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İBN GURA8 
(yl.f~l) 

Sa'düddtn İbrahim b. Abdirrezzak 
b. Şemsiddtn Gurab ei-Mısri ei-Kıbtt 

(ö. 808/1406) 

Sultan Berkuk ve oğlu 
Ferec döneminde önemli rol oynamış 

bir devlet adamı. 
_j 

Yaklaşık 779' da ( 1377 -78) İskenderiye·
de doğdu. Kıbtl asıllı bir aileye mensup
tur. Bu aileden İslamiyet'i kabul eden ilk 
şahıs olan dedesi Şemseddin Gurab İsken
deriye nazırı olarak görev yapmış. daha 
sonra bu göreve oğlu Abdürrezzak tayin 
edilmiştir. İbn Gurab babası Abdürrezzak 
vefat ettiğinde (780/1 378) çok küçüktü. 
Sultan Berkuk'un üstadüddarı Cemaled
din Mahmud b. Ali İskenderiye'ye gidince 
onu himayesine aldı ve Kahire'ye götür
dü. Öğrenimi sırasında güzel yazı yazma
yı ve Türkçe'yi öğrenen İbn Gurab, 797'
de ( 1394-95) hamisi Cemaleddin'in katip
liğini yapmaya başladı. 798 (1395-96) yı
lında Cemaleddin'e isnat edilen hıyanet 
suçuyla Berkuk. Cemaleddin ile beraber 
onu da hapsettirdi. Sultanın huzurunda
ki duruşmada hamisinin aleyhinde tanık
lıkta bulunarak cezalandırılmasına sebep 
olanİbn Gurab bu sayede sultanın yakın 
adamları arasına girdi ve nazırü'd-Diva
ni'l-müfred tayin edildi. Daha sonra Na
zırü'l-has Sa'deddin Ebü'I-Ferec'in görevi 
de ona verildi (Zilhicce 798/Eylül ı 396) . 
Kısa bir süre nazıru beyti'l-mal olarak da 
çalıştı. 800 (1397-98) yılında Şerefeddin 
ed-Demamlnl'nin yerine nazırü'l-ceyş ol
du. Sultan Berkuk, ölümünden kısa bir 
süre önce İbn Gurab'ı veliaht Ferec'in va
slleri arasında saydı . Berkuk öldüğü za
man İbn Gurab nazırü'd-Divani'l-müfred, 
nazırü'l-ceyş ve nazırü'l-has gibi üç önem
li görevi yürütüyordu. 

İbn Gurab yeni sultan ın reşld olmadığı
nı, ülkeyi vaslsiz idare edemeyeceğini ileri 
süren Emir Ayıtmış ve diğer büyük emir
Iere karşı çıkarak ona destek oldu. Emir 
Ayıtmış ile Emir Yeşbeg arasındaki mü
cadelede Yeşbeg'in yanında yer aldı. Yeş
beg mücadeleyi kazanınca İbn Gurab İs
kenderiye'de bulunan ağabeyi Fahreddin 
Macid'i Kahire'ye çağırdı ve bir süre son
ra vezir tayin ettirdi. İki kardeş "sahibü'l
hal ve'l-akd" olarak devletin en önemli iş
lerini birlikte yürütmeye başladılar. İbn 
Gurab, 19 Reblülahir BOZ'de (19 Aralık 
1399) kardeşi Fahreddin ve kayınpederi 
üstMüddar Kutlubeg ile birlikte tutukla
narak maliarına el konuldu. Ancak tutuk-
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lular birkaç gün sonra görevlerine iade 
edildi. 803 (1400-1401) yılında üstadüd
dar tayin edilen İbn Gurab, bu görevi sı
rasında Yelboğa ve Şehabeddin Ahmed 
gibi nüfuzlu emirler hakkındaki yolsuzluk 
iddialarının soruşturmasını da yürüttü. 
Fakat bu yolsuzluklara onun adı da karı
şınca kardeşiyle birlikte bütün görevlerin
den aziedildL Bir süre sonra iki kardeş 
affedilerek eski görevlerine iade edildi. 
804'te ( 140 1-1402) eski görevlerine ilave
ten emlrü meclis vazifesi de İbn Gurab'a 
verildi. İbn Gurab 805 (1402) ve 806 
( 1403-1404) yıllarında birkaç defa bu gö
revlerinden aziediidiyse de tekrar yerine 
getirildi. 

