
BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'n-Nedim. e/-Fihrist, s. 315; Sülemi. Ta
baf!:at, s. 308, 462, 504; Ebü'l-Hasan ed-Deyle
mi. Siretü Ebi 'Abdillah İbnü '1-/jafif eş-Şirazi 
(tre. Rükneddin Yahya b. Cüneyd eş,Şirazi. nş r. 

A. Sch immel). Anka ra 1955, s. ll , 19,23-30, 
37, 100, 208, 212, 214, 218; ayrıca bk. neşre
denin ön sözü, s. 49-98; a.mlf .. Kitabü '1-Elifi'/
me' lü{'ala /ami'l-ma'tüf(nşr. ı. c. Vadet). Bey
rut 1962, s. 19, 35, 45 , 135; Ebü Nuaym, ljilye, 
X, 160, 162; Hatib. Taril]u Bagdad, VIII , 431; 
Kuşeyri, er-Risale, s. 173, 767; Hücviri, Keş{ü 'l

maf:ıcüb, s. 317 , 319; Herevi. Tabaf!:at, s. 89, 
232, 537; ibn Asakir. Tebyinü ke?ibi'l-mü{teri, 
s. 190-192; Attar. Te?kiretü '1-eu/iya', ll, 124-
126; ibnü'l-Cevzi. Telbisü İblis, s. 356; Kazvini. 
Aşarü'l-bilad, Beyrut, ts. (Daru Sad ır ). s. 166; 
Zehebi. A'lamü 'n-nübela', XVI, 342, 345, 364; 
Müstevfi, Nüzhetü'l-kulüb(Strange). s. 116; ibn 
Battüta. Seyahatname, ll , 258; a.e.: Seferna
me-i İbn Baıtüta (tre. Muhammed Ali Muvahhid). 
Tahran 1337 h ş . , s. 627; Sübki. Tabakat, lll, 
149-163; Zerküb-i Şi razi. Şirazname (nşr. is ma
il Vaiz- i Cevad1). Tahran 1350 hş., s. 95, 99, 101 , 
108, 126;Cüneyd-i Şiraz1. Şeddü'l-izar(n ş r. Mu
hammed-i Kazvln1 - Abbas ikbal-i Aştiyan1). Tah
ran 1328 hş., s. 42, 48, 115, 223, 368; ibn Cü
neyd-i Şirazi, Te? kire-i Hezar Mezar Terceme-i 
Şeddü'l-izar(nşr. Behmen Kerlm1). Tahran 1364 
h ş., s. 79-92; ibnü'l-Mü lakkın . Tabakatü'l-ev li
ya' , s. 290; Cami. Nefef:ıat, s. 235, 286; Keş{ü 'z
zunün, ll , 1447; Hasa n-ı Fesai-yi Şirazi. Farsna
me-i Naşıri (nşr. Ali Kul i Muhbirüddevle) . Tah
ran 1313 hş., ll , 142, 158; L. Massignon,Akhbar 
al-Hallaj, Paris 1936, s. 92; Mahmüd b. Osman. 
Firdevsü'l-mürşidiyye, Tahran 1333 hş ., s. 22, 
128; Ma'süm Ali Şah. Tara'ik, ll , 92, 173, 213, 
308, 309, 474-506; Sezgin, GAS, 1, 663; Schim
mel. Mystical Dimensions of Islam, s. 83, 430; 
a.mlf., "Zur biographie des Abü 'Abdallah b. 
Chafıfash-Shirazi" , W0(1955). s. 193-199; 
a.mlf .. "Ibn Khafıf an Early Representative of 
Sufism", JPHS, VI ( 1 958). s. 147-173; Abdülhü
seyin-i Zerrinküb. Dünbale-i C üstücü der Taşav
vu{- i iran, Tahran 1369 hş., s. 207-215;Muham
med Reşad. İbn ljafif-i Şirazi, Tahran, ts .; Flori
an Sobieroj, "Eine neve Quelle für die Biographie 
Ib n ljafıf's", lsl., LXXIV (ı 997). s. 305-335; J. C. 
Vadet, "Ib n Khafif'', EJ2 (ing.). lll , 823-824; Fet
hullah Müctebai. "İbn ljafıf", DMBİ, lll , 434-
439 . 

