir komşuya vefa, nede hıyanet ederler. 

Eşeklerinin anırmasıyla ( hırsız var endişesiyle) uyanırlar. 

Ama en kargaşa anında da gözleri uykudadır.” 754 

Bunun gibi İbn Ebî İsba‘ birçok yerde değişik şiirleri veya Kur’ân’dan 

ayetlerin tahliline girerek edebi zevkin yoğunluğundan bahsetmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ girift lafızlardan ve anlamı karmaşaya sebep olacak 

sözlerden kaçınmıştır. O, kalbe hitap eden, manası ve lafzı kolay 

ifadeler tercih etmiştir. İbn Ebî İsba‘, söylenen kelamdan etkilendiğini 

ifade etmiş, aynı şekilde dinleyeni de etkilenmeye davet etmiştir. 

6.6.3. Tefsir Metodu 

Tefsir metodu, tenkit metotlarından biri olup, edebi metni tahlil etmeye 

yarar.  Edebi metindeki lafızları ve bunların temellerini ve nasıl 

şekillendiğini inceler. Tefsir metodu, edebi metni yorumlamak, tahlil 

etmek ve bu metnin cüz’î ve küllî anlamlarını izaha kavuşturmada 

 
754 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 113. 



299 | Mustafa İBİŞ                            EDEBİ TENKİT VE İBN EBÎ İSBA 

 

 

önemli bir araçtır. Tenkitçi, bu metodu takip ederek doğru anlamı 

ortaya çıkarır.755 

Tefsir metodu, eski bir metot olup, daha çok Kur’ân’ı doğru anlama ve 

yorumlamayla ilgilenen müfessirler tarafından uygulanmıştır. Bu 

metodu Ferrâ’ (207/822) Me‘âni’l-Ḳur’ân, Ebû ‘Ubeyde (210/825) 

Mecâzu’l-Kur’ân ve İbn Kuteybe (276/889) Te’vîl müşkili’l-Kur’ân 

adlı eserinde uygulamışlardır. Bu eserlerin, dili konu edinen tefsirler 

olmasının nedeni, o dönemde farklı kültürlerle etkileşimi sonucu 

erozyona uğrayan Arap dilini yeniden özgün hale getirmek içindir. 

Çünkü dildeki bu erozyon, Kur’ân’da ki mana ve incelikleri anlamaya 

engel oluşturmuştur. Dil ağırlıklı bu tefsir çalışmaları, dili selamete 

kavuşturmuştur. Fakat zaman geçtikçe dil ağırlıklı bu metodu, yerini 

izah, te’vîl ve belâgat tefsir metoduna bırakmıştır.756 

Tefsirin belâgat usullerini ortaya koyan ve bu konuda müfessirler için 

yol gösteren isim, büyük müfessir Taberî’dir (310/923). Kur’ân’ın 

belağatı konusunu işleyen diğer bir isim de, Zemahşerî’dir. O, özel 

olarak bu konuda bir eser yazmasa da, bu konuyu kendi tefsirinde 

işlemiştir. Onun bu konuda Abdülkâhir el-Cürcânî’den çok fazla 

etkilendiğini söylemek mümkündür. İbn Ebî İsba‘ın da Zemahşerî’den 

etkilendiği söyleyebiliriz. Hatta Muhammed Zağlûl Sellâm, İbn Ebî 

İsba‘ı Zemahşerî’nin öğrencisi kabul etmektedir. Bu itibarla, dolaylı 

 
755 Bedevî Tabâne, Dirâsât fî naḳdi’l-edebi’l-‘Arabî- mine’l-Câhiliyye ilâ nihâyeti’l-
ḳarni’ṡ-ṡâlis, Mektebetü’l-Encülû, bs. 2, Kahire, Mısır, 1373, 1954, s. 245. 
756İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 37;  Sûzân Kâzım, 
Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 29, 30.; Muhammed Zağlûl Selâm, Târîḫü’n-naḳdi’l-‘Arabî 
mine’l-ḳarni’l-ḫâmis ilâ’l-‘âşiri’l-hicrî, Dâru’l-Ma‘ârif, Mısır, t.y., s. 350. 
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olarak İbn Ebî İsba‘ ve Zemahşerî’nin, Abdülkâhir el-Cürcânî’nin 

öğrencisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.757 

İbn Ebî İsba‘ bu metodu şu örnekle ortaya koymaktadır: 

َل َرب  َكََواْنَحرََْنَّاَأَْعَطْينَاَكَاْلَكْوثَرََإ َ فََصل    

“Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik.” (el-Kevser 108/1-

2). 

 İbn Ebî İsba‘ bu ayetle ilgili şu yorumlarda bulunmuştur: “Kevser 

nimeti, bütün verilen nimetlere denktir. Burada şükür, nimetin 

miktarıyla eşdeğerdedir. Bunun için Yüce Allah, Hz. Peygambere 

bedeni ve mali tüm ibadetlerle şükretmesini emretmiştir. Hz. 

Peygamber ise, verilen nimetlere karşılık namaz ve kurbanla emir 

olunmuştur. Namaz ibadeti içinde; kıyam, rükû, ku’ûd, secde, Kur’ân 

okuma, zikir yapma, dünya kelamı konuşmama, nefsini yemek ve 

içmekten alıkoyma, temiz ve huşu içinde olmak gibi, pek çok bâtını ve 

zahiri ibadetler yer alır. Kurban ibadeti ise, hacca gitmek, kurban 

kesmek ve fakiri doyurma gibi, mali içerikli ibadetleri 

kapsamaktadır.758 

İbn Ebî İsba‘ bunun gibi birçok ayetin yorumlamasında tefsir metodunu 

takip etmiştir.759 

 
757 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 39. 
758 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 40, 41. 
759 bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 181-182, 191, 224, 224, 235, 331, 255; İbn 
Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 612-613. 
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6.6.4. Dilsel Metodu 

Dilsel metot, bir metni dil açısından tahlil eden bir tenkit metodudur. 

Dil, metnin temel maddesini teşkil etmektedir. Fotoğrafta renkler, 

oymacılıkta mermerler ve musikide sesler neyse, bir metinde de dil, 

odur. Bu metot sayesinde, bir metnin ilham ve delalet ettikleri ile usul 

ve kaidelere uyup uymadığı ortaya çıkar. Böylece metnin doğrusu 

yanlış olanından, güzeli çirkininden ayrılmış olur.760 

Bir tenkitçinin, dil konusunda, dil ilmi ve teorileriyle beraber geniş bir 

bilgiye sahip olması gerekir. Ancak bununla, metnin tahlilini ve şerhini 

yapabilir, yine bu sayede, lafız ve ibareleri birbiriyle 

irtibatlandırabilir.761 

Dilsel metot yönteminin kökleri, Cahiliye dönemine kadar uzanır. Bu 

yöntem için söylenen, “Araplarda ilk zamanlarda, dilsel ve beyan 

metodu dışında bir tür gelişmemiştir”  sözü, yanlış bir ifade değildir. 

Eski dönem tenkitçileri, bu metotla şairlerin şiirlerinde düştüğü hataları 

tespit etmeye çalışmışlardır. İslami dönemle beraber dilsel metot ivme 

kazanmıştır. Emevi döneminde, edebi metinlerdeki hata ve doğrular bu 

metot sayesinde tespit edilmeye çalışılmıştır.762 Abbasi döneminde ise, 

 
760 Ni’met Rahîm Azâvî, en-Naḳdü’l-luğavî, s. 10-19 
761 Ni’met Rahîm Azâvî, en-Naḳdü’l-luğavî, s. 19 
762 Merzubânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İmrân, el-Muvaşşaḥ fî meâḫiẕi’l-‘ulemâ 
‘alâ’ş-şu‘arâ, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî, Darü’n-Naḥḍa, Mısır, 1965, s. 38, 102. 
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bu metot daha da gelişmiş, şair ve edebiyatçıların takip ettiği tenkit 

metotları içinde ilk sıraya yerleşmiştir.763 

İbn Ebî İsba‘da dilsel metot belirgin haldedir. Onun metinlerde 

kullandığı bu yol, onu birçok edebiyatçıdan ve tenkitçiden ayrıcalıklı 

duruma getirmiştir. İbn Ebî İsba‘ın işâret konusunda Hind b. Ebî 

Hâle’nin Hz. Peygamberi vasıflandıran şu sözleri bu metodun 

örneklerindendir: 

نََ َاْلي ْمنَىَبَاط  َبَقَلَّبََهاََوإ ذَاََحدََّثَا تََّصَلَب َهاَفََضَرَبَب َراَحت ه  َك ل  َهاََوإ ذَاَتَعَجَّ يرَب َكف  ه  إ ْبَهاَمه َََي ش 

 اْلي ْسَرَى

“O bir şeye işaret ettiğinde elinin tamamıyla işaret ederdi. Bir şeye 

şaşırdığında elini ters çevirirdi. Biriyle konuşurken ona yönelir sağ 

elinin ayasını sol başparmağının içine vururdu.”  

İbn Ebî İsba‘ burada, metnin dilsel metodu konusunda, şu 

açıklamalarda bulunmuştur:  “İlk cümlelerde kullanılan  و atıf harfinin 

son cümlede kullanılmayıp, bunun yerine ف atıf harfinin 

kullanılmasının sebebi, ilk cümlelerde herhangi bir sıralamanın 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Son cümlede ise, durum böyle 

değildir. Burada bir sıralama gözetilmiş olup, takip eden bir olay 

anlatılmıştır. ف harfi de takip bildirdiğinden, burada bu harfin 

kullanılması daha münasiptir.764 

 
763 Hind Hüseyin Tâhâ, eş-Şu‘arâ ve naḳdü’ş-şi‘r –Münẕü’l-câhiliyye ḥattâ nihâyeti’l-
ḳarni’r-râbi‘ el-hicrî, Matba‘atü’l-Câmi‘a el-Mustanṣariyye, Bağdat, 1986, s. 81. 
764 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 99, 100.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 201. 
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İbn Ebî İsba‘ dilsel metodu aynı şekilde tevhîm konusunda da 

uygulamıştır. Örnek: 

ونََ  َوإ ْنَي قَات ل وك ْمَي َولُّوك ْمَاْلَدْبَاَرَث مَََّلَي ْنَصر 

“Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra 

kendilerine yardım da edilmez.” (Âl-i İmrân 3/111). 

İbn Ebî İsba‘ bu ayeti hem tefsir, hem de dil açısından tahlil etmiş ve 

dilcilerin bu konudaki görüşlerini isabetli bulmadığını şu sözlerle ifade 

etmiştir: “Burada, zahirde görülen irap türü, meczum olmayan bir şeyin 

meczuma atfıdır. Fakat bu doğru değildir. Çünkü burada amaç, 

Müminleri müjdelemek ve Müslümanlarla savaşıldığı sürece asla ve 

hiçbir zaman yardım olunmayacağını ifade etmek içindir. Şayet atıf, 

meczuma yapılırsa sadece haber vermek anlamında olur ve onların o 

vakitte yardıma uğramayacaklarını bildirir.765 

İbn Ebî İsba‘ın dilsel eleştiri metodunu uyguladığı örneklerden biri de 

aşağıdaki ayettir: 

انتَه واََخْيًراَلَك مَْ  َوَلَتَق ول واَثََلثَةَ 

“...Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, "üçtür" demeyin, 

bundan vazgeçin...” (en-Nisâ 4/171). 

 
765 Edebiyatçımız konuyu tafsilatlı şekilde anlatmaktadır. Konuyu çok fazla 
uzatmamak adına müellifimizin sözlerini özetlemeyi tercih ettik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 132-133; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  350. 
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İbn Ebî İsba‘ müfessirlerin bu ayet için yaptıkları dil tahlillerini 

beğenmemiş ve şunları söylemiştir: “ Müfessirlerin, َ ثََلثَة kelimesini 

hazf edilmiş mübtedanın haberi yapmaları doğru değildir. Bu takdirde 

yalanlama, sadece haberde gerçekleşmiş olur. Doğru olan ise, bunun 

mübtedanın sıfatı olup, haberi ise hazfedilmiş olmasıdır. Takdiri 

şöyledir: َ ثَََلثَة  Bize, üç ilah vardır. Demeyin.”766“  َوََلَتَق ول واَلَنَاَآل َهةَ 

İbn Ebî İsba‘ birçok ayette dilsel tenkit metodunu uygulamıştır.767 Bu 

da, bize İbn Ebî İsba‘ın, dil konusunda ne derece geniş bir bilgiye sahip 

olduğunu göstermektedir. 

6.7. İbn Ebî İsba‘a Göre Tenkit Konuları 

İbn Ebî İsba‘, birçok edebi tenkit konusuna değinmekte veya işaret 

etmektedir. Bu anlamda, tenkit ilmi, birçok konuyu barundırmakta ve 

geniş anlamlar içermektedir. Fakat biz burada, tenkit konularının 

hepsini veya içerdiği bilgilerin tümünü aktarmayacağız. Burada, İbn 

Ebî İsba‘ın özellikle üzerinde durduğu ve farklı görüş beyan ettiği 

konuları ele almaya çalışacağız. Ayrıca, konuları geniş tutup birçok 

konuyu da alt bölümlerde inceleyeceğiz. Ayrıca ele aldığımız konular, 

birçok âlim tarafından farklı biçimde ele alındığından, çalışmamızda 

uyguladığımız tercih ve tasniflerin mazur görüleceğini umuyoruz. 

 
766 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 191. 
767 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  458. 
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6.7.1. Lafız ve Mana 

Tenkit konusunu oluşturan lafız ve mana, eskiden bu yana 

eleştirmenlerin öğretilerinde yerini almıştır. Çalışmamızda, bunun 

tarihi kökenine değinmeyeceğiz. Burada, önemli tenkitçilerin bu 

konudaki görüşlerini aktarıp, bunu nasıl ele aldıklarına değineceğiz.  

Eleştirmenlerden bazıları lafza daha çok önem verirken, bazıları daha 

çok manaya önem vermişlerdir. Bazıları ise lafız ve manayı aynı 

derecede önemli görmüşlerdir. Diğer bir kısım âlimlere göre ise lafzın 

önemi, kelamdaki nazma olan delaleti itibariyledir. Bu görüşe göre de 

aynı şekilde lafız ve mana aynı derecede önemlidir.768 

Tenkitçiler, lafız ve manayı birbirinden farklı nitelendirseler de varmak 

istedikleri hedefleri aynıdır. Bazı tenkitçiler lafzı cesede, manayı ruha 

benzetmiş, bazısı ise, lafzı, defileye çıkan kadına benzetmiştir. Ebû 

Temmâm konuyla ilgili olarak vasiyetinde şöyle der: “Bedenin 

ölçüsüne göre elbise diken terzi gibi, lafız ile mananın arasını uygun 

yap.”769 

İslamiyet döneminde lafız ve mana konusu, Kur’ân’ın lafız ve 

manasının muciz olup olmadığı yönündeki sorular çerçevesinde ele 

 
768 Muhammed Ğanîm Hilâl, en-Naḳdü’l-edebî el-ḥadîs, Dârü’n-Naḥḍa, Mısır, 1997, 
s. 253. 
769 İbn Tabâtabâ, ‘İyâru’ş-şi‘r, s. 11.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  411.; Câhiz, 
el-Beyân ve’t-tebyîn, I, s. 136. 
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alınmıştır. Bu metot, aynı zamanda diğer sanat dallarında da izlenmeye 

çalışılmıştır.770 

Bu konuyu ilk işleyenlerin başında, Bişr b. Mu‘temir (210/825) gelir. 

