
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 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Hurdazbih, el-Mesalik ue'l-memalik, s. 
20; Taberi. Tarif] (Ebü'I-Fazl), Vlll, 556; Mes'Qdi, 
Mürücü';;:-;;:eheb, ı, 14; IV, 220-225; Hamza el
isfahani, Taril]u sini mülüki'l-ar2 ue'l-enbiya' , 
Berlin 1921, s. 146; Makdisi, Al]senü't-tekasim, 
s. 362; ibnü'n-Nedim , el-Fihrist, Kah ire, ts., 
s. 165, 218-219 ; Gerdizi. Taril]-i Gerdizi(nşr. 
Abdü lhay Abdurrahman Habibi), Tahran 1363, 
s. 7, 545-546; ibn Şeddad. el-A' laku'l-l]a(Ire fi 
;;:ikri ümera'i'ş-Şam ue'l-Cezire, Dımaşk 1956, 
s. 25; Keşfü '?·?un ün, ll, 1665; C. de Vaux. 
Les Penseurs de 1'/slam, Paris 1921, ll, 7; R. 
Blachere. Extraits des principaux geographes 
Arabes, Paris 1932, s. 21; H. G. Farmer. The 
Sources of Arabian Music, Bearsden 1940, 
s. 33; a.mlf .. "lbn Khurdadhbih on Musi
cal lnstruments", JRAS, lll ( ı 928), s. 508-518; 
Brockelmann. GAL, ı, 225 -226; Suppl., ı, 404; 
Abbas ei-Azzavi. el-Müsika 'l-'lrakıyye fi 'ahd i 'l
Mugol ue't-Türkman, Bağdad 1370/1951, s. 
94-95; Sezgin, GAS, VII, 348; A. Halife, Mul]tar 
min Kitabi'l-Lehu ue'l-melahi li'bn ljurd[I;;:bih, 
Beyrut 1961, tür.yer.; I. Krachkovsky. Taril]u'l
edebi'l-cogra{iyyi'l-'Arabi (tre Selahaddin Os
man Haşim), Kahire 1963, I, 155-158; DSB, VIII, 
356-357; Studies on Ibn ljurda;;:b ih and al-Ga
ihanl (ed. Fuat Sezgin). Frankfurt 1992; C. van 
Arendonk. "İbn Hurdazbih", iA , V/2, s. 755;M . 
Hadj -Sadok. "Ib n KhurradaQhbih", EF (İng .). lll, 
839-840; C. E. Bosworth. "Ebn.Kordadbeh", Efr., 
VIII, 37-38 ; M. A. Tolmacheva . "Khurdadhbih, 
Ib n", Dictionary of the Middle Ages, New York 
1989, VIII, 243-244; inayetullah Rıza. "İbn J:!ur
da;::bih", DMBi,lll, 409-414. 

~ SAYYID MAQBUL AHMAD 

ı 
İBN HUZEYME 

ı 

(~_;.:>.yi ) 

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

(ö . 311/924) 
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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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teybe. Osman b. Said ed-Dariml. Ebu Ab
dullah İbn Abdülhakem , İbn Ebü'd-Dün
ya, Ahmed b. Men!' . Bündar lakabıyla ta
nınan Muhammed b. Beşşar. Eşec el-Kin
di, Zühll ve Za'feranl ile Şafii fıkhını öğ 

rendiği M üzen! gibi alimler İbn Huzeyme'
nin hocalarından bazılarıdır. 

