
BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Hişam en-Nahvi. Euçiaf:ıu '1-mesalik ila 
E/fiyyeti ibn Malik (nş r M. Muhyidd in Abdül 
hamid). Kahire 1967, neşeedenin giri ş i, 1, 6-9; 
a.mlf .. Şerh u Ka!ri 'n-neda u e bel/i'ş-şada (n şr 
M. Muhyiddi n Abdü lham\d) . Kahire 1374/1954, 
neşredenin girişi, s. 6-9; a.mlf .. Şerf:ıu Kaşideti 
Ka'b b. Züheyr(n şr Mahmud Hasan E bO N ilc\) , 
Dımaşk 1414/1984, neşredenin girişi , s. 13-ı7; 
a.mlf .. Tal]lfşü 'ş-şeuahid u e tell]işü 'l -feua'id 
( nşr Abba s M usta fa es-Sal i hi) , Beyrut 1406/ 
ı 986, neşredenin girişi , s. 5-36; a.mlf .. /'lüzhe
tü '!-!arf [i 'ilmi'ş-şarf( nş r Ahmed Abdülmec\d 
Her\di ). Kahire 1410/1990, neşeedenin girişi, s. 
5-49; a.mlf .. ikame tü 'd-delil 'ala şıf:ı./:ıati't-tem
şfl ue fesadi't-te' ufl ( EAÜiFD içinde, n ş r. Rab\ha· 
Çe leb i). sy. 3 (ı 979 ) neşredenin giri ş i , s. 348-
358; a.mlf .. Şerl_ıu Şü;;üri ';;-;;eheb ( nşr M. Muh
yiddin Abdü lhamid). Kahire 1355/1936, neşee
denin girişi , s. 6-9; Kemaleddin el-Enbari. Nüz
hetü'/-elibba'(nşr Muhammed Ebü 'I-Fazl) . Ka
hire 1386/ 1967, s. 390;Yaküt. Mu'cemü 'l-üde
ba', V, 46; ibn Haldun. Mu/<:addime, lll, 1241, 
ı267-1268; ibn Hacer. ed-Dürerü '/-kamine, ll, 
308 -31 O; ibn Tağriberdi. en-Nücümü 'z-zahire, 
X, 336; a.mlf .. el-Menhelü's-sa{i. VII, 131- ı32; 
Süyüti. Bugyetü 'l-uu'at, ll, 68-70; a.mlf .. el-Eş

bfı.h ue'n -ne?a'ir fi'n -nahu ( nşr Abdül 'a l Salim 
Mekrem) , Beyrut 1406/1985, VII , 42-97, 107-
123, 231-263, 271-293; a.mlf .. (füsnü '1-mul)a
çiara , 1, 257; Keşfü '?-?Unün, 1, 124-125, ı54, 
406, 563, 564, 604; ll, 102ı. ı332, ı352 , 1477, 
156ı, 1669, 1751-ı754, 18ı8; Abdülkadir el
Bağdadi, (faşiye 'ala Şerf:ıi Banet Sü'ad 1 n ş r. 

Nazif Hoca). Beyrut ı400/1980 , 1, 55-56; Şev

kani. el-Bedrü '!-!ali', 1, 400-402; Serkis. M u'
cem, 1, 273 -276; Brockelmann. GAL, ll, 23, 27-
31; Suppl., 1, 507; ll , ı6-20; C. Zeydan. Adab 
IDayf). lll, 154-155; Kehhale. Mu'cemü '1-mü'el
li[in, VI, 136-137; Şevki Dayf. ei -Medarisü 'n
naf:ıuiyye, Kahire 1968, s. 346-355; Ömer Fer
ruh, Taril]u'/-edeb, lll, 781-787; Zirikli, el-A'Iam 
(Fethullah) . IV, 147; Ali Fevde Nil. ibn Hişam el
Enşari: aşaruhü ue me;;hebühü'n-nat:ıui, Ri
yad 1406/1985; Sami Avad, ibn Hişam en-Naf:ı
ui, Dımaşk 1987; Abdül'al Salim Mekrem. ei
Medresetü 'n- naf:ıuiyye [i Mışır ue 'ş-Şam fi'l
l<:arneyni 's-sabi' ve'ş-şamin mine ' /-hicre, Bey
rut 1410/1990, s. 352-439; Moh . Ben Cheneb. 
"İbn Hişam", iA , V/2, s. 754-755; H. Fleisch. 
"lbn Hi8}am", EFi ing ). lll , 801-802. 
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~ M . REŞİT ÖZBALIKÇI 

