
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hatıb ei-Cevheri. lrıbfi.'ü'l-heşr bi-erıba'i'l-'aşr 
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Nüzhetü 'rı-rıüfüs ve'l-ebdarı fi tevari/Ji'z.za
marı (nşr. Hasan Habeşl). Kahire 1970, 1, 3-19; 
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Beda'i'u 'z.zühür, ll, 288; Keşfü'z·zurıürı, ll , 
1949; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 41; Hediy· 
yetü'l-'ari{frı, 1, 739; Kehhale, Mu'cemü'l-mü
'ellifirı, VII, 89-90; Zirikli, ei-A'Iam, V, 98; M. 
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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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HATIB zAKiRi HASAN EFENDi-, 

(bk. HASAN EFENDi, Zakiri). 
L _j 

L 

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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HATiBOGLU 

491, 494, 496). Bu kaynaklarda verilen bil
gilere göre Taceddin ibrahim Kastamo
nuludur. Molla Yegan'ın talebelerinden 
olup ll. Murad devrinde İznik Medrese
si'nde müderrislikyapmış ve orada vefat 
etmişti r. Şiirle alakası da bilinmemek
tedir. Hanaslı olan Hatiboğlu Mehmed ise 
bir şairdir ve çeşitli Anadolu beylerine 
eserler sunmuştur. Alim olup olmadığı , 
hatta tercüme yapacak kadar Arapça bil
diği bile şüphelidir. Çünkü doğrudan doğ
ruya Arapça'dan tercüme yaptığına dair 
eserlerinde bir ifade yoktur. Bahrü'l-ha
kiiik' ı , Makiilat'ın Türkçe'ye tercümesi
nin sırası karışık bir nüshasından (Co
şan , Hacı Bektaş-ı Velf: Makalat, s. L-Ll). 
Ferahname'yi Darlr'in Yüz Hadis ve 
Yüz H ikaye çevirisinden, Letayifna
me'yi de Mustafa b. Muhammed ei-An
karavı~nin tercüme ettiği Sure-i Mülk 
Tefsiri'nden faydalanarak nazma çekmiş
tir. Öte yandan ll. Murad'a intisap edip 
yıllarca iznik'te müderrislik yapan bir 
kimsenin çeşitli Anadolu beylerine eser 
sunması ve Osmanlılar'ın rakibi Karama
noğlu İbrahim Bey' e gitmesi de pek müm
kün görünmemektedir. Bu sebeple Hati
bağ lu Mehmed ile Hatiboğlu Mevlana Ta
ceddin İbrahim ayrı kişiler olmalıd ır. 

Hatiboğlu, Bahrü'l-hakiiik (vr. 56•) ve 
Letayi fname'de (vr. 123•) Nizarnl-i Gen
cevl'yi, Sa' di-i Şlrazl'yi , Ferldüddin Attar'ı 
ve onların takipçisi olarak da Türk şairle
rinden Gülşehrl, Dehhanl, Ahmed!, Şey
hoğlu, Aşık Paşa ve Elvan Çelebi'yi kendi
_sine örnek aldığını söylüyorsa da kuwetli 
bir edebi kişilik ortaya koyamamıştır. Es
ki Anadolu Türkçesi'nin özelliklerini ta
şıyan eserlerinde Türk toplumuna Ehl-i 
sünnet akldelerinin öğretilmesini gaye 
edinen didaktik bir üsiCıp ve basit, sade, 
külfetsiz. nazım tekniği bakımından ku
surlu, fakat yer yer samimi bir ifade dik
kati çekmektedir. 

Eserleri- 1. Bahrü 1-hakaik *. Hatiboğ
lu bu eserinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Ma
kiildt'ını Türkçe mensur bir tercümesin
den de faydalanarak nazmetmiştir. Yer 
yer hikayelerle zenginleştirilen eserde 
iman esasları , şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikat yolcuları, şeytan ve izinden gi
denlerle insanın vasıfları anlatılır. Sekiz 
bölüm halindeki 1359 beyitlik bu eserin 
Manisa Muradiye Kütüphanesi'ndeki nüs
hası ( nr. I 3 II ) i smail Hikmet Ertaylan 
tarafından bir giriş yazısıyla birlikte tıp
kıbasım olarak yayımlanmıştır (İstanbul 
1960). Z. Letayifname. Hatiboğlu'nun , 

Yıldırım Bayezid devri alimlerinden ibn 
Berkl diye tanınan Kadılkudat Muslihud
din Muhammed'in Arapça Sure-i Mülk 
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Tefsiri'nin manzum çevirisidir. Hatiboğ
lu, eserin daha önce Mustafa b. Muham
med ei-Ankaravl tarafından Gelibolu fa
tihi Süleyman Paşa adına yapılan Türkçe 
tercümesinden de (Süleymaniye Ktp., 
Hafld Efendi, nr. 479; iü Ktp., TY, nr. 7) 
faydalan mıştır. Aruzun "failatün failatün 
failün" kalıbı ile yazılan 391 O beyitlik bu 
mesnevi 817 (1414) yılında tamamlan
mıştır. Arapça hamdele ile başlayan eser
de tevhid, na't, dört halifeye na't, tercü
me-i kitab, münacat, adalet, mu'cize-i 
nebl ve mi'rac bölümlerinden sonra tef
sir bölümüne geçilir. SCırenin ilk ayetleri 
genişçe tefsir edildiği halde sondakiler 
daha kısa tutulmuş. ayetler yer yer konu 
dışına taşan tasawufi, destani hikaye
lerle açıklanmış . böylece esere pek çok 
telif unsuru katılmıştır. Hatiboğlu, eseri 
değiştirmeden mensur şeklinden man
zum hale çevirdiğini söylüyorsa da (vr. 6•, 
I23b) Arapça'dan tercüme ettiğine dair 
açık bir ifade kullanmamıştır. Ancak ke
lime ve cümle benzerliklerinden, Musta
fa b. Muhammed ei-Ankaravl'nin yaptı
ğı tercümeden faydalandığı anlaşılmak
tadır. Letayifname'nin. Cezayirli Yusuf 
b. Muhammed Ali tarafından 124S'te 
(1829) rik'a hattıyla istinsah edilmiş 124 
varaklık bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Hacı Mahmud Efendi, nr. 
3326). 3. Ferahnam e*. 829 (1426) yılın
da tamamlanan eser. Darir'in Yüz Hadis 

Hatibo~lu "nun LeUiyifnii.mesfnin ilk sayfası (Süleymani
ye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3326) 

ve Yüz Hikaye tercümesinden faydala
nılarak meydana getirilmiş 6091 beyitlik 
didaktik bir mesnevidir. Eserde hadis ter
cümelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
islam tarihine ve sosyal hayata dair hika
yeler le dini -ahlaki öğütlere yer verilmiş
tir. Ferahname'nin Sultan ll. Murad'a ve 
iki ayrı Türk beyine (Karamanoğlu İbra
him Bey ve Candaroğlu isfendiyar Bey) 
sunulmuş farklı nüshalarının çeşitli kü
tüphanelerde yazmaları bulunmaktadır 
(Budapeşte Macar ilimler Akademisi Ktp., 
TY, nr. 24; Kayseri Raş id Efendi Ktp., nr. 
1074/125; Afyon il Halk Ktp., Gedik Ah
met Paşa , nr. ı 183; Koyunoğlu Müze ve 
Ktp., nr. 13282, 13290; TTK Ktp., nr. 430) . 
Hatiboğlu ve eserleri üzerine Esad Coşan 
tarafından bir doktora tezi hazırlanmış

tır (Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri, 
1965, AÜ ilahiyat Fakültesi) . 
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