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1 090'da (1679) Diyarbekir'de (Am id) 
doğdu. Asıl adı Ahmed' dir. Gençliğinde 
Semerkantlı Derviş Agah'tan ders aldığı 
ve şair İbrahim Haşim'den hattatlık öğ
rendiği bilinmektedir. Otuz yaşlarında İs
tanbul'a gitti, burada Sadaret Kethüdası 
Muhsinzade Abdullah Paşa'ya intisap ede
rek divan katipliği görevini üstlendi. Bir 
süre sonra Diyarbekir beylerbeyiliğine 
tayin edilen Köprülüzade Hacı Abdullah 
Paşa'nın divan katibi olarak memleketi
ne döndü ( ı 7 ı 8). Ertesi yıl Abdullah Paşa 
ile beraber aynı görevle önce Van'a, ardın
dan Erzurum'a gitti. 17ZS'te Tebriz'in 
fethi sırasında göstermiş olduğu başarılı 
hizmetler dolayısıyla kendisine hacegan
lık rütbesi verildi. 1726'da Abdullah Pa
şa'nın görevinden ayrılması üzerine ken
disi de Diyarbekir'e geri döndü. 

Hami. Patrona isyanı'nın cereyan etti
ği 1730 yılında ikinci defa istanbul'a git
tiyse de bir yıl kadar sonra oldukça zah
metli bir yolculukla tekrar memleketine 
döndü. 1743'te bazı dostlarının daveti 
üzerine Erzurum'a gitmiş, buradan dö
nüşünde eşkıyanın saldırısına uğrayıp ya
nındaki bütün para. eşya ve silahları yağ
malanarak perişan bir halde Diyarbekir'e 
ulaşabilmiştir. Çermikli Çetecizade Ab
dullah Paşa'nın Diyarbekir valiliği sırasın

da onun verdiği caizeler ve bir köyün tem
liki sayesinde rahat bir hayata kavuştu. 
Kışın şehirdeki evi. yaz aylarında Dicle kı
yısındaki köşkü ilim ve sanat adamları
nın toplandıkları bir mahfel haline geldi. 
Hami Diyarbekir'de vefat etti. 

XVIII. yüzyılın ikinci derecedeki şairle
rinden kabul edilen Hami'nin düzenle
diği divanın çeşitli nüshaları bulunmak
tadır (Millet Ktp ., Ali Em id Efendi, Man
zum, nr. 99, ıOO ; Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 2620; iü Ktp ., TY, nr. 506; Kon
ya Mevlana Müzesi Ktp ., nr. 240ı ). Hacı 
Abdullah Paşa'nın Azerbaycan savaşları
nı ve Tebriz'in fethini anlatan 375 beyit
lik "üzre" redifli kasidesi. Giritli Tayyibi 
Efendi'ye hitaben kaleme alınan 264 be
yit uzunluğundaki bir mektup. on beş ka
side, altmış iki gazel, on altı tarih man
zumesi, iki murabba, bir lugaz ve bir 
müfredin yer aldığı divan ayrıca basıl
mıştır (istanbul ı 272) . 

458 

Kasidelerinde N efi ve N abi, gazellerin
de yer yer Nabi ve Nedim tesirleri görü
len Hami, şahit olduğu önemli bazı olay
ları anlatırken çok defa ölçüsüz mübala
ğalara düşmekten kurtulamamıştır. Ba
zı hikemi ve hamasi beyitleri sonraki de
virlerde darbımesel halinde söylenen Ha
mi'nin "üzre" redifli kasidesiyle, 1743'te 
Erzurum'dan Diyarbekir'e dönerken eş
kıya tarafından nasıl soyulduğunu anla
tan 121 beyitlik "lamiyye"si oldukça ün
lüdür. 
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Allah'ın isimlerinden 
( esrna-i hüsna) biri. 
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Hamid kelimesi "iyilik, güzellik ve er
demlilikle niteleyip övmek" anlamındaki 
hamd masdanndan sıfat olup "övülen, 
övgüyelayık bulunan". ayrıca "öven" ma
nalarına gelir. Alimierin çoğu, esrna-i hüs
nadan biri olarak hamidin ilk anlamına 
öncelik vermiştir_ Ebu MansOr ei-Matü
ridi, Te'vilfitü'I-Kur'fin'ının bir yerinde 
hamidi "kendisine hiçbir yerginin yönei
mediği varlık" (vr. 374b). bir başka yerin
de de "dıştan bir sebep olmaksızın zatıy
la övgüye layık bulunan" diye tanımla
mıştır: O'nun dışındaki herkes yine ken
disinin lutfu ile övülmeye hak kazanır. 
Matüridi kelimenin "öven" manasma da 
gelebileceğini söyler. Şöyle ki: Allah in
san ların güzel tiil ve davranışlarını över 
ve kendilerini mükatatlandırır_ Aslında 
kulları bu fiiliere muvaffak kılan yine ken
disidir (Te'vlUitü'l-lfur'[in, vr. 789a). Ebü'I
Hasan ei-Eş'ari ise hamide "sıfatlarında 
ve fiilierinde övülen" (mahmud) anlamı
nı vermiştir (İbn FOrek, s. 54) . Hamid is
mine "öven" manası verildiği takdirdeAI
lah'ın bizzat kendisini övmesi de kelimenin 
muhtevası içinde düşünülebilir. Nitekim 
birçok ayette hamd Allah'ın zatına izafe 
edilmiştir. Bunun insanlara hamdetmeyi 
öğretme amacını taşıdığı kabul edilir (bk. 
HAMD). 

