
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-
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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-



rayini ile yaptığı münazara ilim mu hitle
rinde bir hayli yankı uyandırmıştı. İbn Ha
mid'in o sıralarda Bağdat'a hakim olan 
Büveyhi hanedam ile de yakın ilişki için
de bulunması, Hanbeli mezhebinin diğer 
mezheplere göre daha canlı ve güçlü bir 
konumda olmasına katkı sağlamıştır. ida
recilerle olan münasebetine ve onlardan 
gördüğü ilgiye rağmen siyasi olaylar içe
risinde yer almamış, hatta saraydan ya
pılan i h san ve yardımları da ihtiyaç içinde 
bulunduğu halde kabul etmemiştir. Uzun 
bir ömür sürdüğü ve birçok defa hacca 
gittiği söylenen İbn Hamid, 403 (1012) 
yılında Mekke'den dönerken Vakısa denen 
yerde bedevilerin h ücumuna uğramış ve 
orada öldürülmüştür. 

Eserleri. İbn Hamid'in günümüze ula
şan Tehzibü'l-ecvibe (nşr. Subhl es-Sa
merrai, Beyrut I 988) adlı fıkha dair kita
bından başka kaynaklarda zikredilen Ki
tdbü'l-Cdmi' fi'l]tildfi'l-fukahd' ile ( 400 

cüz) Şerlw'I-ljıraki, Şer./:ıu Uşuli'd-din 
ve Uşulü '1-fıkh adlı eserleri de vardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hatib, Tarfl]u Bagdad, VII, 303; İbn Ebu va·
ıa. Tabakatü'l-fjanabile, ll, ı7ı-ı77; İbnü'I-Cev
zı. el-Munta?am, XV, 94; İbnü'I-Esir, Cami'u'l
uşul (nşr. Abdülmecid Selim- M. Hamid el-Fı
ki). XII, 222; a.mlf .. el-Kamil, VIII, 78; Zehebi. 
el-'İber, ll, 205; a.mlf .. A'lamu'n-nübela', XVII, 
203; İbn Kesir. el-Bidaye, Xl, 349; İbn Tağ
riberdi. en-Nücumü'z-zahire, IV, 232; Burha
neddin İbn Müflih, el-Makşadü 'l-erşed (nşr. Ab
durrahman b. Süleyman el-Useymln). Riyad 14ıo; 
ı990, 1, 3ı9-320; ibnü'l-imact. Şe;;;erat, III, 166-
ı67; Ebü'I-Yümn ei-Uieymi. el-Menhecü'l-af:ımed 
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld). Beyrut 1403/ 
ı983, ll, 98-lOı; Muhammed eş-Şatti. Mui]ta
şaru Tabakati'l-fjanabile, Dımaşk 1399, s. 26; 
Zirikli, el-A'lam (Fethullah). ll, 201; George 
Makdisi, " Ibn Aqil et la resurgence de !'Islam 
traditionaliste au Xl' siı~cle (V siecle de \'hegi
re)", Damascus (PIFD) ( 1963). s. 227-232; H. 
Laoust. "Ibn Hamid", EJ2 (ing.). III, 784; Muham
med Seydl. "İbn ı:ıamid", DMBİ, lll, 303. 

L 

~ AHMET YAMAN 

İBN HAMIS 
( ~,)!f ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Ömer b. M uhammed 

b. Ömerel-Himyeri 
el-Hacri er-Ruayni et-Tilimsani 

(ö. 708/1309) 

Endülüslü şair. 
_j 

6SO'de (1252) Cezayir'in Tilimsan şeh
rinde doğdu. Soyu. Yemen'deki Himyer 
kabilesinden Zu Ruayn lakabıyla anılan 
Hacr b. Yerim'e dayandığından Himyeri, 

