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HATIB el-CEVHERI 
( -s~~~~l) 

NCıruddin All b. DavCıd b. İbrahim 
es-Sayrafi el-Hanefi el-Cevheri 

(ö . 900/1495) 
Mısırlı tarihçi ve hukukçu. 

_j 

14 Cem.3ziyetewet 819'da (10 Temmuz 
1416) Kahire'de doğdu. İbn DavOd, Say
rafi ve İbnü's-Sayrafi diye de anılır; Cev
herl nisbesi baba mesleği olan kuyumcu
! uğundan gelir. Hafız olduktan sonra İb
nü'd-Deyrl, Şümünnl. Emlnüddin Aksa
rayi ve Muhyiddin et-Kafiyecl gibi devri
nin ünlü alimlerinden fıkıh, dil , edebiyat 
ve tarih ilimlerini tahsil etti. Babasının 
1449'da ölümünün ardından Kahire'de 
Sultan Berkuk Camii'nde hatiplik yap
tı. bu arada ilim ve ticaretle de uğraştı. 
1468 yılında kadılığa tayin edildi; ancak 
bir süre sonra bu görevinden alındı ve bu
nun üzerine bir daha herhangi bir resmi 
görev üsttenmedi. Bu sıralarda İbn Ha
cer el-Askatanl, İbn Ta ğriberdi ve Sehavl'
nin kitaplarını istinsah etmeye başladı. 
Bu vesileyle tarih kitaplarına ilgi duydu 
ve pek çok kıymetli eseri görüp okuma 
fırsatı buldu. Aynı zamanda Kahire'deki 
mücevherat çarşısında kuyumculuk ya
pan Cevherl Şewal900' de (Temmuz 1495) 
vefat etti. 

Hatlb et-Cevher"i Mısır ve Suriye'de 
Makrlzl, İbn Hacer ei-Askatanl, Bedred
din et-Ayni , İbn Tağrlberdl, SüyOtl ve İbn 
iyas gibi çok sayıda tarihçinin yetiştiği, 
ilgi ve itibar gördüğü bir dönemde yaşa
mış ve onlarla tanışmış. bir kısmının öğ
rencisi, bir kısmının da hacası olmuştur. 

Ancak muhtemelen resmi görevlerden 
uzak ve mütevazi bir hayat yaşadığı için 
kaynaklarda onun hakkında fazla bilgi 
yoktur. Dönemin tarih yazıcılığına hakim 
olan üstoptaki eserterinde gerek kendi
sinden önce gerekse kendi asrın da yaşa
mış tarihçiterin tesirleri açıkça görülür. 
Cevherl. kendi döneminde tarih yazıcıtığ ı 

geleneğine uyarak hem teracim-i ahvat 
hem de umumi vekayi'nameler türünden 
eserler vermiş orta düzeyde bir t arihçi
dir. Yazıtarında kulland ığı dil ise bazan 
edebi tarzda, bazan da mahalli ağızları 
ön plana çıkarır mahiyettedir. 

Eserleri. Hatlb el-Cevherl'nin kaleme 
aldığı çatışmaların sayısı hakkında bir fi
kir birliği bulunmamaktadır. Çünkü bazı 
araştırmacıların müstakit kitap saydığ ı 

bir eserini bazıları başka bir çatışmasının 
parçası kabul etmektedir. Bunların baş
tıcaları şöytece sıratanabilir: 1. İnbô.'ü'l-

heşr bi-ebnô.'i'l-'aşr. Memtükler'in önem
li bir devrini kapsayan ve Mısır toptumu
nu etkileyen iç ve dış olaytarla t oplumda 
meydana gelen değişiklikleri anlatan ki
tap, 873-886 (1468-1481) yılları arasın
daki hadiseteri konu edinen bir umumi 
tarihtir; özellikle Sultan Kayıtbay'ın yap
tığı bir dizi idari ve askeri düzenleme
yi kapsaması açısından Mısır tarihinin 
önemli bir boşluğunu doldurmaktadır. 

