
L 

HATİBzADE 
MUHYİDDİN EFENDi 

(ö. 901/1496) 

Fıkıh ve kelam alimi. 
_j 

Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Muhyid
din Mehmed. babasının adı Hatibzade Ta
ceddin İbrahim'dir. Kaynaklarda daha çok 
Hatibzade, bazan da Hatibzade-i Rumi 
lakabıyla anılır. Aynı ismi taşıyan çağdaşı 
Niksarlı Muhyiddin Mehmed (b. İbrahim) 
ile zaman zaman karıştırılmış , hatta bu 
ikisinin aynı kişi olduğunu düşünenler bile 
olmuştur. Niksari'yi babasının dayısı ola
rak zikreden Taşköprizade'nin bunları ay
rı kişiler olarak göstermesi ( eş-Şe/i:a'i/i:, 
s. 147, 273) bu tereddüdü ortadan kaldır
mıştır. 

İlk öğrenimini İznik'te müderrislik gö
revinde bulunan babasından alan Hatib
zade onun yanında sarf ve nahivle birlik
te fıkıh, kelam ve tefsir gibi temel İslami 
disiplinleri de tahsil etti. Daha sonra dev
rin önemli alimlerinden Hızır Bey ve İran'
dan Anadolu'ya gelen Alaeddin et-TQsl 
ile temas kurup kendilerinden ders aldı. 
İlk müderrislik görevine İznik'te Orhan 
Gazi Medresesi'nde başladı. Bu medre
seye ne zaman tayin edildiği belli olma
makla birlikte 875 ( 1470) yılına kadar bu
rada kaldığı bilinmektedir. Bu küçük 
medresede ilmi ve gayretiyle dikkat çe
ken Hatibzade aynı tarihte, Fatih Sultan 
Mehmed'in kurduğu Sahn-ı Sernan Med
resesi'ne nakledildL Burada başmüder
risliğe kadar yükseldiyse de kendisiyle Fa
tih arasında cereyan eden bir hadiseden 
dolayı görevinden aziedildL Daha sonra 
Molla Gürani'nin araya girmesiyle müder
rislik görevine dönmesine izin verildi. Za
manla padişahın güven ve takdirini ka
zanarak onun özel hacası oldu. Ancak Fa
t ih, münazaralar sı rasında padişahın ho
cası o lduğunu söylemek suretiyle kendi
sini istismar ettiğini öğrenince onu sa
raydan uzaklaştırdı. Bundan sonra İstan
bul'da çeşitli medreselerde müderrislik 
görevini sürdüren Hatibzade, vefatında 
Eyüpsultan civarında Ali Kuşçu'ya ait 
kabrin yakınına defnedildi. Kaynaklarda, 
Eyüp Sultan Medresesi'nde müderrislik 
yapan ve görevi sırasında hizmetçisi ta
rafından öldürülen bir oğlunun bulundu
ğu kaydedilir. 

Çok sayıda öğrenci yetiştiren Hatibza
de, Kemalpaşazade ve Fenarizade Muh
yiddin Çelebi'ye hocalık yaptıktan başka 
Tacizade Cafer Çelebi, Fenarızade Muh-

yiddin Mehmed Şah, Zeyrekzade Ahmed 
Rükneddin, Sarıgörez NQreddin Efendi, 
Hayall-i Kadim, Babek Çelebi, Abdülveh
hab b. Abdülkerlm , İbrlzade , Kara Bali 
Aydın! gibi alimleri yetişti rm iştir. 

Hatibzade ilmitartışmalara düşkün bir 
kişiliğe sahipti. Özellikle Sahn medrese
lerinde görev yaparken devrin önde ge
len alimleriyle sık sık müzakerelerde bu
lunur, müzakereler bazan tartışmaya dö
nüşürdü. Onun bu özelliği zaman zaman 
kendisini güç durumlara sokmuştur. Ni
tekim Fatih Sultan Mehmed devrinde 
Sadrazam Koca Davud Paşa, dönemin bü
yük alimlerinden Hocazade Muslihuddin 
Efendi'yi İstanbul'a davet ederek Hatib
zade ile münazarada bulunmasını iste
miş, Hocazade, onun ilim ve ahlak sınır
larını aşan tavrını görünce orada bulunan 
üç talebesinden her birinin kendisiyle tar
tışabileceğini, dolayısıyla önce emsalle
riyle tartışması gerektiğini, eğer onlara 
üstünlük sağlayabilirsekendisiyle müna
zaraya girebileceğini söylemiştir. ll. Ba
yezid zamanında Muslihuddin Mustafa 
Kestell, Zenbilli Ali Efendi ve Sinan Paşa 
gibi alimlerle de bir araya gelip ilmi soh
betlerde bulunan Hatibzade, tartışmalar
da baskın çıkmak için her çareye başvu
rurdu. ll. Bayezid'in huzurunda, Alaed
din Arabl Efendi'nin de aralarında bulun
duğu bir grup alimle tartışırken saygı öl
çülerini aşarak konuyla ilgisi bulunma
yan şeyler söylemeye başlayınca padişah 
bundan rahatsız olmuş ve iddialarını is
pat etmek için bir risale yazmasını söyle
miştir. Bunun üzerine Hatibzade'nin yaz
dığı Risale ii ba]J.şi'r-rü'ye ve'l-kelam 
adlı eseri okuyan sultan memnun kalma
mış , veziri Çandarlı İbrahim Paşa'ya em
rederek onun ülkeyi terketmesini iste
miştir. Ancak İ brahim Paşa, olayın büyü
mesini istemediğinden padişahın emrini 
bildirmediği gibi Hatibzade'yi hoşnut et
mek için padişah adına kendisi bir mik
tar para göndermiş ve hadiseyi onuttur
maya çalışmıştır (Taşköprizade, s. 148-

