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de anlarlar. Cumhur, hibeden rücu u -ba
banın çocuğuna yaptığı hibe hariç- kural 
olarak caiz görmemekle birlikte bazı özel 
durumlarda onlar da rücüa imkan tanır
lar. Mesela Malik11er, kabzın bağışlayanın 
borca batmış olması sebebiyle geciktiril
mesi, malın kabz öncesi başkasına bağış
lan ıp teslim edilmesi gibi durumlarda, 
Şafiiler ivaz şartlı hibede ivazın yerine 
getirilmemesi halinde hibeden rücu edil
mesini de caiz görürler. 

Fakihler, babanın çocuğuna yaptığı hi
beden bağışlanan mal kabzedilmiş olsa 
bile dönebileceğini söylerken bunun hak
lı bir sebeple yapılmasının doğru olacağı
nı, aksi bir durumun en azından ahlaken 
çirkin bir davranış sayıldığın ı belirtmeyi 
de ihmal etmezler. Öte yandan babaya, 
bazı fakihlere göre anne- babaya veya bü
tün usule tanınan bu ayrıcalık bu konuda
ki hadisin (yk. b k.) açık hükmüne dayan
dınldığı gibi hibenin ve hibeden rücüun, 
çocuğun eğitimi ve iyiye yönlendirilmesi 
veya yapacağı hatalı harcamaların önlen
mesi açısından etkili bir yöntem ve tedbir 
olabileceği açıklamasıyla da savunulur. 
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HİBETULLAH b. SELAME 

--, 

( a.o~ ı.)! Jıf~) 

Ebü'I-Kasım Hibetullah b. Selame 
b. Nasr b. Ali ei-Bağdadi 

(ö. 410/1019) 

L 
Tefsir, hadis ve nahiv alimi. 

_j 

Bağdat'ta doğdu. ibn Selam e künyesiy
le de anı lan Hibetullah'ın tahsilini Bağ
dat'ta tamamladığı anlaşılmaktadır. Kı
raat ilmini Zeyd b. Ebu Bilili'den öğren 

di. Başta Ebu Bekir el-Katil olmak üzere 
birçok hocanın dersine devam ederek 
hadis dinledi. İyi bir öğrenim gördükten 
sonra kıraat, tefsir ve hadis alanlarında 
belli bir seviye kazandı. Bağdat'ta Man
sur Camii'nde çeşitli dersler okuttu ve öğ
renci yetiştirdi. Öğrencileri arasında Ebü'I
Hasan Ali b. Kabis et-Tabisi, kızından to
runu olan muhaddis Ebu Muhammed 
Hızkullah et-Temlmlve Ebu Nasr el-Had
dildi gibi alimler bulunmaktadır. 

Muhtemelen küçükyaştan itibaren göz
leri görmeyen ve güçlü bir hafızaya sahip 
olan İbn Selame muhtelif tefsir rivayet
lerini ezbere bilen bir müfessirdi. Onun 
tefsirle ilgili doksan beş rivayeti bulundu
ğu , ama olması sebebiyle eserler ini öğ
rencilerine ezberden yazdırdığı, ancak ba
zı tefsir rivayetlerini birbirine karıştırdı 

ğı zikredilmektedir (Mustafa Zeyd, ı. 368) . 

9 Receb 410'da (10 Kasım 1019) vefat 
eden Hibetullah b. Selame Mansur Camii 
mezarlığına defnedildi. 

Eserleri. 1. en-Nasil] ve 'I -mensul] 
(en-Nasil) ve'L-mensüi]. mine'L[fi'l]-~ur
'an, en-Nasil) ve'L-mensüi]. min kitabil

Lah). İbn Selame'yi şöhrete kavuşturan 
bu eserde pek çok ayetin mensuh oldu
ğu, bazı ayetlerin ise bir kısmının neshe
dildiği ileri sürüimektedir. Müellifin fay
dalandığı, aralarında Muhammed b. Saib 
ei-Kelbl ile Mukatil b. Süleyman gibi riva
yetine güvenilmeyen kimselere ait eser
lerin de bulunduğu kaynakları senedie
riyle birlikte kitabın sonunda topluca ve
rip metin kısmında haberleri senedsiz 

kaydetmesi, bunların sahih olanları ile ol
mayanlarını ayırt etmeyi imkansız hale 
getirmiş, bu karışıklık kitabın değerini dü
şürdüğü gibi müellifin ciddi şekilde eleş
tirilmesine de sebep olmuştur (Subhi es
Salih, s. 266-267, 271; Mustafa Zeyd, ı. 

