
iBN HiNDÜ 

(Ja min mücme1i'1-J:ıikme, Nüzhetü'1-
'u]fü1, Resô.'il, e1-Far]f beyne'1-mü~ek
ker ve '1-mü'enneş, e1-Misô.J:ıa, Kitô.bü '1-
Emşô.1i'l-müvellede adlı eserleri zikre
dilmektedir. 
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İBN HİNzABE 
(~fp 1,)11 ) 

Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Fazi 
b. Ca'fer b. Muhammed b. Musa 

b. Hasen b. Furat el-Bağdadi 
(ö. 391/1001) 

ihşidi veziri ve hadis alimi. 
_j 

Zilhicce 308'de (Nisan 921) Bağdat'ta 
doğdu. Abbasi Devleti'ne uzun yıllar hiz
met etmiş olan İbnü'l-F'urat ailesine men
suptur. Babaannesi Hinzabe'ye (Cinzabe) 
nisbetle İbn Hinzabe diye meşhur olmuş
tur. Abbasi Halifesi Muktedir- Billah ta
rafından 320'de (932) vezir tayin edilen 
babası F'azl halifenin ölümünden sonra 
bu görevden aziedildL Halife Razi-Billah 
döneminde (934-940) Mısır ve Suriye Di
vanü'I-harac reisi oldu. Emirü'l-ümera 
İbn Raik. Razi~ Billah'ı ikna ederekF'azl'ı 
yeniden vezirliğe tayin ettirdi. Böyle bir 
vazifeyi yürütecek kabiliyete sahip olma
dığını düşündüğü için eski görevine dön
mek isteyen F'azl'ın bu isteği uygun gö
rüldü. İbn Hinzabe'nin dedesi Ca'fer b. 
Muhammed ile babasının amcası Ali b. 
Muhammed de Abbasiler döneminde ve
zirlik yapmıştır. 

İbn Hinzabe çocukluk ve gençlik döne
mini Mısır ve Irak'ta geçirdi. Bağdat'ta 
Muhammed b. Harun el-Hadrami, İsfa
han'da Abdullah b. Muhammed, Muham
med b. Hamza. Hasan b. Muhammed ed
Dareki ve Ebü'l-Kasım el-Begavi gibi alim
lerden hadis tahsil etti. Öğrenimini ta
mamladıktan sonra Mısır'a yerleşti. Bu
rada çeşitli hadis meclislerine katıldı. İh
şidi Emiri Ebü'I-Kasım OnucQrb. İhşld ta
rafından 7 Zilkade 33S'te (30 Mayıs947) 
vezir tayin edildi. İhşidiler'den Ali (961-
966) ve Ebü'l-Misk KilfOr (966-968) dö
nemlerinde vezirliğini sürdürdü. 1 O Ce
maziyelewel 3S7'de (12 Nisan 968) Ka
fQr'un ölümüyle İhşidi Devleti'nde idari 
işler dört kısma ayrılınca İbn Hinzabe mali 
işleri yürütmekle görevlendirildi. Bu dö
nemde başta yahudi asıllı Vezir İbn Killis 
olmak üzere bir grup katibi hapsederek 
işe başlayan İbn Hinzabe, oğlu Ahmed'in 
annesinin İhşidiler'in kurucusu Emir Mu
hammed b. Ttığç el-İhşid'in kızı olduğunu 
ileri sürerek Mısır, Suriye ve Haremeyn'
de hüküm süren İhşidl Emirliği için as
kerlerden oğlu adına biat aldı. Yüksek 
oranda vergi toplayıp bunun önemli kıs
mını maaşlı Türk askerlerine dağıtması
na rağmen onların arzularını tatmin ede
medi. Sarayı ve bazı taraftarlarının evle-

ri asiler tarafından yağma edildi. Kendi
sine bir zarar gelmemesi için gizlenmek 
mecburiyetinde kalan İbn Hinzabe bu 
olaydan sonra otoritesini kaybetti. Mak
rizi, onun bu sıralarda F'atımi Halifesi 
Muiz-Lidinillah'a mektup yazarak Mı
sır'ı hiçbir mukavemetle karşılaşma
dan alacağına dair ona güvence verdiğini 
kaydeder (Makrlzl, el-Mukaffe'l-kebir, s. 
382). 