807'de (1404-1405) Emir Yeşbeg ile 
Emir İnal Bay arasındaki mücadelede İbn 
Gurab yine Yeşbeg tarafında yer aldı. Sul
tan Ferec ise İnal Bay'ın tarafını tutuyor
du. Yeşbeg mücadeleyi kaybedince azie
dilen İbn Gurab kısa bir müddet sonra 
yeniden sultanın güvenini kazandı. Emir 
Yeşbeg ve taraftarı diğer emlrlerle sulta
nın arasını buldu, onların eski işlerine dön
melerini sağladı . İbn Gurab bu defa ka
tibü's-sır olarak görev yapan Fethüddin 
Fethullah et-Tebrlzl ile uğraşmaya başla
dı. Bir süre sonra onu hapsettirdi ve gö
revini de üzerine aldı. 808 Reblülewelin
de (Ağustos- Eylül 1405) büyük emirlerin 
Sultan Ferec'den hoşnutsuzluklarının gi
derek arttığı bir sırada sultanı kendi evin
de gözaltına alıp yerine kardeşi Abdüla
zlz b. Berkuk'u ei-Melikü'I-MansOr laka
bıyla tahta oturttu ve "müdebbirü'l-me
malik" unvanıyla devletin idaresini eline 
aldı. Ancak bu olayın üzerinden çok geç
meden emirlerin yeni sultandan mem
nun olmadıklarını ve eski sultanı aradık
larını anlayınca Emir Yeşbeg ile anlaşarak 
Ferec'i tekrar tahta çıkardı. Ferec bu ikin
ci saltanatı döneminde "emlrü mie mu
kaddemetü elf" rütbesini vererek İbn Gu
rab'a çok geniş yetkiler tanıdı. İbn Gurab 
sultanın ve ümeranın giydiği resmi başlığı 
giydi, kılıç kuşandı. kapısında nevbet ça
l ındı. Cemaleddin Ebü'I-Mehasin. Kerl
müddin ei-Keblr. Cemaleddin Yusuf el
Biri. Abdülbasıt b. Ham gibi Memlük Dev
leti'nin büyük devlet adamları arasında 
sayılan İbn Gurab 19 Ramazan 808' de ( 1 o 
Mart 1406) vefat etti. Kahire'nin kuzeyin
deki çölde bulunan, türbesi Türbetü'ş
Şeyh Gurab olarak bilinir. On yıllık siyasi 
hayatında önemli hizmetlerde bulunan. 
ancak ülkeyi tek başına yönetmek istedi
ği için eleştirilen İbn Gurab cömert. hayır 
ve hasenatı bol bir insandı. Kıtlık zaman-

. larında fakiriere kendi malından yiyecek 

dağıtırdı. Yaptırdığı eserler arasında Ka
hire'deki bir hankah zikredilebilir. 
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İBN HABIB el-HALEBi 
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EbO Muhammed (EbO Tahir) 
Bedrüddtn ei-Hasen b. Ömer 

b. ei-Hasen b. Ömer 
b. Habib ed-Dımaşki ei-Halebt 

(ö. 779/1377) 

L 
Tarihçi, Şafii fakihi, şair ve edip. 

_j 

1 O Şaban 71 o (2 Ocak 1311) tarihinde 
Dımaşk'ta (veya Halep) doğdu. Öğrenimi
ni Dımaşk'ta ve babası Zeynüddin Ömer'in 
muhtesib olduğu Halep'te tamamladı. 