149). 

Tartışmalarda güzel konuşan . sözünü 
esirgemeyen ve güçlü mantık! tahliller 
yapan Hatibzade'nin ahlak bakımından 
fazla yüksel em ediği (Osmanlı Müellifle

ri, I, 294) ve daima kendisini emsallerin
den üstün gördüğü belirtilir. Nitekim Ce
laleddin ed-Dewanl, İstanbul'daki talebe
lerinden birine yazdığı mektupta Hatib
zade'ye ve Hocazade Muslihuddin Efen
di'ye selam gönderirken onun ismini Ho
cazade'den önce yazdığından Hatibzade 
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Hocazade'den üstün bir alim olduğunu 
iddia etmiş, vezir İbrahim Paşa da isim
deki sıralamanın üstünlüğe delalet etme
yeceğini söylemiştir (Gazzl. I, 24). Öte 
yandan Hatibzade alimierin idareciler
den üstün olduğunu düşünürdü. Kaynak
ların belirttiğine göre, zamanın şeyhülis
lamı Efdalzade Hamldüddin Efendi ile 
bir likte tebrik merasimi için Divan-ı Hü
mayun'a gittiklerinde şeyhülislamın ve
zirlere hürmet göstermesi üzerine onu 
uyarmış ve idarecilere iltifat etmenin il
min izzetiyle bağdaşmayacağını söyle
miştir. Hatta kendisinin ll. Bayezid'i ziya
reti sırasında elini öpmeyip musafaha et
mekle yetindiği kaydedilir (Taşköprizade, 
S . 148) . 

Hatibzade'nin, çağdaşıKasım İzarl Ger
miyani ile birlikte dönemin alimlerinden 
Molla Lutfi'nin öldürülmesine fetva ver
diği belirtilir. Efdalzade ile Muhyiddin 
Ahaveyn ise Molla Lutfi'den rahatsızlık 
duydukları halde fetvayı onaylamamışlar
dır. Hatibzade'nin, Molla Lutfi'nin kendi
sine ve kitaplarına yönelttiği tenkitten 
rahatsız olduğu, nitekim onun idam edil
mesinden sonra yakınlarına , " Kitapları

mı kurtardım " dediği ileri sürülüyorsa 
da (Gökyay, s. 45) buna dair belge göste
rilememiştir. Esasen Molla Lutfi'nin Ha
tibzade'yi eleştirdiği husus önemli bir 
konu olmayıp bundan dolayı onun Molla 
Lutfi'nin ölümüne fetva vermiş olabilece
ğini kabul etmek makul görünmemekte
dir. Ayrıca ulaşılan yeni belgelerde Molla 
Lutfi'nin öldürülmesiyle ilgili başka önem
Ii gerekçelerin bulunduğu ortaya çık
mıştır (Erünsal, XXXIII [1980-811. s. 74-

78) . 

Hatibzade ilmi yönden Fahreddin er
Razi ekolüne bağlıdır. XIII. yüzyıldan iti
baren Muhammed b. Namaver ei-Hund 
ve Sadreddin Hılatl kanalıyla Anadolu'ya 
gelen bu ekol , Molla Fenari ve t alebesi 
Molla Yegan ile devam etm iştir. Molla Ye
gan aynı zamanda Hatibzade'nin babası
nın da hocasıdır. Daha çok fıkıh ve kelam
la meşgul olan Hatibzade devrin gelene
ğine uyarak bazı eseriere şerh ve hi'ışiye
ler yazmıştır. Fatih'in huzurunda malı ve 
ilmi dolayısıyla övülen Molla Fenari'nin ço
ğu eserlerinin derleme olduğunu söyle
yerek onu eleştirmişse de (Hoca Saded
di n, Il, 412-413) kendisinin yaptığı çalış
malar da bundan öteye geçememiştir. 

