
Tunus'ta Muhammed ez-ZeytQne et-TQ
nisl'den ilim tahsil etti. 1130'da ( 1718) 
hacca gitti. 1156 (1743) yılında tekrar 
Mağrib 'i dolaştı. 1161'de (1748) Mısır'ın 
Reşld şehrine, oradan ikinci defa hacca 
gitti. Medine'de bir süre i karnet ederek 
eser yazmakla meşgul oldu. Cezayir ' e 
döndükten sonra da eser yazmayı sürdü
ren İbn Harnmadüş 1195'te (1781) vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Lisô.nü '1-ma]:rö.1 fi'n-nebe'i 

'ani'1-J:ıaseb ve'n-neseb ve'1-ô.1 (Rif:ıle). 
İbn HammadQş'un seyahatlerini hatırat 
ve günlük şeklinde anlattığı eser müelli
fin Mağrib'e gittiği 1156'da (1743) baş
lar. Eserin bu tarihten önceki dönemlere 
ait kısmı günümüze ulaşmamıştır. Sade 
bir dille yazılmış olan eser XVIII. yüzyıl Ce
zayir, Tunus ve Mağrib tarihi açısından 
önemlidir. Osmanlı yönetimine bağlı pa
şaların durumu, Danimarka Sulh u ( 1159/ 
1746). ulema, Türkler ve Acemler hakkın
da malumatla nesep bilgilerinin yanı sıra 
Cezayir ve Mağrib'deki adet ve gelenek
ler hakkında orijinal bilgiler ihtiva eden 
eser Ebü ' I-Kasım Sa'dullah tarafından 
neşredilmiştir (Cezayir 1983) Z. Keşfü'r
rumuz ii beyani a'şô.b . Alfabetik olarak 
düzenlenmiş bi r tıp sözlüğü olup 987 
madde içerir. İbn HammadQş'un Medine'
de iken yazdığı eser tıbba dair dört ciltlik 
el-Cevherü '1-meknun min baJ:ıri'1-l:rö.
nı1n'unun son cildidir. Eserin diğer ciltle
ri günümüze ulaşmamıştır. Eserde ilaç
ların nitelikleri ve tasnifi, bitki adlarıyla 
sağlığa yararlı diğer maddeler hakkında 
bilgi verilmiş, bitkilerin mahalli lehçeler
deki adları da yazılmıştır. Müellif İbn Si
na, DavQd ei-Antal<i, İbnü'I-Baytar ei-An
tal<i ve eski Yunanlı hekimlerin eserlerin
den de faydalanmıştır. Lucien le Clerck'ın 
Fransızca'ya tercüme ettiği eserin (Kac
hef er-Romoz, un traite de matiı~re medl

eale arabe d 'Abderrazzaq ed-Djezciry, Pa

ris 1874) metni daha sonra Ahmed b. Mu
radi et-Türki tarafından yayımlanmıştır 
(Cezayir 1903) G. Colin eser ve müellif 
üzerine Cezayir Üniversitesi'nde bir dok
tora tezi hazırlamıştır (A etudie la mede

cine d 'Ibn Hamado.s dans se these: Ab

derrazzaq el-Jezairi: Un medecin arabe du 

XII' siecle del'hegire, Montpeller 1905). 
3. Ta'dilü'1-mizô.c bi-sebebi ]:ravô.nini'1-

'ilô.c . Cinsel hastalıkların tedavisine dair
dir (Ebü'I-Kasım Sa'dullah, Tarfl]u'l-Ce

za'iri 'ş-şekafi, ll, 451; ayrıca müellifin yaz
ma halindeki küçük risaleleri için bk. a.g.e., 
ll , 443-444;a mlf., Ebf:ıaş ve ara' fi taril]i'l

Ceza'ir, ı. 226-227). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ta'rifü'l-Ceza'ir, Cezayir 1907, ll, 471; Mu
hammed Davüd. Tarf/Ju Tttvan, Tıtvan 1962, 
111/1 , s . 148- 152; Ebü'I-Kasım Sa'dullah , Tari
i)u ' 1-Ceza'iri'ş-şeka{i, Cezayir 1401/1981, ll, 
438-451; a.mlf., Eb/:ıaş ve ara' fi tarii)i'l-Ce
za'ir; Beyrut 1990, 1, 221-241; a.mlf .. "Abdür
rezzal). b. Harnmadüş ei-Ceza'ir1 ve ri])letühCı 
Lisanü 'l-makal", MMLADm., L ( 1979). s. 322-
344; ZirikiL el-A'lam (Fethullah). lll, 352; Ah
mad Chtioui , "Le Lisan ai-Maqal d'Ibn ı:ıama
düs , recit de vayage et autobiographie", IBLA, 
XLIX/157 (ı986), s. 59-74 . r;,1 
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İBN HAMMÜYE 

(bk. BENI HAMEVİYYE; 

İBN HAMEVEYH). 

İBN HAMZA 
( öpw-ıl ) 

Burhanüdd!n İbrahim 
b. Muhammed b. Kemaliddin 

ei-Hüseyni ed-Dımaşkı 
(ö. 1120/1 708) 

el-Beyan ve 't-ta 'rif adlı 
eseriyle tanınan muhaddis. 

