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Eserleri. 1. Na]jzu re'yi'n-nasiJ;in ve 
ibtalü temessükihim bi-ayati'l-Kur'an. 
Klasik ve modern kaynaklarda adı geçme
yen eserin bir nüshasının Şükrl Faysal adlı 
bir ilim adamının özel kütüphanesinde 
bulunduğunu yalnız Zirikil kaydetmekte
dir. z. Risaletü '1-firase. Tasawuti bir ça
lışma olup kaynaklarda yine adından söz 
edilmeyen eser Hüseyin Ali Mahfı1z tara
fından on altı sayfa olarakyayımlanmıştır 

(Tahran 1954). 3. Malfiile ii 'ilmi'l-al_ıld]f. 
Felsefi ahlak alanında yazılmış olan bu 
eser de kaynaklarda yer almamıştır. Tes
bit edilebilen tek nüshası Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (llL Ah
med, m 1361/8). 4. Mu]faddime fi't-tıb 
(Kitabü 't-Te?kireti's-Sa'diyye fi '1-lj:avanf
ni'Hıbbiyye, el-Külliyye) . Eseri ilk defa 
Safedl, daha sonra da Brockelmann. Ah
med lsa ve Zirikil kaydetmiştir (Süleyma
niye Ktp., Laleli, nr. 1625; Musul, nr. 33. 
ı 52/6) . s. Fuşul 'ala fehmi'l-ma]faleti'l
'aşira min Kitabi Ö]flidis. Fuat Sezgin 
tarafından Risale ti fehmi'l-Ma]fiileti'l
'aşira el-müte'alli]ja min Kitabi Ö]fli
dis, D. A. King ve Ramazan Şeşen tarafın
dan Şerf:ıu '1-Ma]fiileti'l-'aşira min Ki
tdbi'l-Ö]flidis olarak verilen eserin ismi, 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
larında (Fatih, nr. 340 I/6; Carullah Efen
di, nr. 2060/9) yukarıda kaydedildiği şe
kilde olup Öklid'in Elementerinin irras
yonel sayıların geometrik incelemesine 
dair X. makalesi için yapılmış bir açıkla

madır. 6. er-Risaletü'ş-şemsiyye fi'l-]fa
va'idi'l-J:ıisabiyye. Klasik kaynaklarda adı 
geçmeyen bu eserden ilk defa Brockel
mann söz etmiş ve Paris Bibliotheque Na
tionale'de (nr. 2470) bir nüshasının kayıtlı 
bulunduğunu belirtmiştir. el-Feva'idü'l
Baha'iyye'nin farklı bir versiyonu ve on
dan daha muhtasar olan bu eserin bir 
nüshası da Kastamonu İl Halk Kütüpha
nesi'ndedir (nr. 2506/1 ). 7. el-Feva'idü'l
Bahd'iyye fi'l-]fava'idi'l-J:ıisabiyye . İb
nü 'l-Hawam'ın klasik kaynaklarda zikre
dilen tek eseridir. İlk defa Safedi'nin el
Kava'idü'l-Bahd'iyye fi'l-J:ıisab şeklin
de sözünü ettiği eserin dünya kütüpha
nelerinde yirmi beşten fazla nüshası mev
cuttur (mesela bk. Süleymaniye Ktp., La
leli . nr. 2715/1. vr. Jb-62b; Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 1292/2) . er-Risaletü'l-Baha'iy
ye adıyla tanınan eser. Bahaeddin Arni
ll'nin aynı adla da anılan ljulaşatü'l-J:ıi
sab'ı ile zaman zaman karıştı rılmıştı r 

