
İbn Hamdls üzerine çalışan ilk şarkiyat
çı Michele Arnari şairin Sicilya hakkında 
söylediği S89 beyitten oluşan eş-Şı]fılliy
yat'ı yayımlamış { Leipzig ı 857). bu şiirler 
İtalyanca'ya da çevrilmiştir {Tu ri n ı 88 ı
ı 882) . Şairin divanı ilk olarak Arnari'nin 
öğrencisi Celestino Schiaparelli tarafından 
neşredilmiştir {Roma ı 897) . Bu neşirde 
6089 beyitten meydana gelen360 şiir bu
lunmaktadır. İhsan Abbas divanı Vatikan 
n üshasını {n r. 44 7) esas alarak yeniden ya
yımlamış ve Schiaparelli'nin neşrinde yer 
almayan 200'den fazla beyit eklemiştir. 

İbn Hamdls'in birçok şiiri çeşitli Batı 
dillerine tercüme edilmiş { Ef2 1 i ng. l . ı ı ı . 

78 3). hayatı ve şiirleri hakkında müstakil 
çalışmalar yapılmıştır. Abdülmuğnl el
Minşi.lvl ile Mustafa es-Sekka'nın Terce
me tü İbn Jjamdis eş-Şı]fılli'si {Kahire 
ı 347). FrancescoGabrieli 'nin İbn Jjam
dis'i {M aza ra ı 948). Zeynelabidln es-Se
nüsl'nin el-Vataniyye fi'l-edebi 'l-'Ara
bi ve Divanü İbn Jjamdis ile (Tunus 
I 952) 'Abdülcebbdr İbn Jjamdis (Tu 
nu s ı 983) adlı çalışmaları, Sa'd İsmail 
Şelebl'nin İbn Jjamdis eş-Şı]fılli'siyle 
{Kahire. ts ) İbn Jjamdis eş-Ş*ılli şa<.i
r en'i (Kahire 1406/ 1986)ve Muhyiddin 
Harlfin İbn Jjamdis eş-Ş*ılli'si (Tunus 
ı 989) bunlar arasında sayılabilir. 
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İBNHAMDÜN 
( w~.M>- w-1' ) 

Ebü'I-Meal1 Bahaüddin Kafi'l-küfat 
Muhammed b. ei-Hasen b. Muhammed 

b. Ali b. Hamdem ei-Bağdadi 
{ö . 562/ 1167) 

et-Te?kiretü'l-Jfamduniyye adlı 
eseriyle tanınan edip, 

şair ve tarihçi. 
_j 

Receb 49S 'te (Mayıs 11 02) Bağdat'ta 
doğdu ve burada yetişti. Yaküt, ailesinin 
Seyfüddevle b. Hamdan b. HamdOn'un 
soyundan geldiğini ve Beni Tağlib 'e men
sup olduğunu söyler (Mu'cemü 'l-üdeba', 
IX, 185). Birçokedip ve yöneticiyetiştiren 
ailenin tanınmış simaları arasında İ bn 
Hamdün'un babası f ilozof ve şeyhülküt
tab EbO Sa'd Hasan b. Muhammed b. Ali 
b. HamdOn, kardeşleri Ebü'n-Nasr Gar
süddevle Muhammed ve Ebü 'I-Muzaffer 
ile oğlu Ebu Sa'd Taceddin Hasan anıla
bilir. İbn HamdOn, Ebü'I - Kasım İsmail b. 
Fazi ei-Cürcanl ve diğer bazı alimlerden 
hadis dinledi. Önce Abbas! Halifesi Muk
tefı- Liemrillah 'ın zamanında {1 ı 36- ı ı 60) 
sahibü dlvanı arz olarak görev yaptı, ne
dimi olduğu Müstencid- Billah devrinde 
de (ı ı 60- ı ı 70) sahibü dlvani'z-zimam ola
rak hizmet etti. Bu görevi sırasında halife 
tarafından kendisine "Kafi'l-küfat" laka
bı verildi ve et-Te?;kiretü'l-Jjamdilniyye 
adlı eserini yazdı. Fakat Halife Müstencid 
bu kitapta yer alan bazı hikayelerden ha
berdar olunca içinde kendisini aşağılayıcı 
nitelikte bir şeyler olacağı vehmine kapıl
dı ve İbn HamdOn'u görevinden aziederek 
hapsettirdi. 11 Zilkade S62' de (29 Ağustos 
1167) hapishanede ölen İbn Hamdün, 
Bağdat'ta Mekabir-i Kureyş'te (bugünkü 
Kazımeyn) İmam Muhammed ei-Cevad 
ve İmam Musa el-Kazım 'ın kabirieri yanı
na gömüldü (İbn Halli kan. IV. 382) 