368) . Çeşitli baskıları bulunan eser (me
sela b k. Kah i re ı 310, 1379/1960, 1967) ay
rıca Züheyr eş-Şavlş ile Muhammed Ken-

'an (Beyrut 1404/1984, 1406/1986) ve MO
sa Bennay Avan ei-Ailll'nin ( Beyrut I 989) 
tahkikleriyle neşredilmiştir. en-Nasil] 
ve'I-mensul], Yemen Zeyd! imamların
dan Mehdi-Lidiniilah Muhammed b. Mu
tahhar b. Yahya ( ö. 728/1328) tarafından 

'U]:füdü 'I- 'i]:fyan fi'n-nasil] ve 'I-men
sul] mine'I-Kur'an adıyla manzum ha
le getirilmiştir (İzaf:ıu'l-meknün, Il. ı !4; 
Sezgin, ı. 48). Nüveyhiz'in bu manzum 
eserle İbn Selame'nin asıl eserini aynı ki
tap olarak kaydetmesi (Mu'cemü'l-mü

fessirfn, II, 710) doğru değildir. z. en-Na
sil] ve'I-mensul] mine'I-J:ıadiş (yazma 
nüshaları için bk. Zirikll, VIII, 72). 3. ei

Mesa'ilü'I-menşure. Nahivle ilgili olan 
bu eserin herhangi bir nüshasına henüz 
rastlanmamıştır. 
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Iii MURAT SüLÜN 

HİBRİ, Abdurrahman Efendi 
(ö. 1069/1659) 

Osmanlı tarihçisi, 
alim ve şair. 

_j 

1 O 12 yılı Zilhiccesinde (Mayıs 1604) Edir
ne'de doğdu. Babası, Edirne'nin tanınmış 
müderrislerinden Salbaş lakabıyla meş
hur Habbazzade Hasan Efendi'dir. Ab

durrahman Efendi babasına nisbetle Sal
başzade olarak da anılır. Edirne'de başla
yıp İstanbul'da devam ettiği tahsilini ta
mamladıktan sonra mülazemet alarak 
müderris olmaya hak kazandı. Bilinen ilk 

görevi Edirne'de Emir Kadı Medresesi'n
deki müderrisliğidir. 1046'da (1636-37) 
Dimetoka'da Oruç Paşa Medresesi, üç yıl 
sonra Edirne'deki İbrahim Paşa, 1052 Zil
kadesinde (Şubat 1643) Saraciye, aynı yı l 



Emlniye, bir yı l sonra Taşlık. iki yıl sonra 
da Eskicami. 16SS'te üç Şerefeli medre
seleri, 1658'de Edirne Darülhadisi müder
risliklerine getirildi. Ertesi yıl vefat eden 
Hibrl Efendi Edirne'de Yıldırım semtin
deki aile mezarlığına defnedildi. 

Şeyh!' nin Vekayiu '1-fuza1a'sında Ab
durrahman Efendi'nin biyografisi müs
takil bir başlık altında yer almamakla bir
likte. kardeşi Salbaşzade Abdülkadir Efen
di'nin hayatı anlatılırken onun görev yer
leriyle Abdurrahman Efendi'nin görev 
yerlerinin birbirine karıştınldığı dikkati 
çekmektedir. Nitekim Şeyh!. Abdülkadir 
Efendi'nin biyografisini verirken Abdur
rahman Hibrl'nin görev yerlerini sayar 
( Vekayiu '1-fuzala, I, 426-427); ayrıca To
kat. Tire ve Karinabad kadılıkları na geti
rildiğini de zikreder. Abdülkadir Efendi'
den söz ederken zikrettiği kadılıklara ese
rinin başka yerlerinde (a .g.e., l, 654, 655) 

Abdurrahman Efendi'nin tayin edildiğini 
yazması bu karışıklığı ortaya koymakta
dır. Dolayısıyla bazı araştırmacılar. Şeyhl'

nin Abdülkadir Efendi'nin vefat tarihi ola
rak verdiği 1087 (1676) yılını Abdurrah
man Hibrl'nin ölüm tarihi kabul etmişler
dir. Halbuki Osman Nuri Peremeci'nin 
tesbit ettiği mezar taşlarında Abdurrah
man Efendi'nin vefat tarihi 1069 (1659). 
Abdülkadir Efendi'ninki ise 1087 (1676) 
olarak kayıtlıdır (Edirne Tarihi, s. 139 ). 