(bk HULASATÜ'I-HİSAB). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Füvatl, Tell]işü Mecma'i'l-adab fi mu'
cemi'l-el~ab (nşr. Mustafa Cevad), Dımaşk 1962, 
IV/2, s. 754; Safedl. el-Vafi, XVII, 590-591; 
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a.mlf., A'yanü'l-'aşr, Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2966, V, vr. 56'; İbn Hacer, ed-Düre
rü'l-kamine, ll, 294-295; Kemaleddin el-Farisi, 
Esasü'l-~aua'id fi uşüli'l-Feua'id, Süleymaniye 
Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 1972/1, vr. 2', 215b-
216b; Gıyaseddin Cemşid el-Kaşl, Mifta/:ıu 'l-f:ıi

sab (nşr. Nadir Na biOs[), Dımaşk 1977, s. 343-
344, 413, 490; imactüddin el-Kaşi, lzaf:ıu '1-ma
~aşıd fi'l-{era'idi'l-Feva'id, Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 2745, vr. 2', 197b; Taşköprizade, Mif
taf:ıu 's-sa'ade, ı, 372; Amili, ljulaşatü'l-f:ıisab 
(tre. Celal Şevki, el-A'malü 'r-riyaziyye içinde). 
Kahire 1981, s . 160-168; irşadü 't-tullab ila 'il
mi'l-f:ıisab, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3144, vr. 113b-
114'; Keş{ü'?-?Unün, ll, 1296 vd.; Cablzade Ha
lil Faiz, eş-Şauletü'l-hizebriyye fi mesa'ili'l-ceb
riyye, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 2332/1, vr. 18'; Kuyucaklızade Mehmed Atıf 
Efendi, Nihayetü '1-elbtıb {i tercümeti Hulfısa
ti'l-hisab, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud, nr. 
5721, vr. 5'; Molla Lutfi, Risale fi's-seb'i'ş-şidfıd, 

Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1049/8, vr. 
74'; Suter. Die Mathematiker, s . 197; Salih Zeki, 
Asar-ı Bakıye, istanbul 1329, ll, 92-180, 215-
236, 276-277; lzaf:ıu'l-meknün, ll , 533; Brockel
mann. GAL Suppl., ll, 167, 215, 273-274; Ah
med İsa . Mu'cemü'l-etıbba', Kahire 1941, s . 
243; Kehhiile. Mu'cemü'l-mü'ellifin, VI, 126; 
Sarton, Introduction, 111/1, s. 707; Sezgin, GAS, 
V, 115; Ramazan Şeşen. Nevfıdirü'l-mal]tütati'l
'Arabiyye {i mektebtıti Türkiye, Beyrut 1975, 
1, 84-85; lll, 167; a .mlf .. Fihrisü mal]tütati't
tıbbi'l-islfımi, s. 220; D. A. King, Fihrisü '1-mal]
tütati'l-'ilmiyyeti'l-maf:ı{U?a bi-Dfıri'l-kütübi'l

Mışriyye, Kahire 1981, s. 816; Zirikli. el-A'lfım 
(Fethullah). IV, 126; Mehdi Abdücevad- Hami
de Hadifi. "Vers une etude des aspects histori
ques et mathematiques des problemes ouverts 
d'!bn al-Khawwam (XIII' s.)", Histoire des mat
hematiques arabes -actes du colloque-, premier 
colloque international sur l'histoire des mat
hematiques arabes, A lg er 1, 2, 3 Decembre 
1986, Alger 1988, s . 159-178; Mustafa Meital
di, L'algebre de Kemaleddin el-Ffırisi (doktora 
tezi, ı 989). U niversite de la Sorbonne- Nouvelle 
Paris , lll, 20-21,48-53,67,611, 1502, 1522; 
İhsan Fazlıoğlu, ibn el-Havvfım ue Eseri: el-Fe
uaid el-Behaiyye fi el-Kavfıid el-Hisabiyye 
(yüksek lisans tezi, 1993), iü Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, s. 97-207; a.mlf., "İbn el-Havvam, 
Eserleri ve el-Fevaid el-Bahaiyye fi el-Kavaid 
el-Hisabiyye'deki Çözümsüz Problemler Bah
si", Osmanlı Bilimi Araştırmaları (haz. Feza Gü
nergun), istanbul 1995, s. 69-127. 