O, meramını şu sözlerle dile getirir: “Kim güzel (kerim) bir mana 

istiyorsa, ona güzel bir lafız seçsin. Çünkü güzel mananın hakkı güzel 

lafızdır.”771 

Bu konuda en meşhur sözlerden biri Câhiz’indir. O bu konuda şunları 

ifade etmektedir: “Manalar yere saçılmıştır. Acem, Arap, bedevi, köylü 

ve şehirli hepsi onu bilir ve anlar. Fakat burada önemli olan, vezni 

uyumlu yapmak, lafzı da yerinde, kolay ve akıcı seçmektir.772 

Tenkit ilminin önde gelen isimlerden biri de İbn Kuteybe’dir. Onun bu 

konudaki görüşleri, sonraki dönem âlimlerine yol gösterici olmuştur. O, 

şiiri hem lafız hem de mana yönüyle incelemiştir. Onu örnek alanlardan 

isimlerden biri, Kudâme b. Ca‘fer’dir. Kudâme, lafız için, lafzın 

kusurlarını ve güzelliklerini anlatan iki ayrı konuyu ele almıştır. Manayı 

ise, ile ilgili i’tilâfu’l-lafız ma‘a’l-ma‘nâ konusunda incelemiş ve bunu 

müsâvâat, İşâre ve irdâf gibi birçok dallara ayırıp işlemiştir.773 Ebû 

Hilâl el-‘Askerî, İbn Sinân el-Hafâcî, İbn Reşîk el-Kayravânî, 

 
770 Muhammed Mustafâ Haddâra, Müşkiletü’s-sirḳât fi’n-naḳdi’l-‘Arabî- Dirâse 
taḥlîliyye müḳârane, Mektebetü’l-Encülû, Mısır, 1958, s. 195. 
771 Muhammed Haddâra, Müşkiletü’s-sirḳât, 195. 
772 Câhiz, el-Ḥayavân, III, s. 132-133. 
773 Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s.150. 
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Ziyâuddîn İbn Esîr ve İbn Ebî İsba‘ gibi pek çok âlim bu iki ismin açtığı 

bu çığırda yürümüşlerdir.774 

Abdülkâhir el-Cürcânî ise, edebi sanat içermeyen lafızla, bununla 

süslenmiş lafzı birbirinden ayırmıştır. O, bununla ilgili takdim, te’hîr, 

istifhâm ve nefiy gibi birçok konudan bahsetmiştir.775 

Lafız ve mana konusuyla ilgili önemli konulardan biri de, edebi sirkat 

konusudur. Çünkü sirkat, lafız ve mana konusundan türemiştir. Bundan 

neşet eden diğer bir konu ise bedî‘dir. Bedî‘ ve ıstılahları, bu konunun 

esasını teşkil etmektedir.776 

Lafız ve mananın ilgili olduğu önemli konulardan biri de şüphesiz 

“i‘câzü’l-Kur’ân” konusudur. Çünkü her dönem ortaya atılan, 

Kur’ân’ın lafzının ve manasının muciz olup olmadığı tartışmaları, 

bununla ilgili konulardır. Bu konuda Rummânî, Hattâbî, Bâkillânî ve 

İbn Ebî İsba‘ gibi pek çok isim birçok eser kaleme almıştır.777 

İbn Ebî İsba‘ın, lafız ve mana konusunu, iki şekilde ele aldığını 

görmekteyiz. Birincisi, bu konuyu, birebir irtibatlı konularda işlemiştir.  

Özellikle bu konuyu, i’tilâfu’l-lafız ma‘a’l-ma‘nâ, müsâvât, İşaret ve 

irdâf başlıklarında ele almıştır. İkincisi, bunu, diğer konuların içinde ele 

 
774 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 215. 
775Abdülkâhir Cürcânî, Delâilü’l-i‘câz, s. 4, 525. 
776 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 217. 
777 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 217. 
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almıştır. Örneğin, nesir veya şiiri eleştirirken lafız ve mana konusunu 

işlemiştir.778 

İbn Ebî İsba‘, lafız ile manayı birbirinden ayırmamıştır. Müsâvât’ı ele 

alırken yaptığı tarif, onun bunları beraber ele aldığını göstermektedir. 

O, müsâvât’ı şöyle tarif etmiştir: “Müsâvât, lafzın mandan ne noksan 

ne de fazla olacak şekilde denk olmasıdır.” Bu görüşleri, Onun, lafız ve 

manayı kelamın ayrılmaz iki cüzü gördüğünü göstermektedir. İbn Ebî 

İsba‘, eski âlimlerin bu konudaki; lafız beden ise, mana ruhtur sözlerini, 

kendi ifadeleriyle bir kez daha tekrarlamıştır.779 İbn Ebî İsba‘ bazen 

lafız, bazen de mana konusunu ön plana çıkarıp işlemiştir. Fakat çoğu 

zaman lafız ve mana konusunu bir arada işlemiştir. Lafzın ve mananın 

birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu, şu beyitlerinde dile getirmiştir. 

َف يَاْْلَْسحاَرَ  يَاض  َالر   يم   َكنَس 

ثَْلََضْوٍءَالنََّهارَ فََ م  أَْبدَاهَ   

َََ َاْلع قَار   فَاْختَفَىَلَْون َهاَب لَْون 

َلَْفًظاََرق يقًَا يض  ْبَل لقَر   إ ْنتَخ 

َ ََعن  ََشفَّ َرقَّ اْلَمعَان يفَإ ذَاَاللَّْفظَ   

ْسًمَا ج  َجاَجةَ  َالزُّ ثَْلََماََشفَّت   م 

“Şiir için, seher vakti esen esinti gibi, 

Zarif lafızlar seç. 

Lafız ne kadar ince olursa, 

 
778 bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 122.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  24, 

335, 359. 
779 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  407, 408. 
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Gündüz aydınlığı gibi manayı yansıtır. 

Fanus ne kadar şeffaf olursa, 

Karşı cismi o derece güzel yansıtır. (Bunun için, seçilen lafız fanus gibi 

şeffaf ve titizlikle seçilmelidir.)”780 

İbn Ebî İsba‘ın lafız ve manayı tahlil ettiği örneklerinden biri de, 

karşılaştırmas yaptığı şu ayetlerdir. 

ََ ْنَإ ْمَلٍقَنَْحن  ق ك ْمََوإ يَّاه مََْوَلَتَْقت ل واَأَْوََلدَك ْمَم  نَْرز   

“…Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların 

da rızkını veririz…” (el-En’âm 6/151). 

ق ه ْمََوإ يَّاك مَْ َنَْرز   َوَلَتَْقت ل واَأَْوَلدَك ْمََخْشيَةََإ ْمَلٍقَنَْحن 

“…Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; Biz onların da sizin 

de rızkınızı veririz…” (el-İsrâ 17/31). 

İbn Ebî İsba‘ bu ayetleri şöyle tahlil etmiştir: “Yukarıda geçen, “sizin 

de ve onların da rızkını veririz.” İle “onların da sizin de rızkınızı 

veririz.” cümlelerdeki lafız ve manalar aynıdır. Buna rağmen, lafızlar 

yer değiştirmiştir. Bunun sebebi; ilk ayete göre müşrikler çocuklarını, 

fakirlik endişesinden dolayı öldürmektedirler. Onun için ayetin 

devamında “biz sizi rızıklandırırız” yani fakirliğinizi gideririz 

denmiştir. İkinci ayete göre ise, onlar zengin oldukları halde, fakirliğe 

 
780 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  407, 408 
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düşmekten korktuklarından çocuklarını öldürmek istemektedirler. 

Onun için bu ayetin devamında da “biz onları rızıklandırırız” denmiştir. 

Yani mana şudur; zannetmeyin ki siz kendi rızıklarınızla onları 

rızıklandırıyorsunuz, bilakis biz onları rızıklandırıyoruz, tıpkı sizi 

rızıklandırdığımız gibi.781 

Bu iki ayet arasında lafız ve mana yönünden herhangi bir fark yok gibi 

görünse de, İbn Ebî İsba‘ buradaki lafızların manayla olan bağlantısını 

işlemiş ve lafızların değişmesiyle mananın nasıl değiştiğini 

açıklamıştır. İbn Ebî İsba‘, buna benzer birçok yerde lafız ve mana 

tahlilini yapmıştır.782 

İbn Ebî İsba‘, lafız ve manayı tenkit ederken birçok metot izlemiştir. 

Burada, İbn Ebî İsba‘ın ölçü kabul ettiği metotlarını ele alacağız. Onun 

izlediği bu yol, onun ekseriyetle takip ettiğidir. Yoksa bunlardan farklı 

bir metot uygulamamıştır, anlamına gelmemektedir. İbn Ebî İsba‘ın 

lafız ve mana konusunu işlerken izlediği yol, bize onun genel metodu 

hakkında bir fikir verecektir. 

6.7.1.1. Manayı Tenkit Ölçüleri 

Bu çalışmamızda İbn Ebî İsba‘ın manayı eleştirirken takip ettiği 

metotları inceleyeceğiz. Bu metotlar tenkitçiye göre çoğaltılabilse de, 

daha çok İbn Ebî İsba‘ın bu konuyu işlerken ölçü aldığı temel konu 

başlıklarını ele alacağız. Burada hedefimiz, mananın tenkit ölçülerini 

 
781 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 106..; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  561. 
782 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 266.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  562. 
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tespit etmek olmayıp, İbn Ebî İsba‘ın genel görüşünü ortaya koymak 

olacaktır. 

İbn Ebî İsba‘ üç türlü manadan bahsetmiştir: Bedî‘i mana, sanatsal 

mana ve içsel mana. 

İbn Ebî İsba‘a göre bedî‘i mana, cinâs, istiare ve tıbâk gibi bedî‘ sanatı 

türlerinden ibarettir.783 Sanatsal mana, İbn Ebî İsba‘ın tarifiyle, kişinin 

hedeflediği gaye çerçevesinde medih, hiciv, mersiye, fahr ve betimleme 

gibi sanatları ortaya çıkarmaktır.784 İbn Ebî İsba‘ içsel manayı ise, özel 

biçimde ele almamıştır. Fakat tekmîl’i tarif ederken: “Tekmîl, ancak 

içsel ve hedeflenen manalarda olur.” Sözü, İbn Ebî İsba‘ın içsel manayı, 

kişinin hedeflediği manadan bir cüz şeklinde gördüğünü 

söyleyebiliriz.785 

6.7.1.1. (1). Doğru ve Hata 

Doğrudan kasıt, mananın bilinen hakikatlerle örtüşmesidir. Şayet mana 

bu hakikatlerle örtüşmüyorsa, buna hata denir. Bilindiği gibi, birçok 

eleştirmen, şairlerin şiirlerini hata ve doğruluk yönünden eleştiriye tabi 

tutmuşlardır. Örneğin İbn Reşîk “eğâlîtu’ş-şu‘arâ’ ve’r-ruvvât” adlı 

konu başlığında bunu incelemiştir.786 Buna benzer, birçok âlim, 

şiirlerdeki mana konusunu tahlil ve tenkit etmişlerdir. 

 
783 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  362. 
784 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  362. 
785 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  392. 
786 bkz. İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-‘Umde, II, s. 245 ve sonrası. 
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Bu konuyu bizim için önemli kılan sebep, İbn Ebî İsba‘ın bunu 

incelemiş olmasıdır. İbn Ebî İsba‘ bu konuda katı kurallı olduğunu, 

aşağıda geçen Mervân b. Ebî Hafsa’nın Hz. Abbâs hakkındaki 

beyitlerinden anlayabilmekteyiz. Rivayet edilir ki, Hz. Ebubekir Hz. 

Peygamberin sarığını ve kılıcını Hz. Abbâs’a değil de, Hz. Ali’ye verir. 

Buna ikna olmayan Mervan ise, aşağıdaki dizeleri söyler: 

نَذَو يَاْْلَْرَحامَ  ب َم  داًَ د وَنَاْْلَقَار  َحمَّ َم  َثَالنَّبيُّ  يَاَاْبَنَالَّذ يََور 

“Ey Hz. Muhammed’in, yakın akrabasından biri değil de, 

Ona varis olan başka bir adamın oğlu!” 

İbn Ebî İsba‘ konu ile ilgili şunları söyler: “Hz. Peygamber için nasıl 

miras bıraktı denir! Hâlbuki peygamberlerin miras bırakmadığı 

hadislerde açıktır. Öyleyse, miras bırakılmayan şeye, nasıl miras 

olunur. Bunu en iyi bilen kimselerden biri de, Hz. Abbâs’tır. Şayet Hz. 

Peygamber miras bıraksaydı, Hz. Fatma mirastan alıkonulmazdı. Eğer 

miras bırakmamışsa, bu Cahil (Mervân), neden böyle bir şeyi iddia 

eder.”787 

6.7.1.1. (2). Açıklık ve Kapalılık  

Açıklık ve kapalılık önemli tenkit konularından biridir. Eleştirmenler 

daima mananın kapalılıktan uzak olmasını savunmuş ve açık manaları 

kapalı manalara tercih etmişlerdir. Bunun, aynı zamanda edebiyatçının 

 
787 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  336-339. 
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öne çıkan meziyetlerinden biri olduğu ifade edilmiştir. Mana kapalılığı, 

kelamın insicamındaki düğümlenmeden veya terkipteki bozukluktan ve 

bunun şekilsel durumundan kaynaklanan takdim ve tehir gibi 

sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Edebi zevke uygun olmayan ve 

manayı öteleyen şeyler kapalılık sınıfından sayılmıştır.788 

İbn Ebî İsba‘ ve ondan önce ve sonra birçok eleştirmen, bu konuyu ele 

almıştır. İbn Ebî İsba‘ birçok konuda, mananın açık olması gerektiğini 

izah etmiştir. O, “îzâh” konusunda ise, kimsenin değinmediği ikinci bir 

manayı orta çıkarmıştır.  Ona göre îzâh: “Kişinin zahirde karışıklığa 

sebep olacak bir sözü zikrettikten sonra, sözün geri kalanında bunu izah 

etmesidir. Şairin şu sözü buna örnektir789: 

ْلم ََواْلَجْهلَ  ْلم ََواْلح  َاْلَخنَاََواْلع  َك ل ه َ َوق يل  ََوالشَّر  ن يَكَاْلخير  ر   ي ذك  

“İyilik ve kötülüğün tümü seni hatırlatır; 

Hıyanet sözü de, ilim de, hilm de, cehalette (hepsi seni hatırlatır)…” 

Burada şairin hem övgü hem de yergi sözleri, dinleyicinin hüküm 

vermesi açısından, karışıklığa sebebiyet vermektedir. Şair bu karışıklığı 

şu sözlerle gidermek istemiştir: 

هَا َوأَْلقَاَكَفَيََمْحب وب َهاََولََكَاْلفَْضلَ  تَنَز   َهاَم  وه   فَأَْلقَاَكََعْنََمْكر 

 
788 Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 418-419; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 225. 
789 Kitabın asli nüshasında bunun Müslim b. Velîd olduğu kaydedilmiştir. Fakat onun 
divanında böyle bir şiirine rastlanmamıştır. bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  

559. 
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“Seni kötülüklere karşı arındırır ve seni sevgi dolu sözlerle yâd ederiz. 

Sen, tarif edilemez üstünlüğe sahipsin…”790 

İbn Ebî İsba‘ aynı şekilde tefsir ile tavzih konularını birbirinden 

ayırmıştır. Ona göre tefsir, mücmel lafzı açıklayıp tafsil etmek,  tavzih 

ise, problemi izaha kavuşturmaktır.791 

6.7.1.1. (3) Mananın Azlığı ve Çokluğu 

İbn Ebî İsba‘, kelamdaki mana çokluğuna önem vermiş ve bunun, 

edebiyatçının ve kelamın üstünlüğünü koyduğunu ifade etmiştir. 

Geride, karşılaştırma konusunda, metindeki mana çokluğunun, bir 

üstünlük ölçüsü olduğunu açıklamıştık. 

İbn Ebî İsba‘a göre mananın çokluğu, ya mananın lafızlara oranladır. 

Yani az lafızla birçok manayı kastetmektir. Ya da mananın çokluğu 

barındırdığı belâgat sanatlarıyladır. İbn Ebî İsba‘ bu durumu şöyle 

açıklamıştır: “Kişinin az lafızla çok manaya işaret etmesidir. Öyle ki, 

bu lafzın kısalığına bakıldığında bir şeyi elle işaret etmeye 

benzemektedir. Çünkü kişi bir şeyi, bir anda işaretle gösterebilir. Fakat 

bunu ifade etmeye kalktığında, bunun için bir sürü lafız kullanması 

gerekir. Karşı tarafın da bu işareti anlaması gerekir, aksi takdirde durum 

abes hale gelir.792 

 
790 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  559.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 260-278. 
791 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  560. 
792 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  200; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 82.  
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İbn Ebî İsba‘ buna, Kur’ân’dan, hadisten ve şiirden örnekler vermiştir. 

İmruülkays:

  

اْلفَْضلَ  وَت،ََوفَْضل هَ   َحتَىَأَم 

،ََوف ْعل َكَاْلف ْعلَ  يق  ْندََاْلَمض   ع 

يَبَن ْعَمت هَ  ََغر   َوَْلَْشك َرنَّ

الشَُّجاع َإ ذَاَه ْمَنََزل وَاأَْنَتَ  

“Ölünceye kadar verdiği nimetlerine şükredeceğim, 

O’nun üstünlüğü gerçek bir üstünlüktür. 

Asıl cesaretini dar geçide vardıklarında ortaya çıktı. 