Esere ayrıca vefeyat bölümü ekleyen mü
eltif, böylece dönemin birçok önemli si
ması hakkında okuyucularına bilgi ver
miştir. Yazma nüshası Bibliotheque Na
tionale'de muhafaza edilen eser Hasan 
Habeşl tarafından bir indeks ilavesiyle 
yayımtanmıştır (Kahire 1970). z. Sire
tü'i-Eşref Kayıtbay. Bazı araştırmacıta

ra göre İnbô.'ü'l-heşr'in bir parçası olan 
çalışma, Cevherl'nin yaşadığı dönemdeki 
tarih yazıcılığında önemli bir yeri bulu
nan teracim-i ahvat türünden bir eserdir. 
Yazma nüshası British Museum'da bu
lunmaktadır (Abbas ei-Azzavl. s. 251 ). 3. 
Nüzhetü'n-nüfus (~ulub) ve'l-ebdô.n 
ii tevô.ril]i'z-zamô.n (ezman) . Müellif da
ha ziyade, diğer klasik islam tarihçileri 
gibi yaratılıştan kendi zamanına kadar 
meydana gelen olayları kaleme aldığı bu 
eseriyle tanınmıştır. Kitap iki bölümden 
oluşur. Birinci bölüm Hz. Peygamber' e ay
rılmış ve nesebi Hz. Adem'e kadar götü
rütmek suretiyle bir peygamberler tarihi 
meydana getirilmişti r ; bu kıs.ım, müelli
fin kendi et yazısıyla 400 va rak halinde 
Hindistan'ın Rampur şehrindeki Rıza (Ra
za) Kütüphanesi'nde (nr. 3537) bulun
maktadır. Bazıtarının el-Cevheriyye de
dikleri eserin ikinci bölümü ise (bazı araş

tırmacılara göre üçüncü bölüm) Nüzhe
tü'n-nüfus adını taşımakta ve 784-850 
( 1382-1446) yılları arasında geçen olayta
rı anlatmaktadır. Mısır tarihine ait önem
li bilgiler içeren bu kısım yıl, ay ve gün 
esasına göre tertip edilmiş. her yılın so
nunda o yıl içinde Mısır'da ve diğer islam 
ülkelerinde ölen tanınmış şahsiyetter 
hakkında açıklamatar yapılmıştır. Kitap
ta ayrıca dönemin devlet teşkilatı ile baş
lıca devlet görevlileri, çeşitli kavim ve ka
bileter, sanat ve sanatkarlar, suç ve ce
zatar hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. 
İbn İyas'ın, "ne söyteyene ve ne de raviye 
dayanmadan" yazıldığını iddia ettiği ese
rin 842 ( 1438) yılına kadar olan kısmı Ha
san Habeşl tarafından neşredilmiş (I-III, 
Kahire 1970-1973). bu arada eklenen ay
rıntılı dipnottarla İbn İyas'ın tenkitlerinin 
haksız olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın et-Melikü'z-Zahir Çakmak devri
nin 842 -850 (1438-1446) yıllarını içine 



alan IV. cildi henüz yayımianma mıştır. 4. 
ed-Dürrü'l-man:;pJ.m fima veredefi 
Mışr ve ehliha min mevcild ve ma'
dilm (ed-Dürrü'ş-şemin {ima veredefi 
Mışr ve a'malihfi bi'l-i]uşuş ve'l-'umum) . 
Mısır ve halkı hakkında bilgi veren bu ese
rin Viyana, Paris ve Kahire kütüphanele
rinde birer yazma nüshası bulunmakta
dır (Brockelmann, ll , 4 I) . 
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li! ZEKERİYYA KURŞUN 

HATIB ei-KAZViNi 

(bk. KAZVINI, Hatib). 

