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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) 
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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'-



dir; babası ise Halife Me'mün zamanın
da ( 8 ı 3-833) Taberistan valisi idi. Muh
temelen Horasan'da doğmuş olan İbn 
Hurdazbih Bağdat'ta büyüdü ve eğitim 
gördü; ayrıca İshak el-Mevsıll'den mü
siki dersleri aldı. önce Cibal eyaletinin 
posta ve istihbarat müdürlüğüne, da
ha sonra aynı teşkilatın Bağdat ve Sa
merra'daki başkanlığına getirildi. Ancak 
bu memuriyetlere ne zaman tayin edil
diği ve ne kadar görev yaptığı bilinme
mektedir. 

Çok iyi tahsil gören İbn Hurdazbih, Bağ
dat eşrafı ve Halife Mu'temid-Alellah'ın 
(870-892) yakın dostları arasında yer alı
yordu. İçinde bulunduğu çevre ve dolayı
sıyla ulaşabildiği resmi belgeler eserleri
nin güvenilirliğinde etkili olmuştur. Kay
naklardan öğrenildiğine göre İbn Hurdaz
bih. coğrafyanın yanı sıra döneminin sos
yal hayatını yansıtan hemen bütün konu
larda çalışma yapmıştır. Bunlar arasında 
müsiki ve saray erkanının davranışlarını 
düzenlemeye yönelik teşrifat kurallarıyla 
ilgili eserlerin ağırlıkta olduğu anlaşılmak
tadır. Mes'üdl, İbn Hurdazbih'i yazıcılık
ta önder sıfatıyla tanıtır ve Arap olmayan 
milletlerle hükümdarları hakkındaki ge
niş bilgisini övdüğü tarihe dair büyük bir 
eserinden bahseder; bu . muhtemelen Ki
tô.bü Cemhereti ensabi'l-Fürs'tür. İbn 
Hurdazbih. yalnız ilk müslüman Arap coğ
rafyacılarından değil aynı zamanda İslam 
aleminde kendinden sonra gelen meslek
taşlarına yol gösteren tarifli ve tasvirli bir 
coğrafya eseri ortaya koymuş ilk müellif 
ve ekol sahibi dir. Temsil ettiği Irak ekolü
nün diğer önemli simaları Ya'kübl, Mes
'üdl, İbnü'l - Fakih, Hemdanl. İbn Rüste ve 
Kudame b. Ca'fer gibi coğrafyacı lardır. 

Bunlardan ilk üçü · .. kişver" tasnifini benim
semişler ve Irak' ı 1ranşehr olarak anmış
lar. diğer üçü ise her ne kadar aynı meto
du kullanmışlarsa da daha çok ağırlık ver
dikleri Mekke'yi Bağdat'a karşı ön planda 
tutmuşlardır. 

Eserleri. 1. Kitô.bü'l-Mesô.lik ve'l-me
mô.lik. İbn Hurdazbih'in kendisine islam 
coğrafyacılarının babası unvanını kazan
dıran en önemli çalışmasıdır. Eserin giri
şinde müellif. Batlamyus'un kitabını (Ge
ographia) yabancı bir dilden (muhtemelen 
Süryanlce veya Grekçe) Arapça'ya tercü
me ettiğini söyler; ancak bu tercüme gü
nümüze ulaşmamıştır. Kitô.bü'l-Mesô.lik 
coğrafya yazıcılığında. Irak bölgesinin hi
lafet merkezi olması esasına göre düzen
lenen ve Irak ekolü kitapları adıyla bilinen 

eserlerin ilkidir. Verilen bilgilerin büyük 
kısmı kara ve deniz yollarına hasredilm iş . 

