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ui, Dımaşk 1987; Abdül'al Salim Mekrem. eiMedresetü 'n - naf:ıuiyye

l<:arneyni 's-sabi'

[i

Mışır ue 'ş-Şam

ve'ş-şamin

fi'l-

mine ' /-hicre, Bey-

rut 1410/1990, s. 352-439; Moh . Ben Cheneb.
"İbn Hiş a m", iA , V/2, s. 754 -755; H. Fleisch.
"lbn Hi8}am", EFi ing ). lll , 801-802.

~

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)
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Kur 'an, hadis, t arih, dil
ve edebiyat alimi .
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504'te ( 1110-11) M eriye'de (Aimeria)
doğdu . Dayısı Hubeyş'e nisbette İbn Hubeyş diye tanındı. Ayrıca Hatlb unvanıyla
da anılır. Devrinin meşhur alimlerinden

Ruşatl. İbn Vaddah . Ali b. İbrahim ei-Ensarl'den kıraat. hadis ve fıkıh okudu. Daha sonra tahsil amacıyla Kurtuba 'ya (Cor-

yımlanmıştır. Kaynaklarda İbn Hubeyş'in

doba) giderek Yunus b. Muhammed b .
Mugis . Ca'fer b . Muhammed ei-Mekkl.
Muhammed b. Asbağ, Ebu Bekir İbnü'I

ll , 573)

Arabl ve Muhammed İbn Ebu Zeyd'den
ders aldı. Kendisinden kıraat. hadis. dil
ve edebiyat alanlarında Ahmed b. Muhammed 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 (Mur cia) giderek Cezlretü Şakr'a yerleşti ve orada Muvahhidler
Devleti hükümdan Yusuf b . Abdülmü'min
556 ( 1161) yılından
itibaren kadılık ve hatiplik görevine tayin
edildi. On iki yıl bu görevde kaldıktan sonra Mürsiye hatipliğine. 575'te (1179) Mürtarafından yaklaşık

siye kadılığına getirildi. Önce hükümdar.
sonra da onun oğlu ile yakın ilişki içerisinde olması sebebiyle değerli eserlerin bulunduğu

el-El]fab

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-Tekmi/e ( n ş r. F. Codera). Madrid 1886, ll, 573; Zehebi, Te;;kiretü ' l - f:ıuffii?, IV, 141 -143; a.mlf. ,
A'lamü'n -nübela' , XXI, 118-121; ibnü'l-Cezeri. Cayetü 'n-nihaye, ll, 378; Süyuti, Bugyetü '1uu'at, ll , 85-86 ; Ahmed Baba et-Tinbükti. Neytü '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'lmü'erril]i'l-'Arabi, sy. 18, Bağdad 198 ı, s. 122137; 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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kütüphanelerden faydalanma

tdb ü 'l- F üW]J. ve 'r-rid d e'si ile Vakı dl'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 rivayetler. müslümanların denizcilik alanın
daki faaliyetleri ve Zatü's-savarl Savaşı
üzerinde durulmuştur. Kitabın ikinci yarısı Irak fetihlerine ayrılmış . ardından diğer 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-

SAMI ES-SAKKAR

İBN HUCEYRE
(bk. ABDURRAHMAN b . HUCEYRE).
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İBN HÜD
(,~~ .:r.')

Eserleri. İbn Hubeyş'in günümüze ulaşan tek eseri Kitdbü '1-Gazavdt (MegazT)
adını taşımaktadır. Tam adı e1-Gazavd-

tü 'çl-çldminetü '1-kdmile ve '1-füW]J.u '1cdmi'atü '1-]J.dfiletü '1-kd'ine fi eyydmi'll]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) tamamlanan eserde ilk üç halife dönemindeki
İslami fetihler ele alınmış. başta Seyf b.
Ömer'in zamanımıza kadar gelmeyen Ki-

bir risalesi daha ol-

BiBLİYOGRAFYA :

imkanı bulmuş ve bu husus ilmi kişiliği

nin gelişmesinde etkili olmuştur. İbn Hubeyş 14 Safer 584'te ( 14 Nisan 1188) Mürsiye'de vefat etti.

adında

duğu kaydedilmektedir (ibnü ' l-Ebbar.