HATIB el-OSMANi 

(bk. osMANI, Hatib). 

HATIB eş-ŞİRBiNi 

(bk. ŞİRBINI, Hatıö). 

HATIB et-TEBRIZI 

(bk. TEBRIZ!, Hatib). 

HATIB el-ÜMEvi 
(~S,..Y1~1) 

-, 
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Ebu Aliel-Hasen b. Ali b. Halef 
el-Hatib el-Endelüsl el-Ümevi el-Kurtubi 

(ö. 602/1205) 

Endülüslü edip ve astronomi alimi. 
L _j 

514 (1120) yılında Kurtuba'da (Cordo
ba) doğdu . Ebü'l-Kasım İbn Rıza. Muham
med b. Ca'fer b. Saf, Abdürrahim el-Hac
cari ve Ebu Bekir Ayyaş b. Ferec'den kı
raat ilmi, Ebü'l-Hasan Yunus b. Mugis, 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabi ve İbn Meserret'
ten hadis okudu. İbn Ebü'l-Hisal ve Ebu 
Bekir b. Semhun'dan Arap dili ve edebi
yatı tahsil etti. Ebu Bekir b. Huluf ve Ebu 

Abdullah el-Bağdadl'den rivayette bulun
du; İbn Rüşd de kendi rivayet ve telifleri
ni rivayet edip okutabilmesi için ona ica
zet verdi. Uzun müddet İş biliye (Sevil la) 
Kadısı Ebu Hafs b. ömer ile birlikte bu
lundu. İşblliye'de hatiplikyaptığı için "Ha
tib", edebiyata olan eğilim ve yeteneğin
den dolayı da "Edib" lakabıyla tan ındı. İb
nü'l-Ebbar. ümevl'nin 602 (1205) yılında 
İşblliye'de öldüğünü bildi rm ektedir (et
Tekmile, 1, 20). 

Eserleri. İbnü'l-Ebbar. Hatib el-Üme
vl'nin kendi eserlerini ve bazı hocalarının 
adlarını yazdığı bir belgeyi gördüğünü 
belirtir ve şu eserleri kaydeder ( a.g.e., ı, 

20): 1. Ravzatü'l-ezhar. Edebi ilimiere 
dair olup Vatikan (V, ı ı 64), British Mu
seum (Or. 6347) ve Rabat (nr. 679d) kü
tüphanelerinde kayıtlı birer nüshası var
dır (Brockelmann, I, 596; Zirikl'i, ll, 203). 
z. Kitô.b fi'l-enva'. Halk astronomisiyle 
ilgili olan bu eserin SOO'de (1397-98) is
tinsah edilmiş otuz sekiz varaklık tek nüs
hası Escurial Library'de kayıtlı olup (Ar. 
94 ı ) Endülüs'te kıble tayiniyle ilgili bir bö
lümü David A. King tarafından neşredil
miştir (/slamic Astronomicallnstruments, 
s. 367, not 22, 370, 389). "Kıt'a min Kitab 
fi'l -enva"' başlıklı bu parçaya göre, Kuzey 
kutbunu sol omuzu arkasına aldıktan 
sonra güneye yönelen kimsenin karşısın
daki yer kıbledir. 3. el-Lü'lü'ü'l-man
?"ilm fi ma'rifeti'l-evl)at bi'n-nücilm. 
Yıldızlar vasıtasıyla vakit tayini konusun
daki bu eserin herhangi bir nüshasına 
rastlanmamıştır. Kitabın adı Gayetü'n
nihaye (1. 223) ve Mu'cemü'l-mü'elli
fin'de (lll, 253) el-Lü'lü'ü'l-man?"ilm Ii 
ma'rifeti'l-evl)öt ve'n-nücilm olarak 
geçmektedir. Suter, bu kitabın Kitab 
fi'l-enva' ile aynı eser olabileceğini söy
ler (Die Mathematiker, s. I 30- ı 3 ı) . Hatib 
el-Ümevl'nin. günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmeyen Ravzatü '1-J:ıal)il)a fi 
bed'i'l-l].alil)a ve Tehô.fütü'ş-şu'ara' ad
lı iki eseri daha olduğu belirtilmektedir. 
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ıtı CEVAT İZGi 
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HATIB zAKiRi HASAN EFENDi-, 