İBN HUBEYŞ 

C .. ~.:r. 'l 
Ebü ' l-Kasım Abdurrahman 

b. Muhammed b. Abdiilah (Ubeydillah) 
el-Ensarl el-Endelüsl 

(ö. 584/ 1 188) 

Kur 'an, hadis, tarih, dil 
ve edebiyat alimi . 

_j 

504'te ( 1110-11) M eriye'de (Aimeria) 
doğdu . Dayısı Hubeyş'e nisbette İbn Hu
beyş diye tanındı. Ayrıca Hatlb unvanıyla 

da anılır. Devrinin meşhur alimlerinden 

Ruşatl. İbn Vaddah . Ali b. İbrahim ei-En

sarl'den kıraat. hadis ve fıkıh okudu. Da

ha sonra tahsil amacıyla Kurtuba'ya (Cor

doba) giderek Yunus b. Muhammed b . 

Mugis . Ca'fer b . Muhammed ei-Mekkl. 

Muhammed b. Asbağ, Ebu Bekir İbnü'I

Arabl ve Muhammed İbn Ebu Zeyd'den 

ders aldı. Kendisinden kıraat. hadis. dil 

ve edebiyat alanlarında Ahmed b. Mu

hammed et-Tarsusl. Ebu Süleyman İbn 
Havtullah. Abdullah b. Hasan ei-Maleki. 

İbn Dihye ei-Kelbl. Kelal ve Ali b. Yusuf 

b . Şerlk gibi alimler istifade etti. Hıristi

yanlar 542'de (1147) Meriye'yi ele geçi

rince Mürsiye'ye (Murcia) giderek Cezlre

tü Şakr'a yerleşti ve orada Muvahhidler 

Devleti hükümdan Yusuf b . Abdülmü'min 

tarafından yaklaşık 556 ( 1161) yılından 

itibaren kadılık ve hatiplik görevine tayin 

edildi. On iki yıl bu görevde kaldıktan son

ra Mürsiye hatipliğine. 575'te (1179) Mür

siye kadılığına getirildi. Önce hükümdar. 

sonra da onun oğlu ile yakın ilişki içerisin

de olması sebebiyle değerli eserlerin bu

lunduğu kütüphanelerden faydalanma 

imkanı bulmuş ve bu husus ilmi kişiliği

nin gelişmesinde etkili olmuştur. İbn Hu

beyş 14 Safer 584'te ( 14 Nisan 1188) Mür

siye'de vefat etti. 

Eserleri. İbn Hubeyş'in günümüze ula

şan tek eseri Kitdbü '1-Gazavdt (MegazT) 
adını taşımaktadır. Tam adı e1-Gazavd

tü 'çl-çldminetü '1-kdmile ve '1-füW]J.u '1-
cdmi'atü '1-]J.dfiletü '1-kd'ine fi eyydmi'l
l]u1efd 'i'1-üve1i'ş-şeldşe: Ebi Bekir eş
Şıddi]f ve Ebi Ijafş 'Ömer e1-Fdru]f ve 
Ebi ?'\mr Zinnureyn 'Oşmdn olan eser 

Yusuf b. Abdülmü'min'in isteği üzerine 

kaleme alınmıştır. 583'te ( 1187) tamam

lanan eserde ilk üç halife dönemindeki 

İslami fetihler ele alınmış. başta Seyf b. 

