
viş Abdi diye de bilinen oğlu Şeyh Abdul
lah Efendi (ö. ı 122/ 1 710), Abdullah Efen
di'nin oğlu Şeyh Abdüssamed Efendi ( ö . 
ı ı 50/ 1 737). Abdüssamed Efendi'nin oğ
lu Şeyh Mehmed NGreddin Efendi (ö. 

ı 180/1766-67). M. NGreddin Efendi'nin 
oğulları Mehmed Mecdeddin Efendi ile 
( ö ı 2 ı 5/ 1 800) Şeyh Bahaeddin Efendi ( ö . 
I 220/ 1805). M. Mecdeddin Efendi'nin oğ
lu Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi (ö. 

I 259/ 1 843 ), M. Muhyiddin Efendi'nin oğlu 
Şeyh Kerameddin Efendi (ö. 1273/1857). 
Bahaeddin Efendi'nin oğlu Şeyh Abdül
hay Efendi (ö 1274/1 858), M. Muhyiddin 
Efendi'nin oğlu M. Mecdeddin Efendi ( ö. 

ı 289/1 872). Abdülhay Efendi'nin oğlu Şeyh 
AbdüşşekGr Mahfi Efendi ( ö . I 303/ ı 886 ı 
ve buzatın küçük kardeşi Mehmed Hüsa
meddin Efendi ( ö. ı 9 I 6) geçmiştir. 

Himmet Efendi Tekkesi'nin İstanbul'un 
sanat hayatında ve özellikle tasawuf mG
sikisinde önemli bir yeri vardır. Şair olan 
Şeyh Himmet Efendi'nin tasawufi mahi
yetieki şiirleri Hafız Post, Sütçüzade Ha
fız Abdüllatif Efendi, Ali Şiruganl, Hacı 
Arif Bey gibi bestekarlar tarafından bes
telenmiş ve Bayrami tekketerinin yanı sı
ra İstanbul'da diğer devrani tarikatiara 
bağlı tekkelerin ayinlerinde yüzyıllar bo
yunca okunmuştur. Himmet Efendi'nin 
oğlu ve tekkenin ikinci postnişini olan 
Şeyh Abdullah Efendi de şair. ayrıca bes
tekar ve hattattır. Yetiştirdiği mGsikişi
nasların en ünlüsü. kendi tekkesinin za
kirbaşısı olan bestekar Şive Ahmed Çele
bi'dir. Tekkenin son şeyhlerinden Hüsa
meddin Efendi de devrinin ileri gelen za
kirbaşıları arasında yer alır. 

Tekkede perşembe günleri ayin icra 
edildiği , 1303 ( 1886) yılında yedi erkekle 
beş kadının burada ikamet ettiği ve XX. 
yüzyıl başlarında Maliye Nezareti'nden 
yılda 2160 kuruş taamiye bedeli , ayrıca 
her gün 1 okka et ve kurban bayramların

da üç adet koyun istihkakı olduğu kayde
dilmektedir. 

Bütünüyle tarihe karışmış ve arsası is
tanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'
nin arazisine katılmış olan Hi mmet Efen
di Tekkesi'nin mimari özellikleri tesbit 
edilememiştir. Ancak tekkenin çekirdeği
ni oluşturan mescid-tevhidhanenin kagir 
duvarlı ve kırma çatılı olduğu tahmin edi
lebilir. HimmetEfendi Tekkesi'nin post
nişinleri , Üsküdar'da günümüzde orta
dan kalkmış ve arsası Zeynep Kamil Has
tahanesi'nin arazisine katılmış bulunan. 
aynı tarikata bağlı Bezcizade Mehmed 
Muhyiddin Efendi Tekkesi'nin haziresine 
gömülmüş , bu tekkenin 1940'larda yıktı-

rılması sırasında söz konusu kabirler yi
ne Üsküdar'da yer alan Selimiye Tekkesi'
nin bahçesine nakledilmiştir. 
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Tam ad ı Himyanü'z-zad ila dari'l
me'ad 'dır. Mukaddimede hiç kimseyi tak
lit etmediğini belirten. kendi mezhebine 
aykırı birçok görüş ve rivayete de yer ve
ren müellifin birçok tefsirden, özellikle de 
Zemahşeri ve Beyzavi'nin eserlerinden 
faydalandığı ve son asırdaki önemli mez
hebi tefsirlerden biri kabul edilen eserini 
yazdığı anlaşılmaktadı r. 

