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EbO Abdillah Zü'l-vizareteyn 
Lisanüddin Muhammed b. Abdiilah 

b. Said es-Selmani ei-Endelüsi 
(ö. 776/1374-75) 

Nasri veziri, tarihçi ve edip. 

2S Receb713'te (15 Kasım 1313) Lev
şe'de (Loja) doğdu. Endülüs'ün fethinden 
sonra Suriye'den Endülüs'e göç eden Ye
men asıllı soylu bir aileye mensuptur. Kur
tuba'ya (Cordoba). ardından Tuleytula'ya 
(Toledo) yerleşen ataları, hıristiyan saldı
rıları şehri tehdit etmeye başlayınca Lev
şe'ye göç etmek zorunda kaldı. Benü'I
Vezlr diye tanınan aile, İbnü'I-Hatlb'in bü
yük dedelerinden Said'in hatiplik görevin
den dolayı Beni'l-Hatlb olarak anılmaya 
başlandı. NasriSultanı Ebü'l-Haccac I. Yu
suf'un veziri Ebü'I-Hasan Ali İbnü'l-Cey
yab'ın hizmetinde Divan-ı İnşa'da çalışan 
babası Abdullah d~vrin önde gelen alim
lerindendi. 

İbnü'l-Hatlb, babasının görevi sebebiy
le bulunduğu Gırnata'da (G.iranada) EbG 
Abdullah Muhammed İbnü'l-Fahhar. 
Ebü'l-Kasım İbn Cüzey. Muhammed b. 
Muhammed el-Makkarl. Vezir İbnü'l-Cey
yab ve EbG Zekeriyya Yahya b. Hüzeyl gi-
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bi alimierin derslerine devam etti. Ba
basıyla ağabeyinin Tarif Seferi'nde ( 7 4 Il 
1340) ölmelerinden sonra İbnü'I-Cey
yab'ın sır katibi oldu. İbnü'I-Ceyyab 749'
da (1349) veba salgınında ölünce vezirlik, 
Divan-ı inşa reisliği ve sır katipliği görev
lerini uhdesine aldı. İbnü'I-Hatlb, 7SS'te 
(1354) Sultan Ebü'l-Haccac ı. YGsufun 
öldürülmesinden sonra tahta çıkan oğlu 
Ganl-Billah V. Muhammed döneminde de 
görevinde kalmayı başardı. Aynı yıl Kas
tilya Krallığı'na karşı iş birliği imkanları 
aramak üzere Merlnl Sultanı EbG İnan 
el-Merlnl'ye elçi olarak gönderildi. 760'ta 
(1359) Ebü'I-Velld ll. İsmail yönetimi ele 
geçirdi. Devrik sultan Ganl- Billah da Va
dlaş'a (Guadix) kaçmak zorunda kaldı. Bu 
sırada İbnü'l-Hatlb hapsedildi ve malları
na el konuldu. Ancak bir süre sonra Me
rini Sultanı EbG Salim İbrahim'in katibi 
İbn MerzGk el-Hatlb'in müdahalesiyle ha
pisten kurtuldu ve Ganl- Billah ile birlikte 
Fas'a sığındı. Burada İbn Haldün ile dost
luk kuran İbnü'l-Hatlb, Sela (Sale) şehrin
de kaldığı iki yıl boyunca eser yazmakla 
meşgul oldu. Gani-Billah tahtını tekrar 
ele geçirdiğinde (20 Cemaziyel.§.hir 763/ 16 
Nisan 1362) İbnü'l-Hatlb de Gırnata sara
yındaki görevine döndü. Bir ara şeyhül
guzat Osman b. EbG Yahya ile mücadele 
etmek zorunda kaldıysa da onu bertaraf 
etmeyi başardı. 

