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Kur'Cın, Kitfıbü'l-Mu]] taşar

min Kita KiKitabü'ş-Şıyfım, Kitabü 't-
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bi'ş-Şalfıt, Kitfıbü 'ş-Şalfıti'l-ke bir,
tfıbü 'ş-Şalfıt,

( ö~

Tıb ve'r-ru~ıy, Kitfıbü'? -';Ç:ıhfır, Ki tfıbü'l

Fiten, Fail ü 'Ali b. Ebi Talib, Kitdbü 'IKader, Kitabü'l-Kebir, Kitabü '1-Li bfıs,
Kitabü Me'Cıni 'l-Kur'an, Kitfıbü'l-Me
nfısik, Kitabü'l-Vera', Kitdbü'l- Veşfıya,
Kitabü'l-Kıra'e ]]alfe'l-im am.
Muhammed Mu stafa ei-A ' zami, bu
eserleri sı ralayıp ( eş-Şaf:ıll:ı. neşredeni n girişi, ı. 1 2- ı 4) bunların müstakil birer ki tap mı , yoksa eş- ŞaJ:ıiJ:ı'in veya bir özetini
oluşturduğu diğ er bir eserin bölümleri mi
olduğu hususunda tereddütler bulunduğunu belirttikten sonra bu başlıkların cami' türü kitapların muhtevasına uygun
düşmesi bakımından bir kısmını bir eserin bölümleri, bazılarını da müstakil eserler olarak kabul etmek gerektiğini söylemektedir (a.g.e., ı . 14- ı 5) Selahaddin elidlibi. el-Münte]]ab min kelfımi'l-J:ıdfı?
İbn Ijuz eyme fi'l-cerJ:ı ve't-ta'dil ad ıy
la bir çalışma yapmıştır (Beyrut ı 4 12) .
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Ebu Halid Yezid b. Ömer
b. Hübeyre ei-Fezari
(ö . 133/750)

L

Emeviler'in
son Irak genel valisi.
_j

87 (706) yılında doğdu; babası Erneviler'in Irak genel valilerinden Ömer b. Hübeyre'dir. Makdisi'nin. adını önce Yezid b.
Ömer şeklinde doğru olarak yazdığı. fakat
ardından yanlışlıkla Yusuf b. ömer'e çevirdiğ 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. Velid 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. Muhammed'e (ll . Mervan) katıldı ve onun tahtı ele
geçirmesinin ardından 128 yılı başlarında
(Ekim - Kasım 745) Irak genel valiliğine getirilerek bölgedeki Harici isyanlarını bastırmakla görevlendirildi. Dahhak b. Kays
eş - Şeybani liderliğinde Küfe ve Vasıt' ı ele
geç ir miş olan Hariciler'le savaşmak için
yola çı ktı ve Karkisiya'ya geldiğinde Dahhak'in Musul'a doğru gittiğini öğrendi.
Bunun üzerine Aynüttemr'e hareket etti.
Başlarında Müsenna b. imran'ın bulunduğu Hariciler'i Aynüttemr'de yapılan ve
günlerce süren savaşın sonunda yen di.
Bozulup Küfe'ye kaçan ve orada toparlanan Hariciler yeniden saldırd ılarsa da ikinci defa hezimete uğradılar ve ibn Hübeyre 129 Ramazanında (May ı s- Haziran 747)
Küfe'ye girmeyi başardı. Daha sonra Vasıt üzerine yürüdü ; şehri ele geçirerek ll.
Mervan'ın kendisini azietmesi yüzünden
Hariciler'le anlaşıp onların valisi sıfatıyla
görevini sürdüren Irak eski valisi Abdullah b. Ömer b. Abdülaziz'i esir aldı. Arkasından mevali. Abbasi davetçileri ve bazı
Harici grup la rı tarafından desteklenen
ve İran'ın önemli bir kısmını eline geçiren
Alevi lideri Abdullah b. Muaviye'nin isyanının bastırılmasıyla Irak bölgesinde kontrolü sa ğlad ı.
İbn Hübeyre'nin Irak genel valiliği döneminde Emeviler'i tehdit eden diğer
önemli bir hareket Abbasoğulları'nın ihtilal bayrağını açmaları oldu . Ebu Müslim-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-