Şaf:ıi]J.ayn 'da kendisinden rivayette bu
lunmayan Buhar! ve Müslim ile İbn Hib
ban ei-Büstl. Kitdbü '1-Cihô.d'ını rivayet 
etmesi için mektupla icazet verdiği İbn 
Said el-Haşim! (Zehebl.A'Uimü 'n-nübe
li'l', XIV. 370-371 ). DegCıll , Ebu Ali en-Nisa
burl, Da' lec b. Ahmed . Hakim ei-Keblr. 
İbn Adi ve İbn Mihran en-Nisaburl İbn Hu
zeyme'nin tanınmış talebeleridir. Aynı za
manda hacası olan Rebl' b. Süleyman ei
Muradl ile Nlşabur'da kendisinden en son 
rivayette bulunan tarunu Ebu Tahir Mu
hammed b. Fazi da (Ebu Ya ' la el-Halil!. 
111 . 832) İbn Huzeyme'den faydalananlar 
arasındadır. "İmamü'l-eimme" diye anılan 
İbn Huzeyme 2 Zilkade 311 'de ( 11 Şubat 
924) Nlşabur'da vefat etti ve evinin bir 
odasında defnedildi (Muhammed ibrahim 
eş-Şeybanl. ır. 880) 

İ bn Huzeyme'nin ilminin genişliğiyle 
darbımesel haline geldiği. sünnetle ilgili 
bütün bilgileri ve ayrıca 70.000 hadisi ez
berlemiş olduğu kaydedilmektedir (Ze
hebl. A' lamü 'n-nübela', XIV. 365. 372) To
runu Muhammed b. Fazi'dan nakledildi
ğine göre dünya malına değer vermeyen 
ve zahidane bir hayat yaşayan İbn H uzey
me eline geçen her şeyi ilim ehline dağı
tır. davet ettiği herkese ziyafet verirdi 
(Zehebl. Te?kiretü'l-huff~, ll. 725; Sübkl. 
11 1. 119) İbn Huzeyme'nin yöneticilerle 
ilişkilerinde tavizsiz olduğu belirtilmiş, 
kendisini ziyaret eden Emir İsmail b. Ah
med es-Samanl'nin babasından duyduğu
nu söylediği bir hadisi okurken senedin
de yaptığı hatayı düzeltmesi onun cesa
retiyleyorumlanmıştır(Sübkl. l ll. lll ) 

İbn Ebu Hatim'e. cerh ve ta'dll ilminde 
önemli bir yere sahip olan İbn Huzeyme 
hakkında ne düşündüğü sorulduğunda 
İbn Ebu Hatim, onun bu konularda kendi
sine uyulması gereken bir imam olduğu
nu söylem iş. asıl kendisi hakkında onun 
fikrinin sorulması gerektiğini belirtmiş
tir. Şafii mezhebini ve Selef akldesini be
nimseyen İbn Huzeyme, önceleri kelaml 
konulardan hoşlanmadığını ve bu sahaya 
girmek istemediğin i, ancak hadis öğren
cilerini Cehm! ve Mu'tezill görüşlere kar
şı korumak amacıyla Kitdbü 't-Tev]J.id'i 
kaleme aldığını söylemiş (ı n ş r. M . Ha
lll Herras ı . s. 4-5). Allah Teala ' nın isim 
ve sıfatıarını te'vil ve teşbihe gerek duy
maksızın kendisinin bildirdiği şekilde ka-
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bul etmek gerektiğini ifade etmiştir. is
ra ve mi'racla ilgili haberleri sıraladıktan 
sonra bunun aynıyla gerçekleştiğini. AI
Iah ' ın yedinci kat semanın üzer inde bu
lunduğunu, Kur' an'ın mahluk olmadığı
nı. mahluk olduğunu söyleyenin kiltir sa
yılacağını belirtm iştir (a.g.e., neşredenin 
girişi . s.;::) . Esma ve sıfatlar konusundaki 
tavizsiz Selefi yaklaşımı sebebiyle tenkit 
ed i lm i ş olan İbn Huzeyme'yi Fahreddin 
er-Razl"ifadesi bozuk, anlayışı kıt bir kim
se" olarak nitelendirmiş, Kitô.bü't-Tev
]J.id'ini de "Kitabü'ş-Şirk" olarak adlandır
m ı ştır (MefatTf:ıu'l-gayb , XXVII, I 30-131 ). 