UiiJ TAHSiN YAZlCI 

ı 
İBN HAFSÜN 

ı 

L 
(bk. ÖMER b_ HAFSÜN). 

_j 

ı 
İBN HAKAN, Ebü'l-Hasan 

ı 

(wıs~> ~~ ~~ }!l) 

Ebü'l-Hasen Ubeydullah b. Yahya 
b. Hakan et-Türki el-Bağdadi 

(ö . 263/877) 

L 
Abbasi veziri. 

_j 

Aslen Mervli bir Türk olan dedesi Hakan 
Ezd kabilesinin mevlasıdır; Abbas'i hali
felerinin hizmetinde bulunup bulunma
dığı bilinmemektedir. Babası Yahya, Ha-

life Me'mGn'un (813-833) veziri Hasan b. 
Sehl'in özel katipliğini yapmış. Mütevek
kii-Alellah zamanında (847-861) haraç ka
tipliğine. oğlu Ubeydullah'ın vezirliği sıra

sında da Divan-ı Mezalim reisliğine geti
rilmiştir. 

Ubeydullah b. Yahya, Hakani ailesinden 
vezirliğe yükselen bir kişidir. Onun bun
dan önceki hayatı hakkında 233'te (847-
48) veya 236'da (850-51) katiplik görevi
ne tayin edildiği (Mes'OdT. Mürücü '?-?e
heb, IV, 89). yazılarının altına İbn Hakan 
imzasını attığı ve Halife Mütevekkil-Alei
lah ' ın oğlu Mu'tezz'in hacası olduğu dışın
da bilgi bulunmamaktadır. Mütevekkii
Aiellah. veziri Muhammed b. Faz! el-Cer
cera'i'yi aziedip bir süre devleti vezirsiz yö
netme denemesinden sonra tekrar tayin 
yapmaya karar verdiğinde kendisine öne
rilen lsa b. DavGd b. Cerrah, Ebü'l-Fazl İbn 
Mervan ve Ubeydullah b. Yahya gibi isim
ler arasında Ubeydullah'ı seçmiş ve böy~ 
lece vezir olan İbn Hakan üç ayrı dönemde 
toplam on dört yıl bu görevi sürdürmüş
tür. 

İbn Hakan. merkezdeki divanlarla ha
life arasında irtibat kurmaya ve işlerin 
yönetimini eline almaya başlayınca karşı
sına Vas'if et-Türki ve Necah b. Selerne gi
bi kendisini çekerneyen yüksek dereceli 
memurlar çıktı. Fakat İbn Hakan onları 
bertaraf etmekte güçlük çekmedi. Yaka
ladığı suistimalieri sebebiyle halife nez
dindeki itibarlarını sarsarak kısa zaman
da divanların idaresini ele geçirdi ve bü
tün eyaletlerdeki haraç ve dıya· divanları 

ile ber'id ve şu rta teşkilatlarına bizzat ta
yinler yapacak kadar nüfuzlu hale geldi; 
hatta kadıların tayinlerinde dahi söz sahi
bi idi. Divan-ı Mezalim'e babasını ve onun 
ölümünden sonra da amcası Abdurrah
man' ı getirdi. Aynı zamanda halifenin 
oğullarından Mu'tezz'in hacası ve hamisi 
durumunda idi. Bu arada hassa alayı ko
numundaki 12.000 kişilik özel birliğin ku
mandası da ona verildi. Böylece İbn Hakan 
hem vezir hem de emirlik görev ve yet
kilerini elde etmiş oldu. 