Eserleri. A) Fıkıh ve Usulü. 1. lfdşiye 

'ala Şer]J.i'l-Vi]fiiye (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 3896; ismihan Sultan. nr. 350) . 

Tacüşşerla ' nın Vi]fiiyetü 'r-rivdye adlı 
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eserine Seyyid Şerif ei-Cürcanl tarafın
dan yapılan şerhin baş kısmına yazılan 
haşiyedir. ll. Bayezid'in isteği üzerine te
lifine başlanan eser, müellifin oğlunun öl
dürülmesi üzerine ancak taharet ve ab
dest konularına kadar gelebilmiştir. Z. 
ljaşiye 'ald ŞerJ:ıi'l-MuJ;taşar (Atıf Efen
di Ktp., nr. 672; Süleymaniye Ktp., Carul
lah Efendi, nr. 471; Tire İlçe Halk Ktp., Ne
cib Paşa, nr ı 96). İbnü'I-Hacib'in, kendi
sine ait Müntehe's-sul ve'l-emel adın
daki eserden ihtisar ederek hazırladığı 
MuJ;taşarü '1-Münteha'ya Adudüddin 
ei-Td tarafından yapılan şerh e Seyyid Şe
rif ei-Cürcanl'nin yazdığı haşiyenin baş 
kısmına Mşiyedir. Hatibzade bu eserin
de. kendisinden önce aynı şerhe haşiye 
yazan hacası Alaeddin et-Tusl'yi eleştir
mektedir. 3. ljaşiye 'ale'l-Mu]faddi
meti'l-erba'a. Sadrüşşerla Ubeydullah 
b. Mes'ud'un telif ettiği Ten]fi]].u'l-uşul 
adlı esere yine kendisinin et-Tav:iil:ı ii 
]].alli gavami:ii't-Ten]fi]]. ismiyle yazdığı 
şerhe Teftazanl tarafından kaleme alı
nan et-TelviJ:ı fi keşfi ]].a]fa'i]fi't-Ten]fiJ:ı 
adlı şerhin hüsün ve kubuh faslında yer 
alan dört mukaddimesi üzerine yapılmış 
bir haşiyedir. Eser, Muslihuddin Mustafa 
Kestell ve Abdüssamed SamsunY'nin ay
nı kitabın aynı bölümüne yaptıkları haşi
yelerle birlikte müstakil bir mecmua ha
linde mevcut olup (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. 672) diğer bazı nüshala
rı da vardır (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 2027; Ragıb Paşa Ktp., 
nr. 1459). 4. Risale ii na]fdi'l-vuçlu' (Sü
leymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 847; 

Esad Efendi, nr. 95 ı). Bazı nüshalarında 

Risale.fi J:ıükmi'Hathir (Süleymaniye 
Ktp., Kastdecizade Süleyman Sırrı, nr. 
7 ı O) şeklinde adlandırılan eser, Sadrüş
şerla'nın Şer]].u'I-Vi]faye'sinde, abdesti 
bozan hususlardan biri olarak bedenden 
bir şeyin çıkması ve akmasına dair bilgi
lerin şerhi ve tashihi amacıyla yazılmış
tır. s. Risale ii fe:ia'ili'l-cihad. Birçok 
yazma nüshası bulunan eser(mesela Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1984, 1988, 

ı 989; Lala İsmail, nr. 69 ı). bazı nüshala
rındaRisaJe ti'l-cihfıd (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 3498) ve el-İrşad ii teza'ili'I
cihad (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
ı 984) adlarıyla da anılmaktadır. Kitap ci
hadın fazileti ve onu terketmenin hükmü, 
cihadla ilgili olarakyöneticilere düşen gö
revler ve şehitlik m ertebesi olmak üzere 
üç bölümden meydana gelmektedir. 

B) Kelam. 1. ljaşiye 'ala Haşiyeti't
Tecrid . Çeşitli nüshaları bulunan eser 
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(Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1 1 14; 

Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2927, 2928, 

Hal et Efendi, nr 442, Laleli, nr. 22 ı 5, Ha
mi diye, nr. 725). Naslrüdöın-i TGsl'nin Os
manlı medreselerinde temel ders kita
bı olarak okutulan Tecridü'l-keldm'ına 

Mahmud b. Abdurrahman el-İsfahanl 
tarafından yapılan Teşyidü'l-]fava'id ii 
şerJ:ıi Tecridi'l-'a]fa'id adlı şerhe Seyyid 
Şerif ei-Cürcanl'nin yazdığı haşiyeye ha
şiyedir. Z. Risale ii kelfımillah ve rü'
yetih. ll. Bayezid'in isteği üzerine yazı
lan ve müellifin olgunluk dönemine rast
layan bu eserde, klasik kelam kaynakları 
kullanılarak kelam-ı nefsinin ezel'iliği ve 
rü'yetullahın cevazı konuları ele alınır. is
tanbul kütüphanelerinde yazmaları bu
lunan eserin (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 2276; Laleli, nr. 2236) bazı nüsha
ları Risale ii baJ:ışi'r-rü'ye ve'l-kelam 
adını taşımaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 2997; TSMK, lll. Ahmed, nr. 
I 842). 3. ljaşiye 'alfı Şer]].i'l-Meva]fıf. 