Müellif her sürenin başında ayet sayı
sını. Mekkl yahut Medeni olduğunu belir
tir ve sürenin faziletine dair rivayetleri 
kaydeder. Genellikle burada Beyzavi'de 
olduğu gibi mevzG hadisiere yer verildiği 
görülmektedir. Eserde ayetterin lugat. 
nahiv ve belagat yönünden geniş açıkla-
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ması yapılır. Fıkıh konularını ihtiva eden 
ayetterin tefsirinde fakihler arasındaki ih
tilaflara ve kıraatle ilgili bilgilere geniş yer 
verilir. Müellifin ketarn meselelerinde çok 
defa İbazıyye'ye yakın düşüncelere sahip 
olan Mu'tezile'nin tesirinde kaldığı. bu 
arada İsrailiyat'ın etkisinden de kurtula
madığı görülmektedir. Özellikle Hz. Pey
gamber'in gazveterine dair geniş bilgi ve
rilen eserde ele alınan ayetterin pek ço
ğu İbazıyye mezhebinin doğruluğuna de
lil olarak kullanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'i mensup olduğu mez
hebin prensipleri çerçevesinde yorumla
ma gayreti içinde olan Ettafeyyiş. Mu'te
zile'den İbazıyye'ye geçen ve Allah'ın gö
rülmesinin kesinlikle mümkün olmadığı
nı ileri süren görüşten hareket ederek 
(e l-Bakara 2/ 55 ; en-Ni sa 4/ 1 53ı Ehl-i 
sünnet'in Allah'ın görülmesiyle ilgili dü
şüncesini reddetmektedir (ll, 42; V, ı 73). 
Müminlerin gaybe inanma, namaz kılma 
ve kendilerine rızık olarak verilen şeyler
den harcama özelliklerinin anlatıldığı Sa
kara sOresinin iki ve üçüncü ayetlerinin 
tefsirinde imanın tasdik, ikrar ve arnel
den meydana geldiği ileri sürülerek Ehl-i 
sünnet'in arneli imanın bir rüknü sayma
yan görüşü reddedilir (1. 200) . iman eden 
ve iyi işler yapanların içinden ırmaklar 
akan cennetlerde kalacaklarını müjdele
yen ayetin (ei-Bakara 2/25) tefsirinde de 
arnelin imanın vazgeçilmez bir cüzü oldu
ğu savunulur (1, 260-26 ı) . 

Büyük günah işleyenierin cehennem
de ebedi kalacakları yönündeki İbazıyye 
görüşüne sıkı sıkıya bağlı olan Ettafeyyiş. 
kötülük (seyyie) yapan ve suçları kendile
rini kuşatan kimselerin cehennemlik ol
duklarını ve orada ebedi kalacaklarını be
lirten ayeti (el-Bakara 2/8 I ı açıklarken 
seyyienin büyük günah olduğunu. bu tür 
suçları işleyen kişinin bu ayetin delaletiy
le ebediyen cehennemde kalacağın ı be
lirtir (ll , ı 40 ı. İman ettikten sonra büyük 
günah işleyenierin günahları kadar azap 
gördükten sonra cennete girecekleri şek

lindeki Ehl-i sünnet görüşüne karşı çıka
rak bu şekilde düşünenleri. kendilerine 
ancak belirli günlerde ateş isabet ettik
ten sonra kurtulacaklarını iddia eden ya
hudilere benzetir (ll , 228) . 

Gönüllerde gizlenen veya açıklanan şey

lerden dolayı Allah'ın insanları hesaba 
çekeceğini. bunlardan dilediğini affedip 
dilediğine azap edeceğini belirten ayetin 
tefsirinde (ei-Bakara 2/284) tövbe etme
den ölen kimselerin aiTedilmeyeceği üze
rinde ısrarla durulmakta ve Eş'aıiler'in, 

büyük günah işleyenierin tövbe etmeden 
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de Allah tarafından affedilmesinin caiz 
olduğu yolundaki görüşü reddedilmekte
dir (lll. 443) . Yine bütün müşriklerin cen
nete. bütün mürninterin de cehenneme 
gitmelerinin caiz olduğu şeklindeki Eş'a
rl düşüncesi de reddedilirken (IV. 240) 
tövbe eden asi müminin tövbesinin kabul 
edilmeyeceği tarzındaki bir görüşün de 
doğru olmadığı belirtilmektedir (XII. 72). 
Şefaatin sadece mürninler için olduğu. 
büyük günah işleyen ve tövbe etmeden 
ölenlerin bundan faydalanamayacağı kay
dedilerekşefaatle ilgili ayetler (mesela bk. 
ei-Bakara 2/48) bu açıdan değerlendirilir 
(ll . ı 7). 

