
HATT-ı HÜMAYUN 

ber zaman zaman Mabeyn-i Hümayun 
başkatibi yahut sarayda bir vazifelinin 
hattıyla kaleme alınmış olanları da var
dır. Devlet işleriyle ilgili mühim mesele
lerde yazılan hatt- ı hümayunların müs
veddeleri ise relsülküttab, kaptanpaşa 
gibi önemli mevkileri işgal edenlerce ha
zırlanırdı (Suver-i Hutat-ı Hümayun, vr. 
67'-b). Bununla birlikte başka bir elden 
çıkanların da hiç değilse zaman zaman 
padişahın kontrolünden geçmiş olduğu 
muhakkaktır (III. Selim'in tashihinden 
geçen böyle bir hatt-ı hümayun için bk. 
TSMA, nr. E 806/38). Bazılarında ise hatt-ı 
hümayunun kimin eliyle sactır olduğuna 
dair belgenin arkasında kayıt bulunmak
tadır (TSMA, nr. E 7020). 

Hatt- ı hümayunlarda genellikle tarih 
bulunmaz. Telhisler de tarihsiz olduğu 
için bu durum çok defa belgenin değer
lendirilmesinde zorluklarla karşıtaşılma
sına sebep olur. Ancak hazineden para 
çekilmesi için yazılmış bazı hatt- ı hüma
yunlarda olduğu gibi bunun istisnaiarına 
da rast! anmaktadır (TSMA, nr. E 704 ı 1 
ı ) . Pek fazla olmamakla beraber telhis 
ve arz üzerindeki hatt-ı hümayunlarda da 
tarih görülür. 

Sultan ı. Abdülhamid'in. diğer padişah
lara nazaran tarih atma konusunda ol
dukça hassas davrandığı, gerek beyaz 
(TSMA, nr. D 2 ı 75) gerekse telhis üzerin
deki hatt-ı hümayunlarının bir kısmında 
tarih bulunmasından anlaşılmaktadır. 
Onun son. lll. Selim'in ilk sadrazamı Ko
ca Yusuf Paşa ise bu usulü bir teamül ha
line sokmak istemiş, lll. Selim'e cülusunu 
müteakip gönderdiği takririnde. takrir
lere ve beyaz üzerine yazacağı hatt-ı hü
mayunlara ne vakit s udur ettiğinin bilin
mesi için tarih atması tavsiyesinde bulun
muşsa da (BA, HH, nr 55665) pek rağ
bet görmemiştir. 

Hatt-ı hümayunlar daima telhis ve tak
ririo üst tarafına yazılmakla beraber ya
zının istikameti padişaha göre değişiklik 
göstermiştir. Uzun hatt-ı hümayunlarda 
yazının paragraf aralarına taştığı da va
kidir. Kaligrafi ve imialar ise çok kere bo
zuktur. Özellikle IV. Murad ve IV. Meh
med gibi çocuk yaşta tahta çıkanların ya
zılarında bu husus daha açıktır. IV. Mus
tafa'nın yazısı sadece iri yazılmış olma
sıyla değil okunaksızlığıyladadikkat çek
mektedir. lll. Selim'in yazısında ise za
man zaman Im la yaniışiarına rastlanmak
tadır. Hattatlıkları dolayısıyla III. Ahmed 
ve Il.· Mahmud'an yazıları padişah yazıla
rı içinde belki de en güzelleridir. 
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Iii MüBAHAT s. KüTÜKOGLU 

· ı 
HATT-ı osMANi ı 

( ~Lo.!all ~') 

Hz. Osman zamanında 
Zeyd b. Siibi~ başkanlığında kurulan 

Mushaf lstinsah Heyeti'nin 
kitiibette uyguladığı 

usuller hakkında kullanılan bir tabir 
(bk. MUSHAF). 

L _j 

ı 
HATTAB 

ı 

( yıi.:i.ıl ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin 
Muhammed b. Muhammed 

.b. Abdirrahman ei-Hattab er-Ruayni 
(ö. 954/1547) 

Maliki fakihi. 
L 

18 Ramazan 902 (20 Mayıs 1497) tari
hinde Mekke'de doğdu. Endülüs'ten Mağ
rib'e göç eden bir aileye mensup olan ba
bası Hattab ei-Keb'ir 877'de (1472) Mek
ke'ye yerleşmişti. Hattab Kur'an'ı ezber
ledikten sonra bir ilim adamı olan baba
sından, İzzeddin İbn Fehd, Ahmed b. Mu
sa b. Abdülgaffar ve Ebü'I-Feth Burha
neddin İbrahim b. Ali b. Ahmed ei-Kalka
şend'i gibi alimlerden ders aldı. Mısır, Hi
caz ve Trablus'a çeşitli seyahatler yaptı. 