L 

lt.l İHSAN FAzuoiiLu 

İBNÜ'I-HAWAS 
c_,.. ı.;.:..ı ı W'! ' ı 

Ali b. Ni'me 
(ö. 460/1068) 

Sicilya'da hüküm süren 
son müslüma n emlrlerden . 

_j 

Müslümanların Sicilya'daki hakimiyet
lerinin son döneminde, Kelbl emirlerin 
sonuncusu Hasan es-Samsam'ın ( 1040-

ı 053) Palermo'dan çıkarı !ışından sonra 

adanın bir bölümünde bağımsızlığını ilan 
eden kumandanlardan biridir. Kelbl ida
resinin sona ermesinden adanın Norman
lar'ın eline geçmesine kadar süren dö
nemde Sicilya elde ettikleri bölgelerde 
bağımsızlıklarını ilan eden emirler arasın

da paylaşıldı. Endülüs gibi Sicilya da çok 
küçük emirliklere bölündü. Sicilya'yı pay
laşan bu emirler çok geçmeden iktidar 
mücadelesine başladı lar. 

İbnü'I-Hawas , 1040-1052 yılları arasın
daki bu karışıklıklar ve parçalanmalar sı
rasında Kasryane (Castrogiovanni). Circent 
(Girgenti) ve Kasrülcedld ' i (Castronova) 
hakimiyeti altına aldı. Eniştesi İbnü'I-Mek
latl de Kataniye'ye (Catane) hakim oldu. İ b
nü'I-Meklatl, kısa bir müddet sonra ada
nın doğu sahilindeki Siraküsa (Syracuse) 
şehrinin emlri İbnü's-Sümne tarafından 
öldürüldü. İ bnü's-Sümne onun dul kalan 
ve İbnü'I-Hawas'ın kız kardeşi olan eşiy
le evlendi. Bir süre sonra İbnü 'I-Hawas 
ile İbnü's-Sümne arasında ihtilat çıktı. 
İbnü's-Sümne'nin sarhoş olduğu bir sıra
da İbnü'I-Hawas'ın kız kardeşini öldür
meye kalkması yüzünden çıktığı belirti
len bu ihtilafın ardından iki taraf Kasrya
ne yakınında savaşa tutuştular. Hakibini 
yenen İbnü'I-Hawas Sicilya'nın büyük bir 
kısmına hakim oldu ve adayı Normanlar'a 
karşı savunan tek müslüman emir haline 
geldi. İbnü's-Sümne ise ona karşı Nor
manlar'dan yardım istedi. Sicilya'yı işgal 

için bunu fırsat bilen Norman Hükümdan 
Roger d'Hauteville 1061 yılının Şubat ayı 
sonundan itibaren saldırılarını başlattı. 

Önceleri Normanlar'ın h ücumlarını püs
kürtmeyi başaran İbnü'I-Hawas, Roger'in 
yeni saldırılar düzenleyerek Sicilya 'nın ba
zı bölgelerini ele geçirmesi üzerine bir ka
leye sığınmak zorunda kaldı. Fırsat bu
lanların adadan ayrılarak Kuzey Afrika'ya 
sığındığı o günlerde Sicilyalı bazı müslü
manlar, İfrlkıye Emlri Muiz b. Badls ez
Zirl'den adadaki müslümanları kurtarma
sı ve emirler arasındaki ihtilafları hallet
mesi konusunda yardım istediler. Muiz 
b. Badls'in 1 061 yılında gönderdiği donan
ma Kavsara (Pautellaria) adası yakınların
da tırtınaya tutularak büyük kayıp verdi. 
Felaketle sonuçlanan bu yardım teşebbü
sünun ardından bu defa babasının yerine 
geçen Temlm b. Muiz adaya oğulları Ey
yü b ve Ali'nin idaresinde bir donanma 
gönderdi (ı 062). EyyOb. İbnü'l-Hawas'ın 
yardımıyla Circent dahil geniş bir bölge
de hakimiyet kurmayı başardı. EyyOb ile 
İbnü'l-Hawas'ın arası açılıncaya kadar Si
cilya müslümanları rahat bir dönem ya
şadılar. İbnü 'I-Hawas 460'ta (1 068) Ey-