Eserler i. Hakim en-Nisaburl İbn Huzey
me'nin kitaplarının sayısının 140'ı buldu
ğunu , çeşitli meselele re dair 100 civarında 
da cüzünün mevcut olduğunu söylemek
tedir (Ma'rifetü 'ulümi'l-f:ıadTş, s. 83) Baş
lıca eserleri şunlardır : 1. eş-Şa]J.i]J.. Tam 
adı Mul]taşarü'l-mul]taşar mine'l -müs
ned 'ani'n-nebi şaliallah u 'aleyhi ve 
sellem bi-nakli']-'adi 'ani'l- 'adi mev
şulen ileyhi şallallahu 'a leyhi ve sel
lem min gayri kat' fi'l-isndd ve ld cer]J. 
fi ndkıli'l-al]bdri'lleti ne;r;küruhd bi
meşi'eti'lldhi Te'dld ' dır. Tesbit edilebil
diği kadarıyla İbn Huzeyme'nin eserinden 
eş-Şa]J.i]J. diye bahseden ilk müellif Mün
zirl'dir (et-Tergib ue't-terhTb, 1. 43) eş-Şa

]J.i]J. 'in daha geniş bir eserin muhtasarı 
olduğu adından anlaşılmaktadır. Eserde 
yer yer Kitdbü '1-Kebir'e (1. 249. 290, 312. 
342). ayrıca Kitdbü't -Tevhid'de el-Mul]
taşar'a (ı nşr. M . Halil Herras ı. s. 351) ve 
el-Kebir'e (a.e., s. 185) yapılan atıflar 

da bunu göstermektedir. Eserini kitap 
ve bablara ayıran İbn Huzeyme kaydettiği 
hadislerin elde edebildiği bütün senedie
rini sıralamış. gerek gördükçe rica! hak
kında bilgi vermiş, lafız farklılıkla rına işa
ret ederek çelişkili olduğu kanaatini uyan
dıran hadisleri uzlaştırmaya çalışmıştır. 
Resulullah 'tan sahih senedie rivayet edil
diği halde birbiriyle çelişen iki hadis bile 
bulunmadığını söyleyen İbn Huzeyme (ib
nü 's-Salah , 'UlCımü ' l - f:ıadTş, s. 285). başta 
ihtilafü'l-hadls olmak üzere hemen bü
tün hadis ilimleri hakkında bilgi vermek
te. özellikle fıkıh bablarına göre düzenle
diği eserinin bab başlıklarında fıkhl gö
rüşlerine ve hadislerde görülen ihtilaflar
la ilgili çözümlere yer vermektedir. Ayrı
ca bab başlıklarında hadislerin vürud se
bebi ne işaret etmek suretiyle esere bir 
fıkhü'I-hadls çalışması görünümü kazan
d ı rmıştır. Ancak dörtte bir kadarı günü
müze ulaşan eş-Şahi]J. ' i Muhammed 
Mustafa el-A'zaml Şa]J.i]J.u İbn Jjuzey 
me adıyla yayımiarnıştır (1-IV, Beyrut 1395/ 
1975) Abdülazlz b. Abdurrahman el
Uşeym. en-Na)ft limd va]fa'a fi esdnidi 

Şa]J.i]J.i İbn Jjuzeyme mine't-taş]J.if ve's
sakt adıyla bir çalışma yapmıştır. Muham
med Ali İbrahim Bend Ebu Bekir b. Iju 
zeyme ve menhecühu fi Kitô.bi'ş-Şa
]J.i]J. ( 1408/1988, Camiatü'l -imam Muham
med b. Suud el-islamiyye, Külliyyetü usu
l i' d-din) ve Enbiya Yıldırım İbn Huzey
me ve Sahihi ( 1989, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlarını taşıyan 
birer yüksek lisans tezi hazırlamış, Mus
tafa Işık da İbn Huzeyme Sahih'i ve 
İbn Hibbdn'ın Sahih'i ile Mukayesesi 
adıyla bir doktora çalışması yapmıştı r 