Eserleri. L Enisü'l-müsamirin*. 1046 
(1636) yılında yazılmış olup Edirne tari
hini konu alır. Edirne'nin sadece tarihin
den değil yapılarından topografyasın
dan ve burada yetişen önemli şahsiyet
lerden de söz edilen eser üzerinde Se
vim İlgürel tarafından doktora çalışma
sı yapılmıştır ( 1972, iü Ed Fak.) 2. Def
ter-i Ahbdr (Defter-i Ahbaran-t Kanun-ı 
Şehinşah-t Padişah-t Alem-penah-ı Al-i 
Osman ve Vüzera ve Meva liyan). "Def
ter" adı altında altı bölümden ve bir ha
timeden oluşan muhtasar bir Osmanlı 
tarihidir. Birinci defter. çok kısa olarak 
Osman Bey'den 1. Ahmed' e kadar on dört 
padişah dönemindeki olayları, ikinci def
ter 1. Mustafa ile ll. Osman. üçüncü def
ter IV. Murad, dördüncü defter Sultan 
İbrahim devri olaylarını , beşinci defter 
kuruluştan Gürcü Mehmed Paşa'ya ( 1651) 

kadar sadrazamlık yapmış olanların , al
tıncı defter ise şeyhülislamiarın biyogra
filerini ihtiva etmektedir. Hatime kısmın
da müellif, Osman Gazi'den kendi zama
nına kadar vezirlik. şeyhülislamlık yap
mış; İstanbul, Mısır ve Halep kadılıkların
da bulunmuş kimselerin cetveller halin
de isimlerine yer vermektedir. Özellikle 
IV. Murad ve Sultan İbrahim dönemleri 
için önemli bir kaynak olan D efter-i Ah
bar'ın iki yazma nüshası Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi ile (Ve liyyüddin Efendi, nr. 

Abd urrahman 

Hibri Efendi'nin 

Defter-i 
Ah bar 
adli eserinin 
ilk iki sayfası 

(Beyazıt 

Devlet Ktp., 
Veliyyüddin 
Efendi, 
nr. 2418) 

HiBRI, Abdurrahman Efendi 

Abdurrahman Hibri Efendi'nin Menasik-i Mesalik adlı 
eserinin iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Lala İsmail , nr. 104) 

24 18) İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si 'nde (TY, nr. 263 1) bulunmaktadır. 3. 
Tarih-i Feth-i Revan. IV. Murad'ın 1635 
yılında yaptığı Revan Seferi'ne ve fethine 
dair olan eserin bir nüshası Edirne Selimi
ye Kütüphanesi'ndedir (Bad! Efendi, nr. 
1667) 4. Tarih-i Feth-i Bağdad. Aynı 

padişahın 1638'de gerçekleştirdiği Bağ
dat Seferi ve fethiyle ilgili olup bir nüsha
sı Tarih-i Feth-i Revan'la birlikte Edir
ne Selimiye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Badl Efendi. nr. 1667). s. Hada

iku '1-cinan. Muhadarat*a dair bir eser
dir. 1 040 ( 1630-31) yılında yazılan eserin 
bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (Revan Köşkü, nr. 
1068) 6. Menasik-i Mesa1ik. Hibrl'nin 
1632'de gerçekleştirdiği hac yolculuğuy
la ilgili eseridir. On bab ve bir tetimme

den oluşan Menasik'in birinci babında 
Edirne'den Şam'a kadar olan menziller. 
ardından Şam'dan Antakya'ya kadarki dö

nüş yolu ve buralardaki tarihi eserlerle 
mimari abideler hakkında bilgi verilmiş. 

