iBN HAZM, Ebü'I-Mugire
mesi sebebiyle kısa sürdü. Yeni halife
M üstekfi- Billah, onun Emevller lehine
propaganda yaptıkları gerekçesiyle arncasının oğlu Ebu Muhammed İbn Hazm'la beraber hapsedilmesini emretti (İbn
Said el-Mağribl, I, 55). İ bn Hazm ' ın hapiste ne kadar kaldığı bilinmemektedir.
Muhtemelen bu olaydan sonra Kurtuba'yı
terkeden İbn Hazm, mülGkü't-tavaif döneminde Sarakusta (Saragossa) meliklerinin vezirliklerinde bulundu . 431 (1040)
yılında Sarakusta, Laride (Lerida) Valisi
Ebu Eyyüb Süleyman b. Hud tarafından
işgal edildiği sırada Muizzüddevle ll. Münzir'in veziriydi. Bundan sonra aleyhindeki
birtakım söylentiler üzerine ikinci defa
hapsediidiyse de bir süre sonra serbest
bırakıldı. İbn Hazm Tuleytula'da (Toledo)
vefat etti.
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musu1rnane", al-Andalus,XIX/1, Madrid 1954,
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Vezirliği yanında şair

ve müellif olarak
da devrinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer alan İbn Hazm kıvrak zekası.
hazırcevaplılığı ve edebi ilimlerdeki geniş
bilgisiyle tanınmıştır. Bu sayede hacib
İ bn Ebu Amir'in sarayında yapılan ilmi ve
edebi tartışma l arda muarızlarına karşı
daima üstün gelmiş , ancak amcasının oğ
lu İbn Hazm ile araları açılmıştır.
İbn Hazm'ın bazı resmlyazıları ve çağ
daşlarıyla yazışmalarını

ihtiva eden birkaç risalesi dışında (Humeydl. s. 292; İbn
Bessam eş-Şenterlnl, 1, 113-117, 127, 136,
139; Dabbl, s. 392-393; Makka rl, 1, 617,
618; DMBİ, lll. 345) günümüze herhangi
bir eseri ulaşmamıştır. Hisalelerinin dil ve
üslübu her bakımdan övülmüştür (İhsan
Abbas . s. 275). İbnü'r-Rebib olarak tanı
nan Kayrevanlı edip ve ensab alimi EbG
Ali Hasan b. Muhammed et-Temimlkendisine yazdığı bir mektupta Endülüslüler'in kendi alim, edip, şair ve devlet
adamlarını tanıtan çalışmalar yapmadık

larından şikayet etmesi üzerine (İbn Bes-

sam eş-Şenterlnl, l, ı 11-113) yazdığı risale ile amcasının oğlu İbn Hazm'a gönderdiğ i mektuplar onun seci ağırlıklı üsIGbunu yansıtan en güzel örneklerdir. İbn
Hazm'ın yetiştiği dönemde Endülüs nesrinde Abbasiler'de olduğu gibi ağdalı bir
üslüp hakim di. Diğer Endülüslü nesir yazarları gibi İbn Hazm da Cahiz ve Bediüzzaman el-Hemedanl'den etkilenmiş, Hemedanl'nin yazılarından birine aynı üslupta bir nazire yazmıştır. Amiriler devrinin
en önemli şairleri arasında yer alan İbn
Hazm'ın şiirlerinden pek azı günümüze
ulaşmıştır. Kaynaklarda parçalar halinde
yer alan özellikle aşka dair şiirleri onun bu
sahadaki gücünü ortaya koymaktadır.
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1012 - 1066 yıllan arasında
Endülüs'te Erküş ve çevresinde
hüküm süren İslam hanedanı.