(ö. 438/1046)
Endülüs'ün
Aragon bölgesinde
hüküm süren
Hudller'in kurucusu
(bk. HÜDILER).
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İBN HUMEYD
( ~.:r. l)

Muhammed b. Abdiilah
b. Ali el-Amiri en-Necdi
(ö 1295/ 1878)
Hanbeli fıkıh alimi
ve biyografi yazarı.

L
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1236 ( 1821) yılında Necid bölgesindeki Kasim'in merkezi Uneyze'de dünyaya
geldi. Abdullah b. Abdurrahman el-Bessam 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 Humeyd b. Ganim 'e nisbetle İbn H umeyd
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iBN HUMEYD
diye tanınmıştır. Uneyze'de Kadı Abdullah b. Abdurrahman Eba Butayn'dan fı 
kıh. usul-i fıkıh, hadis ve akaide dair çeşitli. metinler okudu. Daha sonra tahsil
için Mekke'ye giderek sarf. nahiv, m eani,
beyan ve bed!' dersleri aldı. Muhammed
Abid es-Sindl, Muhammed b. Ali es-SenGsi, Ahmed b. Osman en-Necdi el-Bahreynl. Ahmed Zeyni Dahlan, Abdurrahman
b. Muhammed el-Küzberi es-Sagir ve Muhammed Ehdel ez-Zebidi'den hadis okuyarak icazet aldı. Muhammed b. Hamed
el-Hüdeybi, Abdülcebbar b. Ali ez-Zübeyr! el-Basri ve Osman b. Hasan ed-Dimyati gibi alimlerden fıkıh tahsil etti. Ayrıca
Irak, Mısır, Yemen ve Suriye'de çeşitli şe
hirleri dolaşarak özellikle Hanbeli ulemasından icazetler aldı; Şehabeddin Mahmud el-AlOsi ve İbrahim es-Sekka el-Ezheri'nin derslerini takip etti.
Daha sonra Mekke'ye yerleşen İ bn Humeyd kendini eğitim ve öğretim faaliyetlerine 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 Mirdad, Uneyze Kadısı Abdullah b. Ayid ve
Mustafa b. Halilet-TOnisi gibi alimler bulunmaktadır. İbn Humeyd, 1264 ( 1848)
yılında Mescid-i Haram Hanbeli imamhatipliği ve müderrisliğine tayin edildi ;
bir ara müftülükte fetva katipliği yaptı.
Muhammed b. Yahya b. Zahire el-Mekkl'nin vefatıyla (1271/1854) yıllarca boş kalan 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 bilhassa memleketi Necid bölgesinde Veh habilik hareketinin hakim olduğu bir sı
rada yaşamış olmakla birlikte kendisini
bu hareketin dışında tutmuş. zaman zaman da onlara eleştiriler yöneltmiştir.
Vehhabiler'in ictihadı savunmaianna ve
herhangi bir mezhep imamını taklit etmemelerine rağmen Hanbeli mezhebinden göründüklerini söyleyen İbn Humeyd,
bu sebeple Hanbeli alimlerinin biyografilerine ayırdığı es-Süf:ıubü'l-vabile adlı
eserinde Muhammed b. Abdülvehhab'a
yer vermediği gibi Vehhabiler'in tasawuf
aleyhtarlığına karşılık olarak Hanbeli mutasawıflarından övgüyle bahseder ve onların 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 zeyli olup 751 ( 1350) yılından 12 Cemaziyelahir 1288 (28 Ağustos 1871) tarihine kadar
geçen sürede yaşayan 843 Hanbeli aliminin biyografisini içermektedir (I-III. nşr.
Bekir b. Abdullah EbO Zeyd- Abdurrahman b. Süleyman el-Useym!n, Beyrut I 4 I 6/
ı 996 ı Abdullah b. İbrahim en-Necdi ezZübeyri 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. Abdurrahman el-Bessam, ll, 600). Z. Mülal]l]aşu
Bugyeti'l-vu'at. SüyOti'nin eserinin muhtasarı olup müellif nüshası Haydarabad
Asafiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(nr 342). 3. Keşfü's-sünne (Haydarabad
Asafiye Ktp., nr. ı 324). İbn Humeyd hakkında bilgi veren kaynaklarda bu eserden
söz -edilmemektedir. 4. Ijaşiye 'ala Şer
J:ıi'l-Müntehô.. BuhOti'nin fıkha dair eserine yazılmış bir haşiyedir. Uneyze'de elMektebetü'l-vataniyye ve Şeyh Abdullah
b. Halef ed-Duhayyan'ın Küveyt Evkaf Bakanlığı Kütüphanesi'ndeki özel kitaplığın
da iki nüshası mevcuttur ( es-Süf:ıubü '1vabile, neşredenin girişi, ı. 58-59) 5. Gayetü '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 biyografisini ihtiva etmektedir. Bir nüshası Uneyze'de ad ı geçen kütüphanede, mikrofilmi de Camiatü'l-Muhammed b. Suud elİslamiyye'nin merkez kütüphanesinde
bulunmaktadır (a.g.e., ı. 62) .
İbn Humeyd'in, öğrencisi Mustafa b.
Halil et-TOnisi'ye verdiği icazet (Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl. Umumi. nr. 729) hocalarını ve rivayetlerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Müellifin ayrıca orta hacimde bir divan teşkil edecek kadar kasideleri ve edebi yazışmalarının bulunduğu
kaydedilmektedir (Abdullah b. Abdurrahman el-Bessam. lll. 868) İbn Humeyd, hocası Eba Butayn'ın, Büsiri'nin Kaşidetü'l
Bürde'sinde Selefi akide ile bağdaşma
yan, Davüd b. Circis tarafından da desteklenen bazı hususları red için yazdığı Te' sisü't-ta~dis ii keşfi şübühdti İbn Circis adlı risaleye Kurretü '1- 'ayn 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-

