
iBN HAVSEB 

(Ya'fQrller) kendi aralarında ihtilafa düş
meleri de onun işini kolaylaştırdı. Men
suplarını düşman saldırılarından korun
mak için Misver dağı eteklerinde bir kale 
inşa etmeye ikna eden ibn Havşeb kale 
tamamlanınca buraya yerleşti. Bir ordu 
kurarak Cemlme dağını ve Misver dağı
nın tepesinde daha sonra karargah olarak 
kullanacağı Beytürayb denilen yeri ele ge
çirdi ve kısa zamanda bölgeye t amamen 
hakim oldu. 

İbn Havşeb bölgeyi ele geçirdikten son
ra Sünnilik'le ilgisi bulunmadığını, kendi
sinin, halkı Hz. Peygamber neslinden ge
lecek Mehdi'ye inanmaya çağıran bir İs
maill dalsi olduğunu ilan etti ve mensup
larından imam adına biat aldı. Böylece 
Misver'de İsmailiyye tarihinin ilk devleti 
kuru lmuş oldu. İbn Havşeb, daha sonra 
batıya doğru yayılmaya devam ederek 
Ayyan ve Humlan'ı ele geçirdi. 293 (905-
906) yılında Zehar. Şibam, Himyer ve Kev
keban'ı zaptetti. Bu başarıları sonunda 
Ya'fürl ve Himyeri liderlerinden birçoğu 
onun emrine girdi. 

Bu faaliyetleri sırasında İbn Havşeb 
imarnın Mısır başdals i FırQz ile yakın iliş
kilerini sürdürdü. Bu yıllarda, imam tara
fından daha sonra İsmailiyye'y i Mağrib'
de yaymakla görevlendirilecek olan Ebü 
Abdullah eş-Şil'yi yetiştiren İbn Havşeb 
290'da (903) bölgede bulunan pek çok 
kimsenin İsmailiyye'ye geçtiğini ve dave
tin muvaffak olduğunu İmam U beydullah 
el-Mehdl'ye bildirdi. imam kazandığı za
ferlerden ötürü kendisine Mansürü 'I-Ye
men unvanını verdi ve onu İsmailiyye'yi di
ğer İslam beldelerinde yaymakla görev
lendirdi. Bunun üzerine İbn Havşeb hanı
mının amcaıadesi Heysem'i Sind'e. Ab
dullah b. Abbas eş-Şavirl'yi Mısır'a, Ebu 
Zekeriyya et-Tamaml'yi (Zamaml) Bah
reyn'e ve diğer bazı dalleri de Yername ve 
Hindistan'a (muhtemelen Gucerat) gön
derdi. Dallerinin başarı haberlerini alan 
İmam Ubeydullah el-Mehdi, 286'da (899) 
Abbasller'in takibinden kurtulmak için 
Dımaşkyakınında bulunan Selemiyye'nin 
terkedilmesini ve kendileri için en uygun 
yerin Yemen olduğunu bildirmiş, bu ko
nuda gerekli hazırlıkların yapılması tali
matını vermişti. Hazırlıklar tamamlandık

tan sonra 292'de (905) Yemen'e değil Mı
sır'a gidip bir süre orada kaldı. Muhteme
len. Abbasller'in kendisini tutuklamasın
dan çekinerek aynı yılın ortalarında men
suplarına EbQ Abdullah eş-Şil'nin devlet 
kurma çabalarında başanya ulaştığı Mağ
rib'e gideceklerini bildirdi. Mağrib'e git
mek istemeyen Mısır başdal si FırQz ima-
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ma baş kaldırdı ve İbn Havşeb'le görüş
mek üzere Yemen'e hareket etti. Ancak 
imam İbn Havşeb'e haber göndererek 
başdalyi öldürmesini emretti. Bunun üze
rine oraya gitmekten vazgeçen Fırüz, Ye
men'de güçlü bir devlet kurduktan son
ra İsmailiyye ile ilgisini kesen Ali b. Fazl'a 
katıldı. Elde ettiği başarılardan dolayı gu
rura kapılan ve kısmen FırQz'un tesirinde 
kaldığı anlaşılan Ali b. Fazi, İbn Havşeb'e 
haber yollayıp kendisine tabi olmasını is
tedi. İbn Havşeb ona. verdikleri sözü ha
tırlatarak imama sadakat göstermesini 
tavsiye etti. Anlaşmazlık savaşla sonuç
landı. 299 yılı Saferayında (Ekim 911) ya
pılan savaşta mağlQp olan İbn Havşeb, 
Misver dağı üzerinde Beytüduhan deni
len yerde sekiz ay kuşatma altında kaldı. 
Sonunda 299 yılı Ramazan ayında (Nisa n
Mayıs 912) barış istemeye mecbur oldu ve 
oğullarından birini Ali b. Fazi'ın yanında 
rehin olarak bıraktı. İbn Havşeb'in bu sa
vaşta uğradığı başarısızlık Yemen'de İs
mailiyye için büyük bir darbe oldu. Bu 
olaydan sonra İsmailller burada önemli 
bir gelişme kaydedemediler. 