İbnü'l-Hatlb'in nüfuzunun artması hem 
sultanın hem de öğrencisi ve yardımcısı 
İbn Zümrek'in ve arkadaşı Kadıleemaa 
(Kadılkudat) Ebü'I-HasanAii en-Nübahl'
nin kendisine düşman olmalarına yol aç
tı. Sultan Ganl- Billah 'ın gazabına uğra
maktan korkan İbnü'l-Hatlb, Tilimsan'a 
giderek Merlnl Sultanı Ebu Faris ı. Abdü
lazlz'e sığındı (773/1371 ). Bu olayın ardın
dan Vezir İbn Zümrek ve Kadı Nübahl ki
taplarındaki bazı ifadeler yüzünden onu 
zındıklıkla suçlayarak katline fetva verdi
ler. Bu hüküm Ganl- Billah tarafından da 
onaylandı ve İbnü'l-Hatlb'in iadesi isten
di. Ancak M erini Devleti onu bir süre daha 
korumaya devam etti. Bu durum iki ülke 
arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebep 
oldu. 776'da (1374) Gani-Billah'ın isteği 
ve M erini sarayının nüfuz! u siması Süley
man b. DavGd'un tahriki sonucu Merlnl 
Sultanı Ebü'l-Abbas 1. Ahmed'in emriyle 
tutuklanan İbnü'l-Hatlb, İbn Zümrek'in 
de aralarında bulunduğu mahkeme heye
ti tarafından hapsedildL Bir müddet son
ra da İbn Zümrek ve Süleyman b. Da
vGd'un adamları tarafından öldürülerek 
Fas'ta BabülmahrGk yakınlarında defne- . 
dildi. . 

İbnü'l-Hatlb'in vezirliği sırasında çeşit
li devlet adamlarına yazdığı resmi mek
tuplarla dostlarına yazdığı özel mektup
ları tarihi ve edebi açıdan değerlidir. Res
ml belgeleri kullanma imkanı da bulan 
müellifin tarihe dair eserlerinin en büyük 
özelliği Endülüs halkının yaşayışını, kül
tür ve adetlerini de anlatmasıdır. Ahmed 
b. Muhammedel-Makkarl Neff:ıu't-tib 
adlı eserinde İbnü'l-Hatlb'e ve özellikle 
hacalarma geniş yer ayırmış , eserlerinin 
büyük kısmını iktibas etmiştir (V, 7-605; 
ayrıca bk. indeks). İbn Haldün da eserle
rinde ondan övgüyle söz etmiştir. 

Eserleri. 1. el-İf:ıôta ii a{lbô.ri (taril]i) 
Gırnata. Gırnata'nın tarih, coğrafya ve 
topografyasına dair bilgileri ve şehir! e 
herhangi bir bağlantısı olan önemli şah
siyetterin biyografilerini içeren bir eser
dir. Kitapta biyografileri yer alan kişilerin 
eserlerinden örnekler verilmiştir. Müel
lif, 761-769 (1359-1368) yılları arasında 
yazdığı eserin sonuna kendi hayat hikaye
sini de eklemiştir (IV, 438-640). İbnü'l-Ha
tlb el-İf:ıdta'yı yazarken İbnü'l- Kütıyye, 
Feth b. Hakan el-Kaysi. İbn Sahibüssalat, 
İbn Hayyan, İbn Bessam eş-Şenterlnl, İbn 
Asker el-Gassanl, İbn izarl el-Merraküşl. 
İbnü'l-Ebbar ve İbn Beşküval'in kitapları
nı kaynak olarak kullanmıştır. Ebu Yahya 
İbn Asım el-İf:ıata'ya zeyil mahiyetinde 
er-Ravzü'l-eriz adıyla bir eser kaleme 
almıştır. İlk defa iki cilt olarak basılan el
İf:ıata'yı (Kah i re 1319) daha sonra Mu
hammed Abdullah İnan dört cilt halinde 
yayımlamış(Kahire 1955-1977), eserinön
ceki baskılarda yer almayan bazı bölüm
leri Abdüsselam Şekkür tarafından neş
redilmiştir (Tıtvan ı 988). 2. Nüfdzatü'l
cirdb ii 'uldleti'l-igtirdb. İbnü'l-Hatlb'in 
761-763 ( 1360-1362) yıllarında sürgün 
olarak kaldığı Sela şehriyle ilgili anılarını 
ihtiva eden eser, Fas ve Merlnller tarihi 
açısından önemli olup kitapta müellifin 
bazı devlet adamlarına ve dostlarına yaz
dığı mektuplara da yer vermiştir. üç bö
lümden meydana gelen eserin ancak iki 
bölümü günümüze ulaşmış, ikinci bölü
mü Ahmed Muhtar el-Abbadl ve Abdü
lazlz el-Ehvanl (Kah i re 1968; Darülbeyza 
1985). üçüncü bölümü de Sa'diyye Fagıy
ye (Darülbeyza 1989) yayımlamıştır. Ki
tabın bazı kısımları Don Emilio Garcia 
G6mez tarafından Foco de antigua luz 
so bre la Alhambra: desde un texto de 
lbn al-Jatib en 1362 adıyla ispanyolca'
ya çevrilmiştir (Madrid 1988) . 3. A'ma
lü'l-a'lam timen buyla ]f.able'l-if:ıtilô.m 
min mülıl.ki İslô.m. İbnü'l-Hatlb bu eseri, 
İslam dünyasında çocuk yaşta hüküm-