ikinci babda Şam-Mekke arasındaki men
zillerden. üçüncü babda hac yolculuğu 
sırasında İstanbul, Anadolu ve Hicaz'da 
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HiBRI, Abdurrahman Efendi 

meydana gelen olaylardan, dördüncü ve 
beşinci bablarda Beytullah'tan ve Mes
cid-i Haram'dan, altıncı babda Kabe'de 
okunacak dualardan, yedinci babda Mes
cid-i Nebevl'yi inşa ve tamir ettirenler
den, sekizinci babda haccın nasıl yapıla
cağından, dokuzuncu babda hac esnasın

da okunacak dua ve sGrelerden, onuncu 
babda Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret 
adabından bahsedilmekte; tetimme kıs
mında ise Hicaz'da bulunduğu sırada yaz
dığı bir manzume yer almaktadır. Bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan eser (Lala İsmail, nr. ı 04'te kayıtlı 
mecmuanın içinde vr. 87b- 149') Sevim İl
gürel tarafından yayımlanmıştır ( TED, sy. 
6 ı I 975 J, s. ı I I- I 28; TD, sy. 30 ı ı 976 J, s. 
55-72; sy. 3 I ı I 9771. s. I 47- 162). 7. Riya
zü '1-ariiin ti'1-ehadisi'l-erbain. İranlı 
şair Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin Risa1etü'1-
'a1iyye fi'1-e]Jadişi'n-nebeviyye adlı 
kırk hadisle ilgili Farsça kitabının Türkçe 
tercümesidir. Hibrl'nin bu iki dile vukufu
nu gösteren Riyazü '1-arifin'in bir nüs
hası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (TY, nr. 601 ). 

Hibri mahlasıyla kaleme aldığı şiirleri 
ve bazı manzum tarihleri bulunan Abdur
rahman Efendi'nin bir divançesinden ve 
namaz vakitlerine dair bir risalesinden 
söz edilmekteyse de (Osmanlı Müellifleri, 
lll, 98) bunlar henüz ele geçmemiştir. 

IV. Mehmed devri alimlerinden Bostan
zade Damadı diye anılan Salbaşzade Fey
zullah Efendi, Abdurrahman Hibri Efen
di'nin oğlu olup o da d ed esi ve babası gi
bi çeşitli yerlerde müderrislik yapmış ve 
1712 yılında vefat etmiştir (Şeyhi, II-lll, 
353). 
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HİBRI, Ali Efendi 
(ö. 1083/1672 [?]) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Kütahya'da doğdu. Babasının adı Mus
tafa, dedesinin Pir Mehmed olup Bülbül
zade lakabı ve Kütahyevi nisbesiyle de anı
lır. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Tahsilini tamamladıktan sonra kendi is
teğiyle Eğriboz adasının güneyindeki Kı

zılhisar (Karistos) kasabasına yerleştiği ve 
orada vefat ettiği nakledilir. Ölüm tarihi 
bazı kaynaklarda 1 072 ( 1662) olarak veril
mişse de (Hediyyetü '1-'ari{ın, 1, 760; Keh
hale, VII, 241) bu doğru değildir. Hediy
yetü'1-Hibri adlı eserinin sonunda kita
bını 1 083 ( 1672) yılında tamamladığını 
belirttiğine göre Sursalı Mehmed Tahir'in 
verdiği tarih (I 080/1 670'ten sonra) isabet
li olmalıdır (Osmanlı Müellifleri, I, 279). 

Özellikle fıkıh ve ketarn sahalarında ge
niş bir birikime sahip bulunan müellif, 
döneminin genelde ders verme faaliyeti
ne önem verip eser yazmayan diğer alim
lerin aksine muhtelif kitaplar kaleme al
mıştır. Çeşitli konulardaki hacimli eser
lerinin incelenmesinden, Hibri'nin sağlam 
bir medrese kültürü aldığı ve dini konu
larda halkın daha fazla bilgilendirilmesi 
için büyük çaba sarfettiği anlaşılmakta
dır. Ali Hi b ri Efendi ilmihal türünde eser
Iere ağırlık vermiş, ayrıca bazı Arapça 
eserleri de Türkçe'ye çevirmiştir. Öte yan
dan eserlerinde ele aldığı konuları etraflı 
bir şekilde inceleme metodunu tercih et
miş, bazı eserlerini daha sonra genişlet
miş ve şerhetmiştir. 