Kur'an-ı Kerim'de hamd kavram ı alt
mış bir yerde Allah'a nisbet edilmekte 
olup bunların on yedisini harold ismi oluş

turmaktadır (bk. M. F. Abdülbaki, el-Muc
cem, "l:ımd" md.). Hamd bir ayette laf
za-i celal yerine tek başına ve "övgüye la
yık olanın (Allah ' ın) yolu" (sıratü'l-ha
m!d) şeklinde yer almıştır (el-Hac 22/ 
24) . On ayette "her şeyden müstağni ve 
her şey kendisine muhtaç" anlamındaki 
gani', üç ayette "yenilmeyen yegane ga
lip" manasındaki aziz, bir ayette "şanlı, 
şerefli" manasındaki meci'd, bir ayette 
"bütün emirleri ve işleri yerli yerinde 
olan" anlamındaki hakim. bir ayette de 
"yardımcı ve dost" anlamındaki veli' is
miyle birlikte kullanılmıştır. Doksan do
kuz esrna-i hüsna içinde yer alan bu isim
ler, zat-ı ilahiyyenin övülmeye layık oldu
ğunu belirten hamidin içerdiği övgü yön
lerinden bazılarını ifade etmekte ve onu 
pekiştirmektedir_ 

Hamid, doksan dokuz ismi ihtiva eden 
Tirmizi hadisinde yer almakla birlikte 
("Da<avat" , 82) İbn Mace'de yoktur_ Na
mazda selam vermeden önce okunan 
Salli ve Barik dualarının her biri "hami
dün mecid" isimleriyle sona ermektedir. 
Bu salatü selam metinleri Kütüb-i Sit
te 'den başka Ahmed b_ Hanbel'in eJ

Müsned'i, Darimi'nin Sünen'i ve imam 
Malik'in el-Muvatta'ı gibi ana hadis ki
taplarında yer almaktadır (bk. Wensinck, 
el-Mu<cem, "I:ıamd" md.). 

Hamd zat-ı ilahiyyeyi kemal sıfatlarıyla 
nitelernek olduğuna göre hamid "bu sı

fatları taşıyan, bütün iyilik ve güzellikler
le övülen, sayısız lutufve nimetlerine şük
redilen" demektir. Mutlak ve en mükem
mel varlık niteliği taşıyan Allah'ın zat! ve 
fiili sıfatlarında övgüye layık olması tabii, 
hatta aklen zaruridir. Bunun yanında tak
dir ve tahminterin üstünde bir eser olan 
tabiat da yaratıcı ve yöneticisinin övgü 
veteşekküre layık bir varlık olduğuna ta
nıklık eder. Kur'an-ı Kerim'de, şuurlu bir 
canlı olan insandan önce göklerde ve yer
de bulunan herkesin, güneş, ay. yıldızlar, 

dağlar, ağaçlar ve hayvanların Allah'a see
de ettiği ifade edilirken buradaki seede
nin "şuurlu şuursuz itaat" manası yanın
da "yaratıcının ergin sıfatlarının yansıtı
cısı" anlamını da içerdiğine işaret edil
mektedir. Aynı ayette insanlar "yeryü
zündeki akıllı varlıklar" (men fi 'l-arz) şek
linde nitelendirilip fizik varlıklarıyla Al
lah'ın övgüsüne vasıta oldukları anlatıl
dıktan sonra psikolojik yetenekleri açı

sından tekrar söz konusu edilmiş ve bir 



kısmının itaat ettiği. bir kısmının ise in
kar ve isyan yoluna saptığı belirtilmiştir 
(el-Hac 22/18). 