( 1998, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) . İbn Huzeyme'nin eş-Şa]J.i]J.'i 
için Muhammed Eymen eş-Şebravl (Bey
rut 1408/ 1988) ve Ahmed ei-Küveytl (Ri
ya d 141 O/ 1990) tarafından gen i ş fihrist
ler hazırlanmıştır. z. Şe'nü'd-du'd'. Du
anın mahiyeti ve tavsiye edilen dualar 
hakkındaki sorulara cevap vermek için ka
leme alınmış olup ası l adının Kitdbü 'd 
Du'd' veya Kitdbü'd-Da'avdt olduğu 
söylenmiş. Hattabi tarafından Şe'nü'd
du'd' diye şerhedilmesi sebebiyle bu ad
la anıldığı belirtilmiştir. Eserin Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de ( nr. 61) bir nüshasının 
bulunduğu söylenmekteyse de (eş-Şaf:ıTf:ı, 
neşredenin gir i şi, 1, 13; Sezgin ı Ar.l. I/4, s. 
33) müellif adı yazılırken "Muhammed b. 
İshak b. Huzeyme rivayetü'I-Hattabl" iba
resine yer verilmesi, eldeki diğer nüsha
lardan eseri şerhettiği açıkça görülen 
Hattabi'nin Kitdbü'd-Du'd'nın bir ravi 
si gibi düşünülmesine sebep olmuş (Şe' 

nü'd-du'a' , neşredenin girişi, s. 13-14). 
İbn Huzeyme'nin günümüze müstakil ola
rak intikal etmediği anlaşılan bu çalışma
sı Hattabi'nin şerhiyle birlikte yayımlan
mıştır (nşr. Ahmed Yusuf ed-Dekkak. Dı
maşk 1404/ 1984) 3. Kitfibü 't -Tevi}id* 
ve işbdtü şıfdti'r-rab. Müellifin tarunu 
Muhammed b. Fazi'ın kendisinden en son 
rivayet ettiği. itikadl konu l arın Kitap ve 
Sünnet ışığında ele alınıp i ncelendiği eser 
birçok defa basılmıştır (b k b ibi) 4 . Cey
şü't-tevşi]J.. Kaynaklarda zikredilmeyen 
eserin Hilal Nacl ve Muhammed Masus 
tarafından (Tunus 1967) neşredildiği be
lirtilmektedir (Salihiyye, s. 274). 

İbn Huzeyme'nin, eş-Şa]J.i]J. ve Kitd
bü 't-Tev]J.id'de adlarını verdiği ve bazı 
müelliflerin kendisine nisbet ettikleri di
ğer eserleri de şun lard ı r: Kitdbü'l-Eşri

be, Kitdbü 'l-İmô.me, Kitdbü'l-Ehvdl, Ki
tdbü'l-Imdn, Kitô.bü'l-Eymdn ve'n-nü
;r;O.r, Kitô.bü'l-Bir ve'ş-şıla, Kitô.bü'l-Bü
yu', Kitdbü't-Tefsir, Kitdbü't-Tevbe, Ki
tdbü't-Tevekkül, Kitdbü'l-Cend'iz, Ki
tdbü'l-Cihdd, Kitdbü Z,ikri na'imi'l-cen
ne, Kitdbü Z,ikri na'imi 'l-dl]ire, Kitd
bü 'ş-Şadakat, Kitdbü Şıfati nüzuli'l-
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Kur'Cın, Kitfıbü'l-Mu]]taşar min Kita - 1 
bi'ş-Şalfıt, Kitfıbü 'ş-Şalfıti'l-kebir, Ki-
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( ö~ ..:r.' ..ı.JL:> ~i) 

1 raşmak zorunda kaldığı ve yanındaki as
kerin kendisine ancak yettiği gerekçesiy
le Nasr'ayardım göndermedi (ibnü'l-Eslr. 
V. 366). Bu konudaki bazı rivayetlerde 
onun Horasan valisine yardım gönderme
m esi aralarındaki husumete bağlanmak
tadır. Bu rivayetlere göre Nasr b. Seyyar'ın 
kazanacağı başarılarla halifenin dikkatini 

tfıbü 'ş-Şalfıt, Kitabü'ş-Şıyfım, Kitabü 't-
Tıb ve'r-ru~ıy, Kitfıbü'? -';Ç:ıhfır, Kitfıbü'l

