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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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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. 



Çağdaşları İbnü'I-Hatib ile İbn Zemrek'in 
az sayıda müveşşahı bulunmasına kar
şılık İbn Hatime'nin sadece divanında on 
sekiz müveşşahının yer alması , zecel türü 
şiirin yaygınlığı karşısında gerileyen mü
veşşahın yeniden önem kazanmış olduğu 

nu göstermesi açısından da ehemmiyet 
taşır. 

İbn Hatime'nin divanında halife. melik, 
emir. vezir. vali gibi devlet büyüklerine 
takdim edilmiş methiyeler görülmez. 

Onun methiyelerinde göklerin ve yerin ya
ratılışındaki mükemmel sanatı , ilahi ni
met ve ihsanları düşünmeye davet fikri 
hakimdir. İbn Hatime'nin alim. zahid ve 
fakih yönünü yansıtan atasözleri ve veci
zelerle süslü vasiyet ve hikemiyata dair 
şiirlerinde de aynı özellik görülür. Bu şiir
lerde insanlar arası ilişkilere ve güzel ah
laka teşvik eden mısralar da bulunur. Şair 
bazı gazeller de nazmetmiş olmakla bir
likte şiirlerinin büyük bir kısmını değişik 
konulardaki kısa parçalardan oluşan mü
lah ve fükahata dair manzumeler oluş
turur. 

Eserleri. 1. Divan. İbn Hatime'nin ya
kın dostu Reisülküttab Ebü'I-Kasım İbn 
Rıdvan'ın isteği üzerine (Dluan, n eş rede
nin g iri ş i , s. 6) 738 (1337) yılı sonlarında 
derlediği divanı medih vP sena. nesib ve 
gazel. mülah ve fükahat. vesaya ve hi
kemle müveşşah türü şiirlerden oluşan 
beş bölümden meydana gelir (a.e., neş
redenin girişi, s. 7) Müellif nüshası Escu
rial Library'de bulunan (nr. 38 ı ) eserin 
Rabat'ta da (ei-Hizanetü' l-amme. nr. 269) 
bir nüshası mevcuttur. Divan ilk defa S. 
Gibert tarafından ispanyolca tercümesiyle 
birlikte yayımianmış (Madrid ı 95 ı), daha 
sonra Muhammed Rıdvan ed-Daye tara
fından neşredilmiştir ( Dımaşk ı 393/1973). 
Ra bat yazmasında divanın adı "Reyhane 
min edvat:ı ve neseme min ervat:ı" şeklin
de kaydedilmiştir (Zirikll. ı. ı 76) 2. (Kita
bü) Rô'i~i't-taf:ıliye fi fa'i~i't-tevriye. 
İbn Hatime'nin tevriye sanatını içeren ve 

çoğu divanında yer almayan şiirlerinden 
meydana gelmiş olup öğrencisi İbn Zerka
le (EbQ Ca'fer Ahmed b. Ali) tarafından der

lenmiştir. Escurial Library (nr. 4 ı 9), Paris 
Bibliotheque Nationale (nr. 5749) ve Ra
bat'ta (ei-Hizanetü'l-amme, nr. ı 826) yaz
ma nüshaları bulunan eseri S. Gibert ya
yımlamıştır (Et u des d 'orientalisme dediees 
ala memoire de Leui-Prouençal içinde. 
Paris ı 962. s. 543-557). 3. el-Faşlü'l- 'adil 
beyne'r-ra~ib ve'l-vaşi ve'l-a~il. Üç in
san tipi (casus, söz taşıyan. kusur arayan) 
arasındaki farkları açıklayan seeiye dayalı 
nesirle kaleme alınmış didaktik bir risale 

olup S. Gibert tarafından neşredilmiştir 
(al-Andalus, XVIII 1 !953J, s. 1- 16) 4. fra
dü'l-le'al min İnşadi'Q.-çlaval. İbn Hişam 
el-Lahmi'nin halkın dil yaniışiarına dair el
Medl]al ila ta~vimi'l-lisôn ve ta'limi 'l
beyan adlı eserinin Muhammed b. Ali es
Sebti tarafından İnşôdü 'Q.-Q.aval ve irşô
dü's-su'al (Laf:ınü'l-'amme) adıyla yeni
den düzenlenen şeklinin zeylidir. Adı bilin
meyen bir müellifin bu eserden yaptığı 
seçmeler Georges Seraphin Colin tarafın

