
Oğulları Kadı Kemaleddin ile Mahmud da 
ilimle meşgul olmuşlardır. 

Eserleri. 1. Teh~ibü'1-Metali' li-tergi
bi'1-mutali'. İbn Kurkül'ün garlbü'l-ha
dls 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 nüsha
sı 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'1-
M 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'n

neseb (niseb) (et-Tut:ıfe fi'l-mübhemat, 
Tuf:ı{etü ;::;evi'l-elbab {1 müşkili'l-esma' ve'l
ensab). Yine Teh~ibü'1-Meta1i'in muhta
sarı olan eserdee1-Muvatta' ve ŞaJ:ıi
J:ıayn'da geçen isim ve nisbelerin okunu
şu meselesi ele alınmaktadır. Traugott 
M ann tarafından doktora çalışması olarak 
incelendikten sonra yayımlanan (Leiden 
1905ı eser üzerinde Muhammed İdrls Zü
beyr de bir doktora çalışması yapmıştır 
(University of Glasgow, Scotland, United 
Kingdom). s. el-Münte~ti min Kitabi Ca
mi'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 eserlerin
deki 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 e1-
Ensab'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. Tek
miletü Şerl:ıi Minhaci'n-Nevevi. Neve
vi'nin Minhdcü 'Halibin adlı eserine Ta
kıyyüddin 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-Bencevi
ni tarafından yayımlanmıştır (1-11, Musu l 
ı 984 ı 10. TaJ:ırirü '1-J:ıaşiye fi şerJ:ıi'l-Ka
fiyeti'ş-Şafiye. İbn Malik'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 Süley
maniye Kütüphanesi'ndedir (Kılıç Ali Pa
şa, nr. 786, vr. 58-59) 1 Z. ŞerJ:ıu Vesile
ti'l-işabe ila tar~i şan'ati'1-kitdbe (Be
yazıt 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'b
ni'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. HAKKI 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) 

Tarihçi ve devlet adamı. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. Hemdan'ın bir kolu olan Yam'ın 
Beni Hatim kabilesine mensuptur. İbn 
Hatim. Yemen'de hüküm süren Resu-

iBN HATİM 

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 vazife
leri başarıyla yerine getirdi. Sultanın ya
nı sıra ünlü emir Alemüddin Sencer eş
Şa'bl'nin yakınları arasına girmeyi başa
ran İbn Hatim'in rütbesi o devrin meşhur 
kumandanlarından Hüsameddin Lü'lü' 
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 on
ların reisi Muhammed b. Veşşah ile (Vi
şah) iyi ilişkiler kurmak üzere görevlendi
rildL Aynı maksatla Zernar halkıyla yapı
lan müzakerelere katıld ı. 672 (1273-74) 
yılında Sultan el-Muzaffer ile Zeydller'in 
imamı arasında barış sağlamak için gö
rüşmelerde bulundu. 

İsmailiyye mezhebine mensup olma
sına 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 ('Uku
dü'l-lü'lü'iyye, 1, 338ı 

Eserleri. İbn Hatim' in çok sayıda eser 
yazdığı kaydedilmekte, ancak bunlardan 
sadece ikisinin günümüze ulaştığı bilin
mektedir. 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 bah
seden eserin yaklaşık üçte ikisi ResOliler 
hanedanının ilk iki hükümdan el-Meli
kü'l-Mansur Ömer b. Ali ile el-Melikü'l
Muzaffer Yusuf b. ömer dönemine ayrıl
mıştır. Oğuzlar'ın Yemen'deki hakimiye
tine 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 ger
çekçidir. Eserde, yüzyıllarca küçük hane
danlıklar tarafından yönetildikten sonra 
birliğe doğru giden Yemen'in bu döne
miyle 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 sü
ren on hükümdarın biyografisini ihtiva 
eden es-Simt daha sonra yazılan birçok 
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iBN HATiM 

kitaba kaynak teşkil etmiştir. Enbô.'ü'z
zemen'in müellifi Yahya b. Hüseyin es
San'anl'nin Eyyubller dönemiyle ilgili ver
diği bilgilerin temel kaynağı İbn Hatim'in 
bu eseridir. Eserde müell if, 569-694 
(1173-1295) yılları arasında Yemen'in çe
şitli bölgelerindeki mahalli yöneticiler ara
sında meydana gelen çatışmalara geniş 
yer vermiş, ancak aynı hassasiyeti ekono
mik, sosyal ve siyasi alanlarda gösterme
miştir. Kaynaklarını zaman zaman kayde
den İbn Hatim aldığı bilgilerin doğruluğu
na büyük önem vermiş. 647'den (1249-
50) sonraki olayların bizzat içinde yer al
mış. bazılarına da şahit olmuştur. Eser 
ayrıca diğer kaynaklarda bulunmayan çe
şitli bilgiler ihtiva eder. Kittıbü 's-Simt 
klasikArapça'nın en güzel örneklerinden 
biridir. G. R. Smith es-Simt'ın tenkitli 
neşrini yapmış (Kita.bü 's-Simtı'l-gali'ş-şe

