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Ebü'I·Muzaffer ibn Hübeyre'nin el-i(sat:ı 'an me'iin i '$·$ıt:ıtJ.h ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Hacı Selim Aga Ktp., Aziz Mah

mud Hüdayi, nr. 7771 

reddin Mahmud Zengi'ye takdim ettiği 
gibi valilere de göndermiştir. İbn Receb 
farklı mezheplere mensup fakihlerin ese
re ilgi gösterdiğini, kitabın medreselerde 
ve camilerde okutulduğunu, talebeler 
tarafından ezberlendiğini söyler (a.g.e., 

I, 252). İbn Hübeyre bu eseri Humeydi'
nin el-Cem' beyne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ını şer
hetmek amacıyla yazmaya başlamış. an
cak, "Allah kime hayır dilerse onu dinde 
fakih kılar" hadisinden etkilenerek mez
hep imamlarının ittifak ve ihtilaf ettikle
ri hususları da ele almış. daha sonra ese
rin bu konuya dair bölümü meşhur ol
muştur. el-İtşaJ:ı Muhammed Ragıb et
Tabbah (1-11, Halep I 348, I366), Salim es
Seyyid el-Cellad- Fethi Garlb (I-ll , Riyad 

1400/ 1980), Fuad Abdülmün'im Ahmed 
(Devha I406/1986; I- 11 , Riyad 14 17/ 1996) 
ve Ebu Abdullah Muhammed Hasan Mu
hammed Hasan İsmail (1-11 , Beyrut 1417/ 

1996) tarafından neşredilmiştir. 2. el
'İbadatü'l-(J.ams. İman, namaz, oruç. ze
kat ve hac hakkındadır. Eserde konular 
açıklanırken Hanbeli mezhebi esas alın
makla birlikte diğer mezhepterin görüş
lerine de yer verilmiştir (a.g.e., I, 252). 3. 
el-Mul1.teşıd. Nahve dair olup dönemin 
ediplerince kabul gören eseri Ebu Mu
hammed İbnü'l-Haşşab (ö . 567/1171-72) 

dört cilthalinde şerhetmiştir (a.g.e., I, 
252). Bunlardan başka UrcCıze fi'l-mal1.
şCır ve'l-memdCıd, UrcCıze fi 'ilmi 'l-J:ıat 

adlı iki manzum risalesi bulunan İbn Hü-
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beyre, İbnü 's-Sikklt'in IşldJ:ıu '1-mantıl1. 
adlı eserini de ihtisar etmiştir. 
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man 1993, s. 298-299; Hasan YQsufl EşkQri
Feramerz Hac MinQçehri, "İbn Hübeyre", DM Bi, 
V, 103-106. Iii MEHMET AYKAÇ 

L 

İBN HÜBEYRE, Ömer 
(ö~W'!_,...:) 

Ebü'l-Müsenna Ömer 
b. Hübeyre b. Muaviye 

b. Sükeyn el-Fezarl 
(ö. 110/ 728) 

Emeviler'in 
Irak genel valilerinden. 

Kınnesrlnli olup Adnanller'e mensup 
Kays kabilesinin Fezare kolundandır. Hak
kındaki ilk bilgiler. Haccac b. Yusuf es-Se
kafi zamanında gösterdiği askeri başarıy-
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la ilgilidir. 77 (696) yılında Medayin Valisi 
Mutarrif b. Mugire b. Şu'be'nin Haccac'a 
karşı başl attığı isyanın bastırılmasında 

önemli rol oynamış. bizzat öldürdüğü asi 
valinin başını önce Haccac'a, ardından Ha
life Abdülmelik'e götürerek onların katın
da büyük itibar kazanmıştır. Abdülmelik, 
bu başarısı dolayıs ıyla Dımaşkyakınındaki 

Berze köyünü ona ikta etti ; Haccac da 
kendisine ayni vergileri toplama görevini 
verdi. Ancak bu görevi sırasında Haccac'
la araları açıldı ve onun kend isini öldür
mek istediğini ileri sürerek topladığı mal
larla birlikte Dımaşk'a kaçıp Halife Abdül
melik'e sığındı. Bu olaydan sonra uzun 
bir süre siyasi ve askeri faaliyetlerde is
mine rastlanmayan İbn Hübeyre, Süley
man b. Abdülmelik zamanında İstanbul 
üzerine düzenlenen Mesleme b. Abdül
melik yönetimindeki seferde donanma 
kumandanı olarak görevlendirildi (97/71 5). 
Bir yıl kadar süren bu sefer başarısızlık
la sonuçlanmıştı. İbn Hübeyre'nin, o yıl
lardan itibaren Dımaşk'ta askeri ve siya
si bakımdan önemli bir şahsiyet haline 

· geldiği görülmektedir. Nitekim 1 00 (71 9) 
yılında, memur tayininde liyakati gözet
mesiyle tanınan Halife Ömer b. Abdülaiiz 
tarafından el-Cezlre valiliğine getirildi. Bu 
görevi sırasında Bizanslılar'a karşı İrml
niye üzerinden sefere çıkarak büyük bir 
zafer kazandı (ı 02/720-2 ı ) . Aynı yıl içinde. 
muhtemelen bu başarısının mükafatı ola
rak yeni halife Yezld b. Abdülmelik onu 
Mesleme b. Abdülmelik'in yerine Irak ve 
Horasan genel valiliğine tayin etti. 

Mutaassıp bir Kayslı olduğu söylenen 
İbn Hübeyre, genel valiliği sırasında Mü
hellebller'i destekleyen Yemen asıllı Arap
lar'a karşı düşmanca bir tavır takındı; 
onun bu tutumu bölgede kabilecilik ha
reketini yeniden canlandırdı. Kaysller'i tu
tan Halife ll. Yezld de bu politikaya des
tek verdi ve adeta Yemenller'e savaş açan 
valisinin yetkilerini arttırmaktaı:ı çekin
medi. Bu sırada Soğdlar isyan ettiler ve 
Türkler'in de yardımıyla İbn Hübeyre'nin 
Horasan valisi Said b. Abdülazlz b. Haris'i 
ağır bir yenilgiye uğrattılar. İbn Hübeyre, 
bölge için tehdit oluşturan bu isyan kar
şısında Horasan valisini aziederek yerine 
kendisi gibi bir Kayslı olan Said b. Amr 
el-Haraşi'yi getirdi (ı 03/722) Arkasından 
yeni valinin eman yoluyla teslim aldığı ba
zı merkezlerde halkı katliama tabi tutma
sı üzerine onu da görevinden uzaklaştır
dı ve yerine Müslim b. Said el-Kilabl'yi ta
yin etti (ı 05/724); fakat kendisi de aynı yıl 
içinde yeni halife Hişam b. Abdülmelik ta-
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rafından aziedildi (Şevval I 05/Mart 724) . 
Bir rivayete göre ilk önemli icraat olarak 
İbn Hübeyre'yi Irak genel valiliğinden alan 
Hişam . onun yerine kabile çatışmalarını 

önlemesi ve Kaysller'le Yemenller arasın
da denge kurması amacıyla tarafsız ko
numdaki Adnanller'e mensup Bedle ka
bilesinin Kasr kolundan Halid b. Abdullah 
el-Kasrl'yi getirdi. Yeni valinin ilk işi İbn 
Hübeyre'yi tutuklayıp hapse atmak oldu; 
ancak oğulları tünel kazarak onu kurtardı
lar. Hapisten kaçınldıktan sonra Dımaşk'a 
giden ve Mesleme b. Abdülmelik'in aracı
lığıyla Halife Hişam tarafından affedilen 
İbn Hübeyre bundan kısa bir süre sonra 
öldü (ll 0/728) 

İbn Hübeyre, sikke darbı ve ayarı ko
nusunda önemli tedbirler almış ve İslam 
döneminde ayar bakımından önceki dir
hemlerden daha saf gümüş dirhem bas
tıran kişi olarak tarihe geçmiştir. ll. Yezld 
zamanına ( 720-724) rastlayan ve kendi
sine nisbetle "hübeyriyye" adı verilen bu 
sikkeler Emevller zamanında basılan en 
değerli üç sikkeden biri sayılmıştır. Diğer 
iki sikke de Irak valiliğinde halefieri olan 
Halid b. Abdullah ve Yusuf b. Ömer es-Se
kafi' nin bastırmış oldukları. "halidiyye" 
ve "yusufiyye" denilen dirhemlerdir. Bu 
üç dirhem değerini Abbasller zamanında 
da korumuştur. Halife Mansur'un haraç 
vergisi toplarken bu üç dirhem dışında 
Em evi sikkesi kabul etmed i ği bildirilmek
tedir (İbnü ' I-E slr, IV, 41 7). İbn Hübeyre 
1 OS (723-24) yılında, Hz. Ömer'den sonra 
bir daha ölçümü yapılmamış olan Sevad 
arazisini yeniden ölçtürdü ve buna göre 
tekrar vergilendirilmesini sağladı (Ya'kü
bl, ll, 313) Alimlerle iyi ilişkiler kurduğu, 
tenkitleri yüzünden hiçbirini cezalandır
madığı, memur tayinlerinde adayların 
Kur'an , fıkıh ve tarih bilgilerine önem 
verdiği. şiirden de iyi anladığı rivayet edi
lir (İbn Abdürabbih , I, 21; ll, 468) . Ernevi
ler'in son Irak genel valisi Ebu Halid İbn 
Hübeyre onun oğludur. 
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İBN HÜRREM 
((')> ı,)-1 1) 

Ebü Ali ei-Hüseyn b. İdris 
b. el-Mübarek ei-Ensarl el-Herevl 

(ö . 301/913) 

Muhaddis. 
_j 

Horasan'ın Herat şehrinde doğdu. Hür
rem lakabıyla anılan babasına veya dede
sine (İbnü ' l - E slr, I, 437) nisbetle İbn Hür
rem diye tanındı. İlk tahsilini memleketin
de yaptıktan sonra Irak. Şam ve Hicaz'a 
ilmi seyahatlerde bulundu; uzun süren bu 
seyahatleri dolayısıyla kendisine "rahhal" 
(gezginci) lakabı verildi. Dımaşk'ta Hişam 

b. Ammar, Bağdat'ta Osman b. Ebu Şey
be, Said b. Mansur gibi muhaddisleri din
ledi; İbn Ebu Şeybe ile Muhammed b. Ab
dullah b. Arnmar el-Mevsıll'nin tarihlerini 
bizzat müelliflerinden rivayet etti. Kendi
sinden Ebu Bekir Muhammed b. Hasan 
en-Nakkaş yanında İbn Hibban, Muham
med b. İbrahim ei -Buşenci gibi muhad
disler rivayette bulundular. 

Hadis hafızı ve rica! alimi olan İbn Hür
rem'in hadis alanındaki çalışmaları, gay
reti ve anlayışı övgüye değer bulunmuş, 
sika bir alim olduğu belirtilmiştir. İbn Ebu 
Hatim'in , onun Halid b. Heyyac'dan riva
yet ettiği hadislerden derlediği bir cüzde 
bazı asılsız rivayetler tesbit etmesi, bu 
kusurun İbn Hürrem'den mi yoksa Halid 
b. Heyyac'dan mı kaynaklandığını bileme
diğini kaydetmesine rağmen ( ei-Cer/:ı ve't
ta'dfl, III, 47), bazılarınca İbn Hürrem'in 
güvenilirliği hakkında şüphe uyandıracak 

bir husus kabul edilmişse de İbn Asakir 
ve Zehebl, bu kusurun babasından mün
ker rivayetlerde bulunan Halid b. Hey
yac'a ait olduğunu belirtmişlerdir. Dare
kutnl, İbn Makula ve İbn Nasırüddin de 
İbn Hürrem'in güvenilir olduğu görüşün
dedir. İbn Hibb2m eş-ŞaJ:ıiJ:ı'inde kendi
sinden bir hadis rivayet etmiş. Ebü'I-Ve
lld ei-Baçl ise hakkında bir tadillafzı olan 
" la be'se bih" ter imini kullanmıştır. ibn 
Hürrem, doksan yaşının üstünde olduğu 
halde 301 (913) yılın ın başında Herat'ta 
vefat etti. İbn Hacer'in 35 1' de (962) öldü
ğünü söylemesi (Usanü'l-Mfzan, II, 273) 
bir zühul eseri olmalıdır. 

Kaynaklarda İbn Hürrem 'in et-Tfirib.u 'l
ke bir adıyla bir eser kaleme aldığı belir
tilmişse de Buharl'nin et-Tfirib.u'l-kebir'i 
tarzında alfabetik olarak tertip edildiği. 
pek çok hadis ve haberi ihtiva ettiği kay
dedilen bu eser günümüze ulaşmamıştır. 
Kaynaklarda onun başka eserlerinin bu
lunduğu da zikredilmiştir. 