İ bn Ham dün'un bilinen tek eseri et
Te?;kiretü 'l-Jjamdilniyye adını taşımak

tadır. İbn Hallikan. et-Te?;kire fi's-siyase 
v e '1-adabi'l-melikiyye, Jj avadişü 's-si
nin olarak da anılan eseri "tarih, edebi
yat, fıkra ve şiir ihtiva eden en güzel ki
tap" olarak tanıtır ve daha sonraki müel
liflerin böyle bir eser yazamactıklarını söy
ler. Genellikle filoloji ve tarihe dair bir an
toloji niteliğinde olan eser yine İbn Halli
kan'ın ifadesine göre halk arasında da 
şöhret kazanmıştır (a.g.e., IV. 380) . et
Te?;kiretü '1-Jjamdilniyye'de dini öğüt
ler, meliklerin ve vezirlerin takip edecek
leri siyaset. ahlak, fıkralar, meliklere. re
islere, çocuk ve kadınlara mersiyeler ve 
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taziyeler, hicivler. tasvirler, gazeller ve 
hutbelerden çeşitli örnekler, atasözler i. 
Araplar'a ait haberler ve adetler, fal. ke
hanet, şii r san atları, şairleri n ve yazarla
rın , ahmakların ve cahillerin fıkraları gibi 
konulara yer verilmiştir. Elli bab üzerine 
düzenlenen ve on iki cilt olduğu belirti
len eserin (Kütübl, lll , 323; Sa fedl, ı ı. 35 7) 
yazma nüshaları çeşitli kütüphanelerde 
(ibn HamdOn . neş rede nin gi riş i , ı. 14- 1 7; 
Brockelmann , GAL, 1, 333; Suppl., 1, 493) 
dağınık şekilde bulunmaktadı r. Eserin 
ikinci babı es-Siyase v e 'l-adabü'l-me
liki yye başlı ğıyla özet halinde müstakil 
olarak neşredilmiş (Kah i re ı 345 ). şarap
la ilgili 44. bab ı Hilal Nacl tarafından 
yayımlanmışt ı r (e l-Mevrid, V/4 !Bağdat 

19761. s. 123- 168). Önce 1 ve ll. ciltlerin i 
tahkik ederek yayımiayan İhsan Abbas 
(ı -ll . Beyru t ı 98 3- ı 984). daha sonra Be
kir Abbas ile birlikte eseri son cildi fihrist 
olmak üzere on cilt halinde neşretmiştir 
(Beyrut 1996). et-Te?;kire tü'l-Jjamdilniy
ye 'nin bu neşrinde 49 ve SO. bölümler 
bulunmamaktadır. Hz. Adem'den SS3 
( 1158) yılına kadar gelen tarihin bir özeti 
olan 49. bölümün 447-SS3 {10S5-1158) 
yılları arasındaki kısmı doğrudan doğruya 

Irak ve Horasan'daki Selçuklu devri Türk 
tarihini ve bilhassa Abbasi-Selçuklu mü
nasebetlerini ilgilendirmektedir. İsmet 
Kayaoğlu hazırladığı doktora tezinde bu 
kısmı tahkik etmiştir (Kitab al-Tadhkira 
d'lbn Hamdün, edition critique du tome 
XII: La parti e d'histoire 447-553 H./1 055-
1158, Paris ı 970) Bu bölüm ün yazma nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si 'nde mevcuttur (lll. Ahmed, nr. 2948). 
Aynı yerde ( nr. 298 I) bu cildin Jj avadi
ş ü 's-sinin adıyla kayıtlı eksik bir nüsha
sı daha bulunmaktadır (Karatay, III. 344-
345) . Dua kısmını ihtiva eden SO. bab ise 
henüz yayımlanmamıştır. Muhammed 
Nasr Mühenna. eserin et-Te?;kire tü'l 
Jjamdilniyye başlı klı ikinci babını özet 
halinde neşretmiştir (A nnales islamolo
giques, sy. 2 I 1 Kah i re I 985 ı. s. 3- I 5) . Ese
ri ayrıca İbn ManzOr Mu]Jtaşarü 't-Te ?;
kireti 'l-Jjamdilniyye (veya el-Müntel].ab 
ve 'l-mul].tar mine'n-nevadir ve'l-al].bar, 
n ş r. Abdürraz ık Hüseyin, ts .. bs. yeri yok) 
ve Mahmud b. Yahya b. Salim b. Receb 
eş-Şeybanl de Münte]Jabü '1-füniln min 
Te?;kireti İbn Jjamdiln adıyla ihtisar 
etmiştir (Süleymaniye Ktp .. Carullah Efen
di, nr. 1649) . İbn Hamdün'un şiirlerinin 
bir kısmı İbn Hallikan'ın Vefeyatü'l
a'yan'ında ve İmadüddin ei-İsfahanl'nin 
Ijaridetü'l-]faşr adlı eserinde yer almak
tadır (bk. bibl). 
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[il İNci KOÇAK 

