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İBN HAMEVEYH, Fahreddin 
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( <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 



sultanlıkta gözü olmadığını ve görevi Tu
ran Şah'a bırakacağını söyleyerek onları 
ikna etti (Sı bt ibnü 'I-Cevzl, VIIlll. s. 776; 
Sübkl, VIII, 363-364). 

Haçlılar'ın Mansüre'yi ele geçirmesini 
önlemeye çalışan İbn Hameveyh, şehri sa
vunduğu sırada 4 Zilkade 647'de (8 Şubat 
1250) şehid düştü (Mekln. s. 159) ve cena
zesi Kahire'ye götürülerek orada toprağa 
verildi. Kaynaklarda akıllı, cesur. cömert 
ve emirlik vasıflarına sahip bir insan ola
rak tavsif edilir. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Hameveyh ei-Cüveynl 

(ö. 530/1135 -36) 

Mutasawıf, Eyyubiler döneminde 
önemli görevlerde bulunmuş 

bir sufi ve ulema ailesinin eecldL 
.J 

449'da ( 1 057) Nlşabur civarındaki Cü
veyn kasabasına bağlı Buhayrabad köyün
de doğdu. Tahsiline Cüveyn'de başladı. 
İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl'nin dersle
rine devam ederek ondan fıkıh ve us Ol-i 
fıkıh okudu. Hadiste de ileri bir seviyeye 
ulaştıktan sonra kendini ibadete verdi. 
Gençlik yıllarında Abdülkerlm ei-Kuşeyrl 
ile görüştüğü ve ondan istifade ettiği kay
dedilmektedir (Sem·anT, et-Ta/.'ıbfr. 11. 125-
126) .Abdullah-ı Herevl'ye(ö 48 1/ 1089) 
intisap ettiği rivayet edilmekteyse de bu 
uzak bir ihtimaldir (Said-i Neflsl, s. 4 ). E bO 
Ali ei-Farmedl ve Ebü'l-Hasan-ı B üst! gi-

bi süfilerin sohbetinde bulunan İbn Ha
meveyh, E bO Ali ei-Farmedl'den hırka giy
di. Birkaç defa hacca gitti. İrşad faaliye
tine başladıktan sonra çevresinde topla
nan müridierin sayısı gittikçe arttı. İbn 
Hameveyh ile görüşen Safedl, onun Sul
tan Sencer de dahil olmak üzere yüksek 
kademedeki devlet adamları nezdinde 
büyük itibarı olmasına rağmen onlardan 
gelen hediyeleri kabul etmediğini, ziraat 
yaparak geçimini sağladığın ı söyler (Sem
·anl, el-Ensab, 111 . 28). Buhayrabad'da in
şa ettirdiği zaviyesinde uzun yıllar irşad 
faaliyetini sürdüren İbn Hameveyh Nlşa
bur'da vefat etti. Cenazesi Buhayrabad'a 
nakledilerek burada toprağa verildi. Meş
hur süfi Aynülkudat ei-Hemedanl onun 
müridlerindendir. 

İbn Hameveyh yetiştirdiği önemli şah
siyetlerle İran. Suriye ve Mısır'da dini ve 
siyasi hayatta etkili olmuş nüfuzlu bir aile
nin ilk büyüğüdür. Bu sebeple aile "al -i 
İbn Hameveyh, Beni Hameviyye. evladü'ş
şeyh , evladü şeyhi'ş-şüyüh" gibi adlarla 
anılır. Ünlü süfi Sa'deddln-i Ham m üye de 
onun soyundandır (a ilen in önem li şahs i 

yet leri için bk. BENI HAMEVİYYE) Makrl
zl, ailenin atalarından Rezm isimli şahsın 
kisra Enüşirvan'ın kumandanlarından ol
duğunu kaydeder ( el-Jjıtat, ll. 33 ). 