Senin hareketin gerçek bir harekettir.”793 

Burada İbn Ebî İsba‘ az lafızla çok mananın kastedildiğini anlatmış ve 

beytin birçok edebi sanat içerdiğine değinmiştir.794  

İbn Ebî İsba‘ bu konuyla ilgili Asmaî’nin şiirle ilgili şu açıklamasını 

aktarır: “En iyi şiir sana geniş manalar bildirendir.” Daha sonra onun 

bu sözünü şöyle izah etmeye çalışır: “Bazıları, yukarıdaki kelamın 

maksadı konusunda yanıldılar. Onlara göre bundan maksat, manası 

kapalı, terkip dizimi düğümlü ve lafızları garip olandır. Hâlbuki 

 
793 İmruülkays, Dîvânü İmruülḳays, thk. Muhammed Ebû Fazl İbrahim, Dârü’l-
Ma‘ârif, Mısır, 1969, s. 471. 
794 Edebiyatçımız bu sanat türlerinin nasıl oluştuğunu teker teker açıklamıştır. Konuyu 
çok fazla uzatmamak adına biz burada onları zikretmedik. Bkz. İbn Ebî İsba‘, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 483, 
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Asma’î, lafızları fesahatlı, kullanımı yaygın, terkibi rahat ve çok manalı 

olan kuvvetli şiiri kastetmiştir.”795 

İbn Ebî İsba‘a göre, az lafızla çok mananın bildirilmesinin, bir üstünlük 

olduğunu anlatmıştık. Burada, bunun aksi sayılacak bir konuya da 

değinmekte fayda var. O da, birçok lafızla tek manayı kastetmektir. İbn 

Ebî İsba‘ bunun itnab sayılamayacağını, bilakis bunun bir fesahat ve 

belâgat şekli olduğunu açıklamıştır. İbn Ebî İsba‘ tasarruf ve iktidâr 

konularında bu durumu şöyle açıklamıştır: Kişinin tek bir manayı farklı 

şekillerle açıklamasıdır. Yani kişi aynı manayı istiare, irdâf, îcâz ve 

hakikat gibi farklı sanat dalıyla ifade etmesidir.796  Buna örnek: 

م َ  ََكتَّاٍنَإ لىَص  َجْندَلَ َب أَْمَراس   َ َهَاَكأَنَّ الثَُّريَاَع ل  قَْتَف يََمَصام   

“Sanki Süreyya yıldızı, 

Keten ipiyle sağlam bir kayaya bağlanmış.”797 

İbn Ebî İsba‘ bu mısralardan sonra aynı manayı farklı ifadelerle 

açıklayan şu mısraları getirmiştir: 

نَْ َم  ْصبَاح  ْبحٍ،ََوَماَاِْل  َكَب أَْمثَلَ ب ص  َأَََلَاْنَجل َى  يل  َالطَّو   أَََلَأَي َهاَالَّلْيل 

“Ey uzun gece; Sabahla açılsana! 

 
795 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  455. 
796 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  200; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 82. 
797 İmruülkays, Dîvân, s. 17. 
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(Üstelik) Sabah senden hayırlı da değildir.”798  

Kur’ân’da, aynı mananın değişik biçimlerde ifade edildiğine sıkça 

rastlamaktayız. Bu durum, ilk etapta mananın tekrarı vehmini verse de, 

ince bir araştırmayla aradaki fark ortaya çıkacaktır.799 

6.7.1.1. (4). Tam Mana  

Eleştirmenler edebiyatçı ve şairleri, mananın hakkını vermeleri 

konusunda eleştiriye tabi tutmuşlardır. Onlara göre, bir mana ne eksik 

ne de fazla olması gerekir. Bu konuda örnek gösterilen isimlerden biri 

İbn Rûmî’dir. İbn Halikân onun hakkında şunları der: İbn Rûmî, nadir 

manalara dalıp ondaki incelikleri işlemiş ve onun en güzel şeklini 

ortaya çıkarır. Onda manalar eksik bırakılmamış olup, hepsinin hakkı 

verilmiştir.800 

İbn Sinan bu konuyu “kemâli’l-me‘ânî” başlığıyla ele almış ve şöyle 

tarif etmiştir:  “Mananın, kendisiyle sahih olup güzelleştiği durumların 

tamamlanıp kemale ermesidir.”801 

Tenkitçiler bu konuyu, birçok bedî‘ konusuyla beraber ele almışlardır. 

Onlara göre tam mana konusu, bir takım edebi sanatla sıkı bağlantılıdır. 

Tam mananın gerçekleşmesi, kelamın içerdiği sanat dallarının 

 
798 İmruülkays, Dîvân, s. 17. 
799 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 290. 
800 İbn Halikân, Ebû Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefeyâtü’l-a‘yân ve 
ebnâ’u ebnâ’i’z-zamân, III, thk. İhsân Abbâs, Dârü Sâdır, Beyrut, 1970, s. 358. 
801 İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 271. 
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uygulanması veya uygulanmamasıyla ilgilidir. Tam manaların ilgili 

olduğu bu konuları şöyle açıklayabiliriz: 

- Tetmîm 

Kelamda zikredilen lafızlardan biri atıldığında, şayet mananın 

kendisinde veya sıfatlarında noksanlığa sebebiyet veriyorsa buna 

tetmim denir. Tetmîm, kelamın lazımı olan lafız olup, bununla kelam 

tamamlanmaktadır. Tetmîm konusu manada olduğu gibi lafızda da 

olur.802 Burada konumuz mana olduğu için bunun mana yönünü ele 

alacağız. Buna örnek: 

ل قًا ْنه ،ََوالنَّدَىَخ  ماًَ يَْلَقَالسَّماَحةََم  ََهر  ت ه  َلَّ  َمْنَيَْلَقَيَْوماًََعلَىَع 

“Kim Herim’le karşılaşırsa, 

Ondan incelik ve bereket görür.”803 

Burada tetmîm sanatı ََ َت ه َلَّ ع  (her şeyiyle) lafzında mevcut olup, burada 

mübalağa kastedilmiştir.804 

- Bölümlerin Doğruluğu (Sıhhatü’l-Aksâm) 

İbn Ebî İsba‘ bölümlerin doğruluğu konusunu şöyle tarif etmektedir: 

“Kişinin, bölümlerdeki mananın bir bölümü dışarıda kalmayacak 

 
802 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  127; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 45. 
803 Züheyr b. Ebî Sülmâ, Dîvânü Züheyr b. Ebî Sülmâ, şrh. Ebû Abbâs es-Sa’leb, 
Dârü’l-Kütubi’l-Mısriyye, Mısır, 1363/1944s. 53. 
804 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  128. 



319 | Mustafa İBİŞ                            EDEBİ TENKİT VE İBN EBÎ İSBA 

 

 

şekilde, mananın hakkını vermesidir. İbn Ebî İsba‘ buna Kur’ân’dan ve 

şiirden birçok misal vermiştir.805 Buna örnek: 

َالسََّحاَبَالث  قَالََ ئ   ه َوَالَّ۪ذيَي ۪ريك م َاْلبَْرَقََخْوفاًََوَطَمعاًََوي ْنش 

“Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu 

bulutları meydana getiren O’dur.” (er-Ra‘d 13/12). 

İbn Ebî İsba‘ konuyla ilgili şunları belirtmiştir: “Şimşek çakıp gök 

gürlediğinde, bunda korku hissi veya yağmur arzusu vardır. Üçüncü bir 

şık yoktur.”806 

Tenkitçiler, manadaki kısımlar eksik bırakıldığında bunu 

eleştirmişleredir. Buna örnek, Cerîr’in aşağıda zikredilen şu beytidir: 

ْنََمَوال يَهَا َم  ََوث ل ث  َنَاْلعَب يد  أَثَْلَثاًَفَث لث َ م  ه م ََصاَرْتََحن يفَةَ   

“Hanefiler üç gruptan oluşur. 

Üçte biri kölelerden üçte biri mevalidendir.”807 

Burada şair diğer üçte birini zikretmediğinden mana kemale 

erişmemiştir. 

 
805 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  173-178; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 65-

72. 
806 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  173; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 65 
807Cerîr b. Atiyye el-Hatafî, Dîvânü Cerîr, II, şrh. Muhammed b. Habîb, thk. Nu’mân 
Muhammed Emîn Tâhâ, bs. 3, Dârü’l-Ma‘ârif, Kahire, t.y s.  545; Hamûd Yûnus, en-

Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 240. 
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- Tefsir 

Tefsir, Kişinin kelamında veya şiirinde söylediği lafızlar için açıklama, 

düzeltme ve yönlendirme yapmasıdır. Şayet bu açıklama, düzetme ve 

yönlendirmeler olmazsa mana daralacaktır.808 

ََوَّللٰا َ ْجلَْين ٍۚ ْنه ْمََمْنَيَْم۪شيََعٰلىَر  ََوم  ْنه ْمََمْنَيَْم۪شيََعٰلىَبَْطن ۪هٍۚ َفَم  اٍءٍۚ ْنََمَٓ َدََٓابٍَّةَم  ْمََََخلََقَك لَّ ْنه  َوم 

ََشْيٍءَقَ۪ديرَ ََمْنَيَْم۪شيََعٰلَٓى ََّللٰاَََعٰلىَك ل   َا نَّ َماَيََشَٓاء ٍۜ ََّللٰاَ  َيَْخل ق  اَْربَعٍٍۜ  

“Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı 

üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak 

üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir.” 

(en-Nûr 24/45). 

Burada ilk etapta cins isim ٍََدََٓابَّة  kullanılmış, daha sonra bu (her canlı) ك لَّ

cins isim tefsir edilmiştir.809 

- Müsâvât 

Müsâvât, lafzın manaya denk olup ondan ne eksik, nede noksan olması 

gerekir. İbn Ebî İsba‘, bunun belâgatın zirvesi, hatta belâgatın bizzat 

kendisi olduğunu söylemiştir. İbn Ebî İsba‘, bazı kimselerin, kelamda 

 
808 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  185.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 74. 
809Edebiyatçımız buradaki tefsir sanatını ve diğer sanat türlerini tafsilatlı şekilde 
anlatmaktadır. Konuyu çok fazla uzatmamak adına müellifimizin sözlerini kısa 
tutmayı tercih ettik. bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  192-193.; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 75-76. 
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kullanılan lafızları mananın kalıpları gördüğünü, ifade etmiştir. Bunun 

aynı şekilde îcâz ve İtnâb’ı kapsadığını da belirtmiştir.810 Buna örnek: 

ََحٰيوة َ  َولَك ْمَف يَاْلق َصاص 

“Kısasta sizin için hayat vardır….” (el-Bakara 2/179). 

َكاَنََ َا نَّهَ  ْفَف يَاْلقَتْل ٍۜ َمْنص وراًََوَمْنَق ت َلََمْظل وماًَفَقَدََْجعَْلنَاَل َول ي  ۪هَس ْلَطاناًَفَََلَي ْسر   

“Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana 

kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak 

o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın; çünkü o, yeterince 

yardıma mazhar olmuştur.” (el-İsrâ 17/33). 

Yukarıdaki her iki ayette de müsâvât sanatı vardır. İlk ayette îcâz, ikinci 

ayette ise itnâb sanatı uygulanmıştır.811 

- Tekmîl 

Tekmîl, Kişinin medih sözlerinden sonra, gördüğü noksanlıktan dolayı 

bunu başka bir manayla tamamlamasıdır.812 Buna örnek: 

ََكاَنَقَت يلَ  نَّاََحْيث  َم  هَ  َوَلََط لَّ ف يَف َراش  نَّاََسي  دَ   َوَماََماَتَم 

“Efendilerimizden hiçbiri, yatağında ölmedi 

 
810 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  197.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 79. 
811 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  198-199.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 81-

82. 
812 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  357. 
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Ve bizden kimsenin kanı da heder olmadı.”813 

Şayet birinci dizeden sonra kelam sonlandırılsaydı, mana noksan 

olacaktı. Çünkü çarpışmadan veya bir şey yapmadan hepsinin 

öldürülmesi zayıflığa işarettir. Onun için sonraki beyitte, cesaret 

bildiren “bizden kimsenin kanı da heder olmadı” sözü, getirilmiştir. 

Burada noksan mana, tekmîl sanatıyla tamamlanmıştır.814 

- İstiksâ’ 

İstiksâ’, şairin ele aldığı manayı, derinlemesine inceleyip geride bir şey 

bırakmayacak şekilde, hatıra gelen mananın bütün gereksinimlerini, 

noksanlıklarını, vasıflarını ve sebeplerini beyan etmesidir.815 İbn Ebî 

İsba‘ bu konun, kendi buluşu olduğunu ifade etmiştir. Fakat İbn Ebî 

İsba‘ın Taḥrîrü’t-taḥbîr ve Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserini tahkik eden 

Hıfnî Muhammed Şeref, bu konunun daha önceki âlimler tarafından ele 

alınan hüsnü’t-taksîm başlığı ile aynı olduğunu, dolayısıyla bu konunun 

daha önce işlendiğini söylemiştir.816 Fakat Hıfnî Muhammed Şeref’in 

bu iddiası eleştirilmiş ve bu iki konun aynı olmadığı, aralarında fark 

olduğu ifade edilmiştir.817 Bu konuya örnek: 

 
813 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  358-359. 
814 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  359. 
815 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  540; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 247. 
816 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, Muhakkikin Dipnotu, s. 540. 
817 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 244. Hıfnî Muhammed Şeref, 
Taḥrîrü’t-taḥbîr adlı eserin dipnotunda bu yorumu yapmış fakat daha sonra tahkik 

ettiği Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserde buna yer vermemiştir. Onun bu tavrı, 
unutkanlığından kaynaklandığı veya bu görüşünden caydığı muhtemeldir. bkz. İbn 

Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  540; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 249. 
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اََحد ك ْمَاَْنَ َتَك وَنَلَهَ اَيََودَُّ ْنَك ل   ۪فيَهاَم  لَهَ  ْنَتَْحت َهاَاَْلَْنَهار  ْنَنَ۪خيٍلََواَْعنَاٍبَتَْج۪ريَم  م  َجنَّةَ 

اَ َفَاََصابََهَٓ عَفََٓاء  ض  يَّةَ  ذ ر   ََولَهَ  بَر  اْلك  ََواََصابَهَ  لَك م َالثََّمَرات  ََّللٰاَ  َفَاْحتََرقَْتََكٰذل َكَي بَي  ن  َنَار  َ۪فيه  ا ْعَصار 

َلَعَلََّاَْلَٰ ونََيَات  ك ْمَتَتَفَكَّر   

“Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde 

ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir 

bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine 

ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet 

ederek yakıp kül etsin! Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler 

koyuyor.” (el-Bakara 2/266). 

Allah, zikrettiği cenneti tavsif eden sıfatları sıralamış ve geride eksik 

bir mana bırakmamıştır.818 

6.7.1.1. (5). Manayı Ziyadeleştirme 

Manayı ziyadeleştirmeden kasıt, kişinin ele aldığı kelamın manasını 

bitirdiği halde, bunula yetinmeyip sıfat, tekit ve ta‘lik gibi özelliklerle 

bunu ziyadeleştirmesidir.819  

Burada, İbn Ebî İsba‘ın mananın ziyadeleşmesi ilgili ele aldığı konuları 

incelemeye çalışacağız. Maksadımız, onun bu konudaki tüm görüşlerini 

aktarmak olmayıp, izlediği metodu incelemek olacaktır. Mananın 

ziyadeleşmesinde etkili olan edebi sanatlar şunlardır: 

 
818 Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  540; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 249-250. 
819 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 246. 
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- Îğâl 

Îğâl, kişinin veya şairin kastettiği mana için, seci‘ veya kafiye gibi 

sanatları uygulayarak, kelamdaki derin manayı ortaya çıkarmasıdır.820 

 Bu konu ile ilgili olarak şöyle rivayet olunur: Asmaî’ye, şairlerin en 

üstünü kimdir? Diye sorulur O da, şöyle der: Lafızlarıyla bayağı 

manaları yücelten, yüce manaları da bayağı haline getiren kimsedir.821  

Buna örnek: 

َنَارَ  ه  َعلَم َف يََرأْس  ب هَ  َكأَنَّهَ  َاْله دَاةَ  ََصْخًراَلَتَأْتَمُّ  وَإ نَّ

“Muhakkak ki rehberler Sahr (Meşhur şair Hansa’ın kardeşi) ile 

yolunu bulur. 

Sanki O, başında ateş bulunan bir bayraktır.”822 

İbn Ebî İsba‘, ilk dizede anlatılanlarla kelamın tamamlandığını, sonraki 

dizelerde ise, îğâl sanatının kullanıldığını söylemiştir. Yine burada, 

mananın pekiştirildiğini ve bunda tafsilata girildiğini ifade etmiştir. O, 

bu beytin, îğâl konusunu anlatmak için yeterli olabileceğini dile 

getirmiştir.823 

 
820 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  232; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 91. 
821 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  234. 
822Hansâ, Ümmü Amr Tümâdır bint Amr b. el-Hâris b. eş-Şerîd, Dîvânü’l-Hansâ, şrh. 
Hamdû Tammâs, Dârü’l-Ma‘ârif, 2. Bsk., Beyut, Lübnan, 1425/2004, s. 46; İbn Ebî 
İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 234. 
823 Edebiyatçımız buradaki sanat türlerini tafsilatlı şekilde anlatmaktadır. Konuyu çok 
fazla uzatmamak adına müellifimizin sözlerini kısa tutmayı tercih ettik. bkz. İbn Ebî 
İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  232-241; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 91-93. 
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- Tezyîl 

Tezyîl, kişinin kelamındaki manayı tamamladıktan sonra, buna ek 

yaparak manayı pekiştirip ziyadeleştirmesidir.824 Buna örnek: 

َ الدُّْنياَب َلََأََملَ تََرْكتَن يَأْصَحب  ود َكَل يََشْيئَاًَأ َ  َج  ل ه َلَْمَي ْبق  َؤم    

“Bana olan cömertliğin, başka bir şey istememe fırsat vermedi. 