yub'un adamları tarafından öldürüldü . 
Ertesi yıl Normanlar'la yaptığı savaşı kay
beden Eyyub ülkesine dönmek zorunda 
kaldı. Bu olayın ardından Normanlar, Si
cilya'nın tamamını ele geçirerek Sicilya'

da islam hakimiyetine son verdiler. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Esir. el-Kamil, X, 195-197; Ebü'I-Fida, 
el-Mul]taşar, Beyrut 1960, IV, 113; Nüveyri. Ni
hfıyetü '1-ereb, XXIV, 380-383; Michele Amari, 
el-Mektebetü '1-'Arabiyyetü 'ş-Şıkılliye, Leipzig 
1857,s. 275-278,414,445-448,484,533-534, 
596; F. Chalondon. Histoire de la damination 
normand e en ltalie et en Sicile, Paris 1907; H. 
R. ldris. La Berberie orientale sous tes Zirides, 
Paris 1962,1, 283-284; M. M. Moreno, el-Müsli
mün {1 Sıkılliye, Beyrut 1968, s.17, 18; Ahmed 
Tevfik el-Medeni. el-Müslimün {1 cez1reti Sıkılii
ye ve Cenübi İtalya, Cezayir 1968, s. 153-156; 
İhsan Abbas. el-'Arab fi Şıkılliye, Beyrut 1975, 
s. 48-49; Aziz Ahmad. A History of /slamic Sic
ily, Edinburgh 1975, s. 36-37, 50-51 ; a.mlf., 
Tar1/]u Sıkılliyeti'l-İslamiyye (tre. Emin Tevfik 
et-Tayyibi). Trablusgarp 1399/1980, s. 43-44, 
59-60; Takıyyüddin Arif ed-DCıri. Şıkılliye, Bağ
dad 1980, s. 119-124; Afifi Mahmud İbrahim. 
Benü Z1r1 ve 'alfıkatühümü 's-siyasiyye bi 'l
kUVa'l-İslamiyye {1 f:ıavzi'l-baf:ıri 'l-mütevassıt 
(362-543 h.), Kahire 1989, s. 127 -137; İbrahim 
Altan. İslam Tarihinde Sicilya Adasının Yeri 
(yüksek li sans tezi, 1993). MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, s. 74-75; U. Rizzitano. "Ibn al-l:faw
was", Ef2 (İng.). lll, 788; R. Traini. "Şı~ya" , a.e., 
IX, 585; Ali Ekber Diyanet. " İbn l:favvas", DMBİ, 
IV, 376-377. 

ı;ij!] EYMEN FUAD SEYYİD 

ı 
İBNÜ'I-HAYDIRi 

-, 

(~~fı,)o!f) 

Ebü'l-Hayr Kutbüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

b. Haydır ei-Haydıri ed-Dımaşki 
(ö. 894/1489) 

L 
Muhaddis, fakih ve tarihçi. 

_j 

16 Ramazan 821 'de (17 Ekim 1418) Dı
maşk'ta dünyaya geldi. Beytülmakdis'te 
doğduğu da rivayet edilir. ikinci dedesine 
nisbetle ibnü'I-Haydıri diye tanındı. Kü
çük yaşta babasının ölümü üzerine anne
si tarafından yetiştirildi. ilk hocası, usul-i 
fıkıh ve nahiv konularında iyi bir alim olan 

dayısı Ebu Bekir b. Ali b. Muhammed ei
Hariri'dir. Maddi ve manevi desteğini gör
düğü dayısından temel bilgileri alarak 
Kur'an-ı Kerim'i ve diğer bazı metinleri 
ezberledi. ibnü'l-Haydıri Mısır, Kudüs, Ba'

lebek ve Haremeyn'i dolaşarak İbn Na
sırüddin, Makrizi, Thkıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe, İbn Hacer ei-Askalani. ibnü'I-Me
ragi ve İbn Raslan gibi alimlerden istifa
de etti; Burhaneddin el-Halebi ve Tedmü
ri'den icazet aldı. 