men fl ai]bari'l-mülük mine'I-Guz bi'l-Ye
men, The Ayyübids and Early Rasülids in 
the Yemen [567 -694/1173-1295], London 
1974), müellifve eseri. Eyyubller. Yemen 
ve Resulller'in tarihiyle ilgili bilgilerin yanı 
sıra eserdeki birçok terim ve yer adını açık
ladığı araştırmasını da ayrı bir cilt halin
de yayımiarnıştır (London ı 978). Eserin 
bir bölümü Muhammed Abdül'al Ahmed 
tarafından neşredilmiştir ( Mecelletü Ma'
hedi'l-mai]tütati'l-'Arabiyye, lXII [ı 964 [. 
s. 146- !60) 2. el-'İ]sdü 'ş-şemin ii a{J.bd
ri 'l-mü1ı1ki '1-Yemeni '1-mü te 'a{J.{J.irin . 
Eserde Eyyubller'in fethinden önce Ye
men'de meydana gelen olaylar aniatıl
makla birlikte Eyyubller devrine de geniş 
yer verilmiştir. Bazı yazarlar el-'İ]sdü'ş 
şemin ile Kitdbü's-Sim(ın aynı eser ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak el- 'İls
dü'ş-şemin günümüze ulaşmadığı için 
bu iddianın doğruluk derecesini tesbit 
etmek kolay değildir. Kitdbü 's-Simt, Ey
yubller'in Yemen'e girişinden sonraki olay
ları ihtiva ettiği halde el-'İ]sdü'ş-şemin 
Yemen'in Eyyubl hakimiyetinden önceki 
tarihinden de bahseder ve daha uzun bir 
tarihi devreyi içine alır. Ayrıca Kitabü 's
Sim(ta Eyyubller'in Yemen 'e hakim ol
malarının sebeplerinden bahsedilirken 
Selahaddin-i Eyyubl'nin kardeşi ei-Meli
kü'I-Muazzam 1\.ıran Şah'a ikta tevcih et
me fikri sebep gösterildiği halde el-'İls
dü'ş-şemin'de Abbas! halifesi başta ol
mak üzere Süleyman! şerlflerin, Beni 
Mehdi ailesinin Yemen'deki nüfuzunun 
giderek artması üzerine bu tehlikeyi ber
taraf etmek için Selahaddin-i Eyyubl'den 
yardım istedikleri belirtilir. Ali b. Hasan el
Haz reel bu eserden çeşitli nakiller yap
mıştır ( 'U~üdü'l-lü'lü'iyye, s. 273). 
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1!1!!1 SABRİ HiZMETLİ 
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İBN HATiME 
(wı>.:,r.f) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. All 
b. Muhammed b. Hatime 

ei-Ensarl ei-Mer'i ei-Endelüs'i 
(ö. 770/1369) 

Şair, tabip ve tarihçi. 
_j 

Endülüs'ün Meriye (Aimeria) şehrinde 
dünyaya geldi. Doğum tarihiyle ilgili olarak 
Georges Seraphin Colin ve ondan naklen 
Gayengos'un 724 ( 1324), Pons Boigues'in 
734 (1334) yıllarını zikretmeleri hiçbir kay
nağa dayanmadığı gibi tarihi gerçekle de 
çelişınektedir (krş Boigues. s. 33 ı). Çün
kü 7 49' da ( 1349) vefat eden İbn Fazlullah 
ei-Ömerl'nin Mesdlikü'l-ebşdr'ında İbn 
Hatime'nin biyografisine yer verilmekte 
ve 7 40 ( 1339-40) yılında ileri bir yaşta bu
lunduğuna işaret edilmektedir (XVII, vr. 
2 ı 0'). Yakın dostu ve öğrencisi Lisanüddin 
İbnü'I-Hatlb'in, "Vefat ettiğinde yaşı yet
mişi aşkındı" (el-İ/:ıiita, 1, 259) ifadesi İbn 
Hatime'nin doğum tarihini belirlemede 
en kuvvetli delildir. Bu durumda onun 
700 (1300) yılından önce doğduğu söyle
nebilir. Meriye doğumlu olduğu için MerT 
nisbesini alan İbn Hatime'nin bazı kay
naklarda (İbnü'l-Ahmer. Neşlru fera'idi'l
cüman, s. 33 ı) Mağrib emirlerinden Me
rlnller'e nisbet edilmesi (M erini) bu iki ke
limenin karıştırılmasından kaynaklanmış 
olmalıdır. Batı kaynaklarında Abenjatima 
adıyla tanınır. 