Karmatller Remle'ye girdikleri zaman 
Remle Emiri Hasan b. Ubeydullah, İbn 
Hinzabe'den yardım alarak tehlikeyi ber
taraf etti. Yardıma gönderdiği askerler 
döndüklerinde ayaklanıp ondan istihkak
larını istediler. İbn Hinzabe onların istek
Ierini karşılayamayınca çareyi yine saklan
makta buldu. Bu defa da katiplerinin ve 
yakınlarının evleri yağmalandı. Ortaya 
çıktığında (Zilhicce 357/Ekim- Kasım 968) 
Remle Emiri Hasan b. Ubeydullah Mısır'ın 
idaresini de eline almıştı. Emir Hasan, 
halkın İbn Hinzabe'yi sevmediğini ve ona 
karşı düşmanlık beslediğini görünce onu 
hapsetti ve bütün maliarına el koydu . 
Şerif EbQ Ca'fer el-Hüseyni araya gire
rek onu Emir Hasan'ın zulmünden kur
tardı. İbn Hinzabe daha sonra görevine 
iade edildi (Reblülahir 358/Şubat-Mart 
969) 

3S8'de (969) F'atımi askerleri Cevher 
es-Sıkılli kumandasında Mısır'a dayandı

lar. Şehrin ileri gelenleri, İbn Hinzabe'den 
F'atıml kumandanı Cevher ile gerüşmesi
ni ve ondan eman dilernesini istediler. Şe
rif Müslim b. Abdullah başkanlığındaki 
heyeti kabul eden Cevher istenilen ema
nı verdi. Ancak İbn Hinzabe Cevher ile gö
rüşmeden önce Mısır'daki İhşidiler ve 
KilfOr'un adamları eman dilemekten vaz
geçip düşmanla savaşmaya karar vermiş
lerdi. F'atımi ordusuyla meydana gelen 
çarpışmada İhşidiler mağiQp oldu. Bunun 
üzerine Mısır ileri gelenleri. İbn Hinzabe'
nin başkanlığında 1 7 Şaban 3S8'de (6 
Temmuz 969) Cevher'in Cize'deki karar
gahına giderek bağlılıklarını bildirdiler. 
Cevher aynı gün F'ustat'a girdi. Burada 
yerleşmeye ve hükümet dairelerini kur~ 
maya karar verdi. İbn Hinzabe'yi vezirlik
te bıraktı. Mısır'da Abbasiler adına okun
makta olan hutbeye son verip F'atımiler 
adı,na hutbe akutmaya ve para bastır
maya başladı (DİA, VII , 456). İbn Hinzabe 
de oğlu Ahmed'i çeşitli hediyelerle Mağ
rib'deki F'atımi Halifesi Muizz'e göndere
rek bağlılıklarını bildirdi (Reblülahir 359/ 
Şubat-Mart 970). 361'de (971) Cevher'in 



emriyle ikametini yeni kurulan Kahire'ye 
nakleden İbn Hinzabe. birkaç ay sonra 
vezirlik görevinden alınarak mali işler so
rumi uluğuna getirildi. 7 Ramazan 362'
de (11 Haziran 973) Kahire'ye gelen Halife 
Muiz tarafından görevinden aziedildL 

Uzun süre resmi görevden uzak kalan 
İbn Hinzabe bu sırada ilim meclislerine 
devam etti. Muiz'den sonraki Fatımi Ha
lifesi Azlz-Billah. onu Mısır'da Dlvanü'r