Edebiyat ve şiire büyük bir ilgi duyduğu 
için İbn Nübate ei-Mısri ile diğer bazı edip
lerden ders aldı ve zamanının ileri gelen 
alimlerinden hadis dinledi; kendisinden 
de çeşitli kişiler hadis rivayet etmişlerdir. 
ilmi seyahatleri sırasında Kahire. İsken
deriye, Kudüs ve Halll'i. hacca gidişlerin
de de (733/1 333; 739/1 339) Hicaz'ın önem
li şehirlerini ziyaret etti. Dımaşk. Tr abius
şam ve Halep'te hocalıkyaparak birtakım 
dini ve idari görevlerde bulundu. Öğren
cileri arasında Sıbt İbnü'I-Aceml. Ebü'I
Velld İbnü'ş-Şıhne ve Alaeddin İbn Hatib 
en-Nasıriyye zikredilebilir. Halep Emlri Şe
refeddin ile birlikte Suriye'nin başlıca şe
hirlerini dolaştı; 7SS'te (1354) Trablus
şam'a gitti ve Memlük Valisi Seyfeddin 
Mencek en-Nasıri tarafından iyi karşılan
dığı için iki yıl kadar burada kaldı . 759'da 
(1358) Mencek'in vali tayin edildiği Dı
maşk'a uğradı; alimierin büyük ilgi gös
termesi üzerine üç yıl da orada kaldı. Ha
lep'e dönünce kadı naibi, sır katibi n ai bi 
ve inşa katibi olarak görev aldı. Hayatının 
sonlarına doğru bütün görevlerinden ay-



rı ldı ve kendini eserlerini yazmaya verdi. 
21 Rebiülahir 779'da (27 Ağustos 1377) 
H alep'te vefat etti. İbn Hacer el-Askalanl 
onun faziletli, zeki ve güvenilir bir kimse 
olduğunu söyler. Kendisi gibi İbn Hablb 
diye anılan oğlu Tahir de tarihçi idi. 

Eserleri. 1. Dürretü'l-eslak ii devleti 
(mülki, mülüki)'l-Etrak. Mısır Memlük
leri tarihi olup 648-777 ( 1250-1376) yılla
rına dairdir. Kronolojik düzenlenen eser
de komşu ülkelerde meydana gelen olay
lara ve dönemin yüksek şahsiyetleriyle 
ileri gelen alimlerinin biyografilerine de 
yer verilm iştir. Fakat eser, çok değerli bil
giler içermesine rağmen ifade tarzı ba
kımından eleştirilmiştir. Çünkü müellif, 
düşkün olduğu seci ve kafiyeyi sağlama
yı tarihi gerçekleri açıklama amacına ter
cih ederek, ayrıca bahsi geçen şahıslar
dan bazılarının doğum yeri ve tarihini 
vermeyerek çalışmasının kıymetini düşür
müştür. Oğlu Tahir de babasının bıraktığı 
778 (1377) yılından 802'ye (1399) kadar 
gelişen olaylar için yazdığ ı zeyil de ayn ı 

üslubu t akip etmekten kurtulamamış
tır. İbn Hablb'in bu eseriyle oğlunun zeyli 
Makrizi tarafından kaynak olarak kulla
nı lmıştır. Kitabın bazı kısımları Hendrik 
Engelinus Weüers - Albertus A. Meurs
inge (Orient, ll ILeiden 1840-18461. s. 197-

489) ve Pontus Leander(MO, VIIIUpsala 
19131. s. 1-81, 242-243) tarafındanyayım

lanm ış , daha sonra da tamamı neşredil
miştir (Kah i re 1289; Dımaşk 1967). Takıy

yüddin İbn Kadi Şühbe bu eserden seç
meler yaparakMünte.(ıabü Dürreti'l-es
lôk' i yazmı ştır. 2. Te~kiretü'n-nebih ii 
eyyami'l-Manşur ve benih. 678-770 
( 1279-1369) yıllarını içine alan eser, M em
lük Sultanı Kalavun ve oğullarının t arihi 
açısından büyük öneme sahiptir. Döne
min siyasi hadiseleri yanında meşhur şah-
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ibn Habib 