Kulların fiilieri konusunda Ehl-i sün
net'e yaklaşan İbazl görüşüne uyularak 
insanların bütün fiilierinin Allah'ın irade
siyle ortaya çıktığı. kulun kendi fiilierini 
yaratamayacağı belirtilir. Müşriklerin put
lara tapmasını Allah'ın dilernesine bağla
yanayetin (ei-En'il. m 6/ 107) tefsirinde, 
eğer Allah dilernemiş olsaydı putperest
lerin şirk koşamayacakları ifade edilerek 
işlenen kötülüğün asinin iradesiyle birlik
te Allah'ın irade ve meşleti sonucu orta
ya çıktığı ve asla cebir bulunmadığı söy
lenir (VI. 68). Her şeyi Allah'ın yarattığını 
ifade eden ayetin (ez-Zümer 39/62) tef
sirinde de dünya ve ahirette bulunan her 
şey gibi iman. küfür. hayır ve şerrin de Al
lah tarafından yaratılmış olduğu kayde
dilir (XII. 77). 

Müteşabih ayetlerin manası ve keyfi
yeti Allah'a havale edilse bile zahiri mana 
ile yetinilmeyip bunların te'vil edilmesi 
gerektiğini ileri süren müellif, ilahiyat 
meselelerini ilgilendiren nasların te'vili
nin Allah'ın tavsifinin caiz olduğu şekilde 
yapılması gerektiğini özellikle vurgular 
(ll, 157). 

Ettafeyyiş. Şla'nın Hz. Ali'nin imameti 
hususunda ileri sürdüğü delilleri redde
derek (mesela bk. V, 376) tahkim* konu
sunda mezhebinin görüşlerine bağlılığını 
ortaya koyar. Karı- koca arasında geçim
siziikten endişe edildiği takdirde erkeğin 
ve kadının ailesinden birer hakem görev
tendirilerek aralarının bulunmasını tavsi
ye eden ayetin (en-N isa 4/35) tahkimin 
caiz olması konusunda delil teşkil etme
yeceğini. biri hak, diğeri bfıtıl üzere olup 
birbiriyle savaşan iki fırka arasında yapıl
ması gereken şeyin hakem tayin etmek 
değil batılı ortadan kaldırmak olduğunu 
ileri sürer ( IV, 478) . 

Tasawufi tefsirlere olumlu yaklaşan 
müellif. ayetterin zahirine aykırı zorlama
lar bulunmaması ve Arap diline uygun ol- . 
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ması kaydıyla bu nevi tefsirlerin kabul 
edilebileceğini belirtir. 

Günümüz İbazller'i tarafından önemli 
bir kaynak sayılan Himyanü 'z-zad, mü
ellifınin müteahhir olması sebebiyle mez
hebin ilk tefsir kaynaklarının özellikle
rini yansıtmamaktadır. Bununla birlikte 
eser bütünüyle ele alındığı takdirde İba
zıyye ' nin görüşlerini ortaya koyup bun
ların doğruluğunu ispat etmek amacıy
la yazılmış bir mezhep tefsiri olduğu orta
ya çıkmaktadır. Eserin iki ayrı baskısı bu
lunmaktadır (I-XII. Zenzlbar 1300-1 314, 
ı-xıv. 1350). 
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HiMYERİ, İbn Abdülmün'im 
(ı.S~f~f~<.)!f) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

b. Abdilmün'im es-Sanhad ei-Himyeri 
(ö. 727/1327 [?]) 

er· Rav:iü 7-mictar 
adlı eseriyle tanınan 
Mağribli coğrafyacı. 
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Fas'ın Sebte (Ceuta) şehrinde doğdu . 