Adudüddin ei-Tcl'nin el-Meva]fıf'ına Cür
canl tarafından yapılan şerhin baş tara
fına yazdığı haşiye olup çeşitli nüshaları 
mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. ı 188; Köprülü Ktp., Fazı! Ah
med Paşa, nr. 1610; Edirne Selimiye Ktp., 

. nr. I 034). 4. Risale ii ne iyi nisbeti'I-J;üs
ran ile'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Gi
resun Yazmaları, nr. 100, 3572) . Eser, İbn 
Hayreddin adlı bir alimin, "Evla olanı ter
ketmeleri sebebiyle peygamberler de 
hüsran içinde bulunmuştur" sözüne kar
şılık olarak yazılmıştır. Bu görüşü redde
den ve kısmen ismet-i enbiya konusuna 
da temas eden risale bazı nüshalarda Iş
laJ:ıu lfavii İbn Ijayriddin (Süleymani
ye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2052). 

bazılarında da Risale ii tevcihi 'umu
mi'l-J;üsran (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 354 7) adıyla anılır. S. el-Cez
rü'l-eşam (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2200). Teftazanl'nin Şer]].u'I-Ma]faşıd'ı
nın hüsün ve kubha ait bölümüne yapı- . 
lan bir şerhtir. Eser, Millet Kütüphane
si'ndeki nüshasında (Murad Molla, nr. 
706) ljaşiye 'ale'l-J:ıüsn ve'l-]fubJ:ı adıy

la geçer. 6. Risale ii bai)şi'l- 'ilm ve '1-
kelam. ilim ve kelam terimlerinin tanı
mıyla ilgili iki varaklık bir risaledir (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 2829). 7. 
Risale ii ikiari men esnede'l-cebr ile'l
enbiya'. Katib Çelebi'nin Hatibzade'ye 
nisbet ettiği eserin (Keşfü'?-?Unün, I. 
848) nüshası tesbit edilememiştir. Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Carullah 

Efendi, nr. 2087) bu müellif adına kayıtlı 
ljaşiye 'ala ŞerJ:ıi'l- 'Açlud adında bir 
eser bulunmaktaysa da sayfanın üst kıs
mına sonradan ayrı bir kalemle yazılmış 
İbn Hatib notundan başka eserin müel
life aidiyetini gösteren bir delil yoktur, 
kaynaklarda Hatibzade'nin böyle bir M
şiye kaleme aldığı da zikredilmemekte
dir. 

C) Diğer Eserleri. 1. l:f aşiye 'ald l:f aşi
yeti'l-Keşşaf. Zemahşer!'ye ait el-Keş
şat adlı tefsirin Fatiha suresiyle Bakara 
suresinin ilk yirmi beş ayetinin tefsiri 
üzerine Seyyid Şerif el-Cürcanl tarafın
dan yazılan Mşiyeye haşiyedir. Ta'li]fat 
'ala eva'ili'l-Keşşat şeklinde de anılan 
eserin bazı nüshaları mevcuttur (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 202; 

Millet Ktp. , Murad Molla, nr. 268; Köp
rülü Ktp. , Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1610). z. 
Risale ti'l-cihe. Osmanlı Müellitleri'n
de yanlışlıkla Risale ii ta'yini ciheti'l
]fıble olarak gösterilen eser (I, 294). Ali 
b. Ömer ei-Katibl ei-Kazvlnl'nin ljikme
tü'l-'ayn adlı eserine Muhammed b. Mü
barek Şah'ın yazdığı şerhe Seyyid Şerif 
ei-Cürcani tarafından yapılan haşiyenin 
cihetle ilgili bölümüne haŞiyedir. Bazı kü
tüphane kayıtlarında Risale ii J:ıavaşi 
ŞerJ:ıi J:ıikmeti'l- 'ayn adıyla da anılan 

risalenin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
iki nüshası bulunmaktadır (Ayasofya, 
nr. 23SO; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 600). 3. 

el-Ecvibetü't-tis'a: Müellifin, ilmin ma
hiyetiyle ilgili olarak bir grup alimle yap
tığı tartışmada ortaya konan soruları 

cevaplandırmak üzere kaleme aldığı iki 
varaklık bir risaledir (Süleymaniye Ktp., 
Hasan Hüsnü Paşa, nr. 600) . 
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