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

İlim tahsiline küçük yaşlarda başlayan
İbn Hatib, Kur'an'ı hıfzettikten sonra ha-

dis ve fıkha dair bazı temel eserleri de ezberledi. İlk ilmi seyahatini babasıyla birlikte 785'te (1383) Kudüs'e yaptı. Daha
sonra803'te (1401) Kahire. Dımaşk. Ba'lebek ve Trablus'a gitti. İlk hocaları babası ile Ahmed b. Abdülaz"iz b. Murahhal'dir. Ayrıca fakih Şemseddin Muhammed
b. Ali b. Ebü'l-Berekat. Abdullah b. Muhammed en-Nahr"ir"i, Siraceddin el-Bulkin"i, Ahmed el-Hamevi ve Muhammed elYümnl'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 beyi'm ; Veliyyüddin el-lraki ve Burhaneddin
el-Halebi'den hadis ve tarih dersleri aldı.
Şafii mezhebine mensup olan İbn Hatib'e Dımaşk kadılığı teklif edilmiş , ancak
İbn Hatib, memleketi Halep'te kalmayı
ve orada hizmet vermeyi düşündüğün
den teklifi kabul etmem i şti. Bunun üzerine 816'da (1413) Halep kadılığına getirildi. 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 hadis dersleri verdi. İbn Hacer el-Askalani
836 (1433) yılında Halep'e geldiğinde kendisiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis
rivayet etmişlerdir (inba'ü'l-gumr, I, 4)
842 yılının sonunda (Mayıs 1439) Memlük
Su ltanı el-Melikü'z-Zahir Çakmak onu görevden aldıysa da birkaç ay sonra yerine
iade etti. 1S Zilkade 843'te (18 Nisan 1440)
Halep'te vefat eden İbn Hatib (Sehavl, lll,
307) hayatta iken Babülmekan 'ın dışın
da yaptı rdığı türbesine gömüldü.
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İbn Hatib farklı görüşleri de incelemesi, delilleri araştırması, güzel konuşması
ve isabetli fetvalar vermesiyle tanınan bir
ilim adamı ve kadı idi. Kendisine bir mesele sorulduğunda genellikle herhangi
bir kitaba bakmadan isabetli şeki l de fetvasını yazardı. Hz. Peygamber'in siretini
okur ve okuturdu . ilmi otoritesinin yanında iyi huylu ve halkla diyalog kurabilen bir kişi olduğu kaydedilir. Devlete elinden geldiği kadar hizmet etmiş ve bunun
karşılığında genellikle maaş almamıştır.
Döneminin ~llimleri ondan övgüyle bahsetrnişlerdir.

Eserleri. İbn Hatib'in hadis, tefsir, fı
ve tarih alanlarında çeşitli eserler kaleme aldığı belirtilmekteyse de bunlardan sadece biri günümüze ulaşmıştır. edDürrü '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. Hediyyetü'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 alfabetik olarakyer aldığı eserin başlıca nüshaları Süleymaniye (Laleli , nr. 2036) ve Berlin
(nr. 9791) kütüphaneler inde bulunmaktadır (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 tarafından Ebü'l-Fazl İbnü 'ş-Şıhne'ye nisbet edilmişse de bu doğru değildir. Meçhul bir müellif. İbnü'ş-Şıhne'nin Nüzhetü'n-nevô.?.ır ii ravzi'l-menô.?.ır adlı eserinin başına İbn Hatib'in ed -Dürrü'lmünte]Jab'ının mukaddimesini eklemiş.
daha sonraki müstensihler de kitabın adı
nın ed-Dürrü'l-münte]Jab olduğunu sanarak bu şekilde kaydetmişlerdir (ibnü'ş
Şıhne, ne ş redenin girişi, s. s-ca ; Ragıb etTabbah, I, 31) . ed-Dürrü'l-münte]JabAhmed 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-Tabbah, ı, 23-24)
kıh

İbn Hat"ib'in kaynaklarda ad ı geçen diğer

eserleri de şunlardır: et-Tibetü'rrô.'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'sSô.'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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Ebü's-Sena NCırüddin Mahmud
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el-FeyyCıml el-Hamevi
(ö . 834/1431)
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750 (1349) yılında Suriye'nin Hama şeh 
rinde dünyaya geldi. 760'ta (1359) doğdu
ğu da zikredilmişt i 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, 5165 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 gitti. Hadis, fıkıh, edebiyat ve nahivde kendini yetiştirdikten sonra 809 (1406) yılın 
dan itibaren ders vermeye başladı; hayatının büyük bir kısmın ı öğretirole ve fetva 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 kadılığına tayin edildi ve on yıl kadar ( 14121422) bu görevde kaldı . Melik Eşref Bar sbay sultan olunca görevinden alındı. Bundan sonra ilmi çalışmalarına devam etti
ve Kasımiyye Medresesi'nde ders verdi.
Dalgınlığı sebebiyle bazı nakillerinde gevşek davrand ı ğı ileri sürülen (Sehavl, X,
130) İbn H at"ibüddehşe'nin şiir yazdığı belirtilir. İbn Hatlbüddehşe 17 Şewal 834'
t e (28 Haziran 1431) Hama'da vefat etti.

iBN HATİM
Oğulları Kadı

ilimle

Kemaleddin ile Mahmud da

meşgul olmuşlardır.