dar ilan edilen kişileri tanıtmak ve küçük 
yaşta hükümdar olmanın dinen meşru 
olduğunu kanıtlamak amacıyla yazmaya 
başlamışsa da bu çerçeveyi aşarak Nasrl 
Sultanı Ganl- Billah Muhammed'e kadar 
gelen islam tarihini ele almıştır. Kitap, ib
nü'I-Hatlb'in Fas'taki hamisi Merlnl Sul
tanı EbCı Faris I. Abdülazlz'in ölümünden 
sonra tahta çıkan küçük yaştaki oğlu Eb Cı 
Zeyyan Muhammed Said ve veziri Ebu 
Bekir b. Gazi adına yazılmıştır. üç bölüm
den oluşan eserin orijinal bilgiler ihtiva 
eden Endülüs tarihiyle ilgili bölümünü 
Evarista Levi-Provençal Taril]u İsbaniy
yeti'l-İslamiyye adıyla neşretmiştir (Ra
bat 1934; Beyrut 1956). Bu kısım ayrıca 
Wilhelm Hoenerbach tarafından bazı ila
velerle yayımianmış ve Almanca'ya çev
rilmiştir(Zürih-Stuttgart 1970) . Eserin 
Mağrib tarihine dair bölümünü Taril]u'l
Magribi'l-'Arabi ii 'aşri'l-vasit adıyla 

Ahmed Muhtar ei-Abbadl ve Muhammed 
ibrahim el-Kettani (Dihü lbeyza 1964). Ku
zey Afrika ve Sicilya ile ilgili bölümünü kıs
men Hasan Hüsnl Abdülvehhab (Cente
nario M. Amari, Palermo 1910, II, 427-482) 
neşretmiş. Hasan Hüsnl Abdülvehhab'ın 
yayımladığı metin Rafaella Castrillo tara
fından ispanyolca'ya tercüme edilmiştir 
(lbn al-Jatib Kitab A'mal al-a'lam -Histo
ria medieval islamica del Norte de A{rica 
y Sicilia, Madrid 1983). 4. el-Lemi:ıatü'l
bedriyye fi'd-devleti'n-Naşriyye. Ku
ruluşundan başlayıp 765 (1364) yılına ka
dar Nasrller'in tarihinden bahseden eser 
Muhibbüddin ei-Hatlb tarafından özet 
olarak yayımianmış (Kahire 1347/1928), 
daha sonra tekrar neşredilmiştir (Beyrut 
1978, 1980). S. Ra~mü 'l-J:ıulel ii na+
mi'd-düvel. 765'te (1364) tamamlanan 
eser, Nasrller ve Merlnller dönemine ka
dar gelen manzum bir islam tarihidir (Tu
nus 1316/1898-99). Müellifdahasonraki
tabına bir şerh yazmış, bu şerhi Adnan 
Derviş yayımiarnıştır (Şerf:ıu Rakmi 'l- f:ıu

