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Ebü'l-Fazl Zeynüddin 
Abdürrahim b. el-Hüseyn 
b. Abdirrahman el-lraki 

(ö. 806/1404) 

Hadis alimi ve ha.fızı. 
_j 

21 Cemaziyelewel 725'te (5 Mayıs 1325) 
Kahire'de Nil kenarındaki Menşeetülmih
ranl'de doğdu. Kürt asıllı olan babası Hü
seyin, Kuzey Irak'taki Erbil' e bağlı Raz
nan (bazı kaynaklara göre Razyan; mese
la bk. ibn Hacer, el-Mecma'u'l-mü'esses, 
ll, 176; ibn Fehd, s. 220) beldesinden ge
lerek Kahire'ye yerleşmiştir. Iraki üç ya
şında iken babasını kaybetti. Çok güçlü 
bir hafızaya sahip olan lraki, sekiz yaşın
da Kur'an ' ı hıfzettiği gibi çeşitli ilimler
de okutulan belli başlı metinlerle birlikte 
EbO İshak eş-Şlraii'nin Şafii fıkhına dair 
et-Tenbih adlı kitabını da ezberledi. Ön
celeri kıraat ve Arap dili öğrenimine ağır
lık vererek Abdurrahman b. Ahmed b. 
Bağdadl'den ve daha başkalarından kı
raat-i seb'ayı okudu. Bu arada fıkıh, fıkıh 
usulü ve tefsir sahalarında da kendini 
yetiştirdi. izzeddin İbn Cemaa'nın teşvi
kiyle hadise yöneldi. Hadis tahsiline ne za
man başladığı bilinmemekle beraber on 
iki yaşında iken hadis öğrenmekte oldu
ğu, ilk hadis dersini Şehabeddin Ahmed 
b. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Baba'dan aldığı, bu 
alanda önemli bilgileri Kahire'de Hanefi 
alimi Alaeddin İbnü't-Türkmanl'den öğ
rendiği, ondan ve Abdürrahlm b. Abdul
lah b. Şahidü'l-Ceyş'ten Şaf:ıil:ı-i Bul)dri'
yi okuduğu belirtilmektedir. Kahire'nin 
tanınmış muhaddislerinden faydalandık
tan sonra Dımaşk, Hama, Humus, Halep. 
İskenderiye, Trablus, Ba'lebek, Nablus, 
Gazze, Kudüs, Mekke ve Medine başta 
olmak üzere şöhretini duyduğu muhad
dislerin bulunduğu ilim merkezlerini do
laştı . istifade ettiği pek çok alim arasın
da İbn Seyyidünnas, İbn Abdülhadl diye 
bilinen Muhammed b. Abdullah İbnü'I
Muhib ed-Dakkak, Mısır'da Malikller'in 
kadısı olan Takıyyüddin Muhammed b. 
EbO Bekir el-Ahnal, Takıyyüddin es-Süb
k'i, Ham b. Keykeldl el-Aia'i. İzzeddin İbn 
Cemaa, tefsir ve kıraat alimi Semln, Sira
ceddin ömer b. Muhammed ed-Demen
hOrl ve özellikle Şafii fıkhı konusunda is
nevi anılabilir. Iraki. EbO Hayyan el-Ende
lüsl'den faydalanmak istediyse de sütile
re karşı müsamahasız davrandığını öğre
nince bundan vazgeçti(ibn Fehd, s. 222). 

Dımaşk'ta Muhammed b. İsmail b. Hab- . 
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baz'a Şaf:ıif:ı-i Müslim'i altı mecliste, Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'ini de otuz 
kadar mecliste okudu (Fas\', ıı. 106). Ira
ki'nin en iyi yetiştiği alan hadis olup ho
calan Ala!, İzzeddin b. Cemaa. Takıyyüd
din es-Sübk'i. isnevl ile Ebü'I-Fida İbn Ke
slr onun bu yönünü özellikle belirtmişler
dir. 