el-Halebi'nin 
Cüheynetü'l
al]bar adlı 
eserinin 
un van 
sayfası ile 
ikinci sayfası 
(Köprülü Ktp. , 
Fazı! Ahmed Paşa, 
nr. 1069) 

siyetlerinin hayat hikayelerini de verir. 
Dürretü'l-eslôk ile büyük benzerlikler 
taşıyan ve ayn ı şekilde seeili bir üslGpla 
kaleme alınan eser in onun müsveddesi 
olduğu tahmin edilmektedir. Kitabı ya
yım layan Muhammed Muhammed Emin 
(1-111. Kahire 1976-1986) üçüncü cildi Ve
şa'i]fu Va]fii's-Sultan el-Meliki'n-Na
şır ljasan b. MuJ:ıammed b. Kalavun 
<alô meşaliJ:ıi'l-]fubbe ve'l-M escidi'l
Cfımi' ve'l-medfıris ve mektebi's-se
bil bi 'I-Kahire adıyla ayrıca neşretmiştir 

(Kahire 1984) 3. Cüheynetü'l-a.(ıbôr ii 
esmfı 'i'l-.(ıuleifı' ve müiUki 'l-emşfır (AI;
barü 'd-düvel ve te?karü 'l-üvel fi't-taril;). 
Seeili üslupla yazılmış . Kalavun devrine 
( 1270-1290) kadar gelen muhtasar bir ge
nel tarihtir; yazma nüshası Köprülü Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 

ı 069). 4. el-Fevfı'idü (el-Fera'idü)'l-mün
te]fah min tôril].i şfıJ:ıibi ljamfı. Ebü'l-Fi
da'nın el-Mu.(ıtaşaiından seçmeler ihtiva 
eder ; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'ndeki bir mecmua içinde yazma nüshası 

bulunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 2475, vr. 97-

149) . s. en-Necmü'ş-şfı]fıb ii eşreii 'l

menfı]fıb . Hz. Peygamber'in sıfatlarından 
bahseden bir eser olup Mustafa Muham
med Hüseyin ez-Zehebltarafından neşre
dilmiştir (Kahire 1416/1996). 6. el-Mu]f
teia min sireti'J-Muştaifı (el-Mui)_tefa fi · 
?ikri feza'ili'l-Muştafa). Hz. Peygamber'in 
siretine dair seeili üslupla yazılmış ve şi
irler le süslenmiş olan eseri Mustafa Mu
hammed Hüseyin ez-Zeheblyayımlamış

tı r (Kah i re 1416/1996). 7. Delilü'l -müctôz 

bi-arzi'l-ljicfız (RiQ.letü'ş-Şeyl; lfabib) 
(nşr. Hamed el-Casir, Mecelletü'l-'Arab, V
VIIRiyad 19771. s. 406-414). 8. Keşiü'l

mürut <an meJ:ıfısini'ş-şür(ıt. Kadı karar
ların ı formüle etmek amacıyla kaleme 
al ınmış Şafii fıkhına dair bir eserdir; üze-

iBN HABiB el- HALEBi 

rinde Riyad Abdüllatlf Abdülmuhsin ta
rafından doktora çalışması yapı lmıştı r 

( 1988, Camiatü'l-imam Muhammed b. Su
ud el-islamiyye) . 9. Kitôbü Nesimi'ş-şı
bô ii tünuni'l-edebi'l-]fadim ve'I-ma