Şüphe yok ki canlı cansız, şuurlu şuur
suz bütün kilinatın sahip olduğu iyilik ve 
güzellikler yaratıcısına racidir. Bu ger
çekten hareket eden alimler. başkaları
na yöneitHmiş bile olsa bütün övgülerin 
Allah'a mahsus olduğunu söylemişlerdir 
(Matürldl. Kitabü't-Tevf:ıid, s. 3) Fakat 
tabiattaki her şey iyi ve güzel midir. ye
rilecek bir nesne veya olay yok mudur? 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre yerilecek 
yönü bulunan her şeyin mutlaka övüle
cek bir yanı da vardır, onun övülecekyanı 
Allah'a racidir. Yerilecek yönüne gelince 
aslında zemmin dayanağı yokluktur. Şu 
halde onun ne temeli ne de dayanağı var
dır. Öyle anlaşılıyor ki İbnü'I-Arabl tabiat
taki kötülüklerin suni ve arızl olduğunu 
kabul etmekte ve tabii olarak bunların 
Allah'a nisbetini doğru bulmamaktadır. 
İbnü'I-Arabl, ayrıca Allah'ın ilk peygam
ber Hz. Adem'e esmayı, son peygamber 
Hz. Muhammed'e de onlarla kendisini 
sena etmeyi öğrettiğini ifade eder (el
Fütüf:ıat, IV, 286-287). EbQ Abdullah el
Halim!, sayılamayacak kadar çok olan ila
hi nimetierin içinden hayat ile aklı fevka
lade önemli görmekte ( el-Minhac, ı. 202), 

Abdülkahir el-Bağdadl ise hamlde "övü
len. gönül hoşluğuyla bağlanılan, şükre
dilen" anlamını verdikten sonra bu ismin 
müminlerle olan ilgisini şöyle belirtmek
tedir: Onlar hamld olan Allah'ı rab, is
lamiyet'i din, Muhammed'i peygamber. 
Kabe'yi kıble. Kur'an'ı önder kabul etmiş 
ve bunlara gönülden bağlanmışlardır (el
Esma' ve'ş-şı{at, vr. 90b-9ıa). 

İnsanlar içinde de hamld olanlar var
dır. Gazzall'ye göre inancı. ahlaki ve diğer 
davranışları övgüye layık olan kimse ha
mld niteliğini taşır ki bu Hz. Muham
med'dir, sonra ona yaklaşan peygamber
ler, veiHer ve alimler gelir. Fakat hiç kim
se yergiden ve eksiklikten uzak olmadı
ğına göre mutlak manada hamld sadece 
Allah'tır (el-Makşadü'l-esna, s. ı4ı). 

Abdülkahir ei-Bağdadl'ye göre hamld 
ismi "övülen" manasma alındığı takdirde 
övenlerin mevcudiyetini gerektireceğin
den ezell olmaz; ancak kelimeye "öven" 
anlamı verilmesi halinde kelam sıfatına 
raci olacağından ezell niteliği taşır. EbQ 
Bekir İbnü'I-Arabl ise hamidi zat-ı ilahiy
yeye raci sübütl sıfatiardan ve kelam sta
tüsü içinde mütalaa ettiği halde (el-Eme
dü'l-akşa, vr. 58b, 87a) O'na hamd edecek
lerio bulunmadığı dönemlerde hamld ol-

madığını ve daha sonra bununla nitelen
diğini söyler (a.g.e., vr. 94b-95a). Eş'arl 

alimlerini bu kanaatiere sevkeden şey. 

onların hamd kavramını şükür manasma 
almaları ve ayrıca fiili sıfatları hadis te
lakki etmeleridir. Halbuki hamdin ağır
lıklı manası zat-ı ilahiyyenin bütün kemal 
sıfatlarıyla vasıflanması yönündedir; ha
mld ise bundan türeyen bir sıfat olup 
"kemal sıfatlarıyla nitelenen" demektir. 
Bu sebeple hamld Allah'ın zat! isimlerin
den olup ezelldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'
de hamidie birlikte kullanılan beş isimden 
sadece biri (vel1) kevnl (insanla ilgili) 
olup diğerleri zatldir (yk. bk.; ayrıca bk. 
ESMA-i HÜSNA) Allah'a nisbet edilen bü
tün isimler "esma-i hüsna" (en güzel isim
ler) diye nitelendirildiğine göre hepsi ha
mldi pekiştirmekte ve açıklamaktadır. 
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Ebu Muhammed Hamid b. el-Abbas 
(ö. 311/923) 