lel fi na;::mi'd-düvel, Dımaşk 1990). 6. el
Ketibetü'l-kamine iimen la~ıynahü 
bi'l-Endelüs min şu'ara'i'l-mi'eti'§-§a

mine. ibnü'I-Hatlb bu eserinde çağdaşı 
olan mutasavvıf, kurra, fakih. kadı ve 
devlet adamlaimm özelliklerini anlatmış. 
tamamlanmamış olan bu eseri ihsan Ab
bas neşretmiştir (Beyrut 1963, 1983). 7. 

ReyJ:ı6netü'l-küttdb ve nüc'atü'l-mün
tab. Müellifin bazı risalelerini ve yazdığı 
resmi evraki ihtiva etmektedir. Risalele
rin bir kısmı müellifin diğer eserlerinde 
de yer almakta olup bunların çoğu Mak
karl tarafından NefJ:ıu't-tib'da iktibas 
edilmiştir. Muhammed Abdullah inan'ın 

yayımladığı eserdeki (I- ll , Kah i re 1980-
1 981 ) bazı risaleleri Marian o Gaspar Re
mira ispanyolca tercümesiyle birlikte neş
retmiştir ( Correspondencia Dip/omatica 
entre Granada y Fez [siglo XIV], Granada 
19I6). ReyJ:ıdnetü 'l-küttab ' da yer alan 
Mi'yarü'l-il]tiyar, Müfô]].aretü Môle~a 
ve Selô, Ijatratü't-tayf adlı risaleler Ah
med Muhtar ei-Abbadl tarafından Mü
şahedatü Lisaniddin İbni'l-Ijatib adlı 
eserin içinde (İskenderiye 1958, 1983). el
İşare ila edebi'l-vizare, et-Tôcü'l-mu
f:ıalla ve Kitdbü'z-Zevacir, Muhammed 
Kemal Şebane tarafından müstakil olarak 
da yayımlanmıştır (aş. bk.). 8. Mi'yarü'l
i]].tiyar fi ?,ikri'l-me'ahid ve'd-diyar. Gır
nata, Levşe . Vactlaş. Veşka (Huesca). Ma
Ieka, Runde (Randa) , Meriye gibi Endülüs 
şehirleriyle Sebte, Tanca. Sefa. Miknas ve 
Fas gibi M ağri b şehirlerinin tarih ve coğ
rafyasıyla demografik yapıları ve içtimal
iktisadi durumlarından bahseden eser iki 
bölümden oluşmaktadır (Fas 1325). Birin
ci bölümü Francisco Javier Simonet (De
scripci6n del Reino de Granada, Madrid 
I 860; Frankfurt I 993). ikinci bölümü de 
Marcus Joseph Müller (Beitrage zur Ge
schichte des Westlischen Araber, Mün
chen I 866, s. 45 - I 00) neşretmiştir. Kitap 
ayrıca Muhammed Kemal Şebane tarafın
dan ispanyolca tercümesiyle birlikte ya
yımlanmıştır (Fas I 397/1977). 9. MüfaJ:ıa

retü (Müfaçf.aletü beyne) Male~a ve Se
la. Marcus J. Müller tarafından neşre
dilen eseri (Beitrage zur Geschichte des 
Westlischen Araber, M ünehen 1866, s. ı-

