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İBN HATIB en-NASIRİYYE 
( a.i'.)""WI ~ .J! I) 

Ebü'l-Hasen Alaüddin Ali 
b. Muhammed b. Sa'd et-Ta1 

el-Cibrini el-Halebi 
(ö . 843/1440) 

Fıkıh alimi, kadı ve tarihçi. 
_j 

774 (1372) yılında Halep'te doğdu. Tay 
kabilesine mensup olduğu için Ta"i, aile
si Halep yakınlarındaki Beytülcibr"in'den 
geldiği için Cibr"in"i nisbesini almıştır. Muh
temelen babası veya dedelerinden biri 
Beytülcibr"in'deki el-Medresetü'n-Nasıriy
ye'de müderrislik ve büyük camilerden 
birinde hatiplikyaptığından İbn Hatib en
Nasıriyye adıyla meşhur olmuştur. 

İlim tahsiline küçük yaşlarda başlayan 
İbn Hatib, Kur'an'ı hıfzettikten sonra ha
dis ve fıkha dair bazı temel eserleri de ez
berledi. İlk ilmi seyahatini babasıyla bir
likte 785'te (1383) Kudüs'e yaptı. Daha 
sonra803'te (1401) Kahire. Dımaşk. Ba'
lebek ve Trablus'a gitti. İlk hocaları baba
sı ile Ahmed b. Abdülaz"iz b. Murahhal'
dir. Ayrıca fakih Şemseddin Muhammed 
b. Ali b. Ebü'l-Berekat. Abdullah b. Mu
hammed en-Nahr"ir"i, Siraceddin el-Bulki
n"i, Ahmed el-Hamevi ve Muhammed el
Yümnl'den kıraat; Muhammed b. Selman 
el-Harrat ve Halepli Cemaleddin Yusuf b. 
Hat"ib el-MansOriyye'den Arapça. fıkıh. 
fıkıh usulü, nahiv ve tefsir; Muhammed 
b. İsmail el-Bab!' den feraiz; Muhibbüddin 
Ebü'l-Velid İbnü'ş-Şıhne'den mean"i ve be
yi'm; Veliyyüddin el-lraki ve Burhaneddin 
el-Halebi'den hadis ve tarih dersleri aldı. 

Şafii mezhebine mensup olan İbn Ha
tib 'e Dımaşk kadılığı teklif edilmiş , ancak 
İbn Hatib, memleketi Halep'te kalmayı 
ve orada hizmet vermeyi düşündüğün
den teklifi kabul etmemişti. Bunun üze
rine 816'da (1413) Halep kadılığına geti
rildi. 824'te (1421) Kahire'ye, oradan da 
Trablusşam'a geçti ve yine kadılık yaptı. 
Bir yıl sonra Halep'teki görevine döndü, 
ayrıca Camiu'l-kebir'in imam- hatipliğini 
üstlendi; bu arada pek çok öğrenciye ha
dis dersleri verdi. İbn Hacer el-Askalani 
836 ( 1433) yılında Halep'e geldiğinde ken
disiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis 
rivayet etmişlerdir (inba'ü'l-gumr, I, 4) 
842 yılının sonunda (Mayıs 1439) Memlük 
Sultanı el-Melikü'z-Zahir Çakmak onu gö
revden aldıysa da birkaç ay sonra yerine 
iade etti. 1 S Zilkade 843'te (18 Nisan 1440) 
Halep'te vefat eden İbn Hatib (Sehavl, lll, 
307) hayatta iken Babülmekan'ın dışın
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İbn Hatib farklı görüşleri de inceleme
si, delilleri araştırması, güzel konuşması 
ve isabetli fetvalar vermesiyle tanınan bir 
ilim adamı ve kadı idi. Kendisine bir me
sele sorulduğunda genellikle herhangi 
bir kitaba bakmadan isabetli şeki lde fet
vasını yazardı. Hz. Peygamber'in siretini 
okur ve okuturdu . ilmi otoritesinin ya
nında iyi huylu ve halkla diyalog kurabi
len bir kişi olduğu kaydedilir. Devlete elin
den geldiği kadar hizmet etmiş ve bunun 
karşılığında genellikle maaş almamıştır. 
Döneminin ~llimleri ondan övgüyle bah
setrnişlerdir. 

Eserleri. İbn Hatib'in hadis, tefsir, fı
kıh ve tarih alanlarında çeşitli eserler ka
leme aldığı belirtilmekteyse de bunlar
dan sadece biri günümüze ulaşmıştır. ed
Dürrü '1-münte]Jab fi (tekmileti) Tari]Ji 
lfaleb adını taşıyan eser. Kemaleddin İb
nü'l-Adim'in Bugyetü 't-taleb Ii tô.ri]Ji 
lfaleb'ine yazılan bir zeyildir. Hediyye
tü'l- 'arifin'de adı ed-Dürrü'l-münte]Jab 

ii ~eyli Bugyeti ' t-taleb fi tô.ri]Ji lfaleb 
şeklinde geçmektedir (1 , 732). Halepli 
meşhur kişilerin biyografilerinin alfabe
tik olarakyer aldığı eserin başlıca nüsha
ları Süleymaniye (Laleli , nr. 2036) ve Berlin 
(nr. 9791) kütüphaneler inde bulunmak
tadır (diğer nüshalar için bk. Brockelmann, 
GAL, IL 43) . İbn Hacer el-Askalan"i Halep'e 
geldiğinde eseri incelemiş ve birtakım 
ilavelerde bulunmuştur (inba'ü'l-gumr, ı, 
4) Kitap, Sourdel gibi bazı müellifler ta
rafından Ebü'l-Fazl İbnü 'ş-Şıhne'ye nis
bet edilmişse de bu doğru değildir. Meç
hul bir müellif. İbnü'ş-Şıhne'nin Nüzhe
tü'n-nevô.?.ır ii ravzi'l-menô.?.ır adlı ese
rinin başına İbn Hatib'in ed-Dürrü'l
münte]Jab'ının mukaddimesini eklemiş. 
daha sonraki müstensihler de kitabın adı
nın ed-Dürrü'l-münte]Jab olduğunu sa
narak bu şekilde kaydetmişlerdir (ibnü'ş
Şıhne, neş redenin girişi, s. s-ca ; Ragıb et
Tabbah, I, 31) . ed-Dürrü'l-münte]JabAh
med b. Muhammed ve oğlu Muhammed 
(ö. 1010/1601) tarafından el-Münte]Jab 
mine'd-Dürri'l-münteçlab ad ıyla iki cilt 
halinde ihtisar edilmiştir (Ragıb et-Tab
bah, ı, 23-24) 

İbn Hat"ib'in kaynaklarda ad ı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: et-Tibetü'r
rô.'i]J.a fi tefsiri'l-Fô.ti]J.a, l)av'ü'l-başi
re ii şer]J.i ]J.adişi Berire, Şer]J.u ]J.adişi 

Ümmi Zer, Şer]J.u lp.t'atin mine'l-Envô.r 
fi'l-fıJih, Şer]J.u Bedi'i'n-ni?.ô.m li'bni's
Sô.'ô.ni, Siretü'l-Mü'eyyed, Münte]Jô.
bô.t min Kitô.bi'l-Kevô.kibi'l-vaçli'e (Şev
kani, 1, 476-477; Ragıb et-Tabbah, V, 234; 
Brockelmann, GAL, ll, 43; Zirikll, V, 160). 
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li] AHMET AGIRAKÇA 

İBN HATIBÜDDEHŞE 
( ~..-Jf ~ <.)11) 

Ebü's-Sena NCırüddin Mahmud 
b. Ahmed b. Muhammed 
el-FeyyCıml el-Hamevi 

(ö . 834/1431) 

Muhaddis, fakih ve edip. 
_j 

750 (1349) yılında Suriye'nin Hama şeh

rinde dünyaya geldi. 760'ta ( 1359) doğdu
ğu da zikredilmişti r (i b n Kadi Şühbe, IV, 
ı 09). Yukarı Mıs ı r'ın FeyyOm kasabasın
dan olan ve daha sonra Hama'ya yerleşip 
Hatlbüddehşe diye anılan ( DiA, XII, 516-
5 ı 7) babasına nisbetle İbn Hatibüddehşe 
lakabıyla tanındı. İlk öğrenimini Hama·
da yaptı; küçük yaşta Kur'an ' ı ezberledi. 
Ardından tahsil için Suriye ve Mısır'a git
ti. Hadis, fıkıh, edebiyat ve nahivde ken
dini yetiştirdikten sonra 809 (1406) yılın 

dan itibaren ders vermeye başladı; haya
tının büyük bir kısmın ı öğretirole ve fet
va vermekle geçirdi. Talebesi İbn Hacer 
el-Askalani'nin belirttiğine göre ilmi ve 
ahlaki kişiliğiyle Hama'nın mümtaz bir 
şalısiyeti oldu (inba'ü'l-gumr, VIII, 249) 

İbn Hatlbüddehşe, Memlük Sultanı 
Şeyh ei-MahmOdi'nin sır katibi Kadı Nası
rüddin el-Barizi'nin aracılığı ile Hama ka
dılığına tayin edildi ve on yıl kadar ( 1412-
1422) bu görevde kaldı . Melik Eşref Bars
bay sultan olunca görevinden alındı. Bun
dan sonra ilmi çalışmalarına devam etti 
ve Kasımiyye Medresesi'nde ders verdi. 
Dalgınlığı sebebiyle bazı nakillerinde gev
şek davrand ı ğı ileri sürülen (Sehavl, X, 
130) İbn Hat"ibüddehşe'nin şiir yazdığı be
lirtilir. İbn Hatlbüddehşe 17 Şewal 834'
t e (28 Haziran 1431) Hama'da vefat etti. 