bir reddiye yazmıştır (es-Sül, 67-69;
Abdullah b. Abdurrahman ei-Bessam, lll,
866). Zirikl!( el-A'lfim, VII, ı 21-122) ve Kehhale'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 Kemaleddin Muhammed b. Muhammed Şerif
el-Amiri'ye (ö. ı 2 !4/1 799) ait olup bu hata muhtemelen her iki müellifin aynı
adı ve nisbeyi taşımasından ve İbn Humeyd'in de aynı konuda bir kitabı bulunmasından kaynaklanmıştır. Nitekim Zirikli'nin kaynak olarak gösterdiği es-SüJ:ıubü'l-vabile'de de bu eser İbnü'l-Gaz
zi'ye nisbet edilmektedir (I, ı 74; ll. 59 ı.
844; lll, 976)
Lecce

adıyla

f:ıubü'l-vabile, neşredenin girişi,
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ibn Humeyd. es-Süf:tubü'l-uabile 'ala çtara'if:ti'l-/janabile (nşr. Bekir b. Abdullah EbO ZeydAbdurrahman 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. neşredenler in girişi, I, 11-111; İbn
Şattl. Mul]taşaru Tabal\ati'l-ljanabile (nşr. Fevvaz ez-Zemerll). Beyrut 1406/1986, s. 192; Ebü'lHayr Abdullah Mirdad. el-Mul]taşar min Kitabi
f'leşri'n-neur ue'z-zeher fi terticimi e{azili Mekke 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-Dürrü '1-münaçiçiad fi esma'i kütübi me?hebUimam 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; Kehhale. 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'ina 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 'cemü 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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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
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İsUim coğrafyacısı.
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Eserleri günümüze ulaşan İslam coğ
en önemli ilk temsilcisidir.
Büyük babası Abbasiler'in ilk döneminde İslamiyet'i kabul eden bir Mecüsi'rafyacılarının