Eserleri. 1. Hadikatü '1-fukaha fi'1-
fetava. Müellif bu eserini Te1hisü '1-fe
tava adıyla şerhetmiştir. Sursalı Meh
med Tahir, bu şerh in beş cilt halinde
ki bir nüshasının Manastır Kütüphane
si'nde bulunduğunu kaydeder (a.g.e., I, 
279). İsmail Paşa'nın e1-Evfa ii te1hisi'1-

Fetôva adıyla kaydettiği eser de (Hediy

yetü'l-'arifın, 1, 760) bu olmalıdır. 2. e1-
'U]füdü 'd-dürriyye ii şer]Ji Fera'izi'1-
lfibriyye. Müellifin feraizle ilgili olarak 
telif ettiği metin üzerine yaptığı Arapça 

bir şerhtir (Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt, 
nr. 2640) . 3. Zuhrü'1-ahire. İbrahim el
Halebi'ye aitMülte]fa'1-eb]Jur'un geniş
letilmiş Türkçe bir tercümesi olup çeşit
li yazma nüshası bulunmaktadır (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 945; Be
yazıt Devlet Ktp. , Beyazıt, nr. 7884). 4. 
Münyetü~1-abidin. Molla Fenari'nin Şü-

n1tü'ş-şa1avat adıyla tanınan birkaç va
raklık risalesinin Türkçe şerhidir. TaMret 
ve namaz konularını içeren eser bir mu
kaddime, on yedi bab ve bir hatimeden 
oluşmaktadır (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 949). 5. e1-Minha
cü '1-Mu]Jammedi ve't-tari]fu '1-A]Jme
di. İslam dininin esaslarıyla ilgili Arapça 
bir eserdir (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd
din Efendi , nr. 1926). Genel dini bilgileri ve 
Ehl-i sünnet akaidini ihtiva eden eser üze
rine müellifi tarafından Hediyyetü'1-Hib
ri ii tercemeti'1-Minhaci'1-Muhamme
di adıyla Türkçe bir şerh yazılmıştır. İlk 
bölümlerinde şer'i deliller. akıl, taklit ve 
bid'at kavramiarına yer verilen şerhte do
kuzuncu bölümde Sünni akaid bahisleri, 
daha sonraki bölümlerde taMret ve na
maz gibi konular. son bölümde ise ahlaki 
meseleler ve insani has! etler anlatılmak
tadır (müellif hattı nüshası için bk. Süley
maniye Ktp, Hamidiye, nr. 58 I) . 6 . Zuh
rü'1-masir. Akaid konularını açıklayan 
Türkçe manzum bir risaledir (Süleyma
niye Ktp., ŞehidAli Paşa, nr. 1077/2, vr. 67-
107). 7. Şitaü'1-ebdani'1-merda ii sırri 
menafii'1-Kur'ani'ş-şerif ve'1-esmai'1-
hüsna. ed-Dürrü'n-na?im ve el-Ber
]fu'l-ldmi' gibi Kur'an ayetlerinin fazile
tine dair kitaplardan faydalanılarak ha
zırlanmış Türkçe bir eserdir. Esrna-i hüs
nayı ihtiva eden ayetterin okunması ha
linde bunların hastalıkları iyileştireceği 
hususunu ele alan eser bir mukaddime 
ile iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın so
nuna Hz. Peygamber'in bazı duaları ek
lenmiştir (birçok yazma nüshası arasın
da bk. Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 
1 78; Şazell Tekkes i, nr. 99; Beyazıt Devlet 
Ktp., Beyazıt, nr. 1272). 8. Pevaid-i Hib
riyye. Veba ile ilgili Türkçe bir risaledir 
(Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 2757). 9. 

Tu]Jfetü't-tullab. Arapça küçük bir risa
ledir (Atıf Efendi Ktp ., nr. 2515). 

Ali Hibri Efendi'ye ayrıca Zübdetü'1-fi
ker ii ziyareti seyyidi'1-beşer, hac me
nasikine dair Nebzetü'1-menasik ve 
Şerh-i Hadis-i Erbain adlı eserler nis

bet edilmektedir (Osmanlı Müellifleri, 1, 
279). 
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