Ömer'in zamanımıza kadar gelmeyen Ki

tdb ü 'l-FüW]J. ve 'r-ridde'si ile Vakıdl'n i n 

Kitdbü'r-Ridde adlı eserleri olmak üzere 

çeşitli kaynaklardan faydalanılarak ridde 

savaşları anlatılmış. ardından Muhammed 

b. Abdullah ei-Ezdl'nin Fütlı]J.u'ş-Şdm'ı 

gibi kaynaklara dayanılarak Suriye'deki 

fetihler konu edilmiştir. Daha sonra Mı

sır ve Kuzey Afrika' nın fethiyle ilgili riva

yetler. müslümanların denizcilik alanın

daki faaliyetleri ve Zatü's-savarl Savaşı 

üzerinde durulmuştur. Kitabın ikinci ya

rısı Irak fetihlerine ayrılmış . ardından di
ğer Sasanl bölgelerinin fethi anlatılmış
tır. Eser Abdullah Guneym (1 - IV. Kah i re 
1404- 1408/ 1983-1 987) ve Süheyl Zekkar 

( 1-11 . Beyrut 1412/ 1992) tarafından ya-

iBN HUMEYD 

yımlanmıştır. Kaynaklarda İbn Hubeyş'in 
el-El]fab adında bir risalesi daha ol

duğu kaydedilmektedir (ibnü ' l-Ebbar. 

ll , 573) 

BiBLİYOGRAFYA : 

ibn Hubeyş. Cazauat ( n ş r. Süheyl Zekkar ı. 
Beyrut 1412/1992, neşredenin girişi, !, 5-21; 
Münziri. et-Tekmile, 1, 79; ibnü'l-Ebbar. et-Tek
mi/e ( n ş r. F. Codera). Madrid 1886, ll, 573; Ze
hebi, Te;;kiretü ' l - f:ıuffii?, IV, 141 -143; a.mlf. , 
A'lamü'n-nübela' , XXI, 118-121; ibnü'l-Ceze
ri. Cayetü 'n-nihaye, ll, 378; Süyuti, Bugyetü '1-
uu'at, ll , 85-86; Ahmed Baba et-Tinbükti. Ney
tü 'l-ibtihac (i b n FerhOn . ed-Dibacü 'l-mü;;heb 
içinde). Kahire 1329, s. 162-163; Keş{ü '?-?Unün, 
ll , 1460, 1747; Mahluf. Şeceretü 'n -n ür, s. 157; 
Brockelmann. GAL, 1, 344; Suppl., !, 587; D. M. 
Dunlop, "The Spanish Histarian Ibn l:lubai8}", 
JRAS 11941 ). s. 359-362;a.mlf .. "ıbn Hubaysh", 
E/2 (Fr). lll , 826-827; Abdülmü'min Muhtar 
Emin. "İbn ı:ıubeyş ei-Endelüsl", Mecelletü'l
mü'erril]i'l-'Arabi, sy. 18, Bağdad 198 ı, s. 122-
137; en-Neşretü 'l-al]bariyye, sy. 3, Riyad 1412/ 
1992, s. 23; Muhammed Hadi Müezzin-i Cami. 
"İbn Hubeyş" , DMBi, lll, 310-312. 
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~ SAMI ES-SAKKAR 

İBN HUCEYRE 

(bk. ABDURRAHMAN b . HUCEYRE). 

İBN HÜD 
(,~~ .:r. ') 

(ö. 438/1046) 

Endülüs'ün 
Aragon bölgesinde 

hüküm süren 
Hudller'in kurucusu 

(bk. HÜDILER). 

İBN HUMEYD 
( ~.:r. l) 

Muhammed b. Abdiilah 
b. Ali el-Amiri en-Necdi 

(ö 1295/ 1878) 

Hanbeli fıkıh alimi 
ve biyografi yazarı. 

