
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. 
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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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