bu yolların dört yönde gelişmesi izlene
rek Hindistan ve Çin gibi ülkeler tanıtıl
mıştır. İbn Hurdazbih'in kaynak olarak 
Sasanl döneminden kalma kayıtları kul
landığı bil inmektedir. Posta ve haberleş
me müdürlüğü yapmasından dolayı her
halde bu gibi kayıtlara ulaşmakta güçlük 
çekmemiştir ; ayrıca bazı seyyahların özel 
notlarına bakabildiğinden eserini güve
nilir kaynakların ışığında kaleme almıştır. 
Çoğunlukla İran tesirinde kaldığı görülen 
İbn Hurdazbih eserinde kullandığı meto
dolojide, bilgilerin tasnifinde ve nihayet 
coğrafi terimierin tercihinde daima Fars 
kültürünün izlerini sergilemektedir. Eski 
iranlılar dünyayı. 1ranşehr merkezde ol
mak üzere "kişver" adı verilen ve her bi
rinde çeşitli ülkeler bulunan yedi hakimi
yet bölgesine ayırmışlardır. İbn Hurdaz
bih de eserinde bölge tariflerine. onlar 
gibi "dil-i 1ranşehr" (iran·ın kalb i) dediği 
Sevad'la (Irak) başlamaktadır. Müellif ki
tabı 232 (846-47) yılı civarında yazmış. 
daha sonra özetleyerek 272'den (885) 
önce tekrar kaleme almıştır. Ijududü'l
'ô.lem' in yazarı ve Muhammed b. Ah
med el-Ceyhan! gibi coğrafyacılar başta 
olmak üzere birçok alim tarafından kay
nak olarak kullanılan eserin günümüze 
ulaşan şekli. Fransızca tercümesiyle ilk 
defa Kudame b. Ca'fer'in Kitô.bü'l-Ija
rô.c'ının bir bölümü ile birlikte Biblio
theca geographorum arabicorum 
serisinin VI. cildi olarak Michael Jan de 
Goeje (Leiden ı 889, ı 967) ve daha sonra 
Muhammed Mahzüm tarafından (Bey
rut ı 988) neşredilmiş, Fuat Sezgin de 
Goeje neşrini esas alarak tıpkıbasımını 
yapmıştır (bk. bibl.); Hüseyin Karaçanlu 
ise kitabı Farsça'ya çevirmiştir (Tahran 
I 370). Z. Kitô.bü'l-Lehv ve'l-melô.hi. is
lam öncesi Fars şiiri ve müsikisi tarihiyle 
ilgili önemli bir risale olup iran'da ve di
ğer birçok yerde kullanılan u d. tan b ur. 
ney. zurna vb. çalgılar . müsiki terimleri 
ve makamlarla (çehar perde) müsikiye dair 
diğer konuları ihtiva etmektedir. Bazı 
Arapça kaynaklarda iktibasların yapıldığı 
eser lgnatiyus Abduh Halife tarafından 
neşredilmiştir (Mu/) tar min Kitabi'l-Lehv 
ve'l-melahf, Beyrut I 964). 

İbnü'n-Nedlm onun şu eserlerinden de 
söz eder : Edebü's-semô.', Kitabü Cem
hereti ensô.bi'l-Fürs ve'n-nevô.kil (ne
vafil), Kitabü 't- Tabi{ı, Kitô.bü 'ş -Şarô.b, 
Kitabü'n-Nüdemô.' ve'l-cülesô.', Kitô.
bü'l-Envô.'. 

iBN HUZEYME 
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Ebu Bekr Muhammed b. İshak 
b. Huzeyme es-Süleml en-Nlsaburl 

(ö . 311/924) 

L 
Hadis, kelam ve fıkıh alimi. 

.J 

S afer 223'te (Ocak 838) Nlşabur'da doğ
du ve ilk tahsiline burada başladı. İshak 
b. Rahuye'den hadis dinlediyse de bu sı
rada yaşı küçük olduğu için sonraları ken
disinden rivayette bulunmadı . Kur'an-ı 

Kerlm'i ezberledikten sonra tahsilini iler
Ietmek ve özellikle Kuteybe b. Said'den 
hadis dinlemek için yola çıktı, ancak 
Merv'e ulaştığında Kuteybe'nin ölüm ha
berini ald ı (240/854). Bağdat. Rey, Cürcan, 
Şam, Basra. Küfe. Kahire ve V asıt gibi ilim 
merkezlerini dolaşarak pek çok hocadan 
istifade etti. 291'de (904) Nlşabur'da ölen 
hacası Muhammed b. İbrahim el-Büşen
d'nin cenaze namazını kıldırdığına (DİA, 
VI, 476) ve Receb300'de (Şubat913) Cür
can'da bulunup hadis rivayet ettiğine 
(Sehml, s. 456) bakı lacak olursa İbn Hu
zeyme'nin ilim yolculuğunu zaman za
man keserek bir süre memleketine dön
düğü, ardından tekrar seyahate devam 
ettiği anlaşılır. Ali b. Hucr, Bekkar b. Ku-
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