İbn Hacer'in zeki ve anlayışlı bir kişi ola
rak nitelendirdiği ibnü'I-Haydıri Dımaşk'
ta Şafii kadılığı ve beytülmal sorumlulu
ğu, çeşitli medreselerde hocalık. 86S'ten 
(1461) itibaren bir süre Eşrefiyye Darül
hadisi'nin şeyhliği görevlerinde bulundu. 
878'de (1473) kendi adıyla anılan bir da
rülkur'an ile yanında bir türbe inşa ettir

di ve buralara zengin vakıflar tahsis etti. 
Memlük Sultanı Seyfeddin Kayıtbay'ın bir 

müddet sır katipliğini de yapan ibnü'I
Haydıri Rebiülewel 894'te (Şubat 1489) 
Kahire'de vefat etti ve kendi yaptırdığı 

türbeye defnedildi. 

Eserleri. 1. Laf?ü'1-mükerrem bi-l)a
şa'işi'n-nebiyyi'1-mu'a??am (muf).terem) 
şallalliihü 'a1eyhi ve sellem. Allah'ın sa
dece Hz. Peygamber' e verdiği özelliklerin 
incelendiği eserin Riyad'da bulunan mü
ellif hattı nüshasını Salih Süleyman el
Hacci tanı tm ış ( 'Alemü '1-kütüb, 1/3 119801, 
s. 325- 329). daha sonra eseri Mustafa Os
man Muhammed Sumeyde tahkik ede
rekyayımlamıştır (Beyrut 1417/ 1997). z. 
TuJ:ıfetü '1-J:ıabfı'ib bi'n-nehy 'an şald
ti'r-Rega'ib. Katib Çelebi bunun iki va
raklık bir risale olduğunu kaydeder (Keş
fü'?-?UnO.n, I, 365). 3. e1-Ef:ıô.dişü'l-mün

tel)abe (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 

905) 4. e1-Mesalikü '1-'ilmiyye 1i'1-J:ıa 
dişi'1-müse1se1 bi'1-evve1iyye. 838'de 

(1434) kaleme alınan eserin bir nüshası 
Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (Mustalah, 
nr. 290/l ). s. el-Liva'ü'l-mu'lem fi (bi-) 
şerf:ıi Mevatıni'ş-şalat 'a1e'n-nebiyyi'1-
muf:ıterem şallallahü 'a1eyhi ve sel
lem. Müellifin daha önce yazdığı Meva
tınü'ş-şa1at adlı kitabının şerhi olup eser
de Hz. Peygamber anıldığında salatü se
lam getirilmesi gereken elli beş yer sayıl
maktadır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. 1520) . 6. er-Ravzü'n-naı;tr fi J:ıdli'l
ljaı;tr (Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 1799). 
7. Zehrü'r-riyaz fi reddi md şene'ahü'l
Kaı;ti 'iyat. imam Şafii'nin. namazlarda 
son ka'dede Hz. Peygamber'e salatü se
lam okunması gerektiği yolundaki görü
şüne Kadi iyaz tarafından yöneltilen eleş
tiriye cevap olarak kaleme alınan eserin 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Esad Efendi, nr. 1520). 8. e1-İktisab 
ii te1]].işi (kütübi)'l-Ensab. Sem'ani'nin 
el-Ensab'ını özetlemek, ibnü'l-Esir'in ve 
diğer bazı müelliflerin kitaplarında olup 

da onda bulunmayan kişilerin biyografi
Jerini eklemek suretiyle telif edilmiştir. 