ı 
İBN HAMEVEYH, Fahreddin 

ı 

( <l.ı}A> W'!' 0-!.:>.ıı_p.s ) 

Ebü'l-Mehasin Fahrüddin Yusuf 
b. M uhammed b . Ömer el-Cüveyni 

(ö . 647/ 1250) 

Eyyubi devlet adamı 

ve kumandanı. 
L _j 

580 (1 184) veya 582'de (1186) Dımaşk'
ta doğdu . İli m ve siyasetle uğraşan Ben! 
Hameviyye ailesine mensup olup Şeyhüş
şüyuh Sadreddin Muhammed'in oğludur; 
es-Sahibü'l-Keb!r ve Melikü"I-ümera un
vanlarıyla tanınır. Babası ile Şeyh MansOr 
b. Ebü'l-Hasan et-Taber! ve Muhammed 
Yusuf el-Gaznev!'den hadis ve diğer din! 
ilimleri okudu; yakınlarının teşvikiyle iyi 
bir di l ve edebiyat uzmanı oldu . Ancak 
daha sonra ilim ve edebiyatla uğraşma
yı bırakarak ailesinin diğer fertleri gibi 
saraya intisap etti ve aynı zamanda süt 
kardeşi olan el-Melikü'l-Kamil'in nedim
liğ ine ve ordu başkumandanlığına kadar 
yükseldi. 

Fahreddin İbn Hameveyh'in ilk siyası 
görevi. 614'te ( 1217 -18) Sultan el-Meli
kü'l-Kamil tarafından Abbasl Halifesi Na
sır- Lid!ni llah'a elçi olarak gönderilmesidir 
(İbn Nazif, s. 73, 75) 617'de (1220). Haç
lılar ' a karşı iş birliği imkanları aramak 
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amacıyla Sincar'da bulunan el-Melikü'l
Kamil'in kardeşi el-Cez!re hakimi el-Me
likü'l-Eşref Muzafferüddin Musa'ya gön
derilmiş. ancak başarılı olamamıştır (İbn 
Vas ıl. IV, 77). Daha sonra yine el-Melikü'l
Kamil tarafından , Celaleddin Harizmşah'a 
meyleden kardeşi Dımaşk hakimi el-Meli
kü'l-Muazzam Ysa'ya karşı Sicilya-Alman
ya imparatoru ll. Friedrich'le bir anlaşma 
yapmak üzere görevlendirilmiştir. Alman
lar'Ia, kendilerine verilen bazı limanlar ve 
Kudüs şehri karşılığında bir antlaşma im
zalayan İbn Hameveyh. imparatorun Ak
ka'ya gelişinden sonra antlaşmayı şahsen 
yürürlüğe koymuş (626/ 1229) ve onunla 
dostluk kurarak mektuplaşmış . çeşitli ko
nularda görüş alışverişinde bulunmuştur 
(İbn Nazif, s. 176; İbn Vas ıl, IV, 206, 242, 
25 1; Mekln, s. 138) . 

el-Melikü'l-Kamil. kardeşi el-Melikü'l
Muazzam Ysa'nın vefatından sonra Dı
maşk'ta hüküm süren yeğeni el-Melikü'n
Nas ır DavOd'un üzerine yürüdüğünde 
(625/1228) yerine naib olarak veliaht seç
tiği büyük oğlu el-Melikü's-Salih EyyOb'u 
bırakmış ve Fahreddin İbn Hameveyh'i de 
ona hazineden sorumlu yardımcı tayin 
etmişti. Ancak İbn Hameveyh, bir süre 
sonra el-Melikü's-Salih ile aniaşamayarak 
Dımaşk'a Sultan el-Melikü'I-Kamil'in ya
nına gitti. Bu arada Dımaşk' ı yeğeninden 

alan el-Melikü'I-Kamil burayı Harran, Ur
fa, Suruç, Re'sül'ayn ve Rakka karşılığın
da kardeşi el-Melikü'l - Eşref Muzafferüd
din Musa'ya verdi ve ibn Hameveyh'i böl
geyi el-Melikü'l-Eşref Musa'nın naiblerin
den teslim alması için Harran'a gönderdi 
(Mekln. s. 138; ibn Nazif, s. 176. 178). İbn 
Hameveyh daha sonra da Yemen ve Hi
caz' da hüküm süren el-Melikü'l-Kamil'in 
oğlu Atsız lakabıyla meşhur el-Melikü'l
Mes'Od Selahaddin Yusuf'un ölümünün 
( 626/ 1229) ardından Hicaz' ı ele geçiren 
Atsız'ın naibi Nureddin Ömer b. Ali b. Re
sOl' ün üzerine gönderildi (629/1232) ve 
bölgeyi kısa bir süre için de olsa tekrar 
kontrol altına aldı (İbn Nazif, s. 235) 

