
nuçları. çeşitli yönleriyle harfler. vakf ve 

ibtida gibi konularda ayrıntılı bilgi veren 
bir eser olup ayrıca Muhammed Talha Bi
la! Menyar'ın tahkikiyle de neşredilmiştir 
(Beyrut 1416/1995). 2. el-Kıra'fıtü'l-'aşr 

mine 'ş - Şfıtıbiyye ve'd-Dürre (Kahire 

ı 970). Giriş kısmında kıraat ilminin ma
hiyeti. okuma actabı, kır aat. rivayet ve ta
ri k terimleri hakkında bilgi verilen eser
de kıraat imamlarının Kur'an'ı okuyuş 
özellikleri ele alınmıştır. 3.Ma'a'l-Kur'a
ni'l-Kerim (Kah ire ı 396/1 976). Kur'an'ın 
nüzG!ü, faziletleri ve okuma adabıyla il
gili rivayetleri ihtiva etmektedir. 4. Al;
senü'l-eşer ii taril].i'l-]furra'i'l-erba'a
te 'aşer (Kahire. ts.). Eserde mütevatir 

ve meşhur kıraat imamları veravilerinin 
kısa biyografıleri yer almaktadır. s. Ral;a
lfıti fi'l-İslfım (Kahire. ts.). Müellifin Hin
distan, Fas. Fransa, Pakistan. Çin. Yemen. 
Irak. Küveyt, Ürdün, Endonezya, Malez

ya, Filipinler. Singapur, Lübnan. Filistin. 
Suriye, Sudan, Suudi Arabistan. Tanzan
ya. Kenya, Cezayir ve Mısır seyahatleriy
le ilgili olan eser Liva'ü'l-İslam dergisin
de yayımianmış makalelerinden oluşmak

tadır. 

Husarl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
es-Sebilü'l-müyesser ii ]fıra'ati'l-İmfım 
Ebi Ca'ter (Kahire 1387/1967); Fet]Ju'l
kebir ii a]Jkami'l-İsti'a~e ve't-tekbir 
(Kah i re I 389/1 969) ; NıJ.rü'l-]fulCıb ii ]f.ı
ra'ati'l-İmam Ya']füb (Kahire 1970); Ri
vayetü KalıJ.n 'an Nafi' (Kahire I 394/ 
1974); Rivayetü'd-DıJ.ri 'an Ebi 'Amr 
b. el-'Alfı el-Başri (Kahire 1974); Rivfı 

yetü Verş 'ani'l-İmfım Nfıfi' el-Me 
deni (Kah i re ı 975); Me'alimü '1-ihtida 
ilfı ma'rifeti'l-va]ff ve'l-ibtidfı' (Kah ire, 
ts.) 

I;füsnü'l-meserre fi'l-cem' beyne'ş

Şatıbiyye ve'd-Dürre ve en-Nehcü'l 
cedid ii 'ilmi't-tecvid adlı iki eseri daha 
bulunan Husarl (Husarl, Raf:ıa latr {i'l-is

lam, s. 2 ı ı ). M. Muhammed Hilall el-Eb
yarl'nin Min]Jatü mıJ.li 'l-bir iimfı zade
hO. Kitabü 'n-Neşr li'l-]furra'i'l-'aşrati 
'ale'ş-Şfıtıbiyye ve'd-Dürre (Kahire. ts .. 
Matbaatü dari't-te'llf) adlı 146 beyitlik 

eserini de tahkik etmiştir. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Mahmud Halil ei-Husari. Af:ıkamü kıra'ati'l· 
Kur'ani'l·Kerim (nşr. M. Talha Bi lal Menyar). 
Beyrut 1416/1995, s. 8-12; a.mlf .• Raf:ıalati {i'l
İslam, Kah i re , ts . , s. 211; Lebib es-Said , el
Cem'u 'ş-şavt iyyü '1 -evvel li 'l-Kur'an, Kahire 
1978, s. 86-93. 

