
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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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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liyorsa da bu kesin değildir. 27 Reblülev
vel 469'da (29 Ekim 1 076) vefat etti. 

Edebiyata ilgi duymak ve bu alanda 
yüksek seviyede zevk ve yetenek sahibi ol
makla beraber İbn Hayyan 'ın asıl tema
yüz ettiği saha tarihtir. Tabakat kitapla
rında "Endülüslü tarihçilerin sultanı. En
dülüs tarihinin bayraktarı" unvanlarıyla 
anılır. Gerek sonraki tarihçi ve edebiyat
çıların onun eserlerinden bol miktarda 
nakillerde bulunması. gerekse el-Mıi]fte
bes adlı tarihinin günümüze intikal ede
bilen kısımlan üzerinde yapılan çalışma
lar İbn Hayyan'ın bu nitelendirmeleri ha
kettiğini göstermektedir. 

İbn Hayyan. Endülüs tarihinin kendi ya
şadığı dönemden önceki kısmını ele alır
ken kaynaklardaki bilgileri nakledip ten
kide tabi tutmuş, daha sonra doğru bul
duğu rivayetleri kaydetmiştir. Yaşadığı 
dönemi yazarken şahsi müşahedelerine 
ve belgelere dayanmış . olaylarla ilgisi bu
lunan kişilerin bilgisine de başvurmuştur. 
Olayları sebep-sonuç bütünlüğü içerisin
de görmeye çalışmış. bundan hareketle 
bir olaya temas ettikten sonra yol açabi
leceği muhtemel gelişmelere de işaret 
etmiştir. Bu bakımdan onun İbn Haldun'a 
öncülük ettiği söylenebilir. Hadiselerin 

r oluşumu ve sonuçlanmasında ilahi irade
nin r olünü de vurgulamayı ihmal etme
yen İbn Hayyan. rivayetlerinde ve olayla
rın tahlilinde tarafsız olmakla beraber 
devletin düzeni ve toplumun dirliği söz 
konusu olduğunda aynı tarafsızlığı koru
yamamış. ülkenin birliğini bozanları sert 
bi.r dille tenkit etmiştir. Kolay anlaşılır bir 
üslüba sahip olan İbn Hayyan eserlerinde 
sık sık edebi sanat ve tabir iere yer vere
rek tarihle edebi zevki birleştirmiştir. 

Eserleri. İbn Hayyan'ın çeşitli ilim dal
larında ellinin üzerinde eser yazdığı kay
dedilmektedir. Ancak el-Mu]ftebes'in 
bir kısmını neşreden Mahmud Ali Mekkl 
onun eserlerinin fazla olmadığı görüşün
dedir (a.g.e., n eşreden in girişi, s. 66) Baş

lıca eserleri şunlardır: 1. el-Mu]ftebes 
min enbô.'i ehli'l-Endelüs (el-Muk:tebes 
f[ al]bari beledi'l-Endelüs, el-Muktebes f[ 
tarfi]i'l-Endelüs). Endülüs'ün fethinden 
Halife ll. Hakem döneminin (961-976) so
nuna kadarki tarihini içine alır. Yıllara göre 
kaleme alınmış olan eserden Endülüs'ün 
siyasi tarihi yanında ekonomik ve sosyo
kültürel durumu ile meşhur şahısların ha
yatlarına dair bilgiler edinmek mümkün
dür. Müellifın. eserleri günümüze ulaşma
mış olan İbnü'n-Nizam, İshak b. Selerne 
el-Kaynl. Ferec b. Sellam el-Bezzaz gibi 
tarihçilerin kitaplarından istifade etmesi 
eserin değerini arttırmaktadır. İbn Hazm'ın 
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on cilt olduğunu söylediği el-Mu]ftebes'in, 
ll. Abdurrahman'ın (822-852) son birkaç 
yılı ile oğlu Muhammed döneminin (852-
886) önemli bir kısmını. Emir Abdullah 
dönemini (888-9 ı 2), lll. Abdurrahman'ın 
ilk otuz yılını (9 ı 2-942) ve son olarak ll. 
Hakem döneminin 970-974 yıllarını kap
sayan kısımları bugüne ulaşmıştır. Ese
rin. I. Hakem döneminin tamamını (796-
822) ve ll. Abdurrahman döneminin bü
yük bir bölümünü kapsayan kısmı 1950'
li yıllarda Evarista Levi- Provençal'in kü
tüphanesinde bulunmaktaydı. Ancak bu 
kısım daha sonra kaybolmuştur. el-Mu]f
tebes'in 232-267 (846-881) yıllarını kap
sayan bölümü Mahmud Ali Mekkl (Bey
rut 1393/1973), 275-300 (888-913) yılla
rı arası Melchor Antuna ( Chronique des 
regne du calife umayyade 'Abd Allaha 
Cordoue, Paris ı 937) ve İsmail ei-Arabl 
( Mağrib 1 990), 299-330 (911-942) yılla
rına ait kısım Pedro Chalmeta (Rabat
Madrid 1979, 1 982), 360-364 (970-975) 
yılları arası Abdurrahman Ali el-Hacci 
( Beyrut 1965) , küçük bir bölümü de Levi
Provençal - Emilio Garcfa G6mez (al-An
da/us, XIX 11 950], s. 295-3 ı 5) tarafından 
neşredilmiştir. Eserin 275-300 (888-913) 
yılları arasındaki olayları içeren kısmını 
K h. Ghorayyib ( Cuadernos de historia de 
Espana içinde, Buenos Aires ı 952), 299-
330 (911-942) yıllarına ait kısmını Maria 
Jesus Viguera- Federico Corriente (Sa
ragossa 1981), 360-364 (970-975) yılları 
arasını Emilio Garcfa G6mez (Madrid 1967) 
ispanyolca'ya çevirmiştir. z. el-Metin. 
399-463 ( 1008-1 071) yılları arasında ge
çen olayları ele alır. İbn Hayyan bu eserin
de anlattığı olayların pek çağuna bizzat 
şahit olmuştur. Dönemin siyasi, içtimal 
ve fikri yapısı açısından önemli bir eser 
olan el-Metin günümüze intikal etme
mekle beraber başta İbn Bessam eş-Şen
terin! olmak üzere diğer Endülüslü mü
elliflerin yaptıkları nakiller sayesinde ma
hiyeti hakkında geniş bilgi sahibi oluna
bilmektedir. Altmış cüz olduğu kaydedi
len esere Beyyasi bir zeyil yazmış. Abdul
lah Cemaleddin de el-Metin hakkında 
bir doktora tezi hazırlamıştır ( 1978, Mad
rid Üniversitesi) 3. Al].bô.rü'd-devleti'l
Amiriyye . ll. Hişam döneminde (976-
1009, lOl0- 1013) Endülüs Emevl Dev
leti'nde iktidarı ele geçiren Amirller 
hakkındadır. 4. el-Batşatü'l-kübrô.. İbn 
Abbad el-Mu'temid-Alellah'ın Kurtu
ba'yı işgalini ve Cehverl hanedanının yı
kılışını anlatan bir eserdir (ayrıca b k. 
İbn Hayyan, el-Muktebes, neşredenin gi
rişi, s. 82-84; Muhammed Abdullah İnan, 
S. 278). 
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Ebü'l-Fityfm Muhammed b. Sulti'ın 
b. Muhammed b. Hayyus 

el-Ganevi ed-Dımaşkı 
(ö. 473/1081) 

Methiyeleriyle tanınan 

L 
Arap şairi. 

..J 

394 (1 004) yılında Dımaşk'ta doğdu. 
Mustafe'd-devle lakabıyla da anılır. Zen
gin bir ailenin çocuğudur. Büyük dedesi 
Heysem. Halife Mu'tasım-Billah 'ın ku
mandanlarındandı. Dedesi Hayyus'un 
adıyla tanınan babası Sultan b. Muham
med emir olduğu için İbn Hayyus emir 
diye de anılır (İbn Hallikan, IV, 64). 

İbn Hayyus. muhtemelen dayısı Kadı 
Ebu Nasr Muhammed b. Ahmed b. Ha
run'un yanında eğitim gördü. Ebu Mu
hammed Hasan b. Ahmed es-Semerkan
dl ve Kadı Yahya b. Ali el-Kureşl gibi alim
lerin İbn Hayyus'tan hadis rivayet ettikle
ri kaydedilmekteyse de bu bilgiler doğru 
olmamalıdır (Zehebl, XVIII, 413). Bu yan
lışlığın, bir fakih olan kardeşi Ebü'l-Me
karim Muhammed b. Hayyus ile karıştırıl-