Beni dünyaya sahip biri yaptın, fakat düşüncesiz bıraktın.”825 

Burada ikinci beyitteki mana, birincinin zeyli mesabesinde olup, 

manayı ziyadeleştirmiştir.826 

- Ta‘lîk 

Ta‘lîk, Kişinin hedeflediği manayı söyledikten sonra, bunu 

ziyadeleştirmek amacıyla, başka bir ilave mana getirmesidir. Örneğin, 

bir insanın cömertliğinden bahsederken, cesaretine işaret eden ta‘likler 

getirmektir.827 Buna örnek: 

َاَْوََكان واَيََٓاَاَيَُّهاَالَّ۪ذيَنَٰاَمن واَََلَتَك ون واَكََ ْمَا ذَاََضَرب واَف يَاَْلَْرض  ْخَوان ه  واََوقَال واََل   الَّ۪ذيَنََكفَر 

ىَلَْوَ ْندَنَاََماََمات واََوَماَق ت ل وَاغ زًّ َكان واَع   

 
824 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  387; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 155. 
825 İbn Nebâte, Cemalüddîn b. Nebâte, Dîvânü İbn Nebâte, Dâru İḥyâ’i’t-Türâṡi’l-
‘Arabî, Beyrut, Lübnan, t.y., s. 411. 
826 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  390; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 157. 
827 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  443; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 171. 
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“Ey iman edenler! Sizler, sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri 

hakkında "Onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi” 

diyen inkârcılar gibi olmayın.” (Âl-i İmrân 3/156). 

Ayette inkârcı vasfına ek olarak, korkaklık vasfı ta‘lik olarak 

getirilmiştir.828 

6.7.1.1. (6). İ’tilâf 

İ’tilâf, lafızda i’tilâf ve manada i’tilâf olmak üzere ikiye ayrılır. Burada, 

konumuz gereği, manadaki i’tilâf’tan bahsedeceğiz. İ’tilâf, mananın 

lafızla olan birleşimi ve uyumudur. İbn Ebî İsba‘ın göre, mana şiddetli 

olduğunda lafzın da ona göre şiddetli seçilmesi, mana ince olduğunda 

lafzın da ona göre ince seçilmesi gerekir.  

İbn Ebî İsba‘ i’tilâf’ı, lafzın manayla uyumu, mananın vezinle uyumu 

kafiyenin diğer beyitlerle uyumu şeklinde kısımlara ayırmıştır. İbn Ebî 

İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân adlı eserini Kur’ân ilmine adadığı için bu 

konuyu da ona uyarlamış ve bunu, i’tilafü’l-fasıla ma‘a mâ yedullu 

‘aleyhi sâiru’l-kelâm (fasılanın diğer kelamla uyumu) başlığıyla 

işlemiştir. 

Birçok âlimin i’tilâf konusundan saydığı, fakat İbn Ebî İsba‘ın müstakil 

bir konu olarak seçtiği tevşîh konusunu da, bu bölümden saymak 

mümkündür. Tevşîh, kelamın başındaki lafzın, sonundaki lafza delalet 

etmesidir. İbn Ebî İsba‘ Kudâme b. Ca‘fer’in bunu i’tilâf’tan saydığını 

 
828 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 172. 
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ve bunu, i’tilafü’l-kâfiye ma‘a mâ yedullu ‘aleyhi sâiru’l-beyt şeklinde 

isimlendirdiğini ifade etmiştir.829  

Lafzın manayla uyumuna örnek: 

ينََاَْتَاهللَقَال و َنَاْلَهال ك  َي وس َفََحتَّىَتَك وَنََحَرًضاَأَْوَتَك وَنَم  تَذْك ر   َ تَْفتَأ  

“Allah’a yemin ederiz ki, Yusuf’u anıp durman seni bitkin düşürecek 

veya helak olacaksın.” (Yûsuf 12/85). 

Ayette kasem için kullanılan “ ت” nadir kullanılan bir harftir. Genelde 

kasem için “ب” veya “و ” harfi kullanılır.  Burada kasem için kullanılan 

bu lafız gariptir (az kullanılan bir lafızdır). Yine “  lafzı nakıs ”تَْفتَأَ 

fiillerinden olup, diğer “َََكان” ve benzeri fiiller gibi kullanımı yaygın 

değildir. Aynı şekilde helak manasına gelen “ َحَرًضا ” lafzı da, kullanımı 

yaygın sözcüklerden biri değildir.830 

Mananın vezinle uyumuna örnek: 

يقَ  ََماَأ ط  إ َلَّ يََوَمال ي َوَماَآل وهَ  َنَْفس  ه  َب نَْفس   فَدَْيت 

“Kendimi ve malımı ona feda ettim. 

Onları senden çevirmeye gücüm yetmez.” 

 
829 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  194-195, 223, 224, 228, ; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-
Ḳur’ân, s. 77, 90; Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 168. 
830 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  195, 196; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 78, 

79. 
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Burada aslında şairin kastettiği mana şudur: “Onu ve malını kendime 

feda ederim”. Fakat veznin uyumsuzluğu sebebiyle şair bu manadan 

vazgeçmiştir.831 

Kafiyenin diğer beyitlerle uyumu veya fasılanın diğer kelamla 

uyumuna örnek: 

۪بينَ واََربُّنَاَيَعَْقَال َ َاْلبَََلغ َاْلم  ْرَسل وَنَ.ََوَماََعلَْينََٓاَا َلَّ لَم َا نََّٓاَا لَْيك ْمَلَم   

 “Rabbimiz biliyor ki” dediler, "Biz gerçekten size gönderilmiş 

elçileriz. Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir. (Yâsin 36/16-17). 

Burada peygamberlik vazifesinin zikri, onun lazımı olan tebliğin 

zikrine zemin hazırlamıştır.832 

Tevşîh’e örnek: 

ْمٰرَنََعلَىَاْلعَالَ۪مينََ ََّللٰاََاْصَطٰفَٓىَٰادََمََون وحاًََوٰاَلَا ْبٰر۪هيَمََوٰاَلَع   ا نَّ

“Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip 

âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı.” (Âl-i İmrân 3/33). 

Kelamın başında zikredilen seçilmiş peygamberler, ilerde zikredilecek 

olan yaratılanların cinsine delalet etmiştir.833  

 
831 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 223. 
832 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  225; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 90 
833 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  228; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 90, 91. 
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Lafzın vezinle uyumu ise, ileride lafzın tenkidi konusunda ele 

alınacaktır. 

6.7.1.1. (7). Tenâkuz veya Teğâyür 

Tenâkuz, aynı anda bir şeyi zıttı ile beraber söylemektir. Bu, 

eleştirmenler tarafından kelamın bir ayıbı sayılmıştır. Buna yakın diğer 

bir konu ise teğâyür’dur. İbn Ebî İsba‘ bu ikisini birbirinden ayırmış ve 

teğâyür’u müstakil bir edebi sanat dalından sayıp açıklamıştır. 

İbn Ebî işba’a göre Teğâyür: “Kişinin aynı manada iki zıt görüş 

sergilemesidir. Bu da, kişinin; birini övüp sonra yermesi, başkasının 

övdüğünü yermesi, üstün gördüğü şeyden dönüp düşük olanı üstün 

görmesi, başkasının üstün gördüğünü düşük veya başkasının düşük 

gördüğünü üstün görmesidir. Teğâyür’de söylenen zıt ifadeler, zaman 

itibariyle aynı olmadığından, bir kusur sayılmamıştır.834 Buna örnek: 

َاْخت ََلَ َا ْنَٰهذََٓاَا َلَّ َرة ٍۚ خ  َاَْلٰ لَّة  ْعنَاَب ٰهذَاَف يَاْلم  ق ٍََۚماََسم   

“Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik; bu uydurmadan başka 

bir şey değil.” (Sâd 38/7). 

Başka bir Örnek: 

َاََسا َا ْنَٰهذََٓاَا َلََّٓ ثَْلَٰهذََٓا  َلَق ْلنَاَم  اء  ْعنَاَلَْوَنََشَٓ ْمَٰايَات نَاَقَال واَقَدََْسم  َاَْلَوَََّوا ذَاَت تْٰلىََعلَْيه  ۪لينََ۪طير   

 
834 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  277-289; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 105, 

106;  Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 253-255. 
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“Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, "Duyduk duyduk! İstesek 

elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından 

başka bir şey değil" dediler.” (el-Enfâl 8/31). 

İnkârcılar, ilk ayette Kur’ân’ın üslubunun garip olduğunu ve bunu daha 

önce işitmediklerini, daha sonraki ayette ise, bunu daha önce 

işittiklerini söylemişlerdir. Şayet bu söylenen söz, aynı anda olsaydı 

tanâkuz olurdu. Fakat burada zaman farkı olduğundan söylenen 

sözlerden kastedilen mana farklıdır. Dolayısıyla burada tenâkuz değil, 

teğâyür vardır.835 

6.7.1.1. (8). Tenâsüb 

Tenâsüb, lafzi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Burada konumuz 

gereği manevi tenâsüb’ü ele alacağız. Manevi tenâsüb, kişinin başladığı 

bir manayı, ona uygun manayla tamamlamasıdır. Bazı âlimler bu 

konuyu, i’tilâfu’l-lafız ma‘a’l-lafız başlığıyla zikretmişlerdir. 836 Buna 

örnek: 

َاْلَخ۪بيرَ  ََوه َوَاللَّ۪طيف  َاَْلَْبَصاَرٍۚ ك  ََوه َوَي دْر  اَْلَْبَصار ُۘ ك هَ   ََلَت دْر 

“Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder. O en ince 

şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır.” (el-En’âm 6/103). 

 
835 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 105, 106. 
836 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  363; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 146. 
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Ayette, ilk etapta görme işi nefiy edilmiş, daha sonra buna, münasip 

“latif” sözü atfedilmiştir. Çünkü gözler, latif şeyi göremez.837 

6.7.1.1. (9). İbhâm 

İbhâm, zikredilen lafzın iki zıt manaya ihtimali olmasıdır. Şöyle ki, kişi 

bu manalardan birini diğerinden ayırmamıştır. Aksine kelam, iki 

manaya ihtimali olacak biçimde mübhem bırakılmak istenmiştir.838 

Şairin, Bûrân adlı kızını Abbasi halifesi Me’mûn’la evlendirdiği için 

Hasan b. sehl’i ve halifeyi tebrik etme adına söylediği dizeler buna 

örnektir: 

ف يََ َ َول ب وَران 

 اْلَختَنَْ

ََ نَّ ََمْنَ؟َت،ََولَك  ب ب ْنت   

ل ْلَحَسنَ   بَاَرَكَهللاَ 

 يَاَإ َماَمَاْله دَىََظفَرَْ

“Allah bu evliliği, 

Hasan ve Bûrân hakkında mübarek kılsın. 

Ey yol gösteren İmam! 

Muradına erdin, fakat kimin kızıyla?”839 

 
837 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  363; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 146-147. 
838 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  596; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 306. 
839 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  596; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 309. 
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Buradaki “kimin kızıyla” sözü, övgü mü yoksa yergi mi olduğu belli 

değildir. Şair, iki ihtimali olan bu lafzı izaha kavuşturmamış, aksine 

özellikle ve bilinçli biçimde bunu müphem bırakmıştır.840 

İbn Ebî İsba‘, iştirâk ile kendi buluşu olduğunu ifade ettiği ibhâm 

konularını birbirinden ayırmıştır. Ona göre iştirâk, müfret lafızda olup, 

bu lafız iki ihtimali olan mana barındırmakta ve söyleyenin hangisini 

kastettiği belli olmamaktadır. İbhâm ise, uyumlu ve manalı cümlelerde 

varit olmaktadır. İbhâm, sadece medih, hiciv, itap, fahr ve aşk gibi 

sanatsal manalara hastır.841 

6.7.1.2. Lafzî Tenkit Ölçüleri 

Burada, İbn Ebî İsba‘ın lafızla ilgili takip ettiği genel metodundan 

bahsedeceğiz. Şayet İbn Ebî İsba‘ın lafız tenkidiyle ilgili ele aldığı 

bütün konulara değinmeye çalışırsak, bunun uzun bir çalışma olacağını 

belirtmek gerekir. Onun için burada, konu başlıklarını geniş tutup, 

birçok konuyu alt başlıklarda işlemeye çalışacağız. Lafızla ilgili 

konuların göreceli olup, eleştirmenden eleştirmene farklılık kazandığını 

da söylemek gerekir. Yani bir konu, başka bir başlık altında incelenmek 

istenmediğinde konular çoğalmakta, konular geniş tutulduğunda ise, 

konu başlıkları azalmaktadır. 

 Lafızla ilgili diğer bir konu ise, buradaki lafızdan kasıt, sadece müfret 

kelime değildir. Bu, müfret kelimeyi kapsamakla beraber, terkip 

 
840 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  596-597; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 308-

309. 
841 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  596; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 307. 
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kelimeleri, kelamın sığalarını ve kelamın uyumu gibi kelamın 

düzeniyle ilgili diğer durumlarını içermektedir.842  

6.7.1.2.(1) İ’tilâf 

İ’tilâf, lafız ve mana i’tilaf’ı olmak üzere ikiye ayrılır. Mana i’tilâf’ını 

geride ele aldık. Burada ise, lafız i’tilâf’ından bahsedeceğiz. İbn Ebî 

İsba‘ bunu, i’tilâfu’l-lafız ma‘a’l-vezin (lafzın vezinle uyumu) bahsinde 

ele almıştır. İbn Ebî İsba‘ i’tilaf konusunda, Kudâme’nin tarifini 

benimsemiştir. Ona göre i’tilaf: “İsimlerin ve fiillerin lafız yönünden 

tam olmasıdır. Bir veznin diğer vezinlerden ne noksan ne de fazla olup 

şairi zor duruma sokmaması gerekir. Öne geçmesi gereken lafzın sona, 

sona gelmesi gerekenin ise öne geçmemesidir. Aynı şekilde, manada 

karışıklığa sebep olan lafızların kullanılmaması gerekir.843 

İbn Ebî İsba‘, yukarıda ifade edilen kusurlardan uzak bütün şiirlerin, bu 

konuya birer örnek olduğunu bildirmiştir. O, Şairin şiirini uygun, 

uyumlu, kullanımı uzak olmayan yaygın vezinlerden seçmesi 

gerektiğini ifade etmiştir.844 Buna örnek: 

َمَْ دََأَب يًَسَلَّ دَاو  ْنَنَْسجَ   م 

“(Zırh) Süleyman’ın (değil) babası Davud’un dokumasıdır.”845 

 
842 Bkz. Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 259. 
843 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  221.;Bkz. Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, 
s.166. 
844 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  221. 
845 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  221. 



İBN EBÎ İSBA‘IN HAYATI  VE BELÂGAT İLMİNDEKİ YERİ| 334 

 

Bu beyitte şairin kastı َْس لَْيَمان ifadesidir. Fakat vezin gereği, burada “ya” 

ve “nûn” harfi hazfedilmiş ve kelime ََْم  şeklinde gelmiştir.846 َسَلَّ

6.7.1.2. (2). Dikkât 

Dikkât, kişinin veya şairin manaya uygun lafızlar seçerken, seçtiği 

lafızlara dikkat etmesidir. Bir manayı, birçok lafızla ifade etmek 

mümkündür. Fakat bir mana için en uygun lafız seçmek, dikkat 

gerektirir. Bunun için eleştirmenler, şair ve edebiyatçıları uygun mana 

için en iyi lafızları seçmekte dikkat etmediklerinden, onları 

eleştirmişlerdir. İbn Ebî İsba‘ bu konuya son derece önem vermiş, şairin 

lafızlarını iyi seçmesi gerektiğini ifade etmiştir. Lafızların düzgün ve 

dikkatli seçilmesi konusunda edebiyatçıları uyarmış ve onların sözlerini 

düzeltme yoluna gitmiştir. İbn Ebî İsba‘ dikkât’ı, bununla ilişkili tenkit, 

tahyîr, ferâid, erdâf ve tetbî’ konularında işlemiştir.847 Buna örnek: 

َوفٍَّقَلَقََضىَلََهَا ْندََم  َع  ْسن  َحىلَْوَأََ ف يَاْلح  ةََََخاَصَمْتََشْمَسَالضُّ ََعزَّ نَّ  

“Şayet ‘Azze güzellik konusunda, 

Jürinin önünde, Duhâ güneşiyle (güneşin en parlak hali) yarışsaydı, 

muhakkak onu yenerdi.”848 

 
846 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  221 
847 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  359, 499, 216-217, 263-264., 527-531, 

207-213, 4099-502, 576-578.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 83, 212-221, 233-

238, 287-289.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 260-263. 
848 Küseyyir Azze, Ebû Sahr Küseyyir b. Abdurrahmân el-Esved el-Huzâî, Dîvânü 
Küṡeyyir ‘Azze, thk. İhsân Abbâs, Dârü’ṡ-Ṡekâfe, Lübnân, 1391/1971, s. 294. 
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Burada şairin ٍََحكَّم م  ْندََ ََ ,demesi uygun olsa daََ ع  َوفٍَّق م  ْندََ  demesi daha ع 

isabetli olmuştur. Çünkü her muhakkim doğru karar veren değildir.849 

ْنََشْيٍءَإ َل َ ْنََلَتَْفقَه وَنَتَْسب يَحه مََْوإ ْنَم  ه ََولَك  َب َحْمد  ي َسب  ح   

“…O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların 

tesbihini anlayamazsınız…” (el-İsrâ 17/44). 