(bk. HASAN EFENDi, Zakiri). 
L _j 
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HATiBOGLU 

HATİBOGLU 
(ö. 838/1435'ten sonra) 

Dini ve ahlaki mesnevileriyle tanınan 
Türk şairi. 

_j 

Asıl adı Mehmed, lakabı Hatiboğlu'dur. 

Eserlerinde daha çok Hatiboğlu. yer yer 
de İbn Hatib mahlasını kullanmıştır. Ger
miyan Beyliği'ne tabi Kal'a-i Honas'ta 
(günümüzde Denizli'nin Honaz kasabası) 
dünyaya geldi (Ferahname. vr. ı 3b). 817 
(1414) yılında yazdığı Letayifname'sin
de, "Geçti kırk yıl işte ömründen hisab" 
dediği (vr. ı 2b) dikkate alınırsa 777 (1375) 
yılı civarında doğduğu söylenebilir. Gerek 
M. Fuad Köprülü (TM, ll [ 19281. s. 491, 495), 
gerekse İsmail Hikmet Ertaylan (Bahrü'l
hakayık, neş re hazırlayanın girişi, s. 
2), onun 829'da (1426) yazdığı Perah
name'deki bir beyitten (vr. 48•) hareket
le doğumunu 789 (1387) olarak göster
ınişlerse de bu, Letayifname'deki kayda 
göre geç bir tarihtir. Hatiboğlu. Perah
name'nin bir nüshasını 838'de (1435) 
Candaroğlu İsfendiyar Bey'e sunduğuna 
göre ölümü bu tarihten sonra olmalıdır. 
Mehmed Süreyya Bey, kaynak gösterme
den onun 864 (1460) yılında İznik'te ve
fat ettiğini söyler. Esat Coşan ise Fatih 
Sultan Mehmed'in saltanatının ilk yılla
rında. İstanbul'un fethinden önceki bir 
tarihte öldüğü kanaatindedir (Hacı Bek
taş-ı Velf: Makalat, s. LI) . 

Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'
nun istikrarsız ortamında çeşitli Anado
lu beylikleri arasında dolaşan Hatiboğlu, 
812'de (1409) kaleme aldığı Bahrü'l-ha
kaik'ı Maraş ve Elbistan hakimi Dulkadı
roğlu Nasırüddin Mehmed Bey'e sun
muş, muhtemelen bir süre onun yanın
da kalmıştır. 817 (1414) yılında tamam
ladığı Letayifname 'sini kimin adına yaz
dığı belli değildir. Meşhur eseri Perah
name'yi ise 829'da (1426) tamamlamış 
ve Osmanlı ülkesine gelerek ll. Murad'a 
takdim etmiştir. Bir yıl sonra Karaman 
Beyliği'ne geçen Hatiboğlu eseri Karama
noğlu İbrahim Bey' e. sekiz yıl sonra da 
(838/1 435) ith af kısmında yaptığı bir de
ğişiklikle Candaroğlu İsfendiyar Bey'e 
sunmuştur. Candaroğulları Beyliği'nde 

ne kadar kaldığı ve hayatının bundan son
raki dönemi hakkında bilgi bulunmamak
tadır. 

Köprülü. Hatiboğlu'nu, Şekaik Tercü
mesi (s. ı I 5) ve Osmanlı Müellifleri'n
de (1, 294) zikredilen Hatiboğlu lakabıyla 
meşhur Mevlana Taceddin İbrahim'le bir
leştirmek istemiştir (TM, ll [ı 928!, s. 490-
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