Abbas! veziri. 
L _j 

223'te (838) doğdu. Devlet hizmetine 
girmeden önce ticaretle uğraşıyordu . Bu 
alandaki yeteneği sayesinde tanındı ve 
273'te (886) Vasıt. 287'de (900) Fars eya
letiyle Basra'nın har aç ve dıya' gelirlerini 
tahsil etmek üzere amil olarak görevlen
dirildL Daha sonra Halife Muktedir- Bil
lah, askerlerin ve diğer görevlilerin maaş
larını geeiktirmesi sebebiyle birtakım sos
yal' huzursuzluklara yol açan İbnü'I-Fu-

HAMiD b. ABBAS 

rat'ı aziederek yerine Hamid'i vezir tayin 
etti. V asıt'tan Bağdat'a gelen Hamid'e ha
lifenin huzurunda yapılan törenle vezirlik 
hil'ati giydirildi (3 Cemaziyelewel 306/ı2 
Eki m 9 ı 8 ı . Ancak yönetirnde tecrübe sa
hibi olmadığından halkla münasebetle
rinde mevkiine yakışmayan davranışlar
da bulunması diğer üst düzeydeki görev
lilerce hoş karşılanmadı. Onun bu yönü 
halifeye anlatılarak makamın vakarını ko
ruyamadığı ifade edildi. Halife Muktedir
Billah da Ali b. lsa'nın hapisten çıkarıl
masını ve Hamid'in vekili olarak bütün 
divanların yönetimini üstlenmesini em
retti (307/9 ı 9). Bu vekalet şekli Abbas! 
Devleti'nin tarihinde ilk defa uygulanıyor
du. Ali b. lsa kısa zamanda bütün yetki
leri eline aldı ve divan reisiikierine diledi
ği kimseleri getirdi. 

Merkezde durumunun iyice sarsıldığı
nı gören ve günlerce halifenin huzuruna 
dahi çıkamayan Hamid eski görevine iade 
edilmesini istedi. Bunun üzerine vezir un
vanını koruyarak Bağdat, Küfe. Vasıt, 

Basra, Ahvaz, İsfahan ile Fırat nehri çev
resinde bulunan yerleşim birimlerinin ge
lirlerini toplamak ve b uraların diğer idari 
işlerini yürütmekle görevlendirildi ve Va
sıt'a gitti. Ali b. lsa masrafları azaltmak 
için gayret sarfederken Hamid devlete 
daha çok gelir sağlamak için uğraştı. Bu 
arada Halife Muktedir'in kaldırdığı miras 
vergisini tekrar koydu ve halkın aleyhine 
bazı uygulamalar yaptı (Hüsameddin es
Sam erra!, s. 228, 294-295). Hamid'in ver
gileri arttırması halifeyi memnun ettiy
se de bu durum merkezde onun adına iş
leri yürüten Ali b. lsa'nın hoşuna gitme
di. Bu sırada Bağdat'ta büyük bir isyan 
çıktı. Vezir Hamid'in bu olaylardan sonra 
307 (919) yılında aziedildiği söylenirse de 
bu doğru değildir. O günlerde Ahvaz şeh
rinde bulunan Hamid'in merkeze gelme
siyle isyan daha da büyüdü; ancak Halife 
Muktedir- Billah'ın dayısı Garlb el-Hal bu 
isyanı bastırdı. Halifenin emriyle Vezir Ha
m id başta olmak üzere bu olaylara sebep 
olmakla suçlanan bütün kumandan ve 
ileri gelenlerin ambarları açılıp tahılları 
halka satıldı; bu sayede daha önce yük
selen fıyatlar düştü ve halk sakin leşti. Ha
life Muktedir-Billah Hamid'in iltizamları
nı iptal etti, onun görevlendirdiği haraç 
memurlarını görevden aldı ve bu arazile
rin yönetimini Ali b. lsa'ya verdi. 

Bir yıla yakın bir süre Bağdat'tan ayrı 
kalan ve 309'da (921-22) geri dönen Ve
zir Hamid b. Abbas. Maliki Kad ısı Ebu 
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