Iii MUHAMMED MAHMUD H ALIL EL-HUSARI 

HUSAYN b. NÜMEYR 
(_r-0-i 0-! ~1 ) 

Ebu Abdirrahman el-Husayn 
b. Nümeyr es-Sekilni el-Kindi 

(ö. 67/686) 

Emeviler'in ünlü kumandanlarından. 
L ~ 

Hadramut'tan Suriye'ye gelip Humus'a 
yerleşen Kindeliler'e mensuptur. Emevl
ler'i destekleyen Husayn. Sıffin Savaşı'n
da Muaviye b. Ebu Süfyan'ın yanında yer 
aldı. 58 (678) yılında Muaviye zamanında 
Yezld b . Muaviye adına . 62 'de (682) Ye
zld'in halifeliği döneminde Hum us ordu
gahı kumandanı olarak Bizans'a karşı dü
zenlenen seferlerde görev aldı. Muaviye'
nin ölümünden (60/680) sonraYezld'e 
biat eden Husayn , şair İbn Müferriğ'in 
U beydullah b. Ziyad tarafından hapsedil
mesi olayında Yezld'e başvurarak onun 
serbest bırakllmasını sağladı. Bu durum 
onun YeZıd'in yanındaki itibarını göster
mektedir. 

Husayn b. Nümeyr. Kerbela Vak'ası'n

dan sonra Mekke'de Emevller'e karşı baş
latılan hareketin lideri olan Abdullah b. Zü
beyr üzerine gönderilen Müslim b. Ukbe 
el-Mürrl idaresindeki orduya kumanda ka
demesinde katıldı. Bu ordu önce. Ümey
yeoğulları'nı Medine'den çıkaran ve İb
nü'z-Zübeyr'e bağlılıklarını ilan eden Me
dineliler üzerine yürüdü. Medineliler 27 
Zilhicce 63'te (27 Ağustos 683) yapılan Har
re Savaşı 'nda yenildiler; bu sırada şehir 
yağmalandı. 

Medine'de yaptığı zulümler ve çok sa
yıda adam öldürmesi yüzünden "müsrif" 
ve "mücrim" lakabıyla anılan (Mes'Gdl. lll, 
80) Müslim b. Ukbe'nin kumandasındaki 
ordu daha sonra Yezld'in emriyle Mekke'
ye doğru yola çıktı. Müslim b. U kbe'nin 
yolda ölümü üzerine yerine Husayn b. Nü
meyr getirildi. Emevl ordusu 26 Muhar
rem 64'te (24 Eylül 683) Mekke önlerine 
gelerek karargah kurdu ve Mekke'yi ku
şattı. Yaklaşık iki ay süren kuşatma sıra
sında Kabe mancınıklarla dövülmüş. ör
tüleri ve tavanındaki ahşap kısımlar yan
mış. bu esnada on bir kişi yanarak ölmüş

tü (3 Reblülewel 64/30 Ekim 683). Mekke 
halkı iki ay boyunca çok sıkıntılı günler ge
çirdi. 

Mekke'nin etrafındaki kuşatma ve çar
pışmalar Yezld'in ölüm haberi Mekke'ye 
ulaşıncayakadar (ı Reblülahir 64/27 Ka
sım 683) devam etti (Ezrakl. I. 203) . Ab
dullah b. Zübeyr. aralarında Abdullah b. 
Halid b . Esld'in de bulunduğu Mekke eş
rafını Husayn'a gönderip Kabe'nin yandı-

HUSAYN b. NÜMEYR 

ğını haber verdi. Heyettekilerin kendisini 

Suriye'ye dönmeye ikna etmeleri üzerine 
Husayn b. Nümeyr askerlerini geri çeke
rek Abdullah b. Zübeyr' e bir elçi gönder
di ve onunla görüşmek istediğini bildirdi. 
Bazı rivayetlere göre Husayn. Abdullah b. 

Zübeyr' e kendisiyle birlikte Suriye'ye gel
diği takdirde ona biat edeceğini söyledi; 
ancak bu teklifi kabul edilmedi. Bu görüş

melerden sonra Husayn b. Nümeyr Kabe'
yi tavaf etti ve S Reblülahir'de (1 Ara l ık) 

Mekke'den ayrılarak Suriye'ye döndü. 

Muaviye b. Yezld'in ölümünden sonra 
Husayn, Cabiye'deki hilafet tartışmaları 
esnasında Mervan b. Hakem'i destekledi. 