. resail reisliğine tayin ederek bütün ka-
tipleri emrine verdi. Katipler, İbn Hinza
be'den meslekleriyle ilgili konularda ve 
dini hususlarda ders aldılar ve hadis din
lediler. 383 yılı Şaban ayının ortalarına 
(Ekim 993) kadar bu görevini sürdüren 
İbn Hinzabe bu tarihten sonra kendisini 
tamamen ilme verdi. Yaküt. 387 (997) 
yılında Mısır'da ilim meclislerinde hadis 
imla ettirdiğini. Darekutnl ve Abdülganl 
ei-Ezdl'nin onun katipliğini yaptığını nak
letmektedir (Mu'cemü'l-üdeba', VII . 170 
vd ı İbn Hinzabe hayatının bundan son
raki safhasında büyük sıkıntılarla karşı
laştı. Fatımi yönetimine bağlı idareciler 
onu mali yönden çok sıkıştırdılar ve bü
tün maliarına el koydular. İbn Hinzabe 
13 Reblülevvel 391 'de (1 O Şubat 1001) Mı
sır'da vefat etti (Hatlb, VII, 235) 13 Safer 
392'de (1 Ocak 1002) öldüğü de rivayet 
edilir. Cenazesi vasiyeti üzerine Medine'
ye götürüldü. Tabutu Haremeyn eşrafı ta
rafından karşılanarak Mekke'de Kabe ta
vaf ettirildi, Arafat'ta vakfe yaptırıldı. Me
dine'de satın aldığı hem annesinin hem 
de ResQiullah'ın kabri civarındaki eve def
nedildi (Yaküt. VII. ı 76; Zehebl. Te?kiretü 'l
f:ıuff§..?, lll , 1024) . 

İbn Hinzabe'nin Seyduk lakabı ile tanı
nan oğlu Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Ca'fer, 
Fatımi Halifesi Hakim- Biemrillah'ın em
riyle 399'da ( 1008-1 009) öldürülmüştür. 
Yahudi asıllı Vezir İbn Killis'in kızı ile evle
nen diğer oğlu Ebü'I-Abbas Fazi, adı ge
çen halife tarafından 405 ( 1 O 14-15) yı 

lında vezir tayin edilmiş, ancak beş gün 
sonra o da öldürülmüştür (Yaküt. VII. 164-
165). 

İbn Hinzabe, vezirliği sırasında Darekut
nl başta olmak üzere ilim erbabına. Ha
remeyn halkına büyük maddi yardımlar
da bulunmuş ve hayır yolunda çok para 
sarfetmiştir. Makrlzl, onun Hz. Peygam
ber'e ve Ehl-i beyt'e son derece bağlı ol
duğunu. Haremeyen'de yaşayan Ali ev
ladına her yıl çeşitli hediyeler ve ihtiyaç 
maddeleri gönderdiğini söyler (ljıtat, s. 
381 vd.). İbn Hinzabe'nin Mısır'da. özel 

görevlileri bulunan bir bahçe düzenJete
rek burada yılan ve benzeri h aşeratı top
lattığı kaydedilmektedir (Yaküt, VII. 170-
172). 

Başta hadis alimi Darekutnl ve Mısır'ın 
meşhur hadis hafızı Abdülganl ei-Ezdl ol
mak üzere pek çok kişi İbn Hinzabe'den 
hadis almıştır. Darekutnl ve Ezdl ona ha
dis konusunda katiplik yapmışlardır. 
Müsnedini tasnif ederken Darekutnl'nin 
yardım için onun yanına gittiği kaydedi
lir. Zehebl. İbn Hinzabe'nin hadisle ilgili 
meselelerde otorite kabul edildiğini söy
ler (Te?kiretü'l-f:ıuffa?, lll, 1023). Hamza b. 
Muhammed ei-Kinanl ve Darekutnl Ki
tabü'l-Müdebbec'inde ve diğer kitapla
rında ondan hadis rivayet etmişlerdir. Pek 
çok hadis toplayan İbn Hinzabe. devrine 
göre en kısa sened kabul edilen ve dört 
ravisi olan (rubiH) rivayetlere de sahipti 
(krş. Zehebl, Te?kiretü'l-f:ıufffi?, lll. 1023-
l 024). Silefi onun hadis hafızı ve sika ol
duğunu. yüksek makam ve mevkiine rağ
men hadisçilerle sohbet ettiğini ve bu
nunla övündüğünü belirtir. Ayrıca bazı 
şiirleri de bulunduğu bilinmektedir (Ha
tlb. VII, 235) 