raşmak zorunda kaldığı ve yanındaki askerin kendisine ancak yettiği gerekçesiyle Nasr'ayardım göndermedi (ibnü'l-Eslr.
V. 366). Bu konudaki bazı rivayetlerde
onun Horasan valisine yardım göndermem esi aralarındaki husumete bağlanmak
tadır. Bu rivayetlere göre Nasr b. Seyyar'ın
kazanacağı başarılarla halifenin dikkatini
çekmesinden ve sonuçta kendi sinin ye rine Irak genel valiliğine getirilmesinden
korkan İbn Hübeyre ona yardım gönderınediği gibi Horasan'daki tehlikeli durumu da hilafet merkezine bildirmemiştir
(C.3h iz. ıı. 265-266). Bunun üzerine Nasr
b. Seyyar doğrudan ll. Mervan'a mektup
yazarak şikayette bulundu; halifeden yazılı emir alan ibn Hübeyre de Nübate b.
Hanzale kumandasındaki bir orduyu Cürcan 'a göndermek zorunda ka ldı. Ancak
bu ordu. Abbasi ihtilal hareketinin önderlerinden 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 öldürüldü (Receb 131/Mart 749) Kahtabe kazandığı bu başarılardan sonra lrak'a yöneldi.
Oğlu Davüd'un da Hulvan'da savaşı kaybettiğini öğrenen ibn Hübeyre düşmanı
Celüla'da durdurmayı planladı; fakat hendek kazarak orada gerekli tahkimatı yapmasına rağmen bunu başaramadı ve Dicle'yi geçerek Kufe'ye doğru giden Kahtabe'nin peşine düştü. Ancak 8 Muharrem
132 (27 Ağustos 749) tarihinde Fırat'ın batı yakasında yapılan şiddetli savaşta yenildi. İbn Hübeyre. Kahtabe'nin zaferini
kutladığı o gece esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması üzerine yerini alan oğlu
Hasan'a karşı da başarı sağlayamadı ve
sonunda Vasıt şehrine çekildi. 12 Rebiülewel 132'de (29 Ekim 749) Küfe'de halifeliğini ilan eden Ebü'I-Abbas es-Seffah'ın
gönderdiği kardeşi Ebu Ca'fer. Hasan b.
Kahtabe'nin kuwetleriyle birleşerek Vasıt'ı kuşattı. kuşatma on bir ay sürdü. İbn
Hübeyre'nin giderek gücü azalıyordu. Askerleri arasında kabilecilik ihtilafı baş göstermişti. Yemen asıllı askerler, ll. Mervan'ın kendilerine karşı olumsuz bir tavır
takınmasını bahane ederek çatışmalara
isteksiz katılırken kuzeyli Araplar da onlar olmadan savaşmayacaklarını söylüyorlardı (Taberl. VII, 454; i bnü' 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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en -Nefsüzzekiyye'ye mektup göndererek kendisine biat etmek istediğini , ancak
olumlu bir cevap alamad ığını kaydetmektedir (Ta beri, VII. 450-457; ibn Hallikan , VI,
318). Bütünolumsuzluklara rağmen savunmasını sürdüren İbn Hübeyre, Halife
Mervan'ın ölüm haberinin gelmesi üzerine 133 yılı başlarında (750 sonbaharı) EbO
Ca'fer'in barış teklifini, vereceği emannamenin Halife Ebü'I-Abbas es-Seffah tarafından tasdiki şartıyla kabul etti. Fakat
Seffah ve Abbasi ihtilal hareketinin lideri
EbO Müslim onu ortadan kaldırmakta kararlıydılar. EbO Ca'fer verdiği emana sadık kalmak istemesine rağmen baskı sonucunda, teslim olan İbn Hübeyre ile iki
oğlunu ve yakınlarını öldürtmek zorunda
kaldı.