· Onun halifeliği döneminde Irak valisi olan 
Ubeydullah b. Ziyad'ın yanında görev yap
tı. Ubeydullah, Süleyman b. Surad liderli
ğindeki Tewabln topluluğuna karşı tak
viye olarak Husayn b. Nümeyr'i 12.000 ki
şilik bir ordu ile gönderdi. Husayn, sava
şa girmeden önce Tewabln'i Emevl hali
fesine itaate davet etti. Süleyman b. Su
rad ise Hz. Hüseyin'in katili olarak kabul 
ettikleri Ubeydullah b. Ziyad'ın kendileri
ne verilmesini, halifenin hal'ini ve idare
nin Ehl-i beyt'e teslim edilmesini istedi. 
Bazı rivayetlerde bu sırada Emevl tahtın
da Abdülmelik b . Mervan'ın bulunduğu 
kaydedilmekte (Belazürl. V, 204. 210; Ta
beri. V, 597). bazı kaynaklarda ise (mese
la bk. Taberi. V, 598) bu savaş için Cema
ziyelewel 65 (Aral ı k 684) tarihi verilerek 
Abdülmelik'in hilafetinden (Ramazan 65/ 
Nisan 685) önce meydana geldiği belirtil
mektedir. Anlaşma sağlanamayınca iki 
ordu 22 Cemaziyelewel 6S'te (4 Ocak 685) 
Aynülverde denilen yerde karşılaştı . Baş

langıçta Emevl ordusu yenilgiye uğradıy

sa da daha sonra Süleyman b. Surad ile 
Tewabin topluluğu kılıçtan geçirildi. 

Husayn b. Nümeyr, Ubeydullah b. Zi
yad' ın yanında Muhtar es-Se kafi'ye karşı 
da savaştı. İbrahim b. Eşter kumanda
sındaki Muhtar es-Sekafi'nin ordusu ile 
Ubeydullah b. Ziyad kumandasındaki 
Emevl ordusu Musul yakınında Hazir ır
mağı kenarında karşı karşıya geldi. 9 Mu
harrem 67 (5 Ağustos 686) tarihinde mey
dana gelen savaşta Ubeydullah b. Ziyact 
ve Husayn b. Nümeyr öldürüldü. 

Husayn'ın hadis rivayetiyle ilgisi olma
dığı halde bazı müellifler (İbn Asakir. XIV, 
382) onu Bilal-i Habeşl'den hadis rivayet 
eden, aynı adı ve nisbeyi taşıyan ravi ile 
karıştırmışlardır (İbn Hacer. ı. 184). Ubey
dullah b. Ziyad'ın, KGfeliler'in hac ve um
re dışında Hicaz'a gitmesine ve halkın Hz. 
Hüseyin ile irtibat kurmasına engel ol
mak için dört bin kişilik bir süvari birli-
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ğinin başında Kufe çevresinde görevlen
dirdiği Husayn b. Nümeyr et-Temlml de 
onunla karıştırılmıştır (Dlneverl, s. 243). 
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Iii] HASAN ÜNAT 

HUSEYL b. CAAİR 
Cr.~~ ~ı 

(ö. 3/625) 

Huzeyfe b. Yernan'ın 
babası olan sahabi 

(bk HUZEYFE b- YEMAN)_ 

HUSRi, Ali h- Abdülgani 

( ~:?r='' ~~~ ~ ~) 
Ebü'l-Hasen All b. Abdilgant 
el-Fihri el-Husri el-Kayrevani 

(ö . 488/1095) 