Kaynaklarda İbn Hameveyh'in Leta'i
tü'l-e~han ii tefsiri'l-Kur'an ve Selve
tü 'Halibin adlı iki eseri. ayrıca kırk ha
dis ve tasawufa dair birer eseri olduğu 
kaydedilmektedir (SafedT, lll, 28) Katib 
Çelebi'nin ikinci eseri aynı aileden Sadred
din ei-Hameveyh'e nisbet etmesi (Keş
fü'?-?Unün, ll, 999) yanlıştır. Nasrullah 
Pürcevadl kaynaklarda zikı·edilen. ancak 
adı verilmeyen tasawufi eserinin son za
manlarda İran'da bulunduğunu söyler. 
Ma]famdtü 'ş-şCıfiyye adını taşıyan bu 
eser küçük bir risaledir (Zindegf, s. 12). 
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iBN HAMEVEYH, Taceddin 
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İBN HAMEVEYH, Tikeddin 
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Ebu Muhammed Tacüddin 
Abdullah (Abdüsselam) b. Ömer b. All 

b. Muhammed b. Hameviyye 
es-Serahs! ei-Cüveynl ed-Dımaşkı 

(ö . 642/1244) 

L 
Tarihçi, edip, şair ve mutasavvıf. 

.J 

14 Şewal566'da (20 Haziran 117 1; fark l ı 

ri vayet lere göre Muharrem 561 1 Kasım 
11651 veya 14 Şevva l 572 'de 115 Nisan 
ll 771) Dımaşk'ta doğdu. Eyyübller za
manında öneml i görevlerde bulunmuş 
Serahs asıllı bir süfi ve fukaha ailesi olan 
Beni Hameviyye'ye mensuptur. İlk Suriye 
şeyhüşşüyühu İmadüddin ömer b. Ali'nin 
soyundan gelmektedir. İlk tahsilini mem
leketinde yaptı; Fahrünnisa Şühde ei-Ka
tibe 'den ve Ebü'I-Kasım İbn Asakir'den 
hadis dinledi. Dımaşk'ta babası Ebü'I-Feth 
Ömer Şeyhüşşüyüh, amcası EbO Said Ab
dülvahid, Ebü'I-Meall Mes'Od en-NisabO
ri. EbO Ali Muhammed ei-Cewanl. Ebü'I
Ferec Yahya b. Muhammed es-Sekafi, Ebu 
Muhammed Abdurrahman ei-Hıraki, EbO 
Abdullah Muhammed b. Fencedeyhl gibi 
alimlerden ders aldı. Özellikle tarih ala
nındaki çalışmalarıyla ünlüdür. 

İbn Hameveyh 593 (1197) yılında Dı 
maşk'tan ayrıldı. Kudüs'teki mukaddes 
yerleri ziyaret ettikten sonra Mıs;r'a git
ti ve İskenderiye'den deniz yoluyla Mera
keş'e geçti. Mağrib'de kaldığı ilk yıl Mu
vahhidler'den Ya'küb el-MansOr'un yanın
da kabul gördü ve bu hükümdarın haya
tını ve dönemindeki olayları anlatan 'At
tü ·~-~eyl fi ' t-taril]. adlı eserini kaleme 
aldı. Ertesi yıl onun ölümü üzerine oğ lu 

Muhammed en-Nasır'ın himayesine girdi 
ve ülkede altı yıl daha kalarak çeşitli alim
lerden ders aldı. Görüşüp istifade ettiği 
alimierin en önde geleni Gırnata (Grana
da) Kadısı Hafız EbO Muhammed Abdul
lah b. Süleyman ei-Ensarl'dir. Ensarl ona 
597'de (1201) hadis dersleri verdi; Hafız 
E bO İshak İbn Kurkül'dan rivayette bu
lundu ve ayrıca Mağribli alimierin eser
lerinden bazı bölümler okuttu. İbn Hame
veyh'in buradaki hocaları arasında İbn 
Beşküval. İbn Hubeyş, İbn Hamld el-Mür
si en-Nahvl, EbO Yezld es-Süheyll, fakih 
İbn E bO Temlm ve Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Ca'fer ei-Hazred es-Sebtl de bulunmak
tadır. 600 (1204) yılında Mağrib'den ay
rılarak Mısır yoluyla tekrar Dımaşk'a dö
nen İbn Hameveyh 604'te (1208) hacca 
gitti. Ağabeyi Sadreddin İbn Hameveyh'in 
617 ( 1220) yılında ölümü üzerine şeyhüş-
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