Yenilgiden sonra ömrünün kalan kıs
mını Misver ve çevresindeki kalelerde ge
çiren İbn Havşeb, bazan mezhebini gizle
mek zorunda kalmakla birlikte hayatının 
sonuna kadar ismailiyye imarnma ve dakt
rinine bağlılığını sürdürdü. Kendisine ta
bi olanların birçoğunun İsmailiyye'yi bıra
kıp tekrar Sünnlliğe dönmesi Yemen is
mailiyyesi'ne büyük ölçüde zarar verdi. 
Ailesinden hiç kimseyi halef seçmeyen 
İbn Havşeb, oğlu Ebü'l-Hasan'a ve Abdul
lah b. Abbas eş-Şavirl'ye iyi geçinmelerini, 
İsmailiyye 'ye ve imarnma sadık kalarak 
mezhebi yaymalarını vasiyet etti. Onun 
ölümünden sonra (ı ı Cemaziyelah ir 302/ 
ı O ca k 9 ı 5) liderlerin birbirine düşme
si sonucu İsmailiyye Yemen'de Suleyhl
ler'in kuruluşuna kadar bir varlık göste
remedi. 

İbn Havşeb aynı zamanda dini ilimler. 
astronom i ve matematikle de uğraşan 
bir alimdi. Bundan dolayı Fatımi Halifesi 
Muiz- Lidlnillah'ın ondan bahsederken 
"reis. mevla. babü'I-ebvab, fahrü'd-da '
ve" gibi ifadeler kullandığı bilinmektedir. 
Günümüz Hindistan Müsta'llleri, bir kıs

mı oğlu Ca'fer b. Mansürü'l-Yemen'e ait 
olduğu bilinen Te'vilü 'z-zekô.t, Serô.'i

rü 'n-nutaf:ta (Esrarü 'n-nutal):a), eş-Şevô.
hid ve 'l-beyô.n, el-Keşf, el-Feterô.t ve'l
}:tırô.nô.t, el-Envô.rü '1 -muçliyye, el-izô.J:ı, 
Risô.letü 'r-rüşd ve '1 -hidô.ye, el- 'Alim 
ve'l-gulô.m gibi eserleri ona nisbet et
mektedir. 
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(ö . 168/784-85) 

Zeydiyye'nin kollarından, 
Kesirünneva el-Ebter'e 

(ö. 169/785-86) 
nisbetle Bütriyye diye de tanınan 

Salihiyye'nin kurucusu, 
fıkıh ve kelam alimi 
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EbO Bekr ~uhammed b. Hayr 
b. ümer el-lşbili 
(ö. 575/1179) 

Hadis hafızı, 

L 
kıraat ve Arap dili alimi. 
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28 Ramazan 502'de (1 Mayıs 1109) İşbl-
liye'de (Sevilla) doğdu. Mağrib'deki Erne 
dağına nisbetle Emevl. Serberi Lemtüne 
kabilesine nisbetle Lemtünl diye de anılır. 