13) Don Emilio Garcia G6mez ispanyolca'
ya çevirmiştir ("El Parangon entre ySa
le", al-Anda/us, II IMadrid 19341, s. I83-
!96). 10. Ijatratü'Hayf ii riJ:ıleti'ş-şitd ' 
ve'ş-şayf. ibnü'I-Hatlb, 755 (1354) yılın
da yazdığı bu risalede Sultan Ebü'I-Hac
cac I. Yusuf'un maiyetinde Gırnata'nın 
güney bölgelerine yaptığı yolculuğu an
latmış. uğradığı yerler hakkında bilgi ver
miştir (nşr. Marcus 1. Müller, Beitragezur 
Geschichte des Westlischen Araber, Mün
chen ı 866, s. ı 4-4 ı). 11. el-İşare ila ede
bi'l-vizare (nşr. Abdülkadir Zemame, 
MMLADm.,XLVII II 972], s. 70-91; nşr. Mu
hammed Kemal Şebane, e/-Baf:ışü'l-'ilmf, 

XXVI IRabat !976 1, s. 93- 1 !0) . 12. et-Ta 
cü '1-muJ:ıalla ii müsôceleti'l-~ıdJ:ıi'l

mu'alla. VIII. (XIV.) yüzyılda Gırnata'da 
yaşayan meşhur şahsiyetlerin biyogra
filerini ihtiva eden eserin bazı kısımları 
Madric;l Escurial Library (nr. 554lmec
m ua ı ) ve Ra bat ei-Hizanetü'I-amme'de 
(nr. ı ı 02) kayıtlıdır. Kitabın "Evşafü'n-nas 

fi't-tevar!IJ ve'ş-şılat" adını taşıyan baş ta-
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rafı ReyJ:ıanetü'l-küttôb'a da alınmış (ll, 
361-4 10). ayrıca Muhammed Kemal Şe
bane tarafından yayımlanmıştır ( Muham
mediye 1397/ 1977). 13. el-İklilü 'z-zahir 
ii men façlçlale (faşşa le) 'inde na+mi't
tdc mine 'l-cevahir. et-Tacü'l-muJ:ıal
lô'nın tekmilesi niteliğinde olup bir kısmı 
Madrid Escurial Library'de bulunmakta
dır (nr. 554 1mecmuaj). Baş tarafı Reyl]a
netü'l-küttôb'a da dereedilmiştir ( Kahi
re 1981 , 11,4 l l-429) .14.Kitdbü'z-Zeva
cirve'J-'i+dt. Reyi:ıônetü'l-küttab'ın son 
kısmını oluşturan risale (II. 430-451) M. 
Kemal Şebane tarafından Evşatü'n-nas 
ile birlikte neşredilmiŞtir (Muhammedi
ye 1397/ 1977). 15. Künasetü'd-dükkdn 
ba'de inti~ali's-sükkdn. ibnü'I-Hatib'in 
Sela şehrinde sürgünde iken yazdığı, Sul
tan Ebü'I-Haccac ı. Yusuf'un Ebu inan ei
Merlnl'ye gönderdiği mektuplardan olu
şan eser Gırnata- Mağrib ilişkilerini ay
dınlatan bir belge niteliği taşımaktadır 
(nşr. Muhammed Kemal Şebane , Kah i re 
1968). 16. 'Amelü (A'ma lü) men tabbe 
li-men J:ıabbe. Merlnl Sultanı Ebu Salim 
ibrahim için yazılan eserde çeşitli hasta
Iıkların sebepleri, teşhis ve tedavileriy
le diyet hakkında bilgi verilmiştir. Eser 
Maria Concepcion Vazquez de Benito ta
rafından neşredilmiş (Sa lamanca 1972) 
ve kısmen ispanyolca'ya çevrilmiştir ("Un 
tratado oftalm6logico de Ibn al-Jatib", 
Boletin de la Asociadon de Espanola de 
Orientalistas, XVI IMadrid 19801, s. 209-
220). 17. el- VüşCılli-J:ııi?i'ş-şıJ:ıJ:ıa fi'l-fu
şCıl. Muhammed ei-Arabl ei-Hattabl'nin 
kısmen neşrettiği risaleyi (el-'Akademiy
ye, l llMuhammediye 1985]. s. 122- 158; 
et-Tıb ve'l-etıbba' fl'l-Eti.delüsi'/-İslam iy 
ye, Beyrut 1988, ll, 191-238) ispanyolca 
tercümesiyle birlikte Maria C. Vazquez 
de Benito yayımiarnıştır (Sa lamanca 
1984 ). Eserin sonunda yer alan tıp te
rimlerine dair bölümü Abdülala ei -Ved
girl Müfredatü İbni'l-Ijatib adıyla ay
rıca neşretmiştir (Darü lbeyza 1988). 18. 
Mu~ni'atü 's-sa'il 'ani'l-marazi '1-J:ıa'il. 
7 49 ( 1349) yılındaki veba salgınından 
bahseden eser Almanca tercümesiyle bir
likte Marcus J. Müller tarafından yayım