dan yayımlanmıştır (Hesperis, XII 1 Paris 
ı 93 ı ı. s. ı-32 ı. İbrahim es-Samerrai eseri. 
Co lin neşrine dayanarak Min lradi'l-le'al 
min İnşadi'Q.-çlavalli'bn ljatime el
Enşôri adıyla yeniden neşretmiştir (Nu
şCış ve d irasat içinde. Bağda d ı 965. s. 209-
233). Samerrai bunun Muhammed b. Ali 
es-Sebti'nin adı geçen eserinin muhtasarı 
olduğu görüşündedir. s. İlf:ıd]fu '1- 'a~l bi'l
J:ıis fi'l-far~ beyne ismi'I-cins ve 'ale
mi'l-cins. Risaleyi sadece Ahmed Baba et
Tinbükti zikretmektedir ( Neylü 'l-ibtihac, ı. 

ı 02). 6. TaJ:ışilü garati'l-]faşıd fi tafşili'l
marati'l-vafid. Müellif on bölümden olu
şan bu eseri. o dönemde Çin'den başlaya
rak Akdeniz havzasını etkisi altına alan 
ve 749 (1348) yılında Meriye'ye de sıçra
yan veba salgını üzerine kaleme almıştır. 

İlk altı bölümde vebanın mahiyeti. belir
tileri , korunma yolları ve tedavi yöntem-
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leri bütün ayrıntılarıyla yer alır. Son dört 
bölüm ise dini literatürde bulunan veba 
hakkındaki bilgilerin yorumuna ayrılmış
tır. İbn Hatime'nin tıp bilgisi yanında ese
rine yansıttığı müşahede ve tecrübeleri 

de dikkat çekicidir. Berlin Staatsbiblio
thek (nr. 6369) ve Escurial Library'de (nr 
ı 785) nüshal arı bulunan eseri Taha Dina
ne Almanca 'ya tercüme ederek yayımla
m ış ( Arehiv {ür Geschichte der Medizin, 
Leipzig 1927, XIX, 27-81 ), Fernandez Mar
tinez de eserin tıpla ilgili kısmını Alman
ca tercümesine dayanarak ispanyolca'ya 
çevirmişti r (Actualidad Medica, Gırnata 
1958, s. 449- 512, 566-588) 7. Vaşlü'l-f:ıub 
fi J:ıadi§i'Hıb (Sü leyman iye Ktp. , Reisü l
küttab Mustafa Efendi , nr. ı ı 7 1/3). Tıbba 
dair bu eser İbn Hatime'ye nisbet ed il
mektedir (Şeşen, s. 38). 8. Meziyyetü'l
Meriyye 'ala gayriha mine 'l-biladi'l
Endelüsiyye (Tarif] u medineti'l-Meriyye). 
Meriye hakkında tarihi. coğrafi ve etnog
rafik bilgiler veren. burada yetişen alim. 
şair. müellif. katip vb. ünlü şahsiyetlerin 
biyografilerini ihtiva eden eser İbnü 'I - Ha
tib. İbnü ' I - Kadive Makkari(Nefl:ıu'Hib, !, 
ı 63; V, 360-36 ı ) gibi birçok tarihçinin te
mel kaynaklarındandır. Eserde yer alan 
bilgiler i İbnü 'I- Hatib el-İf:ıdta fi taril]i 
dımata'sında geniş ölçüde kullanmış
tır. 

lbn Hatime'nin Vaşlü 'L-f:ıub [i f:ıadişi'Hıb adil eserinin ilk ve son sayfa la rı (Süıeymaniye Ktp., Reisüı küttiıb Mustafa Efendi, 

nr. 1171/3) 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

ı 
İBN HAVKAL 

--, 

(...fo~ .yi) 

Ebü ' l-Kasım Muhammed b. Ali 
en-Nasib! el-Bağdad! 