Müellifın 846'da (1442) Kahire'de yazdı
ğı bu dört ciltlik eserin lll. cildinin mü
ellif hattı nüshası Millet Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Feyzullah Efendi, nr. 
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1377). 9. el-Lüma'u'1-e1ma'iyye li-a'ya
ni'ş-Şafi'iyye (Taba~atü 'ş-Şafi'iyye) . Süt
ki'nin eserini özetleyip başka kaynaklar
da yer alan Şafii alimlerini de ilave etmek 
suretiyle meydana getirilen eserin müel
lif hattı nüshası Mektebetü'l-methafi'l
lraki'de kayıtlıdır (Hizanetü'l-Alüsi, nr. 
6242) . 10. e1-İftiraz fi (Li-) det'i'1-i'tiraz. 
Müellifin Hızır hakkında yazdığı er-Rav
zü'n-na<;lr adlı eserine yöneltilen tenkit
lere cevap olarak yazılmıştır (Keşfü '?-?U
nun, ı. ı 32). 11. Mecma'u'1-'uşşa]f 'ala 
tavzif:ıi Tenbihi'ş-şeyl) Ebi İsf:ıd]f ( a.g.e., 
ı . 492) . 12. Risale fi mes'e1eti's-sema'. 
Müzik dinlemenin mubah veya haram ol
duğu konusundaki delillerin sahih ve açık 

. olmadığını belirtmek üzere telif edilmiş 
bir risaledir (a.g.e., ı ı. ıooı ). 

ibnü'I-Haydıri'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: el-Ber
]fu '1-lümCı' Ji-keşti'l-J:ıadişi'l-mevzCı' (i b
nü 'I-Cevz1"nin Kitabü '1-MeuzO.'a.t'ında yer 
alan Regaib namazının faziletine dair ha
disle 111 . 124-1261 ilgili olarak İbn Hacer el
Askalan1"nin yaptığı t enkit esas alınarak 
meydana getirilmiştir): el-Menhelü'l-ca
ri e1-mücerred min Fetf:ıi'1-bdri şerJ:ıi'1-
Cami'i'ş-şaJ:ıil:t 1i'l-Bul)ari (İbn Hacer'in 
Fetf).u'l-bari adlı eserinden yapılmış soru
cevap tarzında bir özettir); Şu'O.dü'l-me
ra]fi şerf:ıu Elfiyyeti'l- 'Iri'ı]fi fi'1-J:ıadiş; 
eş-Şata' bi-taJ:ıriri'ş-Şita' ( Kadi i yaz' ın eş

Şifa' adlı eserinin muhtasarıdır); Ta]fvi
mü'l-ese1 fi tafzili'1-1eben 'ale'l-'asel; 
Bugyetü'l-mübtegi fi (bi-) tebyini ma'
na ]fav1i'r-ravza yenbegi; Taf:ırirü't-tat
şi1 fi ruvati'1-merasil. 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibnü'I-Cevzi. el-Mevzü'at (nşr. Abdurrahman 

M. Osman) !ba s kı yeri yokj1403/1983 (Darü'l
fikr), ll, 124-126; SehavT, ec;i-Pav'ü '1-lami', IX, 
117-124; SüyCıti. Na?mü'l-'ikyfıri(n ş r. Philip K. 
Hitti). Beyrut, ts . (el-Mektebetü'l-ilmiyye). s. 
162; NuaymT, Dürü'l-Kur'an {1 Dımaşk (nşr. 
Selahaddin el-Müneccid). Beyrut 1982, s. 3-6; 
a.mlf .. ed-Daris {1 tar1/]i'l-medaris (nşr. Ca'fer 
el-Haseni), Kahire 1988, 1, 7-8; Keş{ü'?-?Unün, 
1, 132,141,156,179,239,250,365,468,492, 
555,921 ; 11,960, 1001,1055,1102,1559-1560, 
1566, 1889; Şevkani. el-Bedrü't-tali', ll, 245-
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