
İBN HÜBEYRE, Ömer 

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. 
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li] KEMAL SANDıKÇI 

İBN HÜZEYL 
(Ji..:-ıı..Jl f) 

Ebü'l-Hasen All b. Abdirrahman 
b. Hüzeyl el-Fezarl el-Endelüsl 

Endülüslü alim. 
_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bil
giye rastlanmamakta . sadece Fezare ka
bilesinden geldiği ve Gırnata'da oturdu
ğu bilinmektedir. Eserlerinden elde edi
len ipuçlarına göre XIV. yüzyılın son yarı
sında yaşamış olmalıdır. 'Aynü'1-edeb 
ve 's-siyase adlı çalışmasını 801 ( 1399) 
yılında tamamladığına dair bir kayıttan 
XV. yüzyılın başlarında hayatta bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Yine eserlerinin muh
tevasından Kur'an. hadis. fıkıh ve edebi
yat alanlarında tahsil gördüğü sonucuna 
varılmakta, ancak hocaları hakkında fazla 
bir şey bilinmemektedir. Tu]J.fetü'1-enfüs 
adlı eserinde sadece Şerif Ebü'l-Kasım 
Muhammed b. Ahmed el-Hasenl el-Gır
natl'nin ( ö 760/1359) hacası olduğundan 
söz etmekte. atlarla ilgili bir eseri bulu
nan Ebu Muhammed Abdullah b. Muham
med b. Cüzey'in de hocaları arasında yer 
aldığı sanılmaktadır. 

İbn Hüzeyl Endülüs müslümanlarının 
tarım. t icaret ve zenaatla meşgul olarak 
yitirdikleri cihad ruhunu yeniden kazan
malarını ve muhtemel bir hıristiyan sal
dırısına karşı hazırlık yapmalarını amaç
layan Nasrl Sultanı Ganl- Billah 'ın isteği 
üzerine Tu]J.fetü '1-enfüs adlı eserini ka
leme aldı ve çalışmasını 763 (1362) yılın
da bitirdi. Ancak umulan etki görülmemiş 
olmalı ki yaklaşık otuz beş yıl sonra. daha 
da belirginleşen hıristiyan tehdidine karşı 
bu defa Müstaln- Billah'a, önceki eserinin 
ljilyetü'l-fürsan ve şi'arü'ş-şüc'an adıy
la da bilinen ikinci kısmını takdim etti. Bu 
husus. onun geniş bir kültüre sahip oldu
ğunu ve sultanlarla yakın ilişki kurabilen 
bir aileden geldiğini göstermektedir. 

Eserleri. 1. Tu]J.fetü'l-enfüs ve şi'aru 
sükkani'l-Endelüs. Her biri yirmi kısım
dan meydana gelmiş iki ana bölümden 
oluşan eserin birinci bölümünde cihad ve 
bunun için at beslemenin gereği, ikinci 
bölümünde savaş atları, binicilik, bakıcı
lık ve silahiara dair konular yer almakta
dır. Eserde müslümanların cihad ruhunu 
kamçılayıcı kahramanlık kıssaları yanın

da savaş tekniği ve binicilik konusunda 
önemli bilgiler mevcuttur. Özellikle ci had 
aracı olan at hakkında anlatılanlar o çağın 
anlayışını yansıtması bakımından değer

li görülmektedir. Eserin muhtevasından 
müellifin Kur' an. hadis. fıkıh, Arap dili ve 
edebiyatı . siyer. felsefe ve atlarla ilgili ki
taplardan olduğu kadar kendi tecrübele
rinden de faydalandığı anlaşılmaktadır. 

İbn H üzey! ve Tu]J.fetü'l-enfüs'e dair ilmi 
bir çalışma yapan Halil E bO Rahme. bu 
kitap la ljilyetü'1-türsan 'ı iki farklı eser 
gibi değerlendirip ayrı ayrı yayı miayan 