Eserleri. 1. Teh~ibü'1-Metali' li-tergibi'1-mutali'. İbn Kurkül'ün garlbü'l-hadls konusundaki Metali'u '1-envar 'ald
şıJ:ıaJ:ıi'l-aşar adlı eserinin bazı ilavelerle
birlikte yapılmış bir telhisi olup altı cilt
hacmindeki kitabın beş cildinin bir nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (nr. 31536/
B; diğer bazı cil tl eri için b k. ei-Fihrisü 'ş-şa
mil, I, 440-44 I) Z. Ij atimetü Teh~ibi'1M etali'. Teh~ibü '1-Metali'in sekizinci
bölümünü oluşturan eserde bazı hadis
metinlerinin tashlf ve i'rabıyla ilgili tartış
malar ele alınmıştır. Kitabın bir nüshası
Mektebetü'l-belediyye bi'l-İskenderiyye'
de kayıtlıdır (nr. 1216/B). 3. et-Ta~rib fi
'ilmi'l-garib. İki cilt olan eser Teh~ibü'l
Metali'in muhtasarı olup 23 Ramazan
804'te (26 Nisan 1402) tamamlanmıştır
(yazma nüshaları için bk. Brockelmann,
GAL, ll, 79; Suppl., ll, 71) 4. Tul].fetü ~e
vi'1-ereb (ireb) fi müşkili'1-esma' ve'nneseb (niseb) (et-Tut:ıfe fi'l-mübhemat,
Tuf:ı{etü ;::;evi'l-elbab {1 müşkili'l-esma' ve'lensab). Yine Teh~ibü'1-Meta1i'in muhtasarı olan eserdee1-Muvatta' ve ŞaJ:ıi
J:ıayn'da geçen isim ve nisbelerin okunuşu meselesi ele alınmaktadır. Traugott
M ann tarafından doktora çalışması olarak
incelendikten sonra yayımlanan (Leiden
1905ı eser üzerinde Muhammed İdrls Zübeyr de bir doktora çalışması yapmıştır
(University of Glasgow, Scotland, United
Kingdom). s. el-Münte~ti min Kitabi Cami'i'l-uşul. TuJ:ıietü ~evi'l-ereb'in zeyli
olan ve 8 Cemaziyelahir807'de (12 Aralık
1404) tamamlanan eser, e1-Muvatta' ve
ŞaJ:ıiJ:ıayn ile diğer bazı hadis eserlerindeki isimterin okunuşuyla ilgili olup bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir
(BeşirAğa,nr.l87,vr 1-106ı.6.e1-Mul].

tar min Kitdbi'1-Ensab. Sem'anl'nin e1Ensab'ından çokça kullanılan nisbeterin
seçilip kaydedildiğ i eser 29 Reblülahir
808'de (24 Ekim 1405) tamamlanmıştır;
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
kayıtlıdır(BeşirAğa, nr. 187, vr 107-149)
7. İgtişetü'1-muJ:ıtac ila ŞerJ:ıi'1-Minhdc
(Lübabü ' 1-~ut). Ezral tarafından Nevevi'nin Minhacü 'ı-talibin' i üzerine yazılan
~ütü'l-muJ:ıtac ii şerJ:ıi'1-Minhac'ın
muhtasarı olup dört cilt hacminde olduğu
belirtilmektedir (Sehavl, X, 130). 8. Tekmiletü Şerl:ıi Minhaci'n-Nevevi. Nevevi'nin Minhdcü 'Halibin adlı eserine Takıyyüddin es-Sübkl'nin yazdığı e1-İbtihdc
adlı şerhin zeylidir (Şevkan!, ll, 294) 9 .
Mul].taşar min ~ava'idi'l-'Ala'i ve ke-