_j 

_j 

1236 ( 1821) yılında Necid bölgesinde

ki Kasim'in merkezi Uneyze'de dünyaya 

geldi. Abdullah b. Abdurrahman el-Bes

sam doğum tarihini 1232 (1817) olarak 

kaydederse de ('Ulema' ü Necd, lll. 862) 

ibn Humeyd, 1248 (1832) yılında Uneyze'
de geçen bir olaydan söz ederken o vakit 

on iki yaşında olduğunu belirtir ( es-Süf:ıu
bü 'l-uabile, ll. 630, 644) Amir b. Sa'saa 
kabilesine mensup olup atalarından Hu

meyd b. Ganim'e nisbetle İbn Humeyd 

77 



iBN HUMEYD 

diye tanınmıştır. Uneyze'de Kadı Abdul
lah b. Abdurrahman Eba Butayn'dan fı 

kıh. usul-i fıkıh, hadis ve akaide dair çe
şitli. metinler okudu. Daha sonra tahsil 
için Mekke'ye giderek sarf. nahiv, m ean i, 
beyan ve bed!' dersleri aldı. Muhammed 
Abid es-Sindl, Muhammed b. Ali es-SenG
si, Ahmed b. Osman en-Necdi el-Bahrey
nl. Ahmed Zeyni Dahlan, Abdurrahman 
b. Muhammed el-Küzberi es-Sagir ve Mu
hammed Ehdel ez-Zebidi'den hadis oku
yarak icazet aldı. Muhammed b. Hamed 
el-Hüdeybi, Abdülcebbar b. Ali ez-Zübey
r! el-Basri ve Osman b. Hasan ed-Dimya
ti gibi alimlerden fıkıh tahsil etti. Ayrıca 
Irak, Mısır, Yemen ve Suriye'de çeşitli şe
hirleri dolaşarak özellikle Hanbeli ulema
sından icazetler aldı; Şehabeddin Mah
mud el-AlOsi ve İbrahim es-Sekka el-Ez
heri'nin derslerini takip etti. 

Daha sonra Mekke'ye yerleşen İbn Hu
meyd kendini eğitim ve öğretim faaliyet
lerine verdi. Yetiştirdiği talebeler arasın
da kendinden sonra Mekke müftülüğü
ne getirilen oğlu Ali, Abdülhay el-Leknevi, 
Salih b. Abdullah el-Bessam, Halef b. İb
rahim en-Necdl, Ebü'l-Hayr Abdullah Mir
dad, Uneyze Kadısı Abdullah b. Ayid ve 
Mustafa b. Halilet-TOnisi gibi alimler bu
lunmaktadır. İbn Humeyd, 1264 ( 1848) 
yılında Mescid-i Haram Hanbeli imam
hatipliği ve müderrisliğine tayin edildi ; 
bir ara müftülükte fetva katipliği yaptı. 
Muhammed b. Yahya b. Zahire el-Mekkl'
nin vefatıyla (1271/1854) yıllarca boş ka
lan Mekke Hanbeli müftülüğü makamına 
getirildi (1282/1865) 12 Şaban 1295 (11 
Ağustos 1878) tarihinde Taifte vefat etti 
ve burada İbn Abbas'ın mezarının kuzey 
tarafında bir yere defnedildi. 