E bO İshak ei-Gafiki ve İbnü'ş-Şat gibi ba
zı alimierin derslerine devam eden Him
yeri, özellikle Faslı alimler arasında Arap
ça'ya hakimiyetiyle dikkat çekiyordu. 
Onun hadis. kıraat. lugat, nahiv ve akli 
ilimler sahasında temayüz eden bir fakih, 
aynı zamanda noter gibi çalışarak kadı 
tarafından düzenlenen evrakı onayiayan 
bir kişi olduğu , zekasıyla ve satranç oyu
nundaki başarısıyla ün yaptığı rivayet 
edilmektedir. Sebte şehrinin ileri gelen
leri arasında yer almasından dolayı, Seb
te ahalisinin Nasrl hükümdarına bağlılı
ğını sunmak için Gırnata'ya (Granada) gön
derilen (705/1305) heyette hacası İbnü'ş
Şat ve Muhammed b. Ali es-Sebti ile bir
likte yer almıştır. Mezarı Sebte'deki Mak
beretülmenare'de bulunan Himyeri'nin 
ölüm tarihi hakkında farklı rivayetler var
dır. İbn Hacer ei-Askalani'nin 727 (1327) 
ve Lisanüddin İbnü'I-Hatib'in 749 (1348) 
yıllarını vermelerine karşılık Katib Çele
bi 900'de (1494) vefat ettiğini söylemek
tedir. Ancak Himyeri'nin er-Ravzü'l-mi'-

tar'da adlarını andığı hocalarının ölüm 
tarihlerinin Katib Çelebi'nin kaydettiği 
tarihten yaklaşık iki asır öneeye rastla
ması. kitaptan alıntı yapan bazı müellifle
rin yine bu tarihten çok önce vefat etmiş 
olmaları, ayrıca Himyeri'nin 705 (1305) 
yılında Gırnata'ya gönderilen bir heyette 
yer alması, Katib Çelebi'nin verdiği tari
hin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. 
er-Ravzü'l-mi'tar'ı neşreden İhsan Ab
bas eserin girişinde bu tartışmalara yer 
vermekte ve İbn Hacer'in kaydetti ği tari
hin en doğrusu olduğunu söylemektedir 
(neşredenin mukaddimesi. s. Y). İbn Ab
dülmün'im olarak da bilinen Himyeri doğ
ru sözlü, salih ve abid bir kişiydi; üstat 
ve hafız olarak tanınıyordu. 

Himyerl'nin. tam adı er-Ravzü'l-mi'
tar ii {ıaberi'l-aktdr olan eseri bir tarih
coğrafya ansiklopedisidir. Eserin Himye
ri nisbesiyle meşhur olan müellifinin adı 
hakkında farklı görüşler ileri sürülmekte
dir. İhsan Abbas. kitabın farklı zamanlar
da istinsah edilmiş nüshalarında müelli
fın adının madde başında yazıldığı şekilde 
kaydedildiğini söyler (neşreden in mukad
dimesi. s. Z). Bu konuda bir araştırma 
yapan Hamarneh ise eserin tamamının 
veya büyük bir kısmının E bO Abdullah 
Muhammed b. Abdülmün'im ei-Himyeri 
tarafından VII. (XIII.) yüzyılın sonunda ka
leme alındığını ve esere daha sonra X. 
(XVI.) yüzyılın başında onun ahfadından 
EbO Abdullah Muhammed b. Muham
med b. Muhammed ei-Himyeri'nin bazı 
küçük ilavelerde bulunduğunu. bundan 
dolayı bazı tarihçilerin kendisini er-Rav
zü '1-mi'tar'ın müellifi zannettiklerini, 
halbuki onu eserin müstensihi kabul et
menin daha doğru olacağını belirtir (FO, 
s. 79-90). Müellif eserin mukaddimesin
de. coğrafi bir özelliği olan veya tarihi 
olaylar açısından önem arzeden yerleri 
eserine aldığını söyler. Çok önemli topog
rafik bilgiler ihtiva eden kitapta yer isim
leri alfabetik sıraya göre verilmiş, bazan 
yer isimlerinin menşei de açıklanmıştır 
(mesela bk. "eş-Şam" md.). Ayrıca büyük 
şehirlerin yapısı ve özelliklerinden de bah
sedilmektedir (mesela bk. "Amid", "el-
15ostantlniyye" md.leri) . Kitabın hacmini 
büyütmemek için bazı önemli olayları kı
saltarak verdiğini söyleyen Himyerl, bir 
yerin bazan sadece ismini ve nerede ol
duğunu zikrederken bazan da ele aldığı 
yerin coğrafi özelliklerini anlattıktan son
ra bu yerin tarihi, buraya mensup meş
hur kişiler, onunla ilgili rivayetler. şiir ve 
efsanelere dair bilgi vermektedir. Müel
lifin haklarında bilgi verdiği yerleri gör-