]fdmfıti'J-edebiyye. Güneş . ay, bulutlar, 
yağmur, gece- gündüz, ağaçlar. meyve
ler, çiçekler ve aşk gibi çeşitli konular hak
kında yazılmış şiir ve seeili n esirden mey
dana gelen bir eserdir. Birçok defa basıl

m ış (İskenderiye 1289; Kahire 1289, 1302, 

1307, 1320; Bulak 1290; Beyrut 1883; is
tanbul 1302), son olarak da Mahmud Fa
h url tarafından neşredilmiştir (Halep 
1413/1993). 10. TevşiJ:ıu't-TavziJ:ı. Abdül
gaffar b. Abdülkerlm el-Kazvlnl'nin Şafii 
f ı khına dair el-ljfıvi'ş-şağir' i üzerine 
Kutbüddin Ahmed b. Hasan b. Ahmed el
Gatl'nin yazdığı Tavzii:ıu'l-ljavi adlı şer

he İbnü' l -Barizl'nin İ{.hfırü (Teysirü)'l-ie
tfıvi min esrari'J-ljfıvi adlı şerhinden ila
veler yaparak telif edilm iştir. Bir nüshası 

Edirne Selimiye Kütüphanesi 'nde kayıtlı

dır (nr. 586). İbn Hablb'in bunlardan baş
ka yirmi kadar eseri bulunmaktadır (Ki
tabü Nesfmi'ş-şıba, neşredenin girişi, s. 
7-11; el-Mui)_te{a, neşredenin girişi, s. 
9-16; Te?kiretü 'n-nebih, Said Abdülfettah 
Aşur'un girişi, I, 18-30; Brockelmann, GAL, 
Il, 37; Suppl., ll, 35, 46). 

ibn Habib ei-Halebi'nin el-Mul):tefii min sfreti'l-Muştafii 
adlı eserinin son sayfası (Süleymaniye Ktp., Darnacl İbrahim 
Paşa, nr. 415) 
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iBN HABfB ei-HALEBf 
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İBN HABİB en-NİSABÜRİ 
L.s.)}! ı....,;.ıı ~ .:,.ı ı) 

Ebü'l-Kasım el-Hasen b. Muhammed 
b. Habib en-NisabCıri 

(ö. 406/1016) 

Tefsir alimi. 
_j 

NYşabur'da doğdu. TGs'ta Ebü'n-Nadr 
et-TGsY'nin ve Ebü'l-Abbas Muhammed 
b. Ya'küb el-Esamm ' ın hadis derslerine 
devam etti. Ayrıca Ebu Ca'fer Muham
med b. Salih b. Hani. Ebü'l-Hasan el-Ka
riz!, Ebu Hatim el-BüstY (İbn Hibban). Ebu 
Abdullah es-Saffar, Ebu Zekeriyya el-An
ben gibi alimlerden faydalanıp tefsir, ha
dis, fıkıh, kıraat alanında kendini yetiştir-
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di ve asrın müfessiri sayıldı. Edebiyat, na
hiv. megazl, kısas ve siyer konularında da 
söz sahibiydi. 

Şöhreti bütün Horasan'ayayılan İbn Ha
bYb'in ders halkalarına çeşitli yörelerden 
gelen öğrenciler katılıyordu. Derslerine 
devam etmek isteyen ve durumu iyi olan 
yabancılardan ücret aldığı. imkanı olma
yanları da bahçesinde çalıştırdığı halde 
hemşehrilerini bu uygulamadan muaf tu
tuyordu. HYrY. Ebü'l-Feth Muhammed b. 
İsmail el-Ferganl. Hüseyin b. Muhammed 
es-Sekkakl gibi alimler ondan faydalanan
lar arasında yer almıştır; Sa'lebY de.önde 
gelen talebelerindendi. Ayrıca halka ver
diği vaazlarla da şöhrete ulaşan İbn Ha
blb, 389 (999) yılında Dihistan Ribatı 'na 

giderken uğradığı Cürcan'da hadis ders
leri verdi; burada kendisinden hadis ya
zan talebeleri arasında Ebu Sa' d el-İsma
i!Y ve oğulları da bulunmaktadır (Sehml, 
s. ı 90). Önceleri itikadda Kerramiyye'ye 
mensupken daha sonra Şafii mezhebini 
tercih eden ve Eş'ariyye'yi benimsediği 
anlaşılan İbn Hablb Zilkade veya Zilhicce 
406'da (Nisan veya Mayıs 1 016) vefat etti. 