(IV./X. yüzyıl) 

Şiiretü '1-ar:i adlı eseriyle tanınan 

L 
İsla.m coğrafyacısı. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
bilinmemektedir. 325'te (937) Bağdat'ta 
gördüğü bir olayı daha sonra anlatacak 
kadar hatırlaması ve 320'de (932) Meda-
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in'de şahit olduğu bir konuşmayı naklet
mesi bu tarihten önce doğduğunu gös
termektedir. Aslen Nusaybinlidir; çocuk
luğunu ve gençliğini Nusaybin . Musul ve 
Bağdat'ta geçirmiş. öğrenimini bu şehir
lerde tamamlamıştır. Hayatı hakkındaki 

bilgiler Şuretü'l-arz (el-Mesalik ve'l-me
malik) adlı eserinden elde edilmektedir. 
Gençliğinde Bağdat'ta ticaretle uğraş

mış. bu arada çeşitli ülkelerden bahseden 
eserleri okuyup öğrendiklerini tüccar ve 
seyyahlardan dinlediği hiltıralarla zengin
leştirmiştir. Sonunda topladığı bilgilerin 
birbirinden farklı olması dikkatini çekmiş. 
okuduklarını ve duyduklarını gördükleriy
le d üzeltmek ve bilgisini artırmak için ti
caret kervanlarına katılarak İslam ülkele
rini dolaşmıştır. 331-367 (943-977) yılları 
arasında İslam dünyasında seyahat edip 
çağdaşı Muhammed b. Ahmed el-Mak
disi gibi daha çok bizzat tuttuğu seyahat 
notlarını esas alıp adı geçen eserini mey
dana getirmiştir. Bazı müellifler. kitabın
daki ifadelerine dayanarak onun Patımi 
taraftarı olduğunu söylerse de bu konu
da kesin delil yoktur; nitekim koyu Sünni 
Samaniler'i de övmektedir. Muhtemelen 
Bağdat'a hakim olan Büveyhiler'in kötü 
idaresi onu Patımiler için iyi ifadeler kul
lanmaya zorlamıştır. 

İbn Havkal. 7 Ramazan 331 (15 Mayıs 
943) tarihinde Bağdat'tan hareket ede
rek önce Arap yarımadasının çeşitli bölge
lerini. 336'dan 340'a (947-951) kadar Ku
zey Afrika ve İspanya ile Büyük Sahra'nın 
güney kısımlarını. 344'te (955) Mısır. Do
ğu Anadolu ve Azerbaycan'ı. 350-358 
(961-969) yılları arasında İran, Horasan 
ve Batı Türkistan'ı. 362'de de (973) Sicil
ya'yı dolaştı. 340 (951) yılına doğru EbQ 
Zeyd el-Belhi'nin öğrencilerinden coğraf
yacı İbrahim b. Muhammed el-İstahri ile 
tanıştı. İstahri'nin isteği ü,zerine onun. 
ho cas ı E bO Zeyd el-Belhi'rfin Şuverü '1-
el}iilim adlı eserini esas alarak yazdığı 
Şuretü'l-arz adlı kitabındaki haritaları 

ve bilgileri tashih etti. İstahri'nin eserini 
görmesi yazmayı düşündüğü coğrafya 
kitabı üzerinde etkili oldu. Her ne kadar 
çalışmasının kaynağı bu eser ise de İbn 
Hurdazbih. Ceyhilni ve Kudame b. Ca'
fer'in kitaplarından da faydalanmıştır. 

Şuretü 'I-arz, Belhi'nin tarzında kaleme 
alınmış bir İslam dünyası coğrafya kitabı 
olup kısa bir takdimi takip eden iki ana 
bölümden meydana gelir. Birinci bölüm
de. dünya haritası ve eserin telifinde ta
kip edilen metotla ilgili bilgilerin verildiği 
bir girişten sonra sırasıyla Arap yarıma
dası. Basra körfezi ve çevresi. Kuzey Af-

lbn Havkal'in Şaretü'l-arz (Kita.bu'l-Mesalik ue'l-memalik) adlı eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 

2934, vr. 25' , 69b) 