Bu ayette ََتَْفقَه ون  kelimesi en isabetli lafızdır. Burada, her ne kadar َلَ

buna yakın bir kelime olan ََون  kullanılabilse de, ayetteki kelimenin تَْعلَم 

manasını tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü her fakih, ilim 

sahibidir. Ama her ilim sahibi, fakih değildir.850 

6.7.1.2. (3). Nezahet 

İbn Ebî İsba‘, nezahet konusunun çoğu zaman hiciv sanat dalıyla, 

nadiren de diğer sanatlarla ilgili olduğunu ifade etmiştir. Ona göre 

nezahet, hiciv lafızlar ile diğer kelimelerdeki lafızların, fahiş 

durumlardan ari ve pak olmasıdır. Ebû Amr İbn Alâ’ya en iyi hiciv 

hangisidir diye sorulunca, şu cevabı vermiştir: “En iyi hiciv, onu bakire 

bir kız dahi örtüsü arkasında terennüm ettiğinde, nahoş 

karşılanmayandır.” 851 Buna örnek: 

 
849 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 359. 
850 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  499; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 212. 
851 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  584; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 292. 
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ْمَا ذَََوا ذَاَد ع َٓواَا لَىََّللٰا ََوَرس ول ۪هَل يَْحك مََ ْنه ْمََبَْينَه  َم  ض ونََاَفَ۪ريق  ْعر  َََم  َيَأْت َٓواَا لَْيه  َوا ْنَيَك ْنَلَه م َاْلَحقُّ

َاْرتَاب َٓو َاَم  ْمََمَرض  ۪نيَن.َاَ۪فيَق ل وب ه  ذْع  َبَْلَا ۬وٰلَٓئ َكَه م َم  ْمََوَرس ول ه ٍۜ َعلَْيه  اَاَْمَيََخاف وَنَاَْنَيَ۪حيَفََّللٰاَ 
وَنَ   الظَّال م 

“Allah’a da, resule de inandık ve boyun eğdik" diyorlar, bunu 

söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar inanmış 

kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin 

diye Allah’a ve resulüne çağırıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden 

bir grup buna karşı çıkmış! Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona 

geliyorlar.” (en-Nûr 24/48-50). 

Ayette, Allah ve Resulünün hükmünden yüz çevirenleri zem eden 

lafızlar, fahiş hiciv kelimelerden uzaktır. Buna göre, ayette kullanılan 

kelimelerin, nezih lafızlar olduğunu söyleyebiliriz.852 

6.7.1.2. (4). Tatlılık 

İbn Ebî İsba‘a göre lafızlardaki tatlılık konusu, büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu konu, birçok kelimeyle ifade edilse de, burada İbn Ebî 

İsba‘ın tabirlerinden birini tercih ettik. Ona göre lafızlardaki tatlılık; 

lafızların şiddeti, inceliği, rahatlığı ve kalplerde ve kulaklarda bıraktığı 

tatlı ahenktir. İbn Ebî İsba‘ın tatlılıktan maksadını birçok şekilde ifade 

etmek mümkün olmakla beraber, burada daha çok kendisinin ne 

kastettiğini anlatmak istedik. Onun bu maksadını, lafızlar hakkında 

 
852 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  584; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 292. 
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yaptığı yorumlardan anlayabilmek mümkündür. Bu konuya İbn Ebî 

İsba‘ın aktardığı aşağıdaki şiirleri örnek verebiliriz.853 

Ebû Temmâm’ın: 

اب لَ  َت ْلَكَذَو  َإ َلََّأ نَّ َإ َلََّأَنَََّمَهاَ قَنَاَاْلَخط   َهاتَاَأََوان سَ َاْلَوْحش   

“Onun gözleri vahşi hayvanın gözleri gibidir. 

Ancak bu (genç bayan), evcildir. Onun zarafeti (hattı’n854 mızrağı gibi) 

dümdüz mızrak gibidir. Ne var ki şuan o, kaskatı kesilmiş ve 

kurumuştur.”855 

Buhtürî: 

دََْعْنكََ اَلَْمَيَج  َمْهَربََاََوأَْقدََمَلَمَّ اَلَْمَيَجدَْف يَكََمْطَمعاًَ   فَأَْحَجَمَلَمَّ

“Sendeki atılma arzusunu bulamayınca çarpışmayı bıraktı. 

Yine sende geri çekilme niyeti bulamayınca da öne atıldı.”856 

İbn Ebî İsba‘, burada iki şairin şiirini karşılaştırmış ve Buhtürî’nin 

şiirinin daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Ona göre bu üstünlüğün 

 
853 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 169, 236 ve sonrası, 370; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s.  58, 166,  300. 
854 Mızraklarıyla meşhur bir beldenin adı. 
855 Ebû Temmâm Habîb b. Evs b. Hâris et-Tâî, Dîvânü Ebî Temmâm, şrh. Hatîb et-
Tebrîzî, thk. Muhammed Abdüh Azâm, 3. Bsk., Dârü’l-Ma‘ârif, Mısır, 1972, s. 156. 
856 Buhtürî, Dîvân, s. 56. 
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sebebi, Buhtürî’nin beyitlerindeki lafızların daha tatlı ve kullanımının 

daha yaygın olmasıdır.857 

İmruülkays: 

َفََحْوَملَ  ول  َالل  َوىَبَْيَنَالدَّخ  ْقط  لٍَ ب س  ْكَرىََحب يٍبََوَمْنز  ْنَذ  َم   ق فَاَنَْبك 

“Durun! Sevgiliyi ve Dahûl858 ve Havmel859 arasında bulunan, 

Kıvrımlı kumların olduğu yeri anıp ağlayalım.”860 

İbn Ebî İsba‘ İmruülkays’a ait bu beyitleri tahlil etmiş ve beytin 

başındaki dizelerin sondakilerden daha tatlı, akıcı ve daha çok mana 

içerdiğini ifade etmiştir. Sondaki dizelerin ise, baştakilere oranla daha 

garip olduğunu söylemiştir.861 

6.7.1.2. (5). Tenâsüb  

İbn Ebî İsba‘, kelamın manalarının birbiriyle uyumunun gerekliliğini 

şart koştuğu gibi, lafızların da uyumunu şart koşmuştur. Şayet bu uyum 

yoksa bu bir nakıs kelamdır.862 Nitekim İbn Sinân el-Hafâcî tenâsüb’ü 

fesahatin şartı saymıştır.863 

 
857 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  370. 
858 Necid’in batısında bir dağın veya yerin adıdır. 
859 Necid’in batısında bir dağın veya yerin adıdır. 
860 İmruülkays, Dîvân, s. 8. 
861 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  168-170. 
862 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  363-371; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 149. 
863 İbn Sinân el-Hafâcî, Sirrü’l-feṣâḥa, s. 169 ve sonrası. 
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İbn Ebî İsba‘ tenâsüb’ü nakıs ve tam olmak üzere ikiye ayırmıştır. Tam 

tenâsüb, vezin ile beraber kafiye uyumunun olmasıdır. Nakıs tenâsüb 

ise, kafiye hariç veznin uyumudur. Nakıs tenasübün fasih kelamda 

kullanımı yaygındır. Çünkü buralarda kafiye gerekli değildir.864 

Tam tenasübe örnek, Hz. Peygamberin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 

hakkındaki şu duasıdır: 

ََشْيَطاٍنَ ْنَك ل   َم  ة  ََّللاَّ َالتَّامَّ يذ ك َماَب َكل َمات  ةٍَأ ع  ََعْيٍنََلمَّ ْنَك ل   ٍةََوم  َوَهامَّ  

“Sizi (Hasan ve Hüseyin), bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, 

kem gözlerden, Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığındırırım.”865 

Nakıs tenasübe örnek: 

يدَ  َاْلَمج  ََواْلق ْرٰان  اَءه مََْقَٓ۠ٓ ب َٓواَاَْنََجَٓ وَنَٰهذَاََشْيء ََع۪جيبَ بَْلََعج  ْنه ْمَفَقَاَلَاْلَكاف ر  َم  ر  ْنذ  َم   

Kâf. Şanı yüce Kur’ân’a yemin olsun! Kâfirler, içlerinden bir 

uyarıcının gelmesine şaştılar da, "Bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak 

olduktan sonra mı (dirileceğiz)? Bu olmayacak bir dönüş!" dediler. 

(Kâf 50/1-2). 

6.7.1.2. (6). Tekrâr 

Kelamdaki lafız tekrarları, tenkitçiler tarafından eleştiriye tabi 

tutulmuştur. Onlara göre lafız tekrarı kelamın bir ayıbı ve kusurudur. 

 
864 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  367; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 149. 
865 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  367; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 149. 
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Fakat kimine göre eğer tekrar, yeni bir manayı ortaya koymak için 

olursa bu hoş davranıştır.866Ebû Hilâl el-‘Askerî bu konuda şunları 

belirtir: “Lafızların çokluğu ve tekrarı faydalı ve güzeldir.”867 

İbn Ebî İsba‘, lafız tekrarını ancak yeni bir manayı ortaya koyduğunda 

hoş karşılamıştır. Fakat faydasız lafız tekrarını kelamın bir noksanı 

olarak görmüştür. İbn Ebî İsba‘ lafzın tekrarını üç kısma ayırmıştır. 

Bunlar medih, tehdit ve uzaklaşmadır.868 Buna örnek: 

ْنَٰذل َكَوََ َاَدْٰنىَم  س ه ْمََوََلَٓ َه َوََساد  َه َوََراب ع ه ْمََوََلََخْمَسٍةَا َلَّ ْنَنَْجٰوىَثَٰلثٍَةَا َلَّ َم  ََماَيَك ون  َاَْكثََرََََلَٓ

َه َوََمعَه ْمَاَْيَنََماََكان وا  ا َلَّ

“…Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri O olmasın; beş 

kişi yoktur ki altıncıları O olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve 

nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır…” 

(el-Mücâdele 28/7). 

İbn Ebî İsba‘ göre ayetteki tekrarlar yeni bir manayı ortaya 

koyduğundan, bunu kelam için faydalı ve güzel görmüştür.869 

6.8. Doğru ve Uydurma 

Şiirde doğru ve uydurma konusu tenkidin önemli konularından biridir. 

Tenkitçilerin bu konudaki görüşleri, birbirinden farklılık arz 

 
866 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 269; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, 

s. 334. 
867 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 38. 
868 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 151; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  375. 
869 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 334. 



341 | Mustafa İBİŞ                            EDEBİ TENKİT VE İBN EBÎ İSBA 

 

 

etmektedir. Bazıları, şiirde uydurmayı kabul etmemiş, diğer bazıları da, 

“en güzel şiir uydurma (yalan) şiirdir.” Sözünden hareketle, şiirde 

uydurmaya müsade etmiştir. Diğer üçüncü bir sınıf ise, orta bir yol 

tutmuşlardır.870 

Bu konuyu ilk ele alan ve şiirde uydurma kelamı reddeden kişi, İbn 

Tabâtabâ’dır. O, eski şairlerin şiirlerinde doğruluğu şiar edindiklerini 

şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Cahiliye döneminde ve İslamiyet’in 

ilk dönemlerinde şairler medihlerini, hicivlerini, övünmelerini ve 

betimlemelerini doğruluk üzerine inşa etmişlerdir.”871 

Yukarıdaki görüşe muhalif, şiirde uydurmayı kabul eden isimlerin 

başında, Kudâme b. Ca‘fer gelir. O, şiirde ğuluvv’u (aşırı mübalağalı 

ve imkânsız manasındaki sözler) desteklemiş, bu görüşünün en iyi 

görüş ve eski şairlerin bir yöntemi olduğunu ifade etmiştir. Ona göre 

şairden beklenen, kelamda doğru söylemesi değil, bilakis bir manayı ele 

aldığında onu en güzel şekilde ifade etmesidir. Buna göre, onun 

uydurmaya cevaz verdiğini söyleyebiliriz.872 

Kudâme’nin bu görüşüne yakın diğer bir isim, Âmidî’dir. Âmidî’ye 

göre şairden beklenen doğru söylemesi değildir. Ona göre, şair düzgün 

söz söylemek ve kelamda fazlalığa düşmemek adına bazen olmayan bir 

şeyi söylemek durumunda kalabilir.873 Bu görüşü destekleyen diğer bir 

 
870 İhsân Abbâs, Târîḫü’n-naḳdi’l-edebî, s. 34; Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, 
s. 143; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 272. 
871 İbn Tabâtabâ, ‘İyâru’ş-şi‘r, s. 13. 
872 Kudâme b. Ca‘fer, Naḳdü’ş-şi‘r, s. 62, 21. 
873 Âmidî, el-Müvâzene, I, s. 405. 
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isim, Ebû Hilâl el-‘Askerî’dir. Askerî’ye göre şiirlerin çoğu 

uydurulmuş, muhal, mümteni ve alışmışın dışındaki sıfatlardan 

oluşturulmuş uydurma lafızlardan oluşmaktadır. Ona göre şiirde önemli 

olan, güzel sözdür. Bu konuda şu sözü rivayet eder: “Bazı filozoflara 

falan kişi şirinde yalan söylüyor dendiğinde, Filozoflar şu cevabı 

vermişlerdir: Şairden istenen, kelamı güzel söylemesidir. Doğruluk ise, 

peygamberlerin sıfatıdır.”874 

Üçüncü bir görüş ise, yukarıda zikredilen birbirine muhalif iki görüşü 

birleştirmeye çalışan görüştür. İbn Esîr’in bu minvalde orta bir yol takip 

ettiğini görmekteyiz. Onun mübalağa konusunda yaptığı eleştiriler 

onun birleştirici görüşüne muhalif olsa da, O, bu konuda uyumluluğu 

ve tenasübü yeterli görmüştür.875 

Doğru ve uydurma konusuna önem veren isimlerden biri de şüphesiz 

İbn Ebî İsba‘dır. İbn Ebî İsba‘ bunu, el-ifrât fi’s-sıfat diğer adıyla 

mübalağa konusunda işlemiştir. O, bu konuda edebiyatçılarla 

münakaşaya girmiş ve kendi görüşünü bildirmiştir.876 

İbn Ebî İsba‘ doğru ve uydurma konusundaki görüşleri ikiye ayırmıştır. 

Birinci görüş, şiirde uydurmayı kabul eden görüştür. İbn Ebî İsba‘ konu 

ile ilgili şunları belirtir: “Bazı kimselere göre, en güzel ve en iyi söz, 

uydurulmuş olandır. Onlar konuya Hassan b. Sâbit’in Nâbiga ez-

Zübyânî’ye arz ettiği şiirini ve burada cereyan eden olayı delil 

 
874 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 142, 143. 
875 Muhammed Zağlul Selâm, Ḍiyâüddîn b. Eṡîr ve cuhûduhu fi’n-naḳd, Mektebetü’n-

Naḥḍa, Mısır, t.y., s. 215; Sûzân Kâzım, Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 145. 
876 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  148-150. 
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göstermişlerdir”. Hassân b. Sâbit, Nâbiğa ez-Zübyânî’ye aşağıdaki 

dizelerin olduğu şiirini arz etmiştir: 

َيَلَْ وأَْسيَاف ناَيْقط ْرنَمنَنَْجدةٍَدََمَا َالغ رُّ َمْعنَبالضُّحَىلَنَاَاْلَجفَنَات   

“Kuşluk vakti parlayan ziyafet kazanları, bizimdir. 