Fiten, Fail ü 'Ali b. Ebi Talib, Kitdbü 'I
Kader, Kitabü'l-Kebir, Kitabü '1-Libfıs, 
Kitabü Me'Cıni 'l-Kur'an, Kitfıbü'l-Me
nfısik, Kitabü'l-Vera', Kitdbü'l-Veşfıya, 

Ebu Halid Yezid b. Ömer 
b. Hübeyre ei-Fezari 

(ö . 133/750) 

Emeviler'in 

Kitabü'l-Kıra'e ]]alfe'l-imam. L 
son Irak genel valisi. 

_j çekmesinden ve sonuçta kendisinin ye
rine Irak genel valiliğine getirilmesinden Muhammed Mustafa ei-A 'zami, bu 

eserleri sı ralayıp ( eş-Şaf:ıll:ı. neşredeni n gi
rişi, ı. 1 2- ı 4) bunların müstakil birer ki 
tap mı , yoksa eş-ŞaJ:ıiJ:ı'in veya bir özetini 
oluşturduğu diğer bir eserin bölümleri mi 
olduğu hususunda tereddütler bulundu
ğunu belirttikten sonra bu başlıkların ca
mi' türü kitapların muhtevasına uygun 
düşmesi bakımından bir kısmını bir ese
rin bölümleri, bazılarını da müstakil eser
ler olarak kabul etmek gerektiğini söyle
mektedir (a.g.e., ı . 14- ı 5) Selahaddin el
idlibi. el-Münte]]ab min kelfımi'l-J:ıdfı? 
İbn Ijuzeyme fi'l-cerJ:ı ve't-ta'dil adıy
la bir çalışma yapmıştır (Beyrut ı 412) . 
BİBLiYOGRAFYA : 
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~ MUSTAFA IŞ IK 

87 (706) yılında doğdu; babası Ernevi
ler'in Irak genel valilerinden Ömer b. Hü
beyre'dir. Makdisi'nin. adını önce Yezid b. 
Ömer şeklinde doğru olarak yazdığı. fakat 
ardından yanlışlıkla Yusuf b. ömer'e çe
virdiğ i görülür (e l-Bed' ue't-tarll]., 11 /6, s. 
55, 65); bu yanlışlık Vadet tarafından da 
tekrarlanmıştır(Ef2[ in g. J , lll . 802 ) ll. Ve
lid döneminde (743-744) Kınnesrin'e vali 
tayin edilen ibn Hübeyre. daha sonra İb
rahim b. Velid'e karşı ayaklanan irminiye 
ve Azerbaycan Valisi Mervan b. Muham
med'e (ll . Mervan) katıldı ve onun tahtı ele 
geçirmesinin ardından 128 yılı başlarında 
(Ekim - Kasım 745) Irak genel valiliğine ge
tirilerek bölgedeki Harici isyanlarını bas
tırmakla görevlendiri ldi. Dahhak b. Kays 
eş -Şeybani liderliğinde Küfe ve V asıt' ı ele 
geçirmiş olan Hariciler' le savaşmak için 
yola çı ktı ve Karkisiya'ya geldiğinde Dah
hak'in Musul'a doğru gittiğini öğrendi. 
Bunun üzerine Aynüttemr'e hareket etti. 
Başlarında Müsenna b. imran'ın bulun
duğu Hariciler'i Aynüttemr'de yapılan ve 
günlerce süren savaşın sonunda yen di. 
Bozulup Küfe'ye kaçan ve orada toparla
nan Hariciler yeniden saldırdılarsa da ikin
ci defa hezimete uğradılar ve ibn Hübey
re 129 Ramazanında (May ı s- Haziran 747) 
Küfe'ye girmeyi başardı. Daha sonra Va
sıt üzerine yürüdü; şehri ele geçirerek ll. 
Mervan'ın kendisini azietmesi yüzünden 

Hariciler'le anlaşıp onların valisi sıfatıyla 
görevini sürdüren Irak eski valisi Abdul

lah b. Ömer b. Abdülaziz'i esir aldı. Arka
sından mevali. Abbasi davetçileri ve bazı 
Harici grupları tarafından desteklenen 

ve İran'ın önemli bir kısmını eline geçiren 
Alevi lideri Abdullah b. Muaviye'nin isya
nının bastırılmasıyla Irak bölgesinde kont
rolü sağladı. 