Ianmıştır (Sitzungberichte Bayerisehen 
Akademie des Wissenschaften, M ünehen 
1863, Il ; 1-34). 19. el-Man+Cıme (Urcüze) 
fi't-tıb. Nüshaları Leiden Universiteits
bibliothek (nr. 1366) ve Clevaland Army 
Medical Library'de (nr. A 85, I) mevcut
tur. ZO. eş-Şayyib ve'l-ceham ve'l-ma
zi ve'l-keham. ibnü'I-Hatlb'in divanıdır 
(nşr. Muhammed eş-ŞerH Kahir. Cezayir 
1973; nşr. Muhammed Miftah , l-ll. Darül-
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beyza 1409/1989). 21. Kitdbü's-Si.J:ırve'ş
şi'r. Kasideler antolojisi olup Manuel Con
tinente Ferrer tarafından ispanyolca çe
virisiyle birlikte yayımlanmıştır (Ellibro 
de La magia y de la poesia [Kitab al-Sihr 
wa-1-s'ir], Madrid 1981). 22. Ceyşü't-tev
şi]J.. Endülüslü şairlerin müveşşahların
dan oluşan bir antoloji olup bir bölümü 
Hilal Nacl ve Muhammed Mazur tarafın
dan neşredilmiştir (Tunus 1967). Fiştali 
bu esere Mededü'l-Ceyş adıyla bir zeyil 
yazmıştır. 23. Ravzatü 't-ta'rif bi'l-J:ıub
bi'ş-şerii. İbnü'I-Hatib tasawufa dair bu 
eserini, Sultan Gani-Billah'ın emriyle İbn 
Ebu Hacele'nin Divanü 'ş-şababe'sine 
reddiye olarak kaleme almış. kitaptaki 
bazı ifadeler müellifin zındıklıkla suçlan
masına sebep olmuştur (nşr. Abdülkadir 
Ahmed Ata, Kah i re 1968; nşr. Muhammed 
ei-Kettani, HI, Darülbeyza- Beyrut 1970). 
24. Kitabü Mü§le't-tari]fa ii ?;emmi'I
ve§i]fa. Müellif bu risalede, evrakın özel 
noterlerce (müvessi~) para karşılığında ya
zılmasına ve tasdikedilmesine karşı çı
karak bu işin devlet memurları tarafın
dan yapılması ve ücretlerinin hazineden 
ödenmesi gerekliliği üzerinde durmuş
tur. Yedi bölümden oluşan risale Abdül
hafiz Mansur ( el-Meşrı~. LX111/ ı [ Beyrut 
1969[. s. 47-66; ayrıca MMMA, XII [1966[. 
s. 110-132) ve Abdülmecld et-Türki(Ara
bica [Leiden 1969[. s. 156-319;1:\açtaya şe
~a{iyye min tarll;i'l-garbi'l-islamr, Beyrut 
1988, s. 251-387) tarafından yayımlanmış
tır. İbnü ' I-Hatib'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserlerinden bazıları şunlardır: 'A'i
dü'ş-şıla, Tarietü'l- 'aşr ii tôril)i devle
ti beni Naşr, Bustônü'd-düvel, İstin