Eserleri. 1. Tefsirü '1-Kur'ani'l-Kerim 
(Tefsirü 'n-Nisabüri). Bir nüshası Bursa Es
ki Yazma ve Basma Eserler Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Orhan Gazi, nr. ı 3 ı, 
235 va rak) 2. Kitabü't-Tenzil ve tertibu
hO.. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 3763) 
mevcut nüshası esas alınarak Muhammed 
AbdülkerYm Kazım tarafından Kitabü't
Tenbih 'alCı fazli 'uJQmi'l-Kur'an adıy
la neşredilmiştir ( el-Mevrid, XVII [Bağda d 
1409/ 19881. s. 305-322) . Eserin diğer bir 
nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (nr. ı 5/2, vr. 2b- Sb) . 3 . 'Ul)ala'ü'l-me
canin. İlk defa VecYh Faris el-Kilan! tara
fından neşredilen eser (Kahire 1924) Mu
hammed Said BesyGnY ZağlGl (Beyrut 
1405/1 985) ve Ömer el-Es'ad'ın (Beyrut 
ı 407/1 987) tahkikleriyle de yayımlanmış
tır. Ma' arif dergisinin, İbn HabYb'in 1000. 
ölüm yıldönümü münasebetiyle "ukala ve 
mecanYn" konusuna tahsis ettiği özel sa
yısında Mehdi Tedeyyün eserin Farsça bir 
özetini yapmış (bk bibl.), Nasrullah Pür
cevadY ve Katia Zakharia da eser üzerine 
birer inceleme kaleme almışlardır (bk. 
bibl.). 4. et-Tıbbü'n-nebevi (Tıbbü'n-ne
bi) . Kısa bir girişten sonra kırk dört bab
dan oluşan eserde tıpla ilgili altmış yedi 
rivayete (hadis, eser) yer verilmiş olup çe
şitli kütüphanelerde nüshaları mevcuttur 
(mesela bk. Süleymaniye Ktp., Kasldeciza
de Süleyman Sırrı, nr. 682, vr. 175b- 18lb, 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2037/4, vr. 89b
l 03b, Çelebi Abdullah Efendi, nr. I 26/2, 

vr. 48b-6Jb, Lala İsmail , nr. 703/4, vr. ll2b-
120'; Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, nr. 459, 
vr. Ib-8'; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 2268, vr. 
30b- 33', nr. 42 I 6, vr. I b-4'; Hacı Selim Ağa 
Ktp., nr. 351 / 3, vr. 15b-24', nr. 882, vr. (b. 
ll b; Adana il Halk Ktp:, nr. 446, vr. 227'-
235 b, nr. 1381, vr. 32b- 130b)_ et-Tıbbü'n
nebevi, önce adı bilinmeyen bir müter
cim tarafından Türkçe'ye çevrilerek Risa
le-i Tıbbü'n-Nebi adıyla basılmış (İstan
bul I 276). daha sonra Hasan b. Ömer es
SungürY eseri Devaü'l-ebdan adıyla ye
niden Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstan
bul 1300) . 

Bağdatlı İsmail Paşa müellife ayrıca es
Sünen, el-lfada'il) fi'l-mev'i~a adlı eser
ler yanında Nizameddin el-A'rec diye ta
nınan Hasan b. Muhammed en-NYsabG
rl'nin Gara'ibü'l-Kur'an ve rega'ibü'l
furl)an adlı eserini de nisbet etmiştir (He
diyyetü'l-'arifin, I, 274) 
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İBN HABİB es-SÜLEMİ 
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Ebu Mervan Abdülmelik b. Habib 
b. Süleyman es-Sülemi 

(ö. 238/853) 

L 
Maliki fakihi ve çok yönlü alim. 
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Muhtemelen 174 (790) yılında Kurtuba 
(Cordoba) yakınlarındaki Kürt'ta veya Hıs
nıvat'ta (Huetor Vega) doğdu. Sahabeden 
Abbas b. Mirdas es-SülemY'nin soyundan 