İlme yönelmesini sağlayan ilk hacası İş
blliye hatibi ve kadısı. kıraat alimi Ebü'l
Hasan Şüreyh b. Muhammed onun yetiş

mesinde etkili oldu. İbn Hayr yaklaşık on 
altı yaşından itibaren İşblliye'deki alim
lerden ders aldı; daha sonra Bace (Beja). 
Kurtuba (Cordoba). Meriye (Aimeria). Şilb 
(Silves) ve Cezlretülhadra (Aigeciras) gibi 
ilim ve kültür merkezlerine seyahatler ya
parak tanınmış alimlerle görüştü ve ken
dilerinden sema. icazet, münavele ve mü
katebe yoluyla faydalandı. Kadı İbnü'l
Bacl, Ebu Bekir İbnü'l-Arabl, İbn Hubeyş. 
Kadı İbn Baki, Ebü'l-Hasan İbn Mugls, Ka
di iyaz, Ruşatl. İbn Atıyye el-Endelüsl. Si
lefi ve Mazerl onun hocalarından bazıla
rıdır. Talebeleri arasında İbn Dihye el-Kel
bl, İbn Vacib ve kız kardeşinin oğlu olan 
Thnuslu muhaddis Ebü'l-Hüseyin İbn Ser
rac bulunmaktadır. 573 ( 1177) yılında 
valinin isteği üzerine Kurtuba Ulucamii 
imamlığına tayin edilen İbn Hayr, 4 Re
blülevvel S7S'te (9 Ağustos 1179) Kur
tuba'da vefat etti ve evinin bahçesine 
gömüldü. Muhtemelen vasiyeti üzerine 
daha sonra kabri İşblliye'ye nakledilmiş
tiL 

Hadis, kıraat Arap dili ve edebiyatı sa
halarında iyi yetişen İbn Hayr. dikkatli bir 
okuyucu ve titiz bir araştırmacı olması ile 
de şöhret kazanmıştır. Okuduğu eserleri 
inceleyip sayfa kenarlarına notlar düşme
si, vefatından sonra kütüphanesinin ra
yicin çok üstünde bir fiyatla satılmasına 
sebep olmuştur. Fas'taki Karaviyyln Kü 
tüphanesi'nde bulunan bir Şa}J.i}J. -i Müs
lim nüshasının onun kütüphanesinden 
intikal ettiği bilinmekte ve bu nüshanın 
sayfa kenar larına nadir kullanılan keli
melerle bazı lafızların açıklamasını yaz
dığı görülmektedir (Abdül hay ei-Ketta
nl. 1, 385) 

İbn Hayr'ın günümüze ulaşan tek eseri 
Fehresetü md revdhü 'an şüyul_ühi mi
ne' d-devdvini'l-muşannefe ii çlurubi'l
'ilm ve envd'i'l-ma'drif adını taşımak
tadır. Müellifin hocalarından okuduğu ve
ya idizet yoluyla rivayet hakkını elde et
tiği çeşitli ilimiere dair kitapların konuları
na göre düzenlenmiş katalogu olan eser
de tanıtılan kitapların sayısı 1400, Fran
cisco Coderay Zaidin ve Julian Riberay 
Tarrago'ya göre ise 1040 kadardır. Uzun
ca bir girişle başlayan Fehrese'de ilim öğ
renmenin ve hocanın ehemmiyeti. ilmin 
metotları . haberleri senedieriyle birlikte 
tesbit etmenin önemi ve bu hususta göz 
önünde bulundurulması gereken husus
lar hakkında bi lgi verilmekte. ardından 

müellifin rivayet iznini aldığı eserlerin ri
vayet zinciriyle bir likte ayrıntılı bir tasni
fi yapılmaktadır. Bu eserler Kur'an ilim
leri. hadis ve hadis ilim leri, siyer ve taba
kat. ensab, Malik! fıkhı. akaid ve usul-i fı
kıh. rüya tabiri. zühdiyyat. nahiv, lugat. 
ada b, şiir ve diğer edebi türlere dair ki
taplar ve bunların fihristieridiL Eserin so
nunda müellifin hocalarının listesi kayde
dilmektedir. 

İbn Hayr. fihrist yazma çığırının öncü
lerinden olan İbnü'n-Nedlm'den iki asır 
sonra bu geleneği Batı islam dünyasında 
yeniden geliştirmiş, diğer kaynaklarda 
yer almayan bazı eserlerin tanınmasını 

sağlamış. Doğu İslam ülkelerinde yazılan 
eserlerin ne zaman ve kim tarafından En
dülüs'e getirildiğini tesbit etmiştir. An
cak kendi devrinde revaçta olan bütün 
ilim d allarına ait eserleri tanıtan İbnü'n
Nedlm 'den farklı olarak eserini hadisçi 
metoduyla ve hadis kaynaklarına ağırlık 
vererek kaleme almıştır. 