Tefsir, hadis, fıkıh, usul, tasavvuf, sarf ve 
nahiv ilimlerinde derin bilgi sahibi olan 
ve Hicaz Maliki imamlarının sonuncusu 
kabul edilen Hattab, yaşadığı dönemde 
İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli 
simalar arasına girdi. Aralarında oğlu 
Yahya ei-Hattab, Abdurrahman b. Hac 
Ahmed et-Tacurl, Muhammed ei-Mekkl 
ve Muhammed el-Kaysi gibi önemli alim
lerin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 
Trablus'a yerleşen Hattab 9 Reblülahir 
954 (29 Mayıs 1547) tarihinde burada ve
fat etti. 

Eserleri. 1. Mevahibü'l-celilli-şer]J.i 
Mu{ltaşan Ijalil. Halil b. İshak ei-Cün
dl'nin Maliki fıkhının önemli kaynakların

dan olan el-Mu{ltaşar'ının şerhidir. Çok 
-veciz ve kısa olduğu için birçok şerhe 
konu olan bu eserin en önemli şerhlerin
den biri Hattab'ın kitabı kabul edilir. Ese
rin müsveddeleri Hattab'ın oğlu Yahya ta
rafından dört büyük cilt halinde tertip 
edilmiştir. İmam Malik'in hayatının anla
tıldığı bir mukaddime ile başlayan eser 
alt ı cilthalinde yayımlanmıştır (Kahire 
ı328-ı329, ı33ı). z. Ta]J.rirü'l-keWm ii 
mesa'ili 'l-iltizam. iıtizam* hakkında ya
zılmış ilk eserlerden biridir. Malikller'in 
temel kaynaklarına dayanılarak hazırla

nan kitap bir mukaddime, dört bölüm ve 
bir hatimeden meydana gelmektedir. 
Müellif eserin mukaddimesinde Maliki fı
kıh kitaplarında iltizamla ilgili müstakil 
bir bölüm bulunmadığını, temel kaynak
larda dağınık halde bulunan meseleleri 
toplayarak hükümlerini açıkladığını be
lirtmektedir. 130S'te (1888) Fas'ta bası

lan eser, daha sonra Abdüsselam Mu
hammed eş-Şerif tarafından tahkik edi
lerek yayımlanmıştır (Beyrut ı404/1984). 
3. Kurretü'l-'ayn şer]J.u Vara]sati İma
. mi'l-l:faremeyn. İmamü'I-Haremeyn ei
Cüveynl'nin fıkıh usulüne dair eserinin 
şerhi olup Muhammed b. Hüseyin et-Tu
nisl'nin l:faşiye 'ala Kurreti'l-'ayn'ı ile 
birlikte basılmıştır (Tunus I 299, 131 O
ı 3 ı 2). 4. Mütemmimetü'l-Acurrumiy
ye ii 'ilmi'l-'Arabiyye. İbn Acurrum'un 
nahivle ilgili eserinin bir nevi şerhidir. 
Müellif bu kitabını, el-Acurrumiyye'nin 
muhtevasını tamamlayıcı mahiyette ve 
nahiv ilmine bir giriş olarak hazırladığını 
belirtmektedir. Mütemmimatü Acurru
miyye, Afifüddin Abdullah b. Ahmed ei
Fakihl'nin el-Fevakihü'l-ceniyye (Kahi
re ı 298, I 302, I 304, 1306, I 309) ve Mu
hammed b. Ahmed ei-Ehdel'in el-Keva
kibü'd-dürriyye (Kahire I 302; Bulak 
ı3ı2; Beyrut 1410/1990) adlarıyla bu ese
re yazdıkları şerhlerle birlikte basılmış-



tır. s. Taf:ırirü'l-ma]sale ii şerJ:ıi Ne?:fı'i
ri'r-Risfıle. İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'
nin Maliki fıkhına dair er-Risfıle'si üzeri
ne Ebu Abdullah İbn Gazi'nin hazırladığı 
Ne?:fı'irü 'r-Risfıle (Na? mu müşkilati 'r

Risale, bk. Brockelmann, GAL, I, I88; 
Suppl., I, 302) adlı manzum eserin şerhi 

olup 943 (1537) yılında tamamlanmıştır. 