İbn Hübeyre'nin Irak genel valiliği dö
neminde Emeviler'i tehdit eden diğer 
önemli bir hareket Abbasoğulları'nın ih

ti lal bayrağını açmaları oldu. Ebu Müs
lim-i Horasani tarafından başlatılan bu 
harekete karşı direnen Horasan Valisi 
Nasr b. Seyyar, ibn Hübeyre'den destek 
ve yardım istedi. Ancak ibn Hübeyre. bu 
sıralarda Irak'ta çıkan karışıklıklarla uğ-

korkan İbn Hübeyre ona yardım gönder
ınediği gibi Horasan'daki tehlikeli duru
mu da hilafet merkezine bildirmemiştir 
(C.3h iz. ıı. 265-266). Bunun üzerine Nasr 
b. Seyyar doğrudan ll. Mervan'a mektup 
yazarak şikayette bulundu; halifeden ya
zılı emir alan ibn Hübeyre de Nübate b. 
Hanzale kumandasındaki bir orduyu Cür
can 'a göndermek zorunda kaldı. Ancak 
bu ordu. Abbasi ihtilal hareketinin ön
derlerinden Kahtabe b. Şebib karşısında 
mağlüp oldu ve kumandanı öldürüldü 
(Zi lhicce ı 30/Ağustos 748) İbn Hübeyre. 
onun ardından daha kalabalık bir orduyu 
bölgeye sevkettiyse de Amir b. Dubara 
yönetimindeki bu ordu da aynı akıbete 
maruz kaldı ve yine kumandanı öldürül
dü (Receb 131/Mart 749) Kahtabe kazan
dığı bu başarılardan sonra lrak'a yöneldi. 
Oğlu Davüd'un da Hulvan'da savaşı kay
bettiğini öğrenen ibn Hübeyre düşmanı 
Celüla'da durdurmayı planladı; fakat hen
dek kazarak orada gerekli tahkimatı yap
masına rağmen bunu başaramadı ve Dic
le'yi geçerek Kufe'ye doğru giden Kahta
be'nin peşine düştü. Ancak 8 Muharrem 
132 (27 Ağustos 7 49) tarihinde Fırat'ın ba
tı yakasında yapılan şiddetli savaşta ye
nildi. İbn Hübeyre. Kahtabe'nin zaferini 
kutladığı o gece esrarengiz bir şekilde or
tadan kaybolması üzerine yerini alan oğlu 
Hasan'a karşı da başarı sağlayamadı ve 
sonunda Vasıt şehrine çekildi. 12 Rebiü
lewel 132'de (29 Ekim 749) Küfe'de hali

feliğini ilan eden Ebü'I-Abbas es-Seffah'ın 
gönderdiği kardeşi Ebu Ca'fer. Hasan b. 
Kahtabe'nin kuwetleriyle birleşerek Va

sıt'ı kuşattı. kuşatma on bir ay sürdü. İbn 
Hübeyre'nin giderek gücü azalıyordu. As
kerleri arasında kabilecilik ihtilafı baş gös

termişti. Yemen asıllı askerler, ll. Mer
van'ın kendilerine karşı olumsuz bir tavır 

takınmasını bahane ederek çatışmalara 
isteksiz katılırken kuzeyli Araplar da on
lar olmadan savaşmayacaklarını söylüyor
lardı (Taberl. VII, 454; ibnü' l-Eslr. V, 440). 
Bazı tarihçiler. Abbas! kuşatması altında 
zor durumda kalan İbn Hübeyre'nin Hz. 
Ali evladından Muhammed b. Abdullah 
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