İbn Hakan ile halifenin yakın dostu şair 
ve devlet adamı Feth b. Hakan ei-Faris'i 
(aralarında herhangi bi r akrabalık yoktur) 
birlikte hareket ederek Halife Mütevek
kii-Aiellah'a, oğlu Müntasır- Billah 'ın bi
rinci veliahtlıktan azli ve onun yerine di
ğer oğlu Mu'tezz'in tayini hususunda tel
kinde bulundular ve bunda muvaffak ol
dular. Fakat sonuç istedikleri gibi gerçek
leşmedi ve durumu kabullenemeyen Mün
tasır- Billah düzenlettiği bir suikastla ba-
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basını ve onu korumaya çalışan Feth b . 
Hakan'ı öldürttü. Suikast gecesi olay ye
rinde bulunmayan İbn Hakan şans eseri 
ölümden kurtuldu ve Mu'tezz'in yanına 
sığındı. Yeni halife Müntasır'ın taraftarları 
onu İbn Hakan'ı öldürmesi için teşvik etti
lerse deVezir Ahmed b. Has'ib buna engel 
oldu. Daha sonra İbn Hakan. Halife Müs
ta'in-Billah (862-866) tarafından tekrar 
vezirliğe getirildi. Fakat bu dönemde iş

ler tamamen Türk kumandanlarından Bo
ğa es-Sa gir ile Vas'if et-Türki'nin elindey
di; bu sebeple kısa süre sonra vezaretten 
uzaklaştırılıp 248'de (862) Berka'ya sür
güne gönderildi ve beş yıl orada kaldı. 
İbn Hakan'ın. şehzadeliği sırasında hoca
sı ve hamisi olduğu Mu'tez- Billah'ın hila
fete gelmesinden sonra niçin bir devlet 
görevinde bulunmadığı bilinmemekte. fa
kat kuwetli bir ihtimalle görev kabul et
mediği sanılmaktadır. Çünkü 256 'da (870) 
Mu'temid-Aiellah halife olunca idari ko
nularda ve vergi toplama hususunda li
yakatine güvenerek onu tekrar vezir yap
mak istediğinde buna şiddetle karşı çık
tığı , ancak halife ve çevresindekilerin ıs
ran ve Türk asıllı kumandanların isteği 
karşısında (Hü sa meddin es-Samerrill. s. 
88) boyun eğmek zorunda kaldığı (3 Şa
ban 256/6 Temmuz 870) bilinmektedir. Fa
kat İbn Hakan vezirliğinin bu döneminde 
aktif siyaset yapmamıştır. Bunda, daha 
önce cereyan eden hadiselerin ve Abba
sHer'in nüfuzlu devlet adamlarından Mu
vaffak - Billah'ın halife üzerindeki otori
tesinin etkisi büyüktür. Çevgan aynarken 
attan düşerek hayatını kaybeden İbn Ha
kan'ın ölüm tarihi için Taberi eserinin bir 
yerinde ( TariiJ, IX. 352) Reb'iülahir 252 
(Mayıs 866). diğer bir yerinde ise ( a.g.e., 
IX, 532) 10 Zilkade 263 (25 Temmuz 877) 
tarihini vermektedir. Oğlu Musa el-Ha
kani tecvide dair ilk defa eser yazmış bir 
alim ve edip olup diğer oğlu Muhammed 
ve tarunu Abdullah da daha sonraki yıl
larda vezirlik yapmışlardır. 

Türk asıllı ilk vezir olan (Yıldız, s. 180) 

ve vezirlik müessesesinin ihyasında önem
li bir rol oynayan (Wagleri , ı. 137) İbn Ha
kan Mütevekkii-Aiellah'ın gayri müslim
lere. Ali eviadına ve Mu'tez'il'iler'e uygula
dığı sert politikaya fazla karışmamaya ça
lışarak bir dereceye kadar tarafsız kalma
sını bildi. Devlet işlerine vukufu ve işlerin 
takibinde gösterdiği ciddiyet onun başlıca 
meziyetleri arasındadır. Mal edinme hırsı 
bulunmayıp iffeti, güzel ahlakı ve cömert
Iiğiyle tanınıyordu. Memurların getirdi
ği hediyelere iltifat etmezdi; Mısır vali
sinin kendisine gönderdiği çok değerli he-
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diyeleri devlet hazinesine koyduğu bilin
mektedir. Kitabet ve maliye konusundaki 
uzmanlığı yanında iyi bir hattat olan 
ibn Hakan Hanbeli mezhebine mensuptu 
(ibn EbG Ya'l a, 1, 204). EbG Muhammed 
İbn Mahled ve Said b. Mahled gibi tanın
mış divan reisieriyle çalışmış. Belazürl, 
C.3hiz ve İbn Kuteybe gibi meşhur edip 
ve müelliflerle iyi ilişkiler içerisinde bu
lunmuş ve Ahmed b. Hanbel ile de sık sık 
görüşmüştür. İbn Kuteybe. Abbas! Dev
Ieti'nin idari teşkilatında büyük önem ta
şıyan katipierin yetişmesine yardımcı ol
mak için yazdığı Edebü'l-kôtib adlı kita
bını (ibn Kuteybe, s. 6; ibn Hall i kan, lll , 43). 

Cahiz de Risô.le fi'l-faşl mô. beyne'l -'ada
ve ve'l-ljased adlı psikolojik-edebi ese
rini (Resa'ilü '1-Cat:ıi?, ı. 335) ona ith af et
miştir. 
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(bk. FETH b. HAKAN e1-KAYSI). 

İBN HALDÜN 
(..:ı,..u>~f) 

Ebu Zeyd Veliyyüdd!n Abdurrahman 
b. Muhammed b. Muhammed 

b. Muhammed b. Hasen 
el-Hadraml el-Mağribl et-TCınisl 

(ö. 808/1406) 

Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, 
siyaset ve devlet adamı. 

_j 

ı 

_j 

1 Ramazan 732'de (27 Mayıs 1332) Tlı

nus'ta doğdu. Aslen Yemen'in Hadramut 
bölgesinden olduğu için kendisi Mu]fad
dime'de Hadraml nisbesini kullanmış. 
Tunus'ta doğmuş olması sebebiyle TGni
sl, hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika'
da geçirmesi dolayıs ıyla Mağribl nisbete
riyle de anılmıştır. İbn Hazm onun şecere
sini vermiş (Cemhere, s. 430). kendisi de 
et-Ta'rif adlı eserinde (s. ı) bu şecereyi 
nakletmiş, ancak bunu şüpheyle karşıla
dığını ve eksikleri olduğunu belirtmiştir. 

İbn HaldOn'un mensup olduğu kabile
nin reisi olan atası Vail b. Hucr bir heyet
le Medine'ye giderek Hz. Peygamber'i zi
yaret etmiş. ResGl-i Ekrem'in, "Allahım, 
Vail'i ve soyunu mübarek kıl!" şeklindeki 
duasını almış . ülkesine dönerken Muavi
ye b. EbG Süfyan da onunla birlikte gön
derilmişti. Vail, Hz. Peygamber'den yet
miş kadar hadis rivayet etmiştir (et-Ta'rff, 
s. 2; ibn Abdülber, lll, 605; ibn Hacer, el

İşabe, lll , 592). Vail'in torunları Endülüs'ün 
fethi sırasında buraya gelip KarmGne 
(Carmona) şehrine yerleşmişlerdi. Bu aile
den Endülüs'e ilk gelen Halid b. Osman 
b. Hani' dir. Halid ed-Dahil olarak da bili
nen Halid'in ismi Endülüs'te adet olduğu 
üzere saygı ifadesi olarak "Haldun" şeklin
de söylenmeye başlanmış. onun soyun
dan gelenler de Beni HaldOn diye tanın
mıştır. KarmGne'de bir süre ikamet eden 
Haldunoğulları, daha sonra yerleştikleri 
İşblliye'de (Sevilla) saygın bir aile olarak 
tanınmışlar, Endülüs'te ve Kuzey Afrika'
da siyasi ve ilmi alanda önemli rol ayna
mışlardır. Tarihçi İbn Hayyan el-Kurtubl 
bu ailenin siyaset ve ilim alanındaki ünü
ne işaretetmiştir (et-Ta'rff, s. 5) . 

Endülüs Emevl hükümdarlarından Emir 
Abdullah zamanında (888-912) çıkan ka
rışıklıklar sırasında İşblliye'nin önde ge
len ailelerinden Beni EbG Abde ve Beni 
Haccac ile birlikte Beni HaldOn da ayak
lanmış ve bu üç aile İşblliye'de yönetimi 

ele geçirmişti. Bu sırada Beni HaldOn'un 
başında Küreyb b. Osman ve kardeşi Halid 
bulunuyordu. Küreyb'in, X. yüzyılın baş
larında ayaklanan İbrahim b. Haccac ta
rafından öldürülmesi Beni HaldOn'un si
yasi hayattaki etkisini azaltmıştı. İbn Ab
bad Mu'temid-Alellah ve müttefiki Yu 
suf b. Taşfin'in Kastilya (Castille) Kralı VI. 
Alfonso'yu yenilgiye uğrartıkları Zellaka 
(Sagrajos) Savaşı 'nda ( 1 086) Beni HaldOn 
onlarla birlikte hareket etti ve bu olaydan 
sonra siyasi alandaki itibarı tekrar yük
selmeye başladı. Beni HaldOn mensupla
rı, İşblliye'ye hakim olan ibn Abbad Mu'
temid-Aiellah tarafından önemli mevkile
re getirildi. Murabıtlar'ı ortadan kaldıran 
Muvahhidler Endülüs'ü ele geçirince ken
dilerini destekiemiş olan EbG Hafs el-Hin
tati'yi İşblliye 'ye vali tayin ettiler. EbO 
Hafs'tan sonra bu görevi oğlu Abdülvahid 
ve tarunu E bO Zekeriyya yürüttü. Anne 
tarafından Beni HaldOn'un atası olan İb
nü'l-Muhtesib Vali EbO Zekeriyya'nın dos
tu idi. E bO Zekeriyya İfrlkıye 'ye geçip Mu
vahhidler'e karşı bağımsızlığını ilan etti
ği sırada (625/12 28) Kastilya kralı müslü
manların elinde bulunan şehirleri işgale 
başlayınca kendilerine güvenli bir yer ara
yan Beni H ald On, Hafsller'in merkezi olan 
Tunus'a yerleşti. İbn HaldOn'un ataların
dan E bO Bekir Muhammed, Hafsl Emlri ı. 
Ebu İshak döneminde (I 2 79- ı 282) defter
darlık görevine getirildi. Ancak Tunus'u 
işgal eden ibn Ebu Umare tarafından 
idam edildi. 

İbn HaldOn'un dedesi Muhammed Bi
caye'de (Becüa) haciblik mevkiine kadar 
yükseldi, daha sonra siyasi hayattan çeki
lip kendini i badete verdi. Babası Muham
med ise siyasete girmeyip ilim, eğitim 
ve öğretimle meşgul oldu. İbn HaldOn ilk 
bilgileri babasından aldı, daha sonra Mu
hammed b. Sa'd b. Bürral el-Ensarl'nin 
derslerine devam etti. Kur'an'ı ezberle
di, kıraat ilmini öğrendi. Başta babası ol
mak üzere Muhammed b. Arabl el-Ha
sayirl, Muhammed b. Şewaş ez-Zerzall, 
Ahmed b. Kassar. Muhammed b. Bahr, 
Muhammed b. Cabir el-Vadiaşi gibi alim
lerden Arap dili ve edebiyatı konusunda 
dersler aldı. EbG Temmam ve Müteneb
bl gibi şairlerin şiirleriyle el-Eganf'deki 
şiirlerin bir bölümünü ezberledi. Vadia
şi'den ayrıca Şaf:ıil:ı-i Müslim ve el-Mu
vatta' ile Kütüb-i Sitte'nin diğer kitap
larının bazı bölümlerini okudu. Muham
med b. Abdullah el-Ceyyanl, İbn AbdGs
selam el-Hewarl ve Muhammed el-Kaslr 
gibi alimlerden fıkıh tahsil etti. 

Yetiştiği siyasi ve içtimal ortam İbn 
HaldOn'un ilmi kişiliğinin oluşması baki-