Kılıçlarımız da, mazlumların imdadı için kanlar akıtır.”877  

Nâbiğa ez-Zübyânî kendisine arz olunan bu şiirde birçok hata olduğunu 

belirtmiş ve bunları teker teker söylemiştir. O, burada Hassân b. 

Sâbit’in ifrata düştüğünü belirtmiş ve onu eleştirmiştir. İşte şiirde 

uydurmanın olduğu görüşünü destekleyenler, Hassân b. Sâbit’in 

sözlerinde olduğu gibi, şiirde mübalağanın ve uydurmanın olabileceğini 

aktarmışlardır.878 

İkinci görüş ise, doğru kelamı önceleyen ve uydurulmuş ifadelere cevaz 

vermeyen görüştür. İbn Ebî İsba‘ bu konuyla ilgili de şunları belirtir: 

“Bazı kimseler, mübalağayı kelamın bir ayıbı olarak görür. Onlara göre 

mübalağa, söyleyenin zayıflığını ve acizliğini belirtir. Dolayısıyla 

uydurma ifadeler, kelamı mümkün durumdan muhal duruma getirir.879 

İbn Ebî İsba‘ bu görüşleri belirtikten sonra, kendisinin orta bir yol 

tuttuğunu ifade etmiştir. O, mübalağayı şart koşanları eleştirdiği gibi, 

 
877 Hassân b. Sâbit, Dîvân, s. 35. 
878 İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54.; İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  147, 148. 
879 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  148. 
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kelamın bundan yoksun olması gerekir görüşünü de eleştirmiştir. O, en 

hayırlı yolun orta yol olduğunu söylemiştir.880 

İbn Ebî İsba‘ konuyla ilgili mübalağa, iğrâk ve ğuluvv’u edebi sanatın 

güzellikleri arasında saymıştır. İbn Ebî İsba‘, nice güzel şiirler vardır ki 

iğrâk ve ğuluvv sanatını barındırdığını, nice kötü şiirlerin ise bu 

sanatları içermediğini ifade etmiştir. O, iğrâk ve ğuluvv’un Kur’ân’da 

örneği bulunmadığını, mübalağanın ise bulunduğunu aktarmıştır. Aynı 

şekilde, mümteni ve muhal mübalağayı kabul etmediği gibi, haktan 

ayrılan ğuluvv’u da reddetmiştir.881 

6.9. Edebi Sirkat 

Sirkat, sözlükte gizli bir şeyi çalmak anlamına gelir. 882 Edebi sanattaki 

anlamı ise, başkalarının görüşlerini, kaynağını bildirmeden ve atıfta 

bulunmadan bilinçli veya farkında olmadan kullanmak ve kendi görüşü 

gibi sunmaktır.883 

Edebi Sirkat, tenkit konusunun en önemli konuları arasındadır. 

Tenkitçiler eskiden bu yana bu konuyu ele almış ve bununla ilgili birçok 

eserler telif etmişlerdir. Tenkitçilerin bu konudaki görüşleri, birbirinden 

 
880 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  148-150. 
881 bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  150, 154, 157, 310, 321-325.; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 54-57. 
882 İbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, X, s. 155-157. 
883 Mehmet Akif Özdoğan, Klâsik Arap Şiirinde İntihâl Olgusu, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 65-106, Sayı: 6 (2005); İsmail Durmuş, 
“İntihal”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 347-350 
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farklılık arz etmektedir. Bazı edebiyatçılar bu konuda aşırı taassup 

sahibi iken, bazıları daha müsamahakâr davranmıştır.884 

Çalışmamızda, edebi sirkatin tarihi serüvenine kısaca değinip, edebi 

sirkatin mahiyeti ve İbn Ebî İsba‘ın bunu nasıl ele aldığı ile ilgili bilgiler 

vereceğiz. 

Edebi sirkat konusu, birçok olayın tesiri ve etkisiyle ortaya çıkmıştır. 

Edebiyatın kültürle bağı ve edebiyatçının bu konuda ne kadar yetenekli 

ve yaratıcı olduğu gibi konular buna etki eden konulardan bazılarıdır. 

Şöyle ki, daha öncekiler tarafından söylenen bir mana, daha sonrakileri, 

aynı konuda görüş belirtmeleri hususunda, zor durumda bırakmıştır. 

Sonrakiler, bir manayı ya öncekilerden almış veya farklı ve yeni bir 

mana ortaya atmıştır. Böyle olunca, şairlerin asaletli, taklitçi veya 

yaratıcı olmaları gündeme gelmiştir. Çünkü bir şairi sirkatle suçlamak, 

bir adamı herhangi bir hırsızlık olayı ile suçlamakla eşdeğerdir. Nasıl 

bir eşyayı aşırmak toplumsal bir sorunsa, aynı şekilde, edebi sirkatte, 

bir edebiyat hırsızlığı olarak nitelendirilmiş ve yerilmiştir.885 

Cahiliye döneminden bu yana, edebiyatçı ve şairlerin en çok ithama 

maruz kaldıkları konu, sirkat konusu olmuştur. Tenkitçiler hangi 

şairlerin bu vartaya düştüklerini bildirmiş veya bunların şiirlerini 

 
884 Geniş bilgi için bkz. Özdoğan, İntihâl, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 65-106, 

Sayı: 6 (2005); Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 115; Sûzân Kâzım, 
Cuhûdu İbn Ebî İṣba‘, s. 117. 
885 İhsân Abbâs, Târîḫü’n-naḳdi’l-edebî, s. 39; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî 
İṣba‘, s. 116. 
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müdafaa yoluna gitmişlerdir. Bazen de şairler bu konuda kendilerini 

savunma yoluna gitmişlerdir.886 

Sirkat konusu, ravi ile rivayet edilen, şiirin ana omurgası, kaside 

oluşturma metodu, lafız ile mana ve eski ile yenilerin çatışması gibi pek 

çok tenkit konusuyla yakından ilişkilidir.887 Bu konunun özellikle ibdâ‘ 

(yaratıcılık) konusuyla da yakın ilişkili olduğunu söylemek gerekir. 

Bazılarına göre bu, iki tecrübenin karşılaşması olup bilgilerin 

harmanlanmasıdır. Bu yönüyle bilgi ve birikimlerin zamanla daha da 

tekâmüle vardığı muhakkaktır. Ebû Hilâl el-‘Akerî bu duruma işaret 

etmiştir. Ona göre, edebiyatçının, kendinden öncekilerin bıraktığı miras 

hakkında bilgi sahibi olması, ona itimat etmesi gerekir. Fakat sadece bu 

mirasla yetinmeyip kendinden de ona bir şeyler katması gerekir.  888 

Önceki âlimler konuyu bu yönüyle ele almış, örf ve adetlerin birbiriyle 

yakın ilişkiler içinde olduğunu ifade etmişlerdir. Arapların bu konudaki 

“diyarlar birbirine yakın olunca, fikirler de yakın olur” sözü, 

meşhurdur.889 

Önceki dönem tenkitçilerin sirkat çerçevesinde ele aldıkları lafız, mana, 

vezin ve kafiye sirkati en önem verdikleri konular olmuştur.890 İbn Ebî 

İsba‘, sirkati bu zikredilen konular çerçevesinde işlemiştir. O, 

eserlerinde konuyu hem teori hem de uygulamalı olarak ele almıştır. İbn 

 
886 Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 214. 
887 Muhammed Haddâra, Müşkiletü’s-sirḳât, s. 209. 
888 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 202.; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde 
İbn Ebî İṣba‘, s. 117. 
889 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  418. 
890 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 118. 
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Ebî İsba‘ın et-Tehzîb ve’t-te’dîb konusunu incelerken serdettiği 

görüşler, bu konudaki metodunu ortaya koymaktadır. O, bu konuda 

şunları söylemiştir: “Bir beytin manasını aktarırken, lafızların çoğunun 

veya hepsinin aynı olmasından kaçın. Kafiye ve vezni değiştir. Manayı 

çoğaltıp lafzı azalt. Sözü söyleyenden daha iyi söylemek istiyorsan, 

eleştiriye mahal verecek durumlardan sakın.”891 

Eleştirmenler sirkat konusunda işlenen manaları üçe ayırmışlardır. 

Bunlar, müşterek mana, mübtezile (sıradan) mana ve yetkili manadır.892 

Müşterek mana, insanlar arasında yaygın kullanılan manalardır. 

Güneşin veya ayın güzellik teşbihlerinde kullanılması, eşeğin 

ahmaklıkla veya yağmurun cömertlikle ve bereketle eşleştirilmesi, 

insanlar arasında kullanılan müşterek manalara birer örnektir. Bunlarda 

sirkat söz konusu değildir. Çünkü bunlar herhangi birine ait olmayıp, 

herkes tarafından kullanılan müşterek manalardır.893 

Mübtezile mana, ilk etapta birinin ele aldığı, fakat daha sonra 

yaygınlaşarak müşterek duruma dönüşen manadır. Eğitime yeni 

başlayan öğrencilerin hattının, enkaz kalıntılarına benzetilmesi, 

hurmaların deve hörgüçlerine benzetilmesi, evin sahibini sorması ve 

kişinin evin ağlaması sebebiyle kınanması mübtezile manalara birer 

örnektir. Bu manalar ilk etapta hususiyet içerirken, daha sonra 

sıradanlaşmışlardır. Bu türden aktarılan manalarda da sirkat oluşmaz. 

 
891 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  416. 
892 Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 183. 
893 Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 185. 
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Çünkü bu tür manalar, artık şüyu bulmuş ve herkes tarafından 

kullanılan müşterek manalardır.894 

Yetkili mana, yani birine hususiyeti oluşmuş mana, söyleyenin belli 

olduğu ve onunla meşhur olduğu manadır. İnsanlar, bu manaların 

sahibini bilirler.895 Bu tür manalar, istinbatı yönünden en yüksek 

mertebededirler. Böyle manalar söyleyenin düşünce yapısını, farklı 

manalardaki çıkarımını ve şiirdeki yetkinliğini ortaya koyar. Kartâcanî 

(684/1285) bu tür manalara “kısır manalar” ismini vermiştir. Çünkü 

böyle manalar aşılanmazlar. Ayrıca, bunların yerini tutan başka 

manalar da yoktur. Kişi veya şair bu manayla özdeşleşmiştir. Kısaca bu 

mana veya buna yakın bir mana, bundan önce başkasında 

oluşmamıştır.896 

Tenkitçiler, bu tür manaları birçok değişik isimle anmıştır. Fakat bu 

isimlendirmeler farklı olsa da kastedilen mana aynıdır. Onlar, bu 

manalardaki sirkate dikkat çekmiş ve önceden söylenen bir manayı, 

kendi sözü gibi rivayet eden edebiyatçıları sert bir dille 

eleştirmişlerdir.897 

Tenkitçiler, şairler arasında dolaşan şiir manaları için bazı esaslar tayin 

etmişlerdir. Bu tür şiirler için iyi, güzel, kötü ve çirkin ayırımı 

yapılmıştır. Askerî, bu konuda şunları söyler: “Manalar, eski ve yeni 

 
894 Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 185. 
895 Bedevî Tabâne, es-Sirḳâtü’l-edebî- Dirâse fî İbtikâri’l-a‘mâli’l-edebiyye ve 

taḳlîdihâ, Dârü’ṡ-Ṡekâfe, Beyrut, 1986, s. 99. 
896 Hâzım Kartâcennî, Minhâcü’l-bülegâ ve sirâcü’l-Üdebâ, thk. Muhammed Habîb 
b. Hôcâ, Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1986s. 194. 
897 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 119, 120. 
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tüm âlimler arasında ortak bir paydadır. Edebiyatçı, daha önce söylenen 

kelamın bütün lafızlarını almamışsa veya bu lafızları bozmadan olduğu 

gibi almışsa, bunda bir ayıp söz konusu değildir.”898  

Hâtimî’nin bu konuyla ilgili düşünceleri, konunun inceliklerini ortaya 

koymak açısından önemlidir. O, bu konuda şunları aktarır: “Kim 

sözlerinin başkasınınkiyle karışmadığını iddia ediyorsa, o, yalan 

söylüyordur. Çünkü kişi, herhangi bir şiire baktığında, daha öncen bu 

türden bir mananın söylendiğini görecektir.”899 

Buraya kadar, tenkitçilerin mana sirkatiyle ilgili görüşlerini aktardık. 

Onların lafızların sirkatiyle ilgili görüşleri ise, daha ılımlı olmuştur. 

Lafız alıntıları, sirkatten sayılmamıştır. Çünkü bütün lafızlar insanlar 

arasında müşterektir. Bunların, birine ait olduğunu iddia etmek 

mümkün değildir. İki şairin bazen aynı lafız ve manada birleşmeleri, 

çok nadir olduğundan, bunun üzerine kıyaslama yapılmamıştır.900 

Eleştirmenlerden bazıları, vezin sirkatine de değinmiştir. Onlara göre, 

bir şairin daha önce aktarılan bir manayı kendi şirine uyarlayarak 

veznini değiştirmesi, onu sirkatten kurtaramaz. Şairin bu davranışı, 

sirkatini gizlemek kabul edilmiş ve yerilmiştir. Tenkitçiler, vezin, 

 
898 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’ṣ-ṣınâ‘ateyn, s. 203. 
899 Hâtimî, Ebû Ali Muhammed b. Hasan, Ḥülyetü’l-müḥâḍara fî ṣanâ‘ati’ş-şi‘r, II, 

thk. Ca‘fer el-Kettânî, Dârü’r-Raşîd, Irak, 1979, s. 28. 
900 Âmidî, el-Müvâzene, I,  s. 326, 340, 343.; İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-‘Umde, II, s. 

723. 
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kafiye ve revînin değiştirilmesi ile yapılan sirkate müsamaha 

etmemişlerdir.901 

6.9.1. İbn Ebî İsba‘a Göre Edebi Sirkat 

İbn Ebî İsba‘ sirkat konusunu, ele aldığı beyitleri karşılaştırmak 

suretiyle, işlemiştir. O, bazen bu beyitlerin nereden alındığına 

değinmiş, bazen de bunların mana olarak hangi beyitleri takip ettiği ile 

ilgili bilgi vermştir. İbn Ebî İsba‘ sirkat konusunu hüsnü’l-ittibâ‘, Îdâ‘, 

İsti‘âne, İştirâk ve tazmîn gibi bununla ilişkili konu başlıklarında 

incelemiştir. İbn Ebî İsba‘ lafız, mana ve vezinde olmak üzere sirkatin 

üç türüne değinmiştir. Burada ilk etapta mana sirkatini, daha sonra ise 

lafız sirkatini inceleyeceğiz. Bunları incelerken, aynı şekilde İbn Ebî 

İsba‘ın vezin sirkati ile ilgili görüşlerine de değineceğiz. 902 

6.9.1.1. Mana Sirkatı 

İbn Ebî İsba‘ın en çok üzerinde durduğu sirkat türü, mana sirkatidir. O, 

mana sirkatini birçok konuda işlemiş, bunların temel kaidelerinden ve 

özelliklerinden bahsetmiştir. İbn Ebî İsba‘a göre, aynı anlamda tevarüs 

eden tüm manalar, sirkat grubundan sayılmaz. Bunların bazıları, olumlu 

kabul edilip övülmüş diğer bazıları da, olumsuz değerlendirilip 

yerilmiştir. İşte burada, İbn Ebî İsba‘ın mana sirkatine dâhil etmediği 

konular ile mana sirkati içinde değerlendirdiği konuları inceleyeceğiz. 

 
901 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 124.; İbn Tabâtabâ, ‘İyâru’ş-şi‘r, s. 

14.; Kâdî el-Cürcânî, el-Vesâṭa, s. 200, 204. 
902 bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  140-142, 339-343, 380-382, 383-385, 475- 

488; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 52-53, 201-203. 
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Önce, İbn Ebî İsba‘a göre mana intihalinin olumlu karşılandığı konuları 

ele alalım. 

 6.9.1.1. (1). Mana Sirkatine girmeyen Konular 

İbn Ebî İsba‘a göre, bazı manalar sirkat grubundan sayılmaz. O, bu 

manalara onay vermiş ve bunları, şairler arasında dolaşan müşterek 

manalar şeklinde görmüştür. Ona göre bu manalar, şairin bu konudaki 

yetkinliğini gösterir. Sirkate dâhil olmayan konuları, aşağıdaki konu 

başlıklarında inceleyeceğiz.  

6.9.1.1. (1). (a). Hüsnü’l-İttibâ‘ 

İbn Ebî İsba‘, hüsnü’l-ittibâ‘ı şöyle açıklamıştır: “Kişinin, başkasına ait 

bir manayı takip edip, onu güzel bir şekilde ileriye taşımasıdır. Şöyle ki 

kişi, önceden söylenen bir mananın ortaya çıkmamış tüm güzel 

yönlerini bulup, bunu zenginleştirmektedir.903 

İbn Ebî İsba‘ bu zenginleştirmeyi, hüsnü’l-ittibâ‘ın şartı saymıştır. 