·zalü'I-lutfi'l-mevcud ii esrari'I-vücud 
(mevcud), Risale ii tekvini'l-cenin, el-
Yusufi fi't-tıb. 
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İBNÜ'l-HAWAM 
(ı" ı ;:;.ı ı \,)-! 1) 

Ebu Ali İmadüdd1n (Cemalüddln) 
Abdullah b. Muhammed ei-Hawam 

b. Abdirrezzak ei-Harbüvl el-Bağdadi 
(ö. 724/1324) 

Matematik alimi. 
_j 

643 (1245) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu; isfahfınl, Harizml ve Şafii 
nisbeleriyle de anılır. Naslrüddin-i Tusi'
den akliilimler okuduğu bilinmekteyse de 
kaynaklarda bunun nerede ve nasıl ger
çekleştiğine dair bilgi yoktur. Çokyönlü 
bir tahsil gördüğü "feylesuf, hakim, hfı
sib, tablb, edib ve mütekellim" gibi un
vanlarından anlaşılmaktadır. Tahsilini ta
mamladıktan sonra Bağdat'ta Darü'z-ze
heb Medresesi'nde Şafii fıkhı okuttu; ay
rıca bu müessesenin tıp bölümünü yö
netti ve ribat şeyhliğini yaptı. Öğretim 
faaliyetleri sırasında Kemaleddin el-Fari
si ve tab ip izzeddin el-Erbil1 gibi birçok 
öğrenci yetiştirdi; bu arada İlhanlı devlet 
adamları Alaeddin Ata M elik ve Şemsed
din Cüveynl kardeşlerin çocuklarına da 
hocalık yaptı. Daha sonra İsfahan'a gide
rek Şemseddin Cüveynl'nin oğlu BaMed
din Muhammed'in hizmetine girdi ve ona 
ithaf ettiği el-Feva'idü'l-Baha'iyye ii'I
]fava'idi'l-J:ıisabiyye adlı eserini Şaban 
675 (Ocak 1277) tarihinde kaleme aldı. 
Son olarak Muharrem 71S'te (Nisan 1315) 
Bağdat'ta Sultaniye Medresesi'nde öğ
retim görevi üstlendiği kaydedilmekte
dir. İbnü'I-Hawam , hamisi vezir ve tarihçi 
Reşldüddin Fazlullah-ı Hemedanl'nin iı
hanlı Hükümdan Ebu Said Bahadır Han 
tarafından öldürülmesinden ( 718/1318) 
sonra onun tefsirine yazdığı bir takrizden 
dolayı küfürle itharn edildi, ancak mahke
mede kelime-i şehfıdet getirmesi üzerine 
serbest bırakıldı ve daha sonra Bağdat'
ta vefat etti. 

Kaynaklarda güzel ahlak sahibi, hoşgö
rülü, adil ve bilgili bir kimse olarak tanıtı
lan İbnü'I-Hawam, İlhanlı Devleti'nin ileri 
gelenleriyle kurduğu özel ilişkiler sonu
cunda varlıklı bir insan olmuş ve elindeki 
imkanları hayır işlerinde kullanmıştır. Da
rü'z-zeheb Vakfı Mütevelli Heyeti'nin baş
kanlığını yürüttüğü, medrese binasının 
iman, gelirlerinin düzenlenmesi ve yöne
timinin ıslahı için çaba harcadığı bilin
mektedir; ayrıca buraya birçok kitap ba
ğışlamış ve öğrencilerine burs sağlamış
tır. öte yandan bir külliye yaptır ar ak bü
tün personelini tayin etmiş ve masrafla-