Hacri, Ruayni nisbeleriyle de anılır. iyi bir 
eğitim gören İbn Hamis. 681 ( 1282) yılın
da Tilimsan Sultanı ı. Ebu Said Osman b. 
Yağmurasan el-Abdülvadi'nin özel katip
liği görevine tayin edildi. 688'de (1289) 
Tilimsan'dan geçen Belensiyeli (Valencia) 
seyyah Ebu Muhammed el-Abderi onun 
bu tarihte yoksulluk içinde bulunduğunu 
söyler. İbn Ham is. M erini Hükümdan Ebu 
Ya'küb Yusuf tarafından Tilimsan muha
sara edildiği sırada doğduğu şehirden 
ayrılarak Sebte'ye (Ceuta) gitti. Bu sırada 
Sebte. Ebu Tali b Abdullah b. Muhammed 
el-Azefi ve kardeşi Ebu Hatim tarafından 
yönetiliyordu. Burada kendisini hoca ola
rak kabul ettirmeye çalışan İbn Hamis gi
rişiminin sonuçsuz kalması üzerine Cezi
retülhadra'ya (Aigıkiras) gitti: daha sonra 
Maleka'ya (Ma laga) geçti. Gittiği her yer
de ders vererek ve zamanın büyüklerine 
kasideler yazarak geçimini sağlamaya ça
lıştı . Bu yıllarda Tilimsan'da. Gırnata (Gra
nada) Hükümdan lll. Muhammed'in veziri 
İbnü'l-Haki'm Muhammed b. Abdurrah
man ile tanıştı. Devrinin önemli bir şahsi
yeti, aynı zamanda alim ve ediplerin ha
misi olan vezir İbn Hamis'i Gırnata'ya da
vet etti (703/ 1304) Vezir için yazdığı ka
sideler sayesinde rahat bir hayata kavu
şan İbn Hamis 706'da (1306) bir ziyaret 
amacıyla Maleka'ya döndü, daha sonra el
M eriye'ye (Aimeria) gitti. Burada İbnü'l
Haki'm'e tabi kumandan Ebü'l-Hasan İbn 
Kümaşe'nin yakın ilgisine mazhar oldu. 
708 (1309) yılında lll. Muhammed'in kar
deşi Ebü'I-Cüyuş Nasr b. Muhammed Gır
nata'nın idaresini ele geçirdi. İbn Hamis 
bu sırada Vezir İbnü'l-Haki'm ile birlikte 
öldürüldü. 

İbn Hamis kaynaklarda filozof. hakim, 
astrolog, simyager. itikadi mezhepler 
arasındaki ayrılıklarda derin bilgi sahi
bi bir alim ve bir edebiyatçı olarak tanı
tılır. Ahmed b. Muhammed el -Makka
ri, Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim 
el-Hadrami'nin onun şiirlerini toplayarak 
ed-Dürrü'n-nefis ii şi 'ri İbn ljamis 

adıyla bir divan haline getirdiğini söyler. 
Ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. 
İbn Hatime, Meziyyetü 'l -Meriyye 'ald 
gayrihd mine'l-bilddi'l-Endelüsiyye 
adlı eserinde bu divanda yer alan şiir
lerin bir kısmının İbn Hamis'in Vezir İb
nü'l-Hakim hakkında yazdığı kasideler
den oluştuğunu bildirir. İbn Hamis'in şi
irlerinin birçoğu onun biyografisine yer 
veren Muhammed el-Abderi, İbnü'l-Ka
di. Makkari, Lisanüddin İbnü'l-Hatib ve 

İBN HAMIS 

Ebu Zekeriyya İbn Haldun'un kitapların
da dağınık halde bulunmaktadır. Bu şiir
ler, Abdülvehhab b. Mansur tarafından 
el-Müntel]abü'n-nefis min şi'ri İbn 
ljamis adıyla bir araya getirilmiştir (bk 
bi bl.) . Bu derlernede on altı kasideyer al
maktadır. 

İbn Hamis'in, genellikle uzun olan kasi
delerinde medih, hica. fahr gibi gelenek
sel şiir temalarını işlediği görülür. Tilim
san'da hüküm süren Zeyyaniler'i, seyyah 
İbn Rüşeyd'i ve özellikle hamisi Vezir İb
nü'I-Haki'm'i metheden şair. Tilimsan'da 
zalimce hüküm süren ve buradan ayrıl
masına sebep olan Yağmuriler'i de hic
vetmiştir. Onun şiirlerinde özel isimlere 
ve yer adiarına sık rastlandığı gibi Tilim
san'ın yerli kültürünün derin izleri ve et
kileri görülür. Eski Arap, i ran ve Yunan 
hikaye ve efsanelerinden. destanlardan 
esintiler, bazı tarihi olaylara telmihler 
göze çarpar. Üslup ve biçim bakımından 
Ebü'l-Ala el-Maarri'den etkilenen İbn Ha
mis çok sayıda nadir ve garib kelime kul
lanmış ve bu tür kelimeleri kullanmayı bir 
sanat ve belagat anlayışı olarak benim
semiştir. Bir beytinde, "Garlb ve nadir 
kelimelere alışmamış kimse belagatın 
tadına eremez" diyerek bu görüşünü 
açıkça ifade etmiştir. Onun bazı şiirleri
ni kelime hazinesi zengin olmayanların 
anlaması mümkün değildir. İbn Hamis 
sanatlı nesirle bazı edebi mektuplar da 
kaleme almıştır (ibnü'l-Hatlb. ll. 557-
562) 
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