İbn Hameveyh'in EyyObıtarihindeki asıl 
rolü, 635'te (1238) ölen el-Melikü'I-Ka
mil'in yerine oğlu el-Melikü'I-Adil'in geti
rilmesini ve onun Dımaşk'taki naibliğine 
el-Melikü'l-Cevad'ın tayin edilmesini sağ
Iamasıyla başlar (İbn Vasıl, V, 198). İbn Ha
meveyh, el-Melikü'I-Adil'in kısa süren sal
tanat döneminin başlarında emlrü'I-üme
ra sıfatıyla nüfuz! u bir şahsiyet olarak öne 
çıkmış. diğer emirler ona açıkça muhale
fette bulunmaktan çekinmişlerdir. el-Me
likü'l-Kamil'in ölümünden kısa bir süre 
sonra büyük oğlu ve veliahtı el-Melikü's-

Salih'in Dımaşk'ı el-Melikü'I-Cevad'ın elin
den alması üzerine daha önce burayı Ke
rek ve yöresi karşılığında el-Melikü'l-Ka
mil'e veren el-Melikü'n-Nasır DavOd Mı
sır'a gelerek el-Melikü'I-Adil ile ağabeyi 
el-Melikü's-Salih EyyOb'un aleyhinde an
laştı. Bu sırada el-Melikü'I-Adil'in davra
nışlarından memnun olmayan İbn Hame
veyh ve diğer emirler Nablus'ta bulunan 
el-Melikü's-Salih'i Mısır'a gelmeye teşvik 
ediyorlardı. Bu durumu haber alan el-Me
likü'I-Adil, İbn Hameveyh'i tutukiatarak 
Kal'atülcebel'de hapse attırdı (636/1239). 
Aynı yıl tahtı el-Melikü'I-Adil'den alan el
Melikü's-Salih onu serbest bıraktıysa da 
Beni Hameviyye ailesinin lideri olarak nü
fuzunun daha fazla artmasından çekin
diği için evinde göz hapsine aldı (İbn Va
s ıl, V, 276). Ancak 643 (1245-46) yılında 
kardeşi vezir ve başkumandan Mulnüd
din İbn Hameveyh vefat edince hem Ey
yObl emlrlerine, hem de bölgedeki Haçlı
lar'a karşı verdiği mücadelede kendisin
den yararlanmak için onu başkumandan
lığa getirdi (Mekln, s. 150) İbn Hameveyh, 
el-Melikü's-Salih döneminde başkuman
dan sıfatıyla pek çok seferi yönetti. Bu 
göreve tayin edildiği yıl önce el-Melikü'n
Nasır DavOd ile müttefiki Harizmliler'i ye
nerek Belka'yı ele geçirdi; ardından sığın
dıkları Kerek'i kuşatıp el-Melikü'n-Nasır 
DavOd'u Harizmliler'i kendisine teslim et
meye mecbur bıraktı (İbn Vas ıl. V, 363; Me
kin , s. 157). Ertesi yıl Taberiye'yi Haçlılar' 

dan geri aldı ve surlarını yıktırdı; fakat 
bundan sonra Busra'yı muhasara ettiyse 
de hastalandığı için Kahire'ye dönmek zo
runda kaldı (İbn Vas ıl, V, 215; Mekln, s. 
145) 646'da (1248) Humus'a ve 647'de 
IX. Louis kumandasında Mısır'a saldıran 
Haçlılar'a karşı büyük bir mücadele ver
di; ancak bu arada hücumlarına daha faz
la direnemeyerek Mansüre'ye çekilirken 
Dimyat' ı boşaltıp onlara bırakmak gibi 
büyük bir hata yaptı. 

Sultan el-Melikü's-Salih'in vefatının (647/ 
1249) ardından Türk asıllı eşi Şecerüddür. 
Mısır ordusu başkumandanı İbn Hame
veyh ve .emlrlerden Cemaleddin Tavaşı bir 
araya gelerek ı-iaçlı tehlikesinin olduğu bu 
sırada sultanın ölümünü gizlerneye karar 
verdiler. Sultanın oğlu Turan Şah Hasan
keyf'ten (Hısnıkeyfa) çağrıldı (İzzeddin el
Aska lanl, s. 380) . Ancak sultanı n ölüm ha
beri askerler arasında duyulmuştu. Bu 
esnada yönetim Şecerüddür ve ibn Ha
meveyh'in elinde idi (Mekln , s. 159) İbn 
Hamaveyh'in sultan gibi davranması 
Memlük emirler ini kızdırıyordu. Kendisi
ne karşı bir hareket başlatmaları üzerine 