Kuzey Afrikalı kıraat alimi, 
şair ve edip_ 

_j 

_j 

415 (1024) veya 420'de (1029) Kayre
van'da doğdu . Soyu Hz. Peygamber'in 
atalarından Fihr b_ Malik b. Nadr b. Kina
ne'ye dayandığından Fihrl. doğduğu şeh
re nisbetle Kayrevani (bazı kaynaklarda 
Karavl[bk. Humeydl, s. 3 ı 4]), hasır doku
d uğu, hasır ticareti yaptığı veya muhte
melen Kayrevan civarındaki Husr köyün
den olduğu için Husrl nisbeleriyle tanı
nır. İleri yaşlarda gözlerini kaybettiği için 
Darlr. MekfQf ve Kefif lakaplarıyla da anı
lan Husrl Abdülazlz b. Muhammed. Ebu 
Ali İbn Hamdun el-Ce!Qll, Ebu Atik İbn 
Ahmed el-Mısrl'den kıraat dersleri aldı. 
Şeyh Ebu Bekir el-Kasrl'nin huzurunda 
Kur'an-ı Kerlm'i yedi kıraat üzere (kıra
at-i seb'a) birçok defa hatmetti. Sebte'de 
(Ceuta) ve diğer bazı yerlerde kıraat ders
leri verdi. Kuzeybatı Afrika'nın kıraat üs
tadı olarak tanındı. 
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Zekası. geniş kültürü, güçlü şiir yetene
ğiyle zamanın en ünlü edip. şair ve alim
leri arasına girmeyi başaran Husrl İbn Re
şll5.. İbn Şeref gibi şairlerle birlikte İfrlkı
ye hakimi Muiz b. Badls'in nezdinde saray 
şairi olarak bulundu. Kayrevan, Bedevi ka
bilelerinden Beni Hilal (HilaiTler) tarafın
dan istila edilince (450/1 058) bir süre Seb
te'de ikamet etti. İşblliye (Sevilla) Hüküm
darı İbn Abbad el-Mu'temid-Alellah'ın da
veti üzerine Endülüs'e geçerek 462'de 
(1070) İşblliye'de kaldı. Başta İbn Abbad 
el-Mu'temid-Alellah olmak üzere Abbadl 
hükümdarları Sarakusta (Saragossa) Hü
kümdarı Muktedir el-Hudl, Sumadıhiye 
Hükümdan İbn Sumadıh Mu'tasım et
Tüclbl ve Maleka (Malaga) Valisi Müstan
sır Temlm b. Bülikkin gibi birçok hüküm
dar, vezir ve vali için kasideler yazdı (i b n 
Bessam eş-Şenterlnl, ı, 255-283) . Endü
lüslü emirler kendileri hakkında daha gü
zel şiir yazmasını sağlayabilmek için ade
ta ona ödül verme yarışına girdiler. 

Ağır yergileri ve bazı hasımları yüzün
den bir yerde devamlı kalamayan Husrl 
Maleka. Daniye (Denia). Belensiye (Valen
cia). M eriye (Almeria) ve Mürsiye (Murcia) 
gibi birçok yeri dolaştı. Mahalli emirlerin 
(mü!Qkü't-tavaif) yıldızlarının sönmesiyle 
ülkede şiir ve edebiyata rağbet kalmayın

ca 483 (1 090) yılında Fas'ın Tan ca şehri
ne döndü. İbn Ab bad el-Mu'temid -Al el
lah 484 'te ( 1 091) tahtından indirilip sü
rüldüğünde sürgün yolu üzerinde bulu
nan Ta nca'ya uğrayıp burada Husrl ile bu
luşmuş. şair eski hamisine saygıda kusur 
etmeyip kendisine bazı şiirler takdim et
miştir. İbn Kunfüz'ün Husrl'ye isnat et
tiği (el-Vefeyat, s. 259-265) Kitdbü'l-Ka
şfı'id muhtemelen bu şiirlerden oluşmak
taydı. Hayatının geri kalan kısmını Kur'an 
ilimlerini okutarak ve şiir yazarak geçiren 
Husrl 488'de (1095) Tanca'da vefat etti. 
İbn Kunfüz, Kayrevan'dan yola çıkıp İşbl
liye Hükümdan Mu'temid-Alellah'la gö
rüşmek için Endülüs'e giderken Tanca'da 
öldüğünü söylüyorsq da (a.g.e., s. 259) 
bu doğru değildir. İbnü'l-Cezerl'nin Husrl'
nin 468 ( 1 075) yılında öldüğüne dair tes
biti de (Gaye tü 'n-nihtiye, I, 55 ı )yanlıştır. 

Husrl çok sevdiği oğlu Abdülganl'nin 
ölümü üzerine bunalım geçirerek şiirleri

ni derlerneyi ihmal ettiğinden birçok ş i 

iri kaybolmuştur. Husrl'nin en tanınmış 
manzumesi, "ya leyle's-sab" matlaı ile 
başlayan ve bu adla bilinen "Kaslde-i Da
liyye"sidir. Manzumenin yirmi beyitlik gi
riş kısmı büyülü nağmeleriyle bir senfo
ni, eşsiz tasvirleriyle bir resmi andırması 
ve ince hayallerle örülü olmasıyla adeta 
bir gazel (neslb) şaheseri kabul edilmiştir. 