İbn Teymiyye ile öğrencilerinin hayranı 
olan ve onların eserlerine ayrı bir önem 
veren İbn Humeyd, Arabistan'da ve bil
hassa memleketi Necid bölgesinde Veh
habilik hareketinin hakim olduğu bir sı
rada yaşamış olmakla birlikte kendisini 
bu hareketin dışında tutmuş. zaman za
man da onlara eleştiriler yöneltmiştir. 
Vehhabiler'in ictihadı savunmaianna ve 
herhangi bir mezhep imamını taklit et
memelerine rağmen Hanbeli mezhebin
den göründüklerini söyleyen İbn Humeyd, 
bu sebeple Hanbeli alimlerinin biyografi
lerine ayırdığı es-Süf:ıubü'l-vabile adlı 
eserinde Muhammed b. Abdülvehhab'a 
yer vermediği gibi Vehhabiler'in tasawuf 
aleyhtarlığına karşılık olarak Hanbeli mu
tasawıflarından övgüyle bahseder ve on
ların kerametlerinden örnekler verir. 
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Eserleri. 1. es-Sü]J_ubü'l-vabile 'ala 
çlara'i]J_i'l-Ijanabile. İbn Receb'in e;ı:
Zeyl 'ala Taba~ati'l-Ijanabile'sinin zey
li olup 751 ( 1350) yılından 12 Cemaziyela
hir 1288 (28 Ağustos 1871) tarihine kadar 
geçen sürede yaşayan 843 Hanbeli alimi
nin biyografisini içermektedir (I-III. nşr. 
Bekir b. Abdullah E bO Zeyd- Abdurrah
man b. Süleyman el-Useym!n, Beyrut I 4 I 6/ 
ı 996 ı Abdullah b. İbrahim en-Necdi ez
Zübeyri es-Sabile fi';ı:-;ı:eyl 'ale 's-Süf:ıu
bi'l-vabile (Basra Üniversitesi Ktp., nr. 
700) ve müellifin tarunu Abdullah b. Ali 
en-Na'tü '1-ekmel ii teracimi aş]J_abi'l
İmam Af:ımed adıyla esere birer zeyil 
yazmışlardır ( es-Süf:ıubü '1-vabile, neşre
denin girişi, ı. I 02; Abdullah b. Abdurrah
man el-Bessam, ll, 600). Z. Mülal]l]aşu 
Bugyeti'l-vu'at. SüyOti'nin eserinin muh
tasarı olup müellif nüshası Haydarabad 
Asafiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(nr 342). 3. Keşfü's-sünne (Haydarabad 
Asafiye Ktp., nr. ı 324). İbn Humeyd hak
kında bilgi veren kaynaklarda bu eserden 
söz -edilmemektedir. 4. Ijaşiye 'ala Şer
J:ıi'l-Müntehô.. BuhOti'nin fıkha dair ese
rine yazılmış bir haşiyedir. Uneyze'de el
Mektebetü'l-vataniyye ve Şeyh Abdullah 
b. Halef ed-Duhayyan'ın Küveyt Evkaf Ba
kanlığı Kütüphanesi'ndeki özel kitaplığın
da iki nüshası mevcuttur ( es-Süf:ıubü '1-
vabile, neşredenin girişi, ı. 58-59) 5. Ga
yetü '1- 'aceb ii tetimmeti Taba~ati İbn 
Receb. İbn Receb'in eserine yaptığı bazı 
ilavelerle düştüğü notları ve 750 (1349) 
yılından önce vefat ettikleri halde eserde 
zikredilmeyen bir kısım alimierin biyogra
fisini ihtiva etmektedir. Bir nüshası Uney
ze'de ad ı geçen kütüphanede, mikrofil
mi de Camiatü'l-Muhammed b. Suud el
İslamiyye'nin merkez kütüphanesinde 
bulunmaktadır (a.g.e., ı. 62) . 

İbn Humeyd'in, öğrencisi Mustafa b. 
Halil et-TOnisi'ye verdiği icazet (Mektebe
tü'I-Haremi 'I-Mekkl. Umumi. nr. 729) hoca
larını ve rivayetlerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Müellifin ayrıca orta ha
cimde bir divan teşkil edecek kadar kasi
deleri ve edebi yazışmalarının bulunduğu 
kaydedilmektedir (Abdullah b. Abdurrah
man el-Bessam. lll. 868) İbn Humeyd, ho
cası Eba Butayn'ın, Büsiri'nin Kaşidetü'l
Bürde'sinde Selefi akide ile bağdaşma
yan, Davüd b. Circis tarafından da destek
lenen bazı hususları red için yazdığı Te' 
sisü't-ta~dis ii keşfi şübühdti İbn Cir
cis adlı risaleye Kurretü '1- 'ay n fi'r-red 
'alô. Ba Butayn adlı bir risale ile cevap 
vermiştir. Bu esere de Abdurrahman b. 
Hasan Beyanü'l-me]J_acce fi'r-red 'ale'l-

Lecce adıyla bir reddiye yazmıştır ( es-Sü
f:ıubü'l-vabile, neşredenin girişi, l, 67-69; 