Çünkü önceden ele alınan manayı takip eden herkes, bunun hakkını 

veremeyebilir. Tenkitçimiz, hüsnü’l-ittibâ‘ın gerçekleşebilmesi için 

aşağıdaki şartları ileri sürmüştür;904 

- Lafzın özet olması 

- Veznin kısaltılması 

- Kafiyenin yerinde, tatlı ve ahenkli olması 

 
903 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  475; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 201. 
904 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  475. 
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- Beyitteki noksanlığın giderilmesi 

- Beytin tamamlanması 

- Kelamın bedî‘ sanatıyla süslenmesi 

İbn Ebî İsba‘a göre hüsnü’l-ittibâ‘da, bu şartlardan birinin yerine 

getirilmesi yeterlidir. Bu şartların bir kısmı daha önceki âlimler 

tarafından ele alınmış, diğer bazısı ise İbn Ebî İsba‘ın gerçekleşmesini 

istediği şartlardır. İbn Ebî İsba‘ bu konuya Muhammed b. Hayyât ile 

Buhtürî’nin şu beyitlerini örnek vermiştir. 

Muhammed b. el-Hayyât: 

َي َي ْعد  نََكف  ه  ودََم  َاْلج  َأَنَّ  َولَْمَأَدْر 

ْند ي ََماَع  ،ََوأَْعدَان يَفَأَْنفَدْت   أَفَدْت 

نَى   يَاْلغ  أَْبتَغ  َب َكف  يََكفَّهَ   لََمْست 

َماَأَفَادََ ْنهَ  نَىفََلََأَنَاَم  وَاْلغ  ذَو   

“Ondan cömertlik bekleyip, avucumla onun avucuna dokundum. 

Fakat onun avucundan düşmanlık saçılacağını bilemedim. 

Ben, cömertliğinden faydalanan kimseler gibi faydalanmadım. 

Bana düşmanlık yaptı ve yanımda olanları da kaybettim.”905 

Buhtürî: 

ود ه َ ب ْخل ي،َفَأَْفقََرن يََكَماَأَْغنَان ي دََج  يَدَي،ََوَشرَّ َيَدَاهَ  دْت   أ ع 

 
905 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  172. 
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فَأَعَْ ْنهَ  َالَّذ يَأَْعَطان َيم  َطْيت  َلًَ  عَجَّ َم  يل  َاْلَجم  َب اْلَخْلق   َوَوث ْقت 

“Onun elini elime koydum. 

Onun cömertliği, benim cimriliğimi aşmıştı. 

Beni zengin kıldığı gibi, aynı şekilde fakirleştirdi. 

Diğerlerine güvenip acele ettim ve bana verdiğini ben de verdim.”906  

Buhtürî burada Muhammed b. Hayyât’ın beyitlerine hüsnü’l-ittibâ‘da 

bulunmuştur (manada onu takip etmiştir).907 

6.9.1.1. (1). (b). Îdâ‘ 

İbn Ebî İsba‘ Îdâ‘ı şöyle tarif etmektedir: “Îdâ‘, edebiyatçının başkasına 

ait beytin yarısını ödünç alıp aktarmasıdır.” İbn Ebî İsba‘a göre Îdâ‘ 

konusu, sirkatten sayılmamaktadır. Çünkü edebiyatçı bunu aktarırken 

herhangi bir gizleme yoluna gitmemiş, aksine bunu sarahaten 

zikretmiştir.908 Buna örnek olarak İbn Ebî İsba‘ın Mütenebbî’den ödünç 

aldığı aşağıdaki beyitlerini örnek verebiliriz; 

Mütenebî: 

ََعَوال ينَاََوَمْجَرىَالسََّواب قَ  قَ  َمَجرَّ ََماَبَْيَنَالع ذَْيب ََوبَار   تَذَكَّْرت 

 
906 Buhtürî, Dîvân, IV, s. 227. 
907 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s.  172. 
908 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 380. 
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“ ‘Uzeyb909 ile Bârik910 arasındaki, 

Mızrak ve yarış atlarımızın yolunu hatırladım.”911 

İbn Ebî İsba‘: 

قَ  ََماَبَْيَنَاْلع ذَْيب ََوبَار   تَذَكَّْرت 

َ َعَوال ينَا،ََوَمْجرىَالسََّواب قَ َمَجرَّ  

 إ ذَاَاْلَوْهم َأَْبدَىَل يَلََماَهاََوث ْغَرَهَا

يَََََ ع  َهاََومدَام  ْنَق د   ن يَم  ر   َوي ذْك 

“Ne zaman ki o, bana dudaklarını ve ağzını gösterdi, 

‘Uzeyb ile Bârik arasındakini hatırladım. 

Onun zarafeti ve göz pınarları, 

Bana mızrakların titremesini ve yarış atlarının koşmasını hatırlattı.”912 

İbn Ebî İsba‘ burada, Mütenebbî’nin beytinin yarısını birinci dizede, 

diğer yarısını ise ikinci dizede kullanmıştır. İbn Ebî İsba‘ îdâ’yı 

sirkatten saymamış ve bunu şiirin bir ayıbı olarak görmemiştir.913 

 
909 Kûfe’de bir yerin adıdır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 382. 
910 Kûfe’de bir yerin adıdır. Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 382 
911 Burada Mütenebbî seyfuddevle’yi övüyor. bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 

382. 
912 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 382. 
913 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 382. 
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6.9.1.1. (1). (c). İsti‘âne 

İsti‘âne, şairin başkasının şiirinden faydalanması ve ondan yardım 

almasıdır. Bunu yaparken de, faydalandığı beyitlere uygun cümleler 

kurması ve ondan uzaklaşmaması gerekir. Eleştirmenler, şairin, başka 

şiirden yardım aldığını belirtip belirtmemesi gerektiği konusunda 

ihtilafa düşmüşlerdir. Çoğuna göre şairin buna dikkat çekmesine gerek 

olmadığını bildirmişlerdir. Örneğin Hz. Ali (r.a), Şikşikiyye adlı 

hutbesinde, aşağıda verilen A‘şâ’nın beytinden faydalanmıştır.914 

يََجاب رَ  َها َويَْوم ََحيَّاَنَأَخ  يََعلَىَك ور   َشتَّاَنََماَيَْوم 

“Deve sırtında geçirdiğim bugünüm, dünden ne kadar farklı…  

Aynı, Câbir’in kardeşi Hayyân’ın günü gibi.”915 

İbn Ebî İsba‘, şiirdeki bazı harflerin yer değiştirmesini veya tahrif 

edilmesini de İsti‘âne’den saymıştır. 

 6.9.1.1. (1). (d). Hüsnü’t-Tazmîn 

Hüsnü’t-tazmîn, Kişinin sözlerine beyitten, ayetten, kelamdaki bir 

manadan, deyimden, atasözünden veya hikmetli bir söz öbeğinden bir 

kelime sokmasıdır.916 Buna örnek: 

 
914 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 383. 
915 A’şâ, Meymûn b. Kays, Dîvânü’l-A‘şâ el-kebîr, thk. Muhammed Hüseyin, 
Mektebetü’l-Âdâb, t.y., s. 147. 
916 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 140. 
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ََواَْل ذ َنَب اَْل َ ََواَْلَنَْفَب اَْلَْنف  ََواْلعَْيَنَب اْلعَْين  َالنَّْفَسَب النَّْفس   اَاَنَّ ْمَ۪فيَهَٓ َََوَكتَْبنَاََعلَْيه  ن    َب الس   نَّ ََوالس   ذ ن 

وَحَق َصاصَ  ر   َواْلج 

“Tevrat’ta İsrâiloğulları’na, "Cana can, göze göz, buruna burun, 

kulağa kulak, dişe diş... Ve yaralamalara da birbirine kısas vardır." 

diye yazdık…” (el-Mâide 5/45). 

Burada, Tevrat’ta geçen sözler veya manalar ayete dâhil edilmiştir. 

Buna benzer örnekleri ayetlerde, hadisi şeriflerde, sahabenin sözlerinde 

şair ve diğer kişilerin kelamında sıkça görmekteyiz.917 

İbn Ebî İsba‘ın, mana intihaline müsamahalı davranıp, sirkatten 

saymadığı daha birçok konu olduğunu söylemek gerekir. İbn Ebî İsba‘a 

göre, tevlîd (bir manayı başka bir manadan meydana getirme), hall ( bir 

manayı çözümleme), ‘akd (hall’in tersi olup manayı girift hale sokmak) 

ve iğrâb ( müşterek bir manayı, garip ve tanınmaz hale getirmek) gibi 

konular da, sirkate dâhil olmayan konulardır.918 Yukarıda bunların en 

önemlilerini örnekleriyle açıklamaya çalıştık. Burada amacımız, İbn 

Ebî İsba‘ın neleri sirkat grubuna dâhil edip etmediği olmayıp, onun bu 

konudaki genel metodunu ortaya çıkarmaktır.  

 6.9.1.1. (2). Mana Sirkatine Giren Konular 

İbn Ebî İsba‘ bazı manaları sirkate dâhil edip ele almış ve bunların 

kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. O, edebiyatçının bu tür mana 

 
917 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 137. 
918 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 439-441, 494-496, 508-509; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 207. 
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sirkatinden kaçınması gerektiğini ve bunun nesir veya şiiri kötü duruma 

getirdiğini açıklamıştır. 

İbn Ebî İsba‘, mana sirkati konusunu özellikle ele alıp incelememiştir. 

Fakat değişik konuları incelerken yaptığı açıklamalar, onun bu 

konudaki temel görüşlerini açıklamaktadır. Burada sayacağımız 

konular, İbn Ebî İsba‘ın değişik konuları ele alırken ortaya attığı 

görüşlerinden yararlanılarak yapılmış çıkarımlardır. Şimdi İbn Ebî 

İsba‘a göre mana sirkatine dâhil konuları aşağıdaki konu başlıklarında 

inceleyeceğiz. 

 6.9.1.1. (2). (a). İttibada Taksîr (Noksanlık) 

İbn Ebî İsba‘, hüsnü’l-ittibâ‘ konusunda,  kişinin, başkasına ait bir 

manayı takip ederken, onu güzel şekilde ileriye taşıması gerektiğini 

ifade etmiştir. Bunun için yerine getirilmesi gereken altı şartı açıklamış 

ve bu şartlardan biri yerine getirilmediğinde bunun düzgün bir ittiba 

olmadığını beyan etmiştir. İşte bu ittibanın noksanlarından biri 

taksîr’dir. Taksîr, şairin takip ettiği manayı tamamlamayıp onu eksik ve 

noksan bırakmasıdır. Şairin itnâb’a gitmesi (manada gereksiz uzatmalar 

yapması), vezni uzatması, kafiyeyi düzgün ve yerinde getirememesi 

taksîr’e örnektir.919 Buna örnek; 

İbn er-Rûmî: 

 
919 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 475, 284-285.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, 

s. 325. 
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اْْل َممَ  ََودَانَْتََخْوفَهَ  قَاب  الر    لَهَ 

َاْلقَلَمَ  يَب ه  ََماَيَْجر   َماَزاَلَي تْبَع 

َأ ْرَهفَْتََخدَمَ  ذْ َلََهاَم  َالسُّي وَف  أَنَّ

َالَّذ يَ َاْلقَلََمَالسَّْيف  َخَضعَتَْإ ْنَيَْخد م   

ل ه َ َي عَاد  ََلَََشْيء  ََواْلَمْوت   فَاْلَمْوت 

يَتَْ ذَْب ر  َم  ل ْْلَْقَلَم   َكذَاَقََضىَهللاَ 

“Herkesin korktuğu ve boyunların eğildiği kılıçlar, 

Kaleme hizmet etmektedir. 

Ölüm, kaleme (alın yazısına) uyduğu müddetçe, 

Hiçbir şey ona ulaşamaz. 

Kılıçların kaleme boyun eğmesi, 

Allah’ın bir hükmüdür.” 

Mütenebbî: 

َل ْلقَلَمَ  َاْلَمْجد  َلَْيَس َل لسَّْيف   اْلَمْجد 

ََكاْلَخدَمَ َفَإ نََّما َل ْْلَْسيَاف  نَْحن   

َل َي يَقََوائ ل  ََوأَْقَلَم   َحت ىََرَجْعت 

تَاب َب نََا  أ ْكت ْبَب َهاَأَبَدًاَقَْبَلَاْلك 

“Ta ki, döndüm ve kalemim şöyle diyordu; 

Üstünlük kalemde değil, kılıçtadır. 

Bizimle yazmadan önce, 

Onunla (kılıçla) yaz. Çünkü bizler kılıçların hizmetkârıyız.” 
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İbn Ebî İsba‘ burada Mütenebbî’yi eleştirmiş ve ittibada noksanlık 

yaptığını ifade etmiştir.920 

 6.9.1.1. (2). (b). Kalb (Döndürmek) 

Âlimler, sirkatin gizleme şekillerinden bahsetmiş ve bunun için farklı 

isimler belirlemişlerdir. Bunları takdim, tehir, kalb (döndürmek), 

ilmâm gibi birçok isimle anmışlardır. İbn Ebî İsba‘ bu konuyu, sadece 

kalb ismiyle zikretmiştir.921 

Kalb, edebiyatçıların sirkatini gizlemek adına başvurduğu hileli bir 

metottur. Şöyle ki, edebiyatçı burada, aşk için olan bir manayı medihte 

veya hicivde kullanılan bir manayı fahrde kullanmaktadır. İşte 

edebiyatçının bu izlediği yol, yerilen bir sirkat türü olan kalb’tir.922 

İbn Ebî İsba‘ kalb’i teğâyür konusunda işlemiştir. Onu şöyle tarif 

etmiştir: Kişinin aynı manada iki zıt görüş sergilemesidir. Bu da, 

kişinin; birini övüp sonra yermesi, başkasının övdüğünü yermesi, üstün 

gördüğü şeyden dönüp düşük olanı üstün görmesi, başkasının üstün 

gördüğünü düşük veya başkasının düşük gördüğünü üstün görmesi gibi 

birçok şekilde gerçekleşir.923 Buna örnek: 

Cerîr: 

َضـابـًا ه ـم َغ  ْبـَتَالـنـاَسَك لَـّ ـيـمٍَ َحس  وَتـَم  ـبَـْتََعلَـْيـَكَبـَنـ   إ ذَاََغض 

 
920 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 284-286. 
921 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 147. 
922 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 147. 
923 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 277.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 105. 
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“Benî Temîm (kabilesi) sana kızdığında, 

Bütün insanların sana kızgın olduğunu sanırsın.” 

Ebû Nüvvâs: 

دٍَيَْجَمَعَاْلعَالَم َف يََواأَْنَ ح  ْستَْنَكرٍَ   َولَْيَسََعلَىَهللا َب م 

“Bütün insanların sana kızgın olmasının, 

(Şayet Allah sana kızgın değilse) Allah katında hiçbir değeri yoktur.” 

İbn Ebî İsba‘ burada, Ebû Nüvvâs’ın Cerîr’in mısralarını kalb ettiğini 

açıklayıp onu eleştirmiştir.924 

 6.9.1.1. (2). (c). Selâmetü’l-İhtirâ‘da Noksanlık (Gerçek 

Yaratıcılık) 

İbn Ebî İsba‘a göre mana sirkatine giren diğer bir konu, zikredilen 

kelamın gerçek yaratıcılıktan uzak olmasıdır.  Bu konu, selâmetü’l-

ihtirâ‘da noksanlık, şeklinde ifade edilmiştir. İbn Ebî İsba‘a göre 

selâmetü’l-ihtirâ‘: Daha önce kimsenin değinmediği bir manayı ortaya 

çıkarmaktır.925 

 
924 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 478. 
925 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 471.; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 200. 
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Edebiyatçılar, daha önce değinilen ve birine has bir mananın sirkatini 

meşru kabul etmemişlerdir. Böyle bir sirkatin yanlış olduğunu ve 

sahibini töhmet altında bıraktığını ifade etmişlerdir.926 

Eleştirmenler, söylenen manaların kime ait olduğu konusunda 

çalışmalar yapmış ve intihal edilen manaları bulup eleştirmişlerdir. 