Escurial Library'nin Arapça yazmalar fih
ristini hazırlayan Derenbourg'un ve on
dan naklen Brockelmann'ın (GAL, ı, 315; 
Suppl., I, 4 72) kasideyi Ebu İshak el-Hus
rl'ye ait göstermeleri doğru değildir. Ay
rıca Escurial Library'deki yazma nüsha
nın (nr. 467) Mayorkalı şair Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ahmed el-Mayurkl'ye nisbet edilme
si de yanlıştır. Ebü'l-Fezail Necmeddin el
Kamravl. Musa b. Muhammed el-Kinanl 
ve Nasıhuddin el-Errecanl gibi birçok eski 
şair le (Ebu İshak el-H url, neşredenin mu
kaddimesi, s. ı o; ibn Hallikan, III, 332) Eml
rü'ş-şuara Ahmed Şevki başta olmak üze
re İsmail Sabri. Veliyyüddin Yeken. Nahle 
el-Halid ve Emir Şeklb Arslan gibi çağ
daş şairler bu kasideye nazlre yazmışlar
dır. Bu nazlreler İsa İskender el-Ma'luf el
Lübnan! (Mu'aratatü ~aşldeti Leyli'ş-şab, 
Kahire 192 ı) ve Muhyiddin Rıza (Mu'ara
zatü ~aşldeti'l-fjuşrl, Kah i re ı 338/ı 9 ı 9, 
1342/ı 924) tarafından yayımlanmıştır. Ze
ki Mübarek, Ahmed Şevki'nin nazlresiyle 
Husrl'nin kasidesini karşılaştıran bir çalış
ma yapmıştır. Bu çalışma Zeki Mübarek'in 
el-Muvfızene beyne'ş-şu'arfı' (3. bs. 
1973, Mustafa el-Bab! el-Halebl) adlı ese
riyle, Salih el-Ciddevl'nin en-Na?-arfıtü'n
na]fdiyye ii şi'ri AJ:ımed Şev]fi adlı ese
rinde (Kah i re ı 344/ı 925) yer almaktadır_ 

"Taiyyetü'l-Husrl" veya "Kasldetü'l-Kay
revan" olarak bilinen diğer meşhur kasi
desinde şair. ülkesinin Hilalller tarafından 
istila edilmesi üzerine doğup büyüdüğü 
Kayrevan'ı terketmek zorunda kalması

nı. Kayrevan ve halkı ile oradaki yakınları 
ve dostları için duyduğu üzüntü ve öz
lemlerini bir ağıt tarzında dile getirmiş
tir_ Bu uzun kasidenin bazı bölümleri kay
naklarda yer almaktadır. Kasidenin İbn 
Bessam'ın e~-Za.(ıire'sinde (ı, 2 I4-2 ı 5) 
yirmi sekiz beyti, Şerişi'nin ŞerJ:ıu Ma
]famfıti'l-l:fariri'sinde (III, ı 23) otuz beş 
beyti, İbn Nacl'nin Me'fılimü'l-imfın' ı 
(I, 2 I), Hasan Hüsnl Abdülvehhab'ın el
Münte.(ıabü'l-medres1si (s. 84) ve Es
curial Library'deki bir yazmada (nr. 408), 
elli sekiz ve aynı kütüphanedeki diğer bir 
yazmada da (nr. 467) kırk beyti bulun
maktadır. Mükerrerleri hariç beyit sayısı 
altmış dokuzu bulan kasidenin Escurial 
Library'deki yazma nüshada (nr. 408) Ma
yorkalı şair Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el
Mayurki'ye (ö. 477/ı084) nisbet edilme
si isim benzerliğinden kaynaklanan bir 
müstensih hatası olmalıdır. 

Husrl her biri on beyitten meydana ge
len. her kasidede değişik bir harfin kafi
ye olarak kullanıldığı yirmi dokuz şiir yaz
mıştır. "Muaşşerat" ad ı verilen bu tarzın 
mucidi olan Husrl, bu şiirlerde eski Beni 