Abdullah b. Abdurrahman ei-Bessam, lll, 
866). Zirikl!( el-A'lfim, VII, ı 21-122) ve Keh
hale'nin (Mu'cemü 'l-mü'elli{fn, X, 227) 

müellife nisbet ettiği en-Na'tü'l-ekmel 
bi-teracimi aşf:ıô.bi'l-İmam A]J_med b. 
Ijanbel, İbnü'l-Gazzi diye tanınan Kema
leddin Muhammed b. Muhammed Şerif 
el-Amiri'ye (ö. ı 2 !4/1 799) ait olup bu ha
ta muhtemelen her iki müellifin aynı 
adı ve nisbeyi taşımasından ve İbn Hu
meyd'in de aynı konuda bir kitabı bulun
masından kaynaklanmıştır. Nitekim Zi
rikli'nin kaynak olarak gösterdiği es-Sü
J:ıubü'l-vabile'de de bu eser İbnü'l-Gaz
zi'ye nisbet edilmektedir (I, ı 7 4; ll. 59 ı. 

844; lll, 976) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Humeyd. es-Süf:tubü'l-uabile 'ala çtara'i
f:ti'l-/janabile (nşr. Bekir b. Abdullah E bO Zeyd
Abdurrahman b. Süleyman el-Useymln). Beyrut 
1416/1996,1, 174, 185; ll, 419,591,630-631, 
644, 682-683, 735, 844; lll, 976, 1192-1193; 
ayrıca b k. neşredenlerin girişi, I, 11-111; İbn 
Şattl. Mul]taşaru Tabal\ati'l-ljanabile (nşr. Fev
vaz ez-Zemerll). Beyrut 1406/1986, s. 192; Ebü'l
Hayr Abdullah Mirdad. el-Mul]taşar min Kitabi 
f'leşri'n-neur ue'z-zeher fi terticimi e{azili Mek
ke mine'l-1\arni'l-'fi.şir ile'l-karni'r-rabi' 'aşer 
(nşr. M. Said el-AmOdi-AhmedAli). Cidde 1986, 
s. 423-425; Abdullah b. Ali es-Sübey'i. ed-Dür
rü '1-münaçiçiad fi esma'i kütübi me?hebU
imam Af:tmed (nşr. Cas i m ed-Devserl). Beyrut 
1410/1990, s. 65; Brockelmann. GAL Suppl., 
ll, 196, 812; Zirikll, el-A'lam, VII, 121-122; Keh
hale. Mu'cemü'l-mü'elli{in,X, 227;Abdullah b. 
Abdurrahman ei-Bessam. 'Ulema'ü f'lecd /]ila/e 
sitteti kurün, Mekke 1398, ll, 600; lll , 862-870; 
Ömer Abdülcebbar, Siyer ue teracimü'ulema'i
na fi'l-karni'r-rabi' 'aşer, Cidde 1403/1982, s. 
200; Kettani, Fihrisü '1-feharis, ı , 376, 519-520; 
ll, 729; Atik b. Gays el-Biladi, Neşrü 'r-reyaf:tin fi 
tarfl]i'l-beledi'l-emfn,Mekke 1415/1994, ll, 623; 
Abdullah b. Abdurrahman ei-Muallimi. Mu 'ce
mü mü'elli{f mal]tütati Mektebeti'l-/jaremi'ş
şeri{, Riyad 1416/1996, s. 59-60; Ferhat Koca. 
"Hanbell Mezhebi", DiA, XV, 532, 544. 
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Iii ŞüKRÜ ÖZEN 

İBN HURDAzBİH 
(<~;~l .:ı;> ..:,.?1) 

Ebü'l-Kasım Ubeydullah 
b. Abdiilah b. Hurdazbih 

(ö. 300/912- 13) 

Kitfibü '1-mesfilik ve '1-memfilik 
adlı eseriyle tanınan 
İsUim coğrafyacısı. 

_j 

Eserleri günümüze ulaşan İslam coğ
rafyacılarının en önemli ilk temsilcisidir. 
Büyük babası Abbasiler'in ilk dönemin
de İslamiyet'i kabul eden bir Mecüsi'-


