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306 (918) yılında Mısır'ın Dimyat yakı
Tlnnls (Buhayretülmenzile) şeh
rinde doğdu . Varlıklı ve kültürlü bir ailenin çocuğudur. AJ.].bdrü'l-]fuQ.Cıt ve tevô.riJ.].ihim adlı eserin müellifi olan ve Vekı~
diye anılan büyük dedesi Ebu Bekir Muhammed b. Halef fıkıh. Arap dili ve edebiyatı, şiir ve tarih alimi olup Ahvaz'da ve
nındaki

bazı şehirlerde kadılık yapmıştı. Babası

da dil ve ahbar alimiydi. Ailesinin, büyük
dedesi Veki'in Bağdat'ta vefatından sonra Mısır'a göç etmiş olabileceği kaydedilmektedir. İbn Vekl'in hocaları hakkında
bilgi bulunmamaktadır. Kendisi sadece
Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed ei-Mühellebl'nin adını zikretmektedir (el-Münş ıfli's-sa
ri~, s. 133, 270). Bilgisini ve kültürünü arttırmak için Şam ve lrak'a gidip buralarda
çeşitli alimlerle görüşen ve onların derslerine devam eden İbn Vekı~in Hz. Ali hakkında yazdığı şiirlerden mutedil bir Şii olduğu anlaşılmaktadır. 7 Cemaziyelewel

İbn Veki'. çiçek ve şarap tasvirlerinin
önemli yer tuttuğu şiirlerinde tevazu, hoş
görü, israf, kibir, kıskanç arkadaştan
uzaklaşma, sır saklama. kanaat ve yolculuğun faydaları gibi konuları da işlemiş
tir. Şiirleri güzel teşbihlerle dolu olup teş
bih konusunda belagat kitaplarında şiir
lerinden çok sayıda örnek verilmiştir (Divan, neşredenin girişi, s. ı 2- ı 3). Sealibl
onun ilmi, sanatı ve şahsiyetiyle çok etkileyici bir insan olduğunu söyler (Yetrmetü'd-dehr, I, 434).
Eserleri. 1. Kitô.bü '1-Münşıf. İbn Vekı~
şairliğinden çok Mütenebbl'nin şiirlerinin
eleştirisine dair kaleme aldığı bu eseriyle
tanınır. Eserin adın ı el-Münşıf koyduğu
halde eleştirilerinde son derece sübjektif
davranmış. en küçük benzerlikleri bile intihal olarak değerlendirmiştir. Eseri Muhammed Rıdvan ed-Daye el-Münşıf ii
na]fdi'ş-şi'r ve beyani seri]fiiti'l-Mütenebbi ve müşkili şi'rihi ( Dımaşk I 98 I).
Muhammed Yusuf Necm Kitôbü'l-Münşıf li's-sô.ri]f ve'l-mesn1]f minhü ii i{:hô.ri seri]fiiti Ebi't-Tayyib el-Mütenebbi
(Küveyt ı 984; l-ll, Beyrut I 992). Hammudi Zeynüddin Abdülmeşhedanl el-Münşıf fi'd-delô.leti 'ald seri]fö.ti'l-Mütenebbi (Beyrut ı 993) adıyla yayımlamışlardır.

İbn Cinnl, bu kitaba en-Na]fz 'ald İbn
Veki' ii şi'ri'l-Mütenebbi ve taJ.].ti,etihi adıyla bir reddiye yazmıştır. z. Divan.
İbn Hallikan İbn Vekı~in hacimli bir divanı
olduğunu söyler (Vefeyat, II. ı04) . Ancak
bu divanın tamamı günümüze intikal etmemiştir. Hüseyin Nassar, şairin şiirlerin
den 630 beyitlik bir kısmı çeşitli kaynaklardan derleyerek İbn Veki' şô.'irü'z-zeh
ri ve'l-J.].amr adıyla neşretmiştir (Kah i re
ı 953). 'funus Darü'l-kütübi'l-vataniyye'de bulunan (nr. 8243) ve müellifi belli olmayan 'Ögrü '1-J.].ali' bi-şi'ri İbn V eki'
adlı yazma Hüseyin Nassar'ın yayımladığı
şiirlerden 300 beyit daha fazlasını içermektedir. Hilal Nacl'nin Divô.nü el-lfasan
b. 'Ali eQ.-J)abbi eş-Şehir bi-İbni Veki'
et-Tinnisi adıyla yayımladığı eserde ise
(Beyrut !4! I/I 99!) 1200'den fazla beyit
bulunmaktadır. 3. Adô.bü'l-muJ:ıibbin ve
nüzhetü '1- 'ô.şı]fin. İbn Vekı~ ve başka şa
irlere ait aşk ve gazel şiirlerinden oluşan
eserin bir nüshası el-Methafü'l-lrakl'de
bulunmaktadır(Nakşibendl. nr. !6). Eserin Tunus Aşüriyye Kütüphanesi'nde de
463 ( 1071) istinsah tarihli bir yazmasının
bulunduğu kaydedilmektedir. 4. ~aşide
(Brockelmann, GAL, ı, 91).
İbn Veki'in kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: el-İJ.].vô.n (İta
J:ıu'l-meknü.n, II, 264; İbn Hallikan, Mekkl
b. Ebu Tali b' in bu eserden seçmeleryaparak Müntel].abü Kitabi'l-İI].van adıyla bir
eser yazdığım kaydeder [ Ve{eyat, V, 2761);
BaJ:ırü'l-evhdm (Keş{ü'?-?Unü.n, I. 224).
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