Eser Ahmed Sahnun tarafından neşre

dilmiştir (Rabat I988). 6. Hidfıyetü 's

sfıliki'l-muJ:ıtfıc li-beyfıni fi'li'l -mu'te
mir ve 'l-J:ı fıc . İskenderiye'de ei-Mektebe
tü'l-belediyye'de bir nüshası bulunmak
tadır (Fıkhü'l-Malikl, nr. I6). Brockel
mann. İrşfıdü's-sfıliki'l-muJ:ıtfıc ila be
yfıni'l-mu'temir ve'l-J:ıac adlı bir eseri 
hem Hattab'a hem de oğlu Yahya'ya nis
bette iki yerde zikretmektedi r (GAL, II. 
508; Suppl., II, 537). 7. Risfıle ii ma'ri fe
ti istil]raci ev]sati 'ş-şalfıt. Namaz vakit
lerinin herhangi bir alet kullanılmadan 
tesbit edilmesiyle ilgili bir eserdir. Bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlı olan risale (Bağdatlı Vehbi Efendi , 
nr. 2145/3), astronomi ve ilimler tarihi 
alanlarında önemli bir kaynak olup bir 
mukaddime, on bölüm ve bir hatimeden 
meydana gelmektedir. 8. TefriJ:ıu'l-Jsu 

Wb bi 'l-l]işali'l-mükeffire lima telsad
deme ve ma te'a]]]]ara mine'~-~ ünilb. 
945 (1538) yılında kaleme alınan eser 
bazı kaynaklarda (Karafl, s. 230; fzaf:ıu 'l-

meknün, ı, 30 1 ) Tefricü '1-JsulUb şeklin
de de geçmektedir (yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, Il, 508; Suppl., II, 
526). Hattab'ın bunlardan başka birçok 
eseri bu l unduğu kaynaklarda zikredil 
mektedir (eserlerinin oğlu Yahya tara
fından hazırlanan bir listesi için bk. Ka
raf!. s. 230-23 I) 
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HAnABI 

HATTABi 
( ..s! tk;.)' ) 

Ebu Süleyman Hamd (Ahmed) 
b. Muhammed b. İbrahim 

b. Hattab el- Hattabi el-Büsti 
(ö. 388/998) 

Muhaddis ve lugatçı. 
_j 

Receb 319'da (Ağustos 931) Kabil'e 
komşu Büst şehrinde doğdu. Asıl adı 
Hamd olmakla beraber yakın çevresi ona 
Ahmed diye hitap ettiği için her iki isim
le de tanınmış, Hattabi nisbesini büyük 
dedesi Hattab'dan almıştır. Hz. Ömer'in 
kardeşi Zeyd b. Hattab'ın soyundan gel
diği için bu nisbeyi aldığı ileri sürülmüş

se de bu görüş nesep alimlerince kabul 
görmemiştir. Hattabi'nin ailesinin yaşa
dığı ve kendisinin doğup büyüdüğü Büst 
şehrinin bir Türk şehri olması. bölge hal
kının İslamiyet'le tanışmasından sonra 
da şehrin müslüman Türkler'in hakimi
yetinde kalması Hattabi'nin Türk asıllı ol
duğu kanaatini güçlendirmektediL 

İlk öğrenimine B üst'te başlayan Hatta
bl daha sonra Nlşabur, Bağdat, Basra ve 
Mekke gibi ilim merkezlerini dolaştı. Nl
şabur'da Şafii mezhebinin Horasan böl
gesindeki temsilcisi Muhammed b. Ali 
Kaffal eş-Şaşl'den fıkıh dersi aldı. Arap 
dili ve edebiyatındaki öğrenimini Bağdat'

ta Outamu Sa'leb'in derslerine devam 
ederek tamamladı. Hadis ilmini Mekke'
de Ebu Said İbnü'l-A'rabl; Bağdat'ta Ebu 
Ali İsmail b. Muhammed b. İsmail es
Saffar, Ebu Amr İbnü's-Semmak, Ebu Be
kir en-Neccad; Basra'da Ebu Davud'dan 
es-S üne n 'i rivayet eden ve İbn Dase diye 
tanınan Ebu Bekir Muhammed b. Bekir 
el-Basri gibi muhaddislerden tahsil etti. 
Öğrenimini Maveraünnehir ve Hicaz'da 
tamamladıktan sonra 350 (961) yılı ci
varında Horasan bölgesine döndü. 359 
(970) yılına kadar Nlşabur'da kalarak ta
lebe yetiştirdi; bu arada Garibü'l-f:ıadiş 
adlı eserini yazdı. Nlşabur'dan Buhara'
ya, oradan Belh'e geçti. Daha sonra Gaz
ne, Faris, Sicistan gibi şehirlerde ders 
verdi. Tekrar Büst'e dönerek hayatının 
sonuna kadar ilmi faaliyetlerine burada 
devam etti. Lugat alimi Ebu Ubeyd Ah
med b. Muhammed ei-Herevl, Hakim 
en-N!saburl. Ebu Hamid ei-İsferay'inl ve 
Ebu Zer ei-Herev! gibi şahsiyetler onun 
t alebeleri arasında yer aldı. 16 Reblüla
hir 388 ( 17 Nisan 998) tarihinde B üst'te 
vefat etti. 

Hattabi'yi yakından tanıyan Ebu Man
sur es-Sealibl, onun Arap dili ve edebiya-
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