lami'1-İsnevi. Ala!' nin e1-Mecmu'u '1-

mü~ehheb fi ~ava'idi'l-me~heb'i ile İs
nevl'nin el-Mühimmat'ının muhtasarı
olan eser Mustafa Mahmud el-Bencevini tarafından yayımlanmıştır (1-11, Musu l
ı 984 ı 10. TaJ:ırirü '1-J:ıaşiye fi şerJ:ıi'l-Ka
fiyeti'ş-Şafiye. İbn Mal ik'in el-Elfiyye'si
üzerine yapılan şer hi n üç ci lt hacmindeki
(Sehav!, X, ı 30) haşiyesidir (Brockelmann,
GAL Suppl., 1, 526) 11. Vesi1etü'1-işabe
ii şan'ati'l-kitabe. Doksan beş beyitten
oluşan bu manzumenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Kılıç Ali Paşa, nr. 786, vr. 58-59) 1 Z. ŞerJ:ıu Vesileti'l-işabe ila tar~i şan'ati'1-kitdbe (Beyazıt Devlet Ktp., nr. ı 7 ı; TSMK, Koğuş 
lar, nr. 945ı.
İbn Hatlbüddehşe'nin bunlardan baş
ka üç cilt hacminde ŞerJ:ıu'l-Kdfiye li'bni'l-Jjacib ve el- Yeva~itü'l-muc;iıyye fi
meva~iti'ş-şer'iyye adlı eserleri olduğu
kaydedilmektedir ( Hediyyetü '1-'arifin, ll.
41oı
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~ İ. HA KKI ÜNAL
İBN HATİM
(r:ıJ I> ..:,r.l )
Bedrüddin Muhammed b. Hatim
b. Ahmed b. İmran
b. el-Fazi el-Yami el-Hemdani
(ö. 702/1302'den sonra)
L

Tarihçi ve devlet
Hayatı hakkında

adamı.

_j

yeterli bilgi bulunmabir kolu olan Yam'ın
Beni Hatim kabilesine mensuptur. İbn
Hatim. Yemen'de hüküm süren Resu-

maktadır. Hemdan'ın

Iller'den el-Melikü 'l-Muzaffer Yusuf b.
Ömer döneminde ( 1249- ı 295 ı müşavir
olarak tayin edildi. Bu görevi sırasında
kendisine verilen askeri ve siyasi vazifeleri başarıyla yerine getirdi. Sultanın yanı sıra ünlü emir Alemüddin Sencer eş
Şa'bl'nin yakınları arasına girmeyi başa
ran İbn Hatim'in rütbesi o devrin meşhur
kumandanlarından Hüsameddin Lü'l ü'
et-Tevrlzl, Musa b. Resul, Hüsam b. Fazi,
Ebu Bekir b. Bektemür, Muhammed b.
Rebi' ve Mecd b. Ebü'l-Kasım'dan daha
yüksekti. 657' de (1259) Beni Şi ha b ve onların reisi Muhammed b. Veşşah ile (Vişah) iyi ilişkiler kurmak üzere görevlendirildL Aynı maksatla Zernar halkıyla yapı
lan müzakerelere katıld ı. 672 (1273-74)
yılında Sultan el-Muzaffer ile Zeydller'in
imamı arasında barış sağlamak için görüşmelerde bulundu.
İsmailiyye mezhebine mensup olmasına rağmen

Sünni Resulller Devleti'ne
uzun yıllar hizmet eden İbn Hatim askeri
alanda da faaliyetlerde bulundu. Biraş'ın
fethi ve SOla'nın kuşatılmasında görev
aldı. Zeydller'e karşı düzenlenen sefere
kardeşi Bişr ile beraber katıldı; bu savaş
ta kardeşi Bişr hayatını kaybetti. Ölüm
tarihi bilinmeyen İbn Hatim'in Hazreel'nin verdiği bilgilerden 702 (1302) yılında
hayatta olduğu anlaşılmaktadır ('Ukudü'l-lü'lü'iyye, 1, 338ı
Eserleri. İbn Hatim' in çok sayıda eser
kaydedilmekte, ancak bunlardan
sadece ikisinin günümüze ulaştığı bilinmektedir. 1. Kitdbü's-Simtı'l-fjti1i'ş
şemen ii al].bari'1-mü1Uk mine'I-Guz
bi'l- Yemen. Eyyub1ler, ResOliler ve Oğuz
lar'ın Yemen'deki faaliyetlerinden bahseden eserin yaklaşık üçte ikisi ResOliler
hanedanının ilk iki hükü mdan el-Melikü'l-Mansur Ömer b . Ali ile el-Melikü'lMuzaffer Yusuf b. ömer dönemine ayrıl
mıştır. Oğuzlar'ın Yemen'deki hakimiyetine dair herhangi bir eserin o güne ulaş
madığın ı ifade ederek bu konuda baş
langıç yapmak istediğini belirten müellif
bu eserinde kendi ailesi Beni Hatim'e dair
rivayetler dışında oldukça tarafsız ve gerçekçidir. Eserde, yüzyıllarca küçük hanedanlıklar tarafından yönetildikten sonra
birliğe doğru giden Yemen'in bu dönemiyle atakalı bilgiler de yer almaktadır.
el-Melikü'l-Muazzam Turan Şah b. Eyyub
devrinden el-Melikü ' l-Eşref er-Resull
dönemine kadar (694/1295) meydana
gelen olayları ve bu arada hüküm süren on hükümdarın biyografisini ihtiva
eden es-Simt daha sonra yazılan birçok

yazdığı
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