_j 

_j 

5 Zilkade 1 054'te (3 Ocak 1645) Dımaşk'
ta doğdu. Aslen Harranlı olup soyunun Hz. 
Hüseyin'e ulaştığı söylenmektedir. İlk 
tahsilini babasının ve ağabeyinin yanında 
yaptı. Dil. hadis ve fıkıh konularında Dı 

m aşk'ta Muhammed b . Süleyman ei
Mağribl, 1-iaskefi. Abdülbaki ei-Hanbell; 
Mısır'da Abdülbaki b. Yusuf ez-Zürkanl; 
Haremeyn'de Ahmed b. Muhammed en
Nahll, İbn Salim el-Basri, Hasan b. Ali ei
Uceym1. İbrahim b. Hasan ei-Kuranl'den 
ders aldı. Ayrıca Yahya eş-Şavl, İbrahim 
ei-Fettal. Muhammed ei-Mehasinl, İsmail 
ei-Mehasin1. Muhammed b. Balaban es
Salih1. Abdülkadir es-SQfi ve Kemaleddin 
el-Malik! gibi hocalardan faydalandı. İs
tanbul'da Il. Süleyman'ın hacası olan Mol
la Abdülvehhab'ın , Üsküdar Camii imaını 

Abdülkadir Makdisl'nin ve Medine kadısı 
Molla Musa Kastamani'nin derslerine de
vam etti . 

İbn Hamza Salihiyye'deki Mardaniyye, 
Emcediyye ve Cevziyye medreselerinde 
ders verir. senenin üç ayında Nahhasln 
mahallesindeki evinde okuttuğu ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bu]].ô.ri derslerine çok sayıda dinleyici iş
tirak ederdi. Ayrıca Dımaşk'ta kadı naib
liğiyle nal<ibüleşraflık yaptı. 1 093 ( 1682) 
yılında Mısır nal<ibüleşraflığına tayin edil
di. 1119 ( 1707 -1708) yılında hacca giden 
İbn Hamza dönüşte Zatülhac mevkiinde 
9 S afer 1120 (30 Nisan 1708) tarihinde ve
fat etti ve orada defnedildi. 

iBN HAN! 

Eserleri. 1. el-Beyan ve't-tacnl* ii es

bô.bi vürudi'l-J:ıadi§i'ş-şerit. Telifine Dı
maşk'ta başlanıp 4 Muharrem 1119'da 
(7 Nisan 1707) İstanbul'da tamamlanan 
eser hadislerin vürQd sebeplerine dair 
olup kendi alanında en geniş çalışmadır. 
Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır (mesela 
bk. l-ll, Halep 1329) Z. f:Iô.şiye 'a1ô. şer
J:ıi'1-E1fiyye. İbn Hamza'nın. İbn Malik et
Tal'nin e1-Elfiyye'sine onun oğlu Bedred
din Muhammed b. Muhammed (ibnü'n
Nazım) tarafından yapılan ed-Dürretü'1-
mw;iıyye (Beyrut 1312) adlı şerh üzerine 
yazmaya başladığı. ancak tamamlayama
dığı bir çalışmasıdır. 
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ibn Hamza. el-Beyan ve't-ta'rif(nşr. Seyfed
din ei-Kiitib). Beyrut 1401/1981,1, 2-3; a.e. (n ş r. 

Hüseyin Abdülmecld Haşim). Kahire 1975, neş
redenin girişi, 1, 30; Süyütl. Esbtibü vürudi'l-l:ıa
diş(nşr. Yahya ismiii i Ahmed), Beyrut 1404/1984; 
Muradi, Silkü 'd-dürer, Beyrut 1988, ı, 22-24; 
Tüneki. Mu'cemü'l-muşannifin(nşr. Sıddik Ke
mal ei-Mekki), Beyrut 1344/1925, IV, 391-393; 
Serkis. Mu'cem, ı, 88; Hediyyetü'l-'ari{in, I, 37; 
Tza/:ıu '1-meknun, ı , 68, 120, 207; Kehhaıe. Mu'
cemü '1-mü 'ellifin, ı, 1 05-106; Tayyib Okiç. Bazt 
Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, İstanbul 
1959, s. 22; Zirikli, el-A'lam (Fethullah), 1, 68. 
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li] ALi AKYÜZ 

İBN HANBEl 

(bk. AHMED b . HANBEL). 

iBN HANi 
( .d~ ıYI ) 

Ebü' I -Kasım Muhammed 
b. Hani b. Muhammed 

el-M ağri b! ei-Endelüs1 
(ö. 362/973) 

Fatımi Halifesi 
Muiz -Lidinillah'ın saray şairi. 

_j 

_j 

320-326 (932-938) yılları arasında En
dülüs'ün İş biliye (Sevilla) şehrinde doğdu. 
Yemen'den Kuzey Afrika'ya göç eden Ezd 
kabilesine mensuptur. Soyu İfrlkıye Valisi 
Yeiid b. Hatim ei-Ezdl'ye (772-787) veya 
kardeşi Ravh b. Hatim'e dayanır. Babası 
Hani. lll. Abdurrahman devrinde Fatımi
Ier'in ilk başşehri Mehdiye'den Endülüs'e 
göç etmiş, bir süre Kurtuba'da (Cordoba) 
kaldıktan sonra İşblliye 'ye yerleşmişti. 
Onun Endülüs'e hangi maksatla gittiği 
l~oesin olarak bilinmemekle birlikte bazı 
çağdaş araştırmacıla r Kuzey Afrika'da 
Mehdiye'yi kuran. Mısır'ı almak için yap
tığı iki başarısız teşebbüsten sonra Kur
tuba'daki hilafeti ele geçirmeyi düşünen 
ve çok sayıda İsmaill dalyi görevlendiren 
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