Cesareti. hitabet kabiliyeti ve cömertliğiyle tanınan İbn Hübeyre. İbn Kuteybe'ye göre Küfe ve Basra şehirlerini birlikte
idare eden son genel vali olup { el-Ma'arif,
s. 248) kardeşi Abdülvahid b. ömer'i Ahvaz. oğlu Müsenna'yı da Yername valiliğine tayin etmişti. Alimiere ilgi duyduğu
söylenmekle birlikte muhaliflerinin tepkisini azaltmak için halkın hürmet gösterdiği alimleri kendileri istemeseler de
resmi memuriyetlere tayin ettiği, buna
uymayanları cezalandırdığı bilinmektedir. Mesela Küfe kadılığı görevini reddeden EbO Hanife'yi hapse atarak dövdürmüş, ancak hastalanıp durumu ağırlaşın
ca serbest bırakmıştı.
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IBN HUBEYRE, Ebü'l-Muzaffer
( ö~ 0-!1 _F.o.JI .9-!i)
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Ebü'I-Muzaffer Avnüddin Yahya
b. Muhammed b. Hübeyre
eş-Şeyban! ed-Dur!
(ö .

L

560/1 165)

Abbas! veziri.

Reblülahir 499'da (Ara l ık 11 05) Bağ
kuzeyinde Düceyl bölgesindeki DOrü Beni Evkar adlı köyde doğdu. Bu köy
daha sonra onun adınaizafetle DGrülvezlr Avniddin diye meşhur olmuştur {Yaküt. II. 481 ). İbn Hübeyre'nin ailesi oldukça fakirdi. Babası sıkıntılara göğüs gererek onu tahsil için Bağdat'a gönderdi. Burada et-Ta]J.~ily. ii mesa'ili't-ta'lf~ adlı
eserin müellifi EbG Bekir ed-Dineverl ve
Kadı İbn EbG Ya'la'dan fıkıh dersleri aldı.
Uzun süre derslerini takip ettiği nahiv
alimi EbG Abdullah Muhammed b. Yahya
ez-Zebidl'den çok etkilendi. MevhOb b.
Ahmed ei-Cevaiiki'den dil ve edebiyat.
Ebü'l-Hasan İbnü'z-Zagünl. Ali b. Ubeydullah b. Nasr, Ebü'I-Berekat Abdülvehhab ei-Enmatl. Müsnidü'l-lrak lakabıyla
tanınan Eb O Galib İbnü'I-Benna ve yine
aynı lakapla bilinen Ebü'I-Kasım b. Husayn gibi hocalardan hadis tahsil etti.
dat'ın

İbn Hübeyre. Abbas! Halifesi MuktefiLiemrillah döneminde beytülmal ve hazineyle ilgili çeşitli görevlerde bulunduktan sonra S42'de (1147) Dlvanü'z-zimam
reisi oldu. 544 ( 1149) yılında vezirliğe getirildi. İbn Hallikan 'ın aniartığına göre Halife Müktefi- Liemrillah , idari kabiliyeti ni takdir ettiği İbn Hübeyre'den Selçuklu Sultanı 1. Mesud'a, Bağdat şahnesinin
kendisine itaat etmediğini ve şikayetçi
olduğunu bildiren bir mektup yazmasını
istemişti. İbn Hübeyre'nin kaleme aldığı
mektuptan çok etkilenen Sultan Mesud
halifeye cevap yazarak özür dilemiş ve
şikayet edilen kişiyi cezalandırmıştır. Bu
başarısından dolayı halife ona Avnüddin
lakabını vererek vezir tayin etmiştir { ibn
Hallikan, VI. 231-232) Bağdat ' ı kuşat
maktan vazgeçmesi karşılığında para isteyen Irak Selçuklu Sultanı Muhammed
b. Mahmud'un bu talebinin reddedilmesini tavsiye etmesinin de bu tayinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Irak Selçuklu Sultanı Mes'Gd b. Muhammed'in 547'de (1152) ölümünden sonra
Hille şehrini ele geçiren Bağdat şahnesi
Mes'Od Bilal üzerine gönderilen İbn Hübeyre. Hille'yi zaptederek onu Tikrlt'e kaçmaya mecbur bıraktı. Mes'Gd Bilal'in iki

yıl

sonra Vasıt'a girip şehri yağma ve tahrip etmesi üzerine ona karşı yeni bir sefere çıktı. Şaban S49'da(Ekim 1154) Mes'Gd Bilal'i mağ!Gp edince bu başarısı sebebiyle kendisine "sultanü'l-lrak ve melikü'l-cüyGş" lakabı verildi. Halife Müstencid- Billah döneminde de vezirlik görevini
sürdüren İbn Hübeyre 13 Cemaziyelewel
S60'ta (28 Mart 1165) Bağdat'ta vefat
etti ve Babü Basra'da kendi yaptırdığı
medreseye defnedildi. Kaynakların büyük
bir kısmında onun doktoru İbn Reşade
tarafından zehirlendiği kaydedilmektedir
{Fuad Abdülmün'im Ahmed, sy. 911981).
s. 1690 vd).
İbn Hübeyre di rayeti ve siyasi görüşle

rinin

isabetliliğiyle tanınır. Vezirliği sıra

sında

Abbas! hilafetini Selçuklu nüfuzundan kurtarmaya çalışan İbn Hübeyre hak
ve adaletten ayrılmamaya özen göstermiş. edip. şair ve alimleri himaye etmiş,
kendisine "seyyidü'l-vüzera" denilmesine
karşı çıkmıştır. Öte yandan İbn Hübeyre,
kıraat vecihlerini bilen bir hafız, yazı sanatının inceliklerine vakıf bir sanatkar ve
Arap tarihini iyi bilen bir alimdir. Mutedil
bir Hanbell olduğu . çeşitli mezheplere
mensup alimierin kendisini sevip ilmi konularda istişare ettikleri ve meclisinde
bulundukları kaydedilmektedir. Zamanında ilmi ve kültürel faaliyetler artmış.
alim ler, şairler ve dönemlerinde vezirlik
yaptığı iki halife ondan övgüyle söz etmiş
lerdir. İbn Hübeyre'nin Şiller'le arası iyi
olmadığından Şii şairler tarafından hicvedilmiştir.

Birçok alim İbn Hübeyre'den fıkıh. hadis ve edebiyat dersleri almıştır. Ebü'lFerec İbnü'I-Cevzi bunların başında gelir.
İbnü'I-Cevzl, aynı zamanda İbn Hübeyre'nin hayatı hakkında bilgi veren ilk müelliflerdendir. İbnü'l-Maristaniyye onun
hakkında Siretü'l-vezir İbn Hübeyre'yi
telif etmiştir. İbnü'I-Cevzi. hocasının elİfşa]J. 'ında n seçmeleri Ma]J.:i:ü '1-ma]J.:i:
adlı kitabında nakletmiş. ondan dinlediği
bazı ayetlerin tefsirlerini de el-Mu~te
bes mine'l-feva'idi'l-'avniyye adıyla kitap haline getirmiştir (İbn Receb. ı. 253,
264).

Eserleri. 1. el-İfşa]J. 'an me'ani'ş-şı
]J.Q]J. (el-İşraf 'ala me?ahibi'l-eşraf, İl].tila
fü'l-e'immeti 'l-erba'a ve ittifa~uhum, Kitabü 'l-İcma' ue'l-il].tilaf) . İbn Hübeyre'nin
vezirliği sırasında yazdığı hilafiyata dair
eserde dört Sünni mezhep imamının ittifak ve ihtilaf ettiği meseleler fıkıh babIarına göre sıralanmıştır. Müellif eserini
Halife Müstencid-Billah ve Atabeg NG-