Bazı kimselerin yaptığı çalışmaların, diğer bazı çalışmalarla çakıştığını 

da söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise, söylenen mananın, ilk kime ait 

olduğunu tespit etmenin kolay olmamasından kaynaklanmıştır. Veya 

manaların birine nispet iddiaları, başka bilgi ve delillerin ortaya 

çıkmasıyla çürütülmüştür. Bu konuda, sonraki dönem araştırmacıların 

daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onlar, geçmiş birçok 

manaya muttali olmuşlardır. Hususiyet bildiren, fakat aidiyeti belli 

olmayan manaların ise, konuyu daha da karmaşık hale getirdiğini 

söyleyebiliriz. Zaman zaman eleştirmenler bu konuda zor durumda 

kalmışlardır. Bu duruma, İbn Ebî İsba‘da şahit olmaktayız. O, Züheyr 

b. Ebî Sülmâ’nın şiirini aktarmış ve bu mananın ona ait olduğunu ifade 

ettikten sonra, İmruülkays’ın beytine geldiğinde bu konuda yanıldığını 

şu ifadelerle dile getirmiştir: Ben İmruülkays’ın şiirine muttali olana 

kadar, bu ifadelerin Züheyr b. Ebî Sülmâ’ya ait olduğunu 

zannederdim.927 

 
926 Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 150. 
927 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 178., 472-474; İbn Ebî İsba‘, Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 

71; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 147. 
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Selâmetü’l-ihtirâ‘a uymayan bu sirkate örnek olarak Seyyid el-

Hamîrî’nin Hz. Ali hakkındaki şu sözlerini verebiliriz: 

َ ْندََال  لقاََل لطَّْعن  ْعتَادًاقَدََْكاَنَع  م   

يح َف يَ أَْبيَات َهاََعادًَاإ نَاَمةََالر    

ْنَأَب وََحَسْنََوهللا َأَيَّدَه َ  لَك 

 إ ذَاََرأَىََمْعَشًراََحْربًاَأَنَاَمه مَْ

“Hasan’ın babasına gelince; 

Allah, karşılaştığı zorluklara karşı onu desteklemiştir. 

Bir savaş gördüğünde, onları uyuturdu. 

Tıpkı rüzgârın, ‘Ad’ı evlerinde uyuttuğu gibi…” 

Hâtemî, Hamîrî’nin yukarıdaki beyitlerde, daha önce değinilmeyen bir 

manaya değindiğini iddia etmiştir. Fakat bu mana daha önce Abdullah 

b. Abbâs’ın, Hz. Peygamberi överken sarf ettiği şu sözlerden alındığı 

açıktır:928 

ََّللاَّ ََكاَنَ ََوَسلََّمَ-َرس ول  َعلَْيه   َ يَنَيَْلقَاه ََ-َصلَّىََّللاَّ َف يََرَمَضاَنَح  اجودَالناسََوَكاَنَاجودََماَيَك ون 

ََّللاَّ َ اْلق ْراَن،َفَلََرس ول  س هَ  ْنََرَمَضاَنَفَي دَار  َلَْيلٍَةَم  ف يَك ل   ،ََوَكاَنَيَْلقَاهَ  يل  ْبر  َََعلَيََْصلَّىََّللاَّ َ-ج  ه 

ْرَسلَةَ -لََّمََوسََ يح َاْلم  ْنَالر   َم  اجودَب اْلَخْير   

“Rasûlüllah (a.s.) hayır konusunda insanların en cömerdiydi. Özellikle 

Ramazan ayında Cebrail (a.s.) ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı 

olmazdı. Rasûllüllah (a.s.) Cebrail ile her gün görüşüp Kur’ân’ı 

 
928 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, s. 472-474. 
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mukabele ederlerdi. Onun hayır-hasenattaki cömertliği esen rüzgâra 

benzerdi.”929 

6.9.1.2. Lafız Sirkati 

Eleştirmenler, mana sirkatine oranla lafız sirkatine daha müsamahakâr 

davranmışlardır. Çünkü lafızlar, insanlar arasında müşterek 

kullanılmakta ve kimseye aidiyeti bulunmamaktadır. 

Tenkitçiler lafız sirkati için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Bunlardan en 

önemlisi iki şairin aynı lafız ve manada birleşmeleridir. İbn Ebî İsba‘ın 

lafız sirkati konusundaki bazı görüşleri önceki âlimlerden farklıdır. 

Örneğin, bazı âlimlere göre sirkatten sayılan tevlîd ve muvârede gibi 

konular İbn Ebî İsba‘a göre lafız sirkati kısmına girmemektedir. İbn Ebî 

İsba‘a göre sirkatten sayılmayan bu konuları burada zikretmeyi gerekli 

görmedik. Çünkü ona göre, sadece hem lafız hem de manada birleşilen 

lafızlar sirkat grubuna girer. Diğer hiçbiri sirkatten sayılmaz.930 

İbn Ebî İsba‘ın, özellikle lafız sirkatini ele alıp işlediğini söyleyemeyiz. 

O, bunu iştirâk konusunda işlemiştir. Onun lafız sirkatinden saydığı 

konu, iştirâk konusudur.931 Şimdi kısaca buna değineceğiz. 

 
929 Buhârî, Savm, 7. 
930 Bkz. İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 340, 400, 488, 494, 497; İbn Ebî İsba‘, 
Bedî‘u’l-Ḳur’ân, s. 30, 202, 203, 207; Hamûd Yûnus, en-Naḳd ‘inde İbn Ebî İṣba‘, s. 

156. 
931 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 340. 
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İbn Ebî İsba‘ lafzi iştirâk’ı ikiye ayırmıştır. Birincisi, güzel lafzi iştirâk 

ikincisi, ayıplı lafzi iştirak’tır. 

İbn Ebî İsba‘a göre güzel lafzi iştirâk, insanların ortak kullandıkları 

müfret lafızlardır. Bunda sirkat söz konusu değildir. Ayıplı lafzi iştirâk 

ise, lafzın, insanın içinde ve hayalinde olan manalardan birini veya 

muayyen bir lafız öbeğini içermesidir. Sirkat konusuna dâhil olan kısım 

da, budur.932  Buna örnek; 

Esved İbn. Ya’fur: 

َوََ َاْْلََواب د  ََجَواد ق يد  َهان  الر   يٍرََشدُّه َ  قَل  ٍصََعْبٍلََجه   ب م 

“Yarış atı öyle süratlıdır ki, 

Vahşi avını yakalayıp bağlamak için atılmaya hazırdır.”933 

İmruülkays: 

َ ٍدَقَْيد  ْنَجر  ََهْيَكلَ ب م  اْلَواب د  َكنَات َهَا  َف يَو   َوقَدَْأَْغتَد يََوالطَّْير 

“Yarış atı öyle süratlıdır ki, 

Kuşlar henüz yuvalarından çıkmadan, o vahşi avını yakalayıp 

bağlayabilmektedir.”934 

 
932 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 340. 
933 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 341. 
934 İmruülkays, Dîvân, s. 19. 
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Esved İbn Ya‘fur’un zikrettiği  ََاْلَواب د  ifadesi, daha önce İmruülkays قَْيد 

tarafından aynı lafızlarla ve aynı manada kullanmıştır. Şair burada, lafzi 

bir sirkat yapmış ve kelamı ayıplı duruma sokmuştur.935 

 
935 İbn Ebî İsba‘, Taḥrîrü’t-taḥbîr, 341. 
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7. SONUÇ 

İbn Ebi İsba’, hicri altıncı ve yedinci yüzyıllarda yaşamış Arap 

edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. O, Eyyûbilerin hüküm 

sürdüğü, dönemin ilim merkezi kabul edilen Mısır’da dünyaya gelmiş 

ve daha sonra coğrafyaya hâkim olan Memlükler döneminde Mısır’da 

vefat etmiştir. İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönem; siyasi, sosyal ve kültürel 

bazı özellikleriyle dikkat çekmektedir. İbn Ebî İsba‘ siyasi olarak 

çalkantılı bir dönemde yaşamıştır. Onun yaşadığı bölge, daha önce 

burada hüküm süren Emevîlerin ve Fatımilerin izlerini taşımaktadır. 

Tarihin akışını değiştiren haçlılarla mücadele, bu dönemde yaşanmıştır. 

Yine bu dönemde civar bölgeler, Moğol saldırısına uğramış ve bu bölge 

birçok mezhep çatışmalarına sahne olmuştur.  

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı sosyal durum, Eyyûbiler ve Memlükler 

dönemindeki sosyal durumla yakından ilişkilidir. Bu dönemin siyasi 

durumu birbirinden farklı olsa da, sosyal ve kültürel olarak çok fazla 

değişkenlik arz ettiğini söyleyemeyiz. Müslümanların idareye hâkim 

olduğu bu dönemlerde, toplum farklı etnik gruplara ve inanışlara 

sahiptir.  Bu dönemde meydana gelen Nil nehrindeki med-cezir, kıtlık, 

yöneticilerin halka karşı olumsuz icraat ve tutumları, o dönemin sosyal 

durumunu etkileyen faktörlerin başında yer almıştır. 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönem, kültürel ve ilmi açıdan önemli bir yere 

sahiptir. Onun yaşadığı dönem, İslami ilimlerin en parlak olduğu bir 

dönemdir. Bu dönem, siyasi olarak çalkantılı bir dönem sayılsa da, 

okutulan derslerin içerikleri ve sahip olunan mekânlarla, eğitim hiçbir 
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dönemde olmadığı kadar ileri bir düzeydedir. Yapılan ilmi çalışmaların 

sonucunda İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı bu bölge, civar beldelerdeki ilim 

adamları için kültürel ve ilmi cazibe merkezi haline gelmiştir. 

İbn Ebî İsba‘ın yaşadığı dönem, klasik Arap edebiyatı konularının 

tasnif dönemine denk gelir. Bu döneme dek edebiyatın farklı alanlarıyla 

ilgili derlenen manzume ve nesirlerde edebiyatın konuları kesin hatlarla 

henüz birbirinden ayrılmamıştır. Dolayısıyla bu dönemi, edebiyat ve 

sanat türleri için bir yenilenme hareketinin başlangıç evresi olarak kabul 

etmek mümkündür. Nitekim İbn Ebî İsba‘ın klasik tarzda işlediği 

edebiyat konularında bu yenilenmenin izlerini görebilmekteyiz.  

Tarih kitapları, İbn Ebî İsba‘ın gençlik yıllarına ve eğitim hayatına dair 

bir bilgiye yer vermemiştir. Fakat bununla birlikte onunla ilgili kısa 

bilgiler ve eserlerinde ortaya koyduğu görüşleri bize edebi şahsiyeti ve 

kişiliği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. O, Mısır gibi ilmin 

merkezi sayılan bir yerde yaşamış, birçok âlimle fikir teatisinde 

bulunmuştur. Ondan söz edenler, Mısır için Nil’in önemi neyse 

edebiyat için de İbn Ebî İsba‘ın önemi odur, şeklinde bahsetmişlerdir. 

İbn Ebî İsba‘  ve edebiyatını konu edinen araştırmalar son dönemlerde 

yapılmaya başlanmıştır. İlk dönemlerde böyle bir çalışmanın 

olmamasının nedeni, eserlerinin son dönemlere dek gün yüzüne 

çıkmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Nitekim ilk dönemdeki 

birçok âlim ondan ve eserlerinden bahsetmişken, belli bir dönem sonra 

onun görüşlerinden bahseden çalışmalar yapılmamış ve ancak önceki 

âlimlerin onun hakkındaki rivayetleriyle yetinilmiştir. İbn Ebî İsba‘ın 
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eserlerinin ilim dünyasına kazandırılmasıyla, görüşlerinin edebiyat 

dünyası için ne derece önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Onun özgün 

çalışmaları, edebiyata ve özellikle tenkit ilmine yeni bir heyecan 

katmıştır. 

İbn Ebî İsba‘ çok yönlü ilmi bir kişiliğe sahiptir. Ondan müfessir, fakih, 

şair ve tenkitçi diye söz edilmiştir. Onun ilmi kişiliği muasırlarınca 

takdir edilmiş ve ilmi çalışmalarına referans gösterilmiştir. Aynı şekilde 

onun öğrencileri arasında Afîfuddîn et-Tilmisânî, Ebû Hüseyn el-

Cezzâr Sirâc el-Verrâk gibi önemli ilim adamlarının yer alması onun 

ilmi kişiliği hakkında bize referans oluşturmaktadır. 

İbn Ebî İsba‘ın eserlerinin bir kısmı günümüze ulaşıp yayımlanmış, bir 

kısmı henüz yayımlanmamış, diğer bir kısmı ise günümüze kadar 

ulaşmamıştır. Onun eserlerinin bir kısmının bize kadar ulaşmaması, 

ilim dünyası için bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. 

İbn Ebî İsba‘ ele aldığı eserlerle Arap edebiyatının gelişimine önemli 

katkılar sağlamıştır. Onun, konuları işlerken serdettiği eleştirel 

görüşleri, özgün tarzdaki fikirleri ve uyguladığı dirayet tekniği, 

edebiyat ilmi için değerli kabul edilmiştir. O, edebiyat alanında 

söylenen her sözü değerli kabul etmiş ve bunları objektif şekilde 

değerlendirmiştir. Teknik başarısının yanında fahr, aşk, medih ve 

yerinme gibi edebiyata dair hemen her konuyu sanatsal duyarlılıkla 

işlemeyi başarmıştır. 
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İbn Ebî İsba‘ın belagatçı kimliği, kelamcı ekolun aksine edebi ekolun 

görüşleri çerçevesinde biçimlenmiştir. O, sözlerini felsefeden, kısır 

döngüden, kuralcılıktan ve karmaşadan uzak edebi zevkle işlemiştir. 

İbn Ebî İsba, işlediği konularda teoriden çok bunların pratik durumunu 

ön plana çıkarmıştır. Belâgat, onun fıtri karakteri olmuştur. Nitekim O 

da, belâgatı böyle anlamıştı. Çünkü ona göre belâgat, belâgat içindir. 

İbn Ebî İsba‘ önceki birçok âlimin eserlerine vakıf olmuş ve onların 

görüşlerini aktarmıştır. Etkilendiği bu âlimleri bazen zikretmiş, bazen 

bilindiğini düşündüğünden bunlara atıfta bulunmuş, bazen de onlara 

cümleleriyle muvafakat etmiştir. O, en çok Abdülkâhir el-Cürcânî, İbn 

Mu‘tez, İbn Kudâme, Ebû Temmâm, Zamahşerî, Fahreddin er-Râzi, 

İbn Sinân el-Hafâcî’den etkilenmiştir. Aynı şekilde birçok âlim ise 

onun görüşlerinden istifade etmiştir. Kazvînî, Suyutî, en-Nüveyrî ondan 

etkilenen önemli isimlerden bazılarıdır. 

İbn Ebî İsba‘ kaleme aldığı eserleri, önceki çalışmalara bağlı olarak 

ortaya koymamıştır. O, edebiyatın konularını kendine has ifadelerle 

tarif etmiş ve bunları kendi görüş ve delilleriyle yorumlamıştır. Onun 

bu konuda özgün bir kişiliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

İbn Ebî İsba‘, doğup büyüdüğü Mısır dışında eğitim öğretim amacıyla 

Bağdat, Kayravan gibi birçok ilim merkezine seyahatte bulunmuştur. 

İbn Ebî İsba‘ bu yerlerde şöhret bulmuş ve buraların nisbeleriyle 

anılmıştır. 
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İbn Ebî İsba‘, edebiyatın hemen her konusunu işlemiş ve bu konuda 

eserler telif etmiştir. Şiir ve belâgata dair eserleri, onun ana kaynaklarını 

teşkil eder. Derlediği eserlerinde birçok kaynaktan istifade etmiştir. Şiir 

konusunda da üstün bir yeteneğe ve geniş bir bilgiya sahip olduğunu 

kanıtlamıştır.  Bunun yanında günümüze intikal etmemiş meşhur ve 

ismi duyulmamış şairlerin şiirlerini naklettiği gibi, daha önce kitaplara 

geçmemiş bizzat ilim halkalarında öğrenip aktardığı şiirleri de 

mevcuttur. İbn Ebî İsba‘ın şiire ve kafiyelerine dair bazı eserlerinin 

günümüze kadar ulaşamaması ise ilim dünyası için bir kayıp olduğunu 

ifade edebiliriz. 

İbn Ebî İsba‘ özellikle tenkit ilmine önemli katkılar sunmuştur. O, 

İşlediği konuları eleştirilmek kaygısıyla ele almamıştır. Aksine kulağı 

tırmalayan, kelamın insicamını bozan ve edebi zevkten yoksun her sözü 

eleştirmekten geri durmamıştır. Savunduğu görüşlerini delilleriyle 

açıklamış ve bunlara belli kurallar getirmiştir. İbn Ebî İsba‘ın en önemli 

özelliklerinden birisi de belâgat ilmini Kur’ân’ın derin manalarını 

ortaya çıkarmak için işlemesidir. Bunun için ayetlerin keşfedilmemiş 

edebi sanatlarını ortaya çıkarmıştır. O, ayetlerin ince manaları 

gözetilmeden yapılan yorumlara karşı çıkmış ve doğru tefsirini 

delilleriyle izah etmiştir. 

Sonuç itibariyle, ilmi birikimi ve edebi kişiliğiyle İbn Ebî İsba‘ın hicri 

yedinci yüzyılın en önde gelen Arap edebiyatçılardan birisi olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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