
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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Ömer Muhammed b. Yusuf ei-Ezdl'nin 
fetvasıyla Hallac-ı Mansfir'u öldürttü (309/ 
922). Hakarete uğradığı için Hamid'e içer
leyen halifenin yakın hizmetkarlarından 
Müflih ei-Esved, ona düşmanlığı ile tanı
nan hapistekivezir İbnü'I-Furat'ın oğlu 
Muhassin ile iş birliği yaparak halife nez
dinde vezirin itibarını iyice sarstı. Bunun 
üzerine Halife Muktedir Hamid'i aziedip 
hapiste bulunan İbnü'I-Furat'ı tekrar ve
zirliğe getirdi (Reblülahir 3 I I /Temmuz
Ağustos 923). İbnü'I-Furat, fukahanın hu
zurunda devlete ait malları nereye har
cadığı konusunda onu muhakeme etti. 
Yapılan duruşmalar sonunda şehirdeki 
mal varlığına el konulan ve çeşitli işken
celere maruz kalan Hamid. diğer malla
rını satması için Vasıt'a götürülürken yol
da ibrıü'I-Furat'ın oğlu tarafından zehir
lendi ve şehre vardığında öldü (ı 3 Rama
zan 31 I 125 Aralık 923). 

Hamid b. Abbas. layık olduğu için değil 
zenginliğinden dolayı ve devlet bütçesi
ne katkıda bulunacağı düşünülerek ve
zirliğe getirilmiştir. Onun şahsiyetli ve cö
mert bir kimse olduğunu belirten rivayet
ler de vardır (ibnü 'l-Cevzl, VI, 180-186). 
Ancak Hallac-ı MansCır'u öldürttüğü gibi 
diğer sCıfilere ve özellikle imamiyye fır
kasına karşı çok sert muamele ettiği bi
linmektedir. Hamid b. Abbas'ın özel ka-
tiplerinden biri İbn Mukle. hacibierinden 
biri de el-Vüzera' ve'l-küttdb'ın müelli-

ı ~ . . -, 
HAMID EFENDI, Çivizade Damadı 

(ö. 985/1577) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

900 (1494-95) yılında Konya'da doğdu. 
Babası Beyşehri Kadısı Mehmed Efendi'
dir. Yirmi iki yaşında İstanbul'a giderek 
Çivizade Muhyiddin Mehmed, Sadi Efen
di ve Aşçızade Hasan Efendi'den ders al
dı. Bir süre Kazasker Kadri Efendi'nin tez
kireciliğinde bulundu. Tahsilini tamamla
dıktan sonra sırasıyla Bursa'da Molla Hüs
rev ve Bayezid Paşa, Kütahya'da Germi
yanoğlu, yine Bursa'da Ahmed Paşa med
reselerinde müderrislik yaptı. 948'de 
(1541) İstanbul'da Davud Paşa Medrese
si müderrisliğine getirilen Hamid Efendi, 
aynı yıl Şeyhülislam Çivizade Muhyiddin 
Mehmed Efendi'ye damat oldu ve Çiviza
de Damadı diye anılmaya başlandı. Ha
mid Efendi. daha sonra Gebze'de Mus
tafa Paşa Medresesi müderrisliğine ta
yin edildi; 1547'de Manisa müftüsü, er
tesi yıl İstanbul'da Şehzade Medresesi'
ne müderris oldu. 1 S49'da Şam, bir yıl 
sonra Mısır kadısı olan Hamid Efendi bu 
arada hac farlzasını ifa etti. 1 S53'te Aya
sofya Medresesi müderrisliğine. ertesi 

yıl Bursa ve 1 SS6'da istanbul kadılığına, 
1 SS7'de ise Rumeli kazaskerliğine geti
rildi ve dokuz buçuk yıl bu görevde kaldı. 
Hamid Efendi'nin kazaskerliği dönemin
de ilmiye m esteği kademelerinde bazı ye
ni düzenlemeler yapıldı. Nitekim 968 Zil
hiccesinde (Ağustos 1561) "nevbet ferman 
olunup" medrese mezunlarının rfiznam
çe defterine kaydedilerek sıra bekleme
leri usulü getirildi. Bunun üzerine kazas
kerlerin onar. bilad-ı selase kadılarının 
beşer ve öteki taht kadılarının üçer mü
lazım verme usulü bir esasa bağlandı. 
Ancak daha sonraki yıllarda nevbet usu
lüne uyulmayınca 973 Şabanında (Mart 
1566) ikinci defa mülazemet sistemine 
riayet edilmesi hakkında emir çıktı (Ata!, 
S. 243). 

Sigetvar seferinden dönülürken KanCı
ni Sultan Süleyman zamanındaki içki ya
sağının devam etmesini isteyen Hamid 
Efendi'nin bu yüzden yeni padişah ll. Se
lim tarafından görevinden alındığı rivayet 
edilir (Selanik!, ı , 52) . Sekiz yıl kadar sü
ren mazuliyet döneminden sonra 157 4'
te EbüssuCıd Efendi'nin yerine şeyhülis
lam oldu. Bu görevde iken 3 Şaban 985'
te (16 Ekim 1577) vefat etti ve Eyüp'te 
Mihrişah Valide Sultan Türbesi'nin kar-

fi Cehşiyarl'dir. · Hamid Efendi'nin Mecmıl'atü 'l-fetaua adlı k itabının ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Molla Çelebi, nr. 104) 
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