İbn Hinzabe. hadis ricalinin isimleri ve 
ensab konusunda eserler telif etmiştir. 
Ömer Rıza Kehhale, onun Müsnedü es
ma'i'r-rical ve'l-ensab adlı kitabının 
Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Ge
nel . nr. 4616) bulunduğunu bildirmek
tedir ( Mu'cemü '1-mü'ellifin, I ll. 142). Bağ
d atlı İsmail Paşa ise aynı eseri Müsnedü 
İbni'l-Furat adıyla kaydetmektedir (İta
f:ıu 'l-meknün, ll , 481 ). 
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İBN HİŞAM 
(ı" l-a .:.,.! ') 

İBN HİSAM 

Ebu Muhammed Cemalüddln 
Abdülmelik b. Hişam b. Eyyub 

ei-Himyeri ei-Meafiri el-Basri ei-Mısri 
(ö. 218/833) 

es-Siretü'n-nebeviyye adlı 
eseriyle meşhur olan tarihçi, 

dil ve ensab alimi. 

Basra'da doğdu. Birçok kaynakta Ye
menli Himyer kabilesinin Meafirl koluna 
mensup olduğu kaydedilmektedir. Zehe
bl ise onun Zühl kabilesinin Sedus kolun
dan olduğunu. Ebu Said b. Yunus'un za
manımıza intikal etmemiş olan Tariou 
Mışr adlı kitabındaki rivayete dayanarak 
belirtir (A'lamü 'n-nübela', X. 428-429; Ta
ril]u'l-İslam, s. 282; ayrıca bk. SüyGtl. II, 
ı ı 5) . İbn Hişam tahsilini Basra'da ta
mamladı. Daha sonra Mısır'a gitti ve 
ölünceye kadar rustat şehrinde yaşa
dı. Onun Basra'dan ne zaman ayrıldığı 
ve Mısır'a gitmeden önce tahsil için di
ğer ilim merkezlerine seyahat edip et
mediği bilinmemektedir. 175 (791) yılın
da vefat eden Leys b. Sa'd ile görüşmüş 
olduğundan hareketle Mısır'a bu tarih
ten önce geldiği söylenebilir. Ancak İbn 
İshak'ın es-Sire'sini kendisine rivayet 
eden hacası Ziyad b. Abdullah ei-Bek
kal ile görüşmek üzere Kufe'ye veya Bağ
dat'a gitmiş olmalıdır. İbn Hişam 13 Re
blülahir 218 (8 Mayıs 833) tarihinde rus
tat'ta vefat etti. Bazı kaynaklarda 213'
te (828) öldüğü nakledilir (Süheyll, I, 43; 
Ebu Zer ei-Huşenl , neşredenin g iri şi, I, 43; 
Keşfü'?·?unün, ı . 179) Zehebl onun 218 
(833) yılında vefat ettiğini, diğer tarihin 
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyli'nin 
vehmi olduğunu söyler (A'Iamü'n-nübe
la', x. 429) 

Mısır'da İmam Şafii ile Arap şiiri üze
rinde sohbetlerde bulunan İbn Hişam'ın 
önceleri onunla pek görüşmek istemedi
ği, fakat görüştükten sonra dil, şiir ve en
sab ilmi konusunda derin bilgi sahibi ol
duğunu aniayarak kendisinden övgüyle 
söz ettiği bilinmektedir (Zehebl, Tfirfl]u'l
İslam, s. 282) İmam Şafii de İbn Hişam'ın 
dilde hüccet (SüyGtl, ll, 115) ve Arap dili 
konusunda iyi yetişmiş bir alim olduğu
nu belirtmiştir. 

İbn Hişam kaynaklarda tarih, ahbar, 
ensab, şiir, nahiv ve lugat alimi olarak 
tanıtılmakla birlikte hocaları. eserleri ve 
görüşleri hakkında bilgi bulunmamakta
dır. İbn İshak'ın Siretü İbn İs]fals diye de 
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