_j

Beni Hazrün (HizrOn). Endülüs Emevi hilafetinin çöküş döneminde İbn EbG Amir
el-MansOr'un ordusuna katılmak için Endülüs'e gelen İrniyyan (Yirniyyan) kabilesine mensup Zenate Berberileri'ndendi.
Hanedanın kurucusu İmadüddevle EbG
Abdullah Muhammed b. Hazrün b. Ab dün, Endülüs Emevileri'nin zaaf içerisinde bulunmasından yararlanarak Kalsane'de (Kalşane [Calsena]) ayaklandı ve Erküş
Kalesi'ni (Arcos de la Frontera) zaptederek
kendini hükümdar ilan etti (402/l o11-12)
Kaynaklara göre İ madüddevle cesareti yanında kan dökmekten çekinmeyen merhametsiz bir kişiydi. 420'de (1 029) ölümünden sonra yerine oğlu Abdün b. Muhammed b . Hazrün geçti.
Şezüne'yi (Sedona, Sidonia) topraklarına
katan Abdün b. Muhammed b. Hazrün
Karmüne (Carmona), Mevrür (Moron) ve
Gırnata (Granada) Berberlleri'nin yanında
yer aldı. Abbadiler'e karşı üstünlük sağla 
mış olan Ziriler hanedanının Gırnata Hükümdarı Badis b. Habbüs'un Ceziretülhadra (Aigeciras) hakimi Muhammed b.
Kasım el-Hammüdi'nin halife olaraktanınması isteğine olumlu cevap verdi ve
Ceziretülhadra'daki Hammüdi hakimiyetini tanıdı. Bu ar ada komşu küçük Serberi hanedanlarını ortadan kaldırmak isteyen Abbadi Hükümdan Ebu Amr Ab bad b.
Muhammed' e (Mu'tazıd - Bi Ilah) karşı onlar-

la birlikte cephe aldı. Müttefiklerin 439
(1 047-48) yılında İş biliye'ye (Sevi lla) düzenledikleri başarısız saldırı Abbadiler'le
ilişkilerin daha da gerginleşmesine sebep
oldu. Bir süre sonra Mevrür hakimi Muhammed b. Nuh ed-Demme ri, Rund e
(Randa) hakimi Ebu NGr b. EbG Kurre ve
Abdün b. Muhammed b. Hazrün ile zahiri
dostluklar kuran EbO Amr Abbad b. Muhammed onları davet ederek İş biliye'ye
gelmelerini sağladı. Ancak burada bir suikast düzenledi ve onları yakalatıp hapse
attı, bir süre sonra da öldürttü (44 5/l 05 354 ). EbO NGr b. EbO Kurre'yi serbest bı 
raktığı da rivayet edilmektedir (İbn İzEirl ,
lll, 295, 313).
Abdlin'un ölümünden sonra karde şi
Muhammed b. Muhammed b. Hazrün "Kaim" lakabıyla Erküş hükümdan ilan edildi. Muhammed de Abbadiler'e karşı topraklarını savunmaya çalıştıysa da Mu'tazıd - Billah 'ın Erküş yakınlarında kale inşa
edip kendisini sürekli baskı altında tutmasına daha fazla dayanamadı. Gırnata
Hükümdan Badis b. Habbüs'Ia anlaşarak
iskan için kendilerine verilecek bir yere
karşılık topraklarını ona teslim etti. Badis
b. Habbüs. İrniyyan kabilesinin Gırnata'ya
güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak için
çok sayıda asker gönderdi. Gırnata'ya
doğru yola çıkan kafile Mu'tazıd - Billah ' ın
askerleri tarafından kıstırıldı. Meydana
gelen şiddetli çarpışmada Badis b. Habbüs'un kumandanı ile birlikte Muhammed b. Muhammed b. Hazrün da öldürüldü. Hanımının ve kızının düşmanların
eline geçmesinden çekinen Muhammed'in
hizmetçisine emredip onları öldürttüğü
rivayet edilir (a.g.e., lll, 273) Böylece hanedanın hakimiyeti sona erdi ve Erküş
Abbaditopraklarına katıldı (458/1066).
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