
HiMYANü'z-ZAD 

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. 

_j 

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-



mediği ve bu bilgileri daha önce yazılan 
kaynaklardan naklettiği anlaşılmaktadır. 

Yine Himyeri'nin Sebte'de yaşamasına 
rağmen bu şehir! e ilgili verdiği bilgiler ta
mamen idrisi'nin Nüzhetü'1-müşta~·ın
dan ve müellifi meçhul e1-İstibşdr adlı 
eserden nakledilmiştir. Eserin kaynakla
rı genelde şunlardır: İdrisi, Nüzhetü'1-
müştd~; EbQ Ubeyd ei-Bekri, e1-Mesd-
1ik ve'1-memd1ik ile Mu'cemü me'sta'
cem; e1-İstibşdr ii 'aca'ibi'1-emşdr. Bu 
eserlerden sonra coğrafya kaynakları ara
sında İbn Cübeyr'in er-RiJ:ı1e'si başta ge
lir. Müellif dalaylı şekilde Ya'kübi'den de 
faydalanmıştır. Tarihle ilgili konularda is
tifade ettiği kaynaklar ise daha çok Sire
tü İbn İsl:ıfı~. Siretü İbn Hişdm, FütU
J:ıu'1-bü1ddn (Belazürl), Taberi'nin Td
ri]]'i , FütUJ:ıu'ş-Şdm (Muhammed b. Ab
dullah el-Ezd'f el-Basri) ve Kitdbü'1-Me
gazi'dir (ibn Hubeyş). Faydalandığı diğer 
birçok eseri ise zikretmemiştir. Himye
ri'den istifade edenlerin başında Kalka
şendi gelir; Kalkaşendi, ŞubJ:ıu'1-a'şd' 

nın Ortadoğu İslam alemiyle ilgili kısım
larını tamamen er-Ravzü '1-mi'tfır'dan 
almıştır. Öte yandan NefJ:ıu't-tib müelli
fi Makkari eserden tarih, İbn Abdüsselam 
ed-Der'i de seyahatname alanında fayda
lanmışlardır. Bunların dışında daha bir
çok müellif er-Ravzü'1-mi'tfır'dan istifa
de etmiş ve eserin adını vermiştir. Bu ara
da Makrizi'nin Ceni'1-ezhdr mine'r-rav
zi'l-mi'tfır adlı eserinin de onun bir özeti 
olduğu düşünülmüşse de (Levi- Proven
çal. s. X IV) sonradan yapılan inceleme
lerde kitabın idrisi'nin Nüzhetü'l-müş
td~'ından özetlendiği anlaşılmıştır. Özel
likle Kuzey Afrika ülkelerinde çok tutulan 
er -Ravzü '1-mi'tfır'dan yapılan alıntılar, 

Himyeri'nin ve eserinin ilim aleminde gü
venilir bir kaynak olarak kabul edildiğini 
göstermektedir (Krachkovski, ı. 450). 

er-Ravzü '1-mi'tdr'ın mevcudiyetinden 
ilk defa bahseden Kat ib Çelebi Keşfü '~

~unun'da eseri er-Ravzü'l-mi' tfır ii al] 
bdri'l-a~tdr adıyla kaydeder(!, 920). An
cak Keşfü'~-~unun'un Flügel neşrinde 
(lll, 490-491) eser önce Ravzü'1-mi'tfır ii 
a]]bdri'l-a~tfır, sonra da er-Ravzü '1-mi'
tfır ii ]]aberi'l-a~tfır olarak peşpeşe iki 
defa verilmekte ve Himyeri'nin dedesinin 
adı ilkinde Muhammed olarak kaydedil
mektedir. Yazma nüshalarından biri Nu
ruosmaniye Küt üphanesi'nde (m 44) bu
lunan eseri (er-Ravzü 'l-mftar {i ?ikri 'l-mü
dün ve'l-a~tar) ilkdefa kısmen neşrede
rek ilim alemine tanıtan alim E. Levi-Pro
vençal'dir. Levi-Provençal önce İ beri k ya
rımadası ile Güney Fransa'yı ( Şı{atü Cezi-
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reti ' l-Endelüs, müntel]abe min Kitabi'r
Ravzi'l-mftar {ll]aberi'l-a~tar; Kahire 1937: 

Arapça metin ve Fransızca tercümesiyle 
birlikte La peninsule iberique au moyen 
age d'apres le Ki tab ar-Rawçl al-mi' tar fi 
l]abar al-a~tar d 'Ibn 'Abd al-mun'im al

Himyari, Leiden 1938 ~ Frankfurt 1414/ 

I 993). sonra da Girit'i (Arapça metin ve 
Fr. tercümesiyle birlikte "Une desetiption 
arabe inedite de la Crete", Studi orientalis

tici in onore G. Levi Della Vida, ll !Roma 
ı 956]. s. 49-57). Ch_ Pellat Basra'yı ("Do
cuments et notices. Extraits d'une notice 
inedite sur Basra", Arabica, 112 1 I 954]. s. 
213-215). Umbert o Rizzitano İtalya ve 
adalarını ("Münteb.abat min Kitabi'r-Rav
zi'l-mnar fi b.aberi'l-alqar li-ibn 'Abdi'l
mun'im el-Ijimyeri, b.aşşa bi'l-cüzür ve'l
bil5a'i'l-İtaliyye", Mecelletü Külliyyeti'l
adab, XVIIlll IKahire 1956]. s. 129-182). 

T. Lewicki özellikle Avrupa'nın doğu, orta 
ve güney kesimlerini , Beraga (Prag) ve 
bir Polanya şehri olan Mişka'yı (Mieszko) , 
("Braga et Mista d'apres une source ara
be inedite" , FO, 112 1 I 960]. s. 332-336). A_ 
Malecka Doğu Afrika'nın sahil kesimle
riyle bölgedeki bazı yerleri ("La côte ori
entale de l'Afrique au moyen age d'apres 
le Kitab ar-Rawçl al-mi't;ar de al-I:Iimyart 
(XVe s.)", a.e., IV 1 I 964]. s. 33 I -339), S. Ha
marneh Şam' ı (Dımaşk) ve arkasından 
Kudüs'ü ("The Description of Damascus 
in the ar-Rawçl al-Mi'tar by al-Ijimyari", 
a.e., IX 1 I 968]. s. 275-290, "An Unpublis
hed Desetiption of Jerusalem in the Midd
le Ages", a.e. , Xl 1 I 970]. s. I 45- I 56) t a
n ıtan bölümleri yayımlamış, son olarak 
da İhsan Abbas geniş kapsamlı bir giriş
le birlikte eserin tamamını neşretmiştir 

( Beyrut 1975) . 

HiMYERT, Seyyid 
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