İbn Hatime birçok hocadan başta dil ve 
edebiyat olmak üzere hadis, fıkıh. tasav
vuf ve kıraat dersleri aldı (ibnü'I-Hatlb, el
İf:ıat;a, 1, 240-241; ibnü'I-Kadi. 1, 86). Meri
ye Büyük Camii'nde dil ve edebiyatla ilgi-

li çeşitli dersler verdi. Daha sonra gittiği 
Gırnata'da Yusufiyye (Gırnata 1 Nasriyye) 
Medresesi'nde ders vermeyi sürdürdü. 
Yetiştirdiği öğrencilerin en meşhuru Li
sanüddin İbnü'I-Hatlb'dir. Kardeşi Mu
hammed (İbn Hatime), İbn Zerkale (EbO 
Ca'fer Ahmed b. Ali) ve Ebu Abdullah (Mu
hammed b. Muhammed) İbn Meymun da 
öğrencileri arasında yer alır. 

M eriye valilerine katiplik yapan İbn Ha
time'nin başka bir görev alıp almadığı 
bilinmemektedir. Günümüze ulaşan bazı 
mektuplarından Gırnata Nasrl (Beni Ah
mer) Devleti'nin melik. emir ve vezirleriy
le yakın ilişki içinde olduğu anlaşılmakta
dır. Ebü'I-Berekat İbnü'l-Hac ei-Billifiki, 
Meriye Valisi Ebu Abdullah İbn Şuayb, 
Ebü'l- Kasım İbn Rıdvan münasebet kur
duğu yüksek düzeydeki devlet adamların

dandır. Gırnata Elhamra Sarayı 'nda dü
zenlenen ilmi ve edebi meclisiere Nasrl
ler'in ünlü veziri Lisanüddin İbnü'I-Ha
tlb'in aracılığıyla katıldığı bilinmektedir. 
İbn Hatime tercih edilen görüşe göre 9 
Şaban 770 (19 Mart 1369) tarihinde Me
riye'de vefat etti. 

Tıp, tarih, dil ve edebiyat sahalarında 
eserler veren İbn Hatime çeşitli mektup
lar kaleme almış ( İ bnü'I-Hatib, el-İf:ıiita, 1, 
251-259) usta birnesir yazarıdır. Onun 
tıbba dair eserlerinden övgüyle söz edil
miştir. İbn Hatime ayrıca, özenle seçilmiş 
kelimelerle anlam inceliklerine sahip şiir
ler nazmetmiş usta bir şair olarak tanınır. 
Şiirlerinde cinas, tıbak gibi lafız sanatla
rının yanında şiire anlam inceliği , hayal 
ve tasvir zenginliği katan mana sanatıa
rına da sık rastlanır. Şiirlerinde, o dönem
de Gırnata şairleri arasında yaygın ola
rak kullanılan tevriye sanatına yoğun bi
çimde yer verdiği görülür. Divanının da
ha çok "mülah ve fükahat" bölümünde 
rastlanan tevriye içeren şiirleri öğrencisi 
İbn Zerkale tarafından müstakil bir eser
de toplanmıştır (aş. bk.). 

İbn Hatime'nin tabiat ve bahçe tasvir
lerinde (ravzıyyat) İbn Haface'nin etkisi al
tında kaldığı görülmektedir. Ancak mü
ellif, bu güzellikleri tasvirden dini tefek
küre ve ilahi nimetleri düşünmeye geç
miş olmasıyla İbn Haface'den ayrılır. Bah
çe ve çiçek tasvirlerinde İbn Zümrek'i et
kileyen İbn Hatime'nin bu tür bazı şiirle
ri Lisanüddin İbnü'I-Hatlb'in el-Ketibe
tü '1-kdmine 'sinde yer almaktadır (s. 2 39-

245) 

Onun yüksek müzikaliteye sahip, ince 
anlamlarla yüklü müveşşahları, Endülüs'
te doğan bu şiir türünün VIII. (XIV.) yüz
yıldaki önemli örnekleri arasında yer alır. 