Louis Mercier'nin yanıldığını ve ljilye
tü '1-türsan adının ikinci bölüme sonra
dan yakıştırılmış olabileceğini belirtmek
tedir. Mercier. 1922'de önce ljilyetü '1-
fürsan 'ın Arapça metnin i. ardından çe
şitli notlarla birlikte Fransızca tercüme
sini (La parure des cavaliers et l'insigne 
des preux de Ben Hoçieil el Andalousy, 
Paris I 924). daha sonra da farklı bir eser 
olarak değerlendirdiği Tu]J.fetü '1-enfüs'ün 
Arapça metnini (Paris I 936) ve Fransızca 
tercümesini (L'ornement des ames et la 
devise des habitants d'al-Andalus, Paris 
1939) yayımlamıştır. Jjilyetü'l-fürsan'ın 

ayrıca Muhammed Abdülganl Hasan tara
fından yapılmış bir neşriyle (Ka hi re I 951) 
Maria Jesus Viguera tarafından gerçekleş
tirilmiş ispanyolca çevirisi bulunmaktadır 
( Gala de caballeros, b/ason de paladines, 
Madrid 1977). z. 'Aynü'1-edeb ve's-siya
se ve zeynü'l-]J.aseb ve'r-riy ase. Hadis, 
hikmet. darbımesel, hikaye, vasiyet veva
azlardan örneklerin verildiği dört bölüm
den meydana gelen bi r eserdir (Kahire 
ı 303; ı 318. Cemaleddin el -Vatvat'ın Gure
rü 'l-l].aşa'işi'l-vazıf:ıa 'sıyla birlikte; Kahire 
1938; Beyrut 1405/1985) 3. el-Feva'idü'l
müsattara ii 'ilmi'l-baytara (Madrid 
ı 935) Nasrl Sultanı V. Muhammed'e (Ga
nl- Billah) sunulmuştur. Zirikll, müellifin 
baytarlıkla ilgisi tesbit edilemediği için bu 
kitabın İbn H üzey!' e atfı hususunda şüp
hesi bulunduğunu belirterek eserin . aynı 
dönemde yaşayan ve aynı künye ile bili
nen tabip Yahya b. Ahmed b. H üzey!' e ait 
olabileceği ihtimalini ileri sürmektedir (el
A'lam, IV. 299) 4. Mal;H1Wtü'l-üdeb6' ve 
müna~aratü 'n-nücebd'. Müellifin yine 
V. Muhammed için yazdığı bir eser olup 

iBN INEBE 

her birinde birer hikaye, menkıbe. ata
sözü, öğüt ve şiir bulunan yüz bölümden 
(makale) meydana gelmektedir. Eserin 
British Museum'da (Suppl., nr. ı 144) bir 
nüshası mevcuttur. s. Te~kiretü men it
te]fa. İbn Hüzeyl'in 'Aynü 'l-edeb'inde 
bahsettiği bu eseri Zirikil müellifin basılı 
kitapları arasında göstermiştir. 6. Kema
lü'l-bugye ve'n-neyl. Bu eser de 'Ay
nü'l-edeb'de geçmektedir. İbn Hüzeyl'in 
şiirinden sadece iki beyti Makkarl naklet
miştir (Nefr.ıu 't-tlb, ıv. ı 9) 
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!j;] CELAL K IRCA 

ı 
İBN INEBE 

ı 

(~ .,:r.f) 

Ebü'l-Abbas Cemalüddln Ahmed 
b. All b. Hüseyn b. All b. el-Mühenna 

b. lnebe ed-Davlıdl el-Hasenl 
(ö. 828/1424) 

Ebu Talib ailesinin özellikleri 
ve nesebi konusundaki eserleriyle 

L 
tanınan alim. 

_j 

748 (1347) yılında Hille'de doğdu. Hz. 
Hasan'ın tarunu Abdullah Mahz'ın nesiin
den geldiği ve nesebinin yirminci halkada 
Hz. Ali'ye ulaştığı bilinmektedir; bundan 
dolayı Hasenl. annesi Hz. Hüseyin nesiin
den geldiği için de bazan Hüseynl nisbe
siyle anılır. İbn lnebe künyesi dedelerinden 
lnebe el-Asgar'dan alınmadır ve bunun 
İbn Ukbe, İbn Utbe, İbn Anbese şekillerin
de okunduğu da görülür (Tebriz!. vııı. ı 27) . 

İbn Ine be, ilk öğreniminden sonra Mec
düddin Muhammed Alemüddin Ali en
Nakib'den İbn Hacib'in e1-Katiye'sini oku-

85 


