
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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239; R. S. Humphreys, From Saladin to the 
Mongols, Aibany 1977, s. 167,246,290, 293; 
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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). 

BiBLiYOGRAFYA : 

Sem'ani. el-Ensab, lll, 28, 431; IV, 259-260; 
a.mlf .. et-Taf:ıbir, ll, 125-126; ibnü 'I-Cevzi, el
Munt<J?am, X, 63; İbnü'l-Eslr, el-Kamil, XII, 211; 
Zehebl. A'lamü 'n-nübela' , XIX, 597; Safedl. 
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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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iBN HAMEVEYH, Taceddin 

şüyOh tayin edildi ve 6 (veya 15-16) Safer 
642 (14 (veya 23-24] Temmuz 1244) tari
hinde Dımaşk'ta vefatma kadar Sümey
satiyye Hankahı şeyhliği makamında kal
dı. Babünnasr denilen yerdeki sOfıler me
zarlığına defnedildi. Ebu Şame ei-Makdi
sl, kendisinin de katıldığı cenaze nama
zında çok büyük bir kalabalığın hazır bu
lunduğunu söyler ( Teracimü ricali 'l-~ar

neyni 's-sadis ve 's-sabi', s. 174). Fıkıh, ha
dis. tarih. edebiyat. tıp , geometri gibi bir
çok dal da ilim sahibi ve aynı zamanda iyi 
bir şair olan ibn Hameveyh'in müttaki, 
alçak gönüllü, vakur bir kişi olduğu kay
dedilmektedir. 

Eserleri. 1. 'Atfü'?;-?;eyl fi't-tô.ril]. Ya'
küb ei-Mansur'un hayatını ve dönemin
de meydana gelen olayları konu alan bu 
eserin (Makka r!, lll, ll 0: Hediyyetü'l-'ari
fin , ll. ı 02) herhangi bir nüshasına henüz 
rastlanmamıştır. ibn Hallikan'ın 668 yılı 
sonlarında (1270) Dımaşk'ta müellif hat
tıyla gördüğünü söylediği cüz ( Vefeyat, 
VII, 5) bu eser olmalıdır. 2. er-Ri.J:ıletü'l
M.agribiyye. Müellifin Mağrib'de kaldığı 
yıllar hakkındadır (Hediyyetü'l-'arifin, l, 

551 ). Ahmed b. Muhammed ei-Makkar'i'
nin pek çok nakilde bulunduğu eser, özel
likle Ya'küb ei-MansOr'un. 582'de (1186) 
Şam'dan gelerek Trablus'tan Tunus'a 
kadar savaş ateşi tutuşturan Eyyubl 
memlüklerinden Şerefeddin Karakuş ku
mandasındaki çoğunluğunu Oğuz Türk
leri'nin oluşturduğu askeri birliği Merakeş 
dışında bir yere iskan edip maaşa bağla
masıyla ilgili haberleri verdiği için tarihi 
değer taş ı r. Aynı zamanda 'Atfü'?; -?;eyl 
fi't-tô.ril] gibi yine Ya'küb el-MansOr'un 
hayatı ve kişiliği hakkında birinci derece
de bir kaynaktır. 3. es-Siyô.setü'l-mülCı

kiyye. ibn Hameveyh'in günümüze ula
şan tek eseri olup Eyyubl Hükümdan 1. ei
Melikü'I -Kamil Nasırüddin Muhammed 
adına kaleme alınmıştır. 895'te (1490) ll. 
Bayezid için istinsah edilen seksen yedi 
varaklık tek nüshası Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi 'nde kayıtlıdır (lll. Ahmed, 
nr. ı ı 16) 4. Kitô.bü Uşuli'l-eşyô. '. Muh
temelen felsefeye dair olan bu eserin se
kiz cilt olduğu kaydedilir (Makkarl. lll, ıoı: 
Hediyyetü '1-'arifin, ı. 46 ı) S. el-M.esô.lik 
ve'l-memô.lik. Adından bir coğrafya ki-

Taceddin ibn Hameveyh'in es-Siyasetü'l-mülükiyye adlı eserinin ilk iki sayfası CfSMK, lll. Ahmed, nr. 1116) 
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tabı olduğu anlaşı l maktadır (Makkarl. 
ııı . 110) 6. el-Emô.li. Müellifin manzum
mensur edebi parçalarını ihtiva etmek
tedir (a.g.e. , a.y.). 7. et-Tel]ô.ric. Muhte
melen hadis tahrlclerinden ibaret olan bir 
cüzdür (a.g.e., a.y.; ibnü'l-imad, V. 214) . 
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İBN liAMİD 
(...\.cı!> w-ıt) 

Ebu Abdiilah Hasen b. Hamid 
b. All el-Verrak el-Bağdadl 

(ö. 403/1012) 

Hanbeli fakihi . 
_j 

Bağdat'ta doğdu ve burada yetişti. EbO 
Bekir en-Neccad, Gulamü'I-Hallal, EbO 
Bekir ibn Malik ei-KatTI, Ebu Ali ibnü's
Saw3f ve Ahmed b. Ca'fer ei-Hutteli gibi 
dönemin önde gelen alimlerinden ders 
aldı. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ebu 
Tahir ibnü'I-Kattan, Ebu is hak ei-Berme
kl. EbO Bekir er-Rüşnanl, Ebu Abdullah 
ibnü'I-Fukal, EbO Bekir ibnü'I-Hayyat Ha
san b. Ali ei-Ahvazl ve ölümünden sonra 
onun yerine ders ve fetva veren tanınmış 
Hanbeli hukukçusu Ebu Ya'la ei-Ferra bu
lunmaktadır. 

Geçimini bilhassa Kur'an-ı Kerim istin
sahı ile sağladığı için "Verrak" lakabıyla 
anılan ibn Hamid zühd ve takvası ile te
mayüz etmiş ve Bağdat halkı üzerinde 
nüfuz ve itibar kazanmıştı. Döneminde 
cereyan eden ilmi tartışmalara aktif şe
kilde katılmış. Halife Kadir-Billah'ın hu
zurunda Şafii alimi EbO Hamid el-isfe-