Fehrese, ilk defa İ spanyol şarkiyatçısı 
Francisco Coderay Zaidin ve talebesi Ju
lian Riberay Tarrago tarafından Escurial 
Library'deki nüshası esas alınarak yayım
lanmıştır (l-ll. Saragossa 1894-1895). Daha 
sonra Keşfü':{:-:{:unun'un sonunda ( Leip
zig 1935) ve Züheyr Fethullah tarafından, 
Code ra- Tarrago neşrin in Latince ön sözü 
Arapça'ya çevrilip metin tekrar gözden 
geçirilerek Beyrut'taki ei-Mektebetü 't
Ticarl, Bağdat'taki Mektebetü'I-Müsen
na ve Kahire'deki Müessesetü'I-Hancl ya
yınevlerinin ortaklaşa katkılarıyla basılmış 

(baskı yeri yok. 1382/1963). ardından İb
rahim ei-Ebyarl'nin önsözü ve tashihiy
le tekrar neşredilmiştir (Ka h i re- Beyrut 
1410/1989) 
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iBN HAYYAN 

İBN HAYYAN 
( ..:ıl;> 0-! ') 

Ebu Mervan Hayyan b. Halef 
b. Hüseyn b. Hayyan b. Muhammed 

b. Hayyan ei-Kurtubi ei-Endelüs! 
(ö. 469/1076) 

Endülüslü tarihçi. 
_j 

377'de (987) Kurtuba'da (Cordoba) doğ
du. İspanyol asıllı müslüman bir aileye 
mensuptur. Dedelerinden islamiyet'i ka
bul eden kişi olan Hayyan. Endülüs Emevl 
Devleti'nin kurucusu I. Abdurrahman'ın 
mevlasıydı. Babası Ebü'I-Kasım Halef. En
dülüs Emevl Devleti'nin sonlarına doğru 
beytülmalde hesap işlerinden sorumlu 
katip olarak çalıştı. Ayrıca hacib İbn Ebu 
Amir ei-Mansür'un yanından ayırmadığı 
yakın adamlarından biri olması dolayısıyla 
gerek sarayda olup bitenleri gerekse bir
çok savaşı yakından görme imkanına sa
hip oldu. 

İbn Hayyan. Endülüs Emevl halifeliği 
nin siyasi gücünün zirvede olduğu Amirl
ler döneminde dünyaya geldi. Gençliğini 
bu dönemde geçirdi. Fakat bir müddet 
sonra bu güçlü devleti çok kısa sürede 
çöküntüye götüren fitne dönemi olayla
rı ile ülke birliğinin tamamen parçalan
dığı mülukü 't-tavaif devrinin bizzat şa
hidi oldu ve bu durum onu derinden et
kiledi. 

Endülüs'ün kültür merkezi Kurtuba'da 
yetişen İbn Hayyan tefsir. hadis, dil ve 
edebiyat öğrenimi gördü. Ebu Hafs Ömer 
b. Hüseyin en-Nahvl, Ebü'I-A'Ia Said ei
Bağdadl ve Ahmed b. Abdülazlz b. Ebü'I
Hubab gibi birçok ünlü alimden istifade 
etti. Öğrencileri arasında ise oğlu Ömer 
b. Hayyan ile Ebu Ali Hüseyin b. Muham
med ei-Gassanl ei-Ceyyanl ve Ebu Ubeyd 
ei-Bekrl başta olmak üzere meşhur Ma
lik! fakihi Ebü'I-Velld ei-Bacl'nin oğlu Ah
med b. Süleyman b. Halef el-Bad. Malik 
b. Abdullah ei-Utbl es-Sehll, Abdullah b. 
Muhammed et-Tüclbl, Abdurrahman b. 
Muhammed b. Attab, Ebü'I-Velld Ahmed 
b. Abdullah b. Tarif b. Sa'd yer almakta
dır. 

İbn Hayyan hayatının sonlarına doğru 
maddi sıkıntı içine düştü. Onun durumun
dan haberdar olan Cehverl Emlri Ebü'I
Velld Muhammed kendisine divanda bir 
görev verdi. Mahmud Ali Mekkl. İbn Hay
yan'ın tarih yazımıyla görevlendirildiğini 
ve ilk defa resmi tarihçi sıfatıyla maaş 
aldığını söyler (ibn Hayyan, el-Muktebes, 

neşredenin girişi, S. 44-45). Ayrıca sahi
bü'ş-şurta olarak görev yaptığı ifade edi-
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