Çok erken yaşlardan itibaren telif çalış
malarına başlayan lraki, Gazzall'nin İJ:ı
yd'ü 'uW.mi'd~din adlı eserinin hadisle
rini henüz yirmi yaşında iken tahrlc etti. 
752'den (1351) sonra tamamen hadise 
yönelerek zamanını okuma, okutma ve 
yazmaya hasretti. İbnü's-Salah eş-Şehre
zOrl'den itibaren uzunca bir süre ihmal 
edilmiş olan hadis imla meclislerini yeni
den canlandırdı. 795 (1393) yılında Me
dine'de başlayıp daha sonra Kahire'de 
ölümünden altı ay öncesine kadar on bir 
yıl boyunca 416 imla meclisinde talebele
rine hadis rivayet etti. İbn Hacer, onun bu 
meclislerde hadislerin çoğunu ezberin
den yazdırdığını söylemektedir. Kahire'
deki Kamiliyye ve Zahiriyye darülhadisle
riyle İbn Tolun Camii hadis okuttuğu bel
li başlı merkezlerdir. Fazıliyye Medrese
si'nde de fıkıh dersleri verdi. Ayrıca Mısır 
ve Suriye'nin muhtelif şehirleriyle Mekke 
ve Medine'de hadis okuttu, fetvalar ver
di. Kahire'de hem talebe yetiştirdi hem 
hatiplik yaptı. Medine'de 788 (1386) yı
lından itibaren üç yıl beş ay süreyle ka
dılık görevi yanında Mescid-i Nebevl'de 
imamlık ve hatiplik görevlerini yürüttü. 
Daha sonra Mekke kadılığı görevinde bu
lundu. 

lraki'den devrinin tanınmış alimlerinin 
hemen hepsi faydalanmış olup Kemaled
din ed-Demiri, Ahmed b. EbO Bekir ei
BOslrl. Takıyyüddin ei-Fas'i. Sıbt İbnü'I
Aceml ve İbn Zahlre bunlardan bazıları
dır. Ebü'I-Fida İbn Keslr. ondan yirmi 
dört yaş daha büyük olmasına rağmen 
kendisinden bazı eserleri okumuş ve ha
dis tahrlci konusunda faydalanmıştır. An
cak lraki'den en fazla istifade etmiş olan
lar NOreddin ei-Heyseml. İbn Hacer el-As
kalani ve İbnü'l-lraki diye tanınan oğlu 
E bO Zür'a'dır. Heyseml onun aynı zaman
da arkadaşı. damadı ve en büyükyardım
cısı olmuştur. lraki Heyseml'yi zevaid* 
konusu üzerinde çalışmaya yöneltmiş ve 
bu çalışmalarında kendisine rehberlik et
miştir. İbn Hacer ise lraki'ye on yıl süreyle 
talebelik etmiş, onun kendi eserleri ya
nında Tirmizi'nin eş-Şemd'il'ini, Dare
kutnl'nin es-Sünen 'ini, E bO Avane'nin eş
ŞaJ.ıil:ı'ini, Beyhaki'nin es-Sünenü'l-küb
rd'sını ve daha birçok eseri kendisinden 

okumuştur (bu eserler için bk. el-Mec
ma'u'l-mü'esses, ll, 184-230). İbnü'I-Jraki 
de babasından her fırsatta faydalanmış
tır. Vefatı sırasında lraki'ye kendisinden 
sonra geride hangi hadis hatızlarının kal
dığını soran bir kişiye önce İbn Hacer'in, 
sonra oğlu EbO Zür'a'nın. üçüncü olarak 
da NOreddin ei-Heyseml'nin adını vermesi 
(ibn Hacer, İnba'ü'l-gumr, V. 172). bu üç 
öğrencisine gösterdiği özel ilginin sebe
bini ortaya koymaktadır. 

lraki hem zühdü, takvası ve erdemli 
kişiliği hem de hadis ilimleri sahasındaki 
dirayeti sayesinde büyük itibar görmüş
tür. Nitekim hacası İzzeddin İbn Cemaa 
onu Mısır'ın hadis otoritesi sayarken İbn 
Hacer de hadis ilmini ondan daha iyi bilen 
bir kimseyi görmediğini belirtmiş ( a.g.e., 
V, 1 71), SüyOtl ise lraki'nin VIII. (XIV.) yüz
yılın müceddidi olduğunu söylemiştir (Ira
ki, el-Ba'iş 'ale'l-l)altış !nşr. Muhammed 
es~SabbağJ. s. 94). Zeynüddin el-lrak'i 8 
Şaban 806 (20 Şubat 1404) tarihinde ve
fat etti. İbn Hacer, yazdığı uzunca bir 
mersiye ile üzüntüsünü ifade ederken 
aynı zamanda onun önemli çalışmaları 
hakkında da bilgi vermiştir. 

İbnü'l-lraki'nin Tuf:ıfetü'l-vdrid bi-ter
cemeti'l-vdlid adlı eserinde babasının 
biyografisini yazdığı belirtilmekte (Keş
fü'?-?Unün, 1, 376), bazı dergilerde, Ah
med Ma'bed Abdülkerlm'in 1973 yılında 
el-lfdiı? el-'Ird]fi ve eşeruhu fi's-sün
ne adıyla bir yüksek lisans çalışması yap
tığı. Tahsin İbrahim ed-Düseyk'i'nin de 
"Tabakatü ulemai Kürdistan" serisinin 
ikinci kitabı olarak el-lfdfı? Zeynüddin 
el-'Ird]fi ve eşeruhu ii 'ilmi'l-f:ıadiş (Ri
yad 141 3) adlı bir eser kaleme aldığı be
lirtilmektedir. 

Eserleri. 1. İl]bdrü '1-af:ıyd' bi-al)bd
ri'l-İJ:ıyd'. Kaynaklarda dört ciltten oluş
tuğu ve 751'de (1350) tamamlandığı be
lirtilen eser, müellifin İJ:ıyd'ü 'uW.mi'd
din'in hadislerini tahrlc etmek üzere ka
leme aldığı üç kitabın ilki ve en genişidir. 
Muhammed Murtaza ez-Zebldl'nin (ö. 
1205/1791 ), İJ:ıyd' şerhi İtf:ıdfü's-sdde'de 
bazı hadisleri tenkit ederken lraki'den 
yaptığı nakillerin aynı seriden el-Mugni 
'an J:ıamli'l-esfdr'da bulunmaması, gü
nümüze geldiği bilinmeyen bu eseri Ze
bldl'nin görüp ondan faydalandığı kana
atini uyandırmaktadır. 2. el-Keşfü'l-mü
bin 'an tal;]rici İJ:ıyd'i 'ulCımi'd~din. İJ:ı
yd'daki hadislerin tahrlc edildiği serinin 
ikinci kitabı ve orta büyüklükte alanıdır. 
Müellif, günümüze gelmediği anlaşılan 
bu eseri yazdıkça talebelerine okutmuş, 



fakat tamamlayamamıştır. Zebldl'nin bu 
eserden söz etmediği gibi lraki'nin İ]J.ya' 
hadisleri üzerine iki kitabı bulunduğunu 
belirtınesi ( it/:ıti.{ü 's-sade, ı. 40-41) muh
temelen eserin yarım kalması sebebiyle
dir. 3. el-Mugni 'an ]J.amli'l-esfar fi'l
esfar ti ta{ırici ma ti'l-İ]J.ya'i mine'l
a]Jbfır. lraki'nin İ]J.ya'ü 'ulumi'd-din'de
ki hadisler üzerine yazdığı eserlerin en kü
çüğü ve günümüze gelmiş alanıdır. Mü
ellif burada tahrkini yaptığı hadisin baş 
tarafından bir bölüm zikretmekte. onun 
hangi sahabi tarafından rivayet edildiği
ni ve hangi hadis kitaplarında yer aldığı
nı söylemekte, ardından hadisin sağlam
lık derecesini belirtmektedir. lraki'nin, İ]J
bfırü'l-a]J.ya' adlı eserini telif ettiği za
man elde edemediği bazı hadislerin se
nedlerine dokuz yıllık bir çalışmadan son
ra ulaşması ile bu bilgileri yeniden değer
lendirdiğini söylemesi eserin yüzyıllar bo
yunca büyük rağbet görmesini sağlamış
tır. ibn Hacer el-Mugni'den birçok nüsha 
istinsah ettiğini belirtmektedir (inba'ü'l
gumr, V. 171). lraki'nin İ]J.ya' hadislerin
den isoadını bulamadığım, dolayısıyla 
mevzQ olduğunu belirttiği 271 rivayeti 
Muhammed Emin es-Süveydl el-Mev
:iu'at fi'l-İ]J.ya' ev el-İ'tibfır fi ]J.amli'l
esfar adlı eserinde (nşr. Ali Rıza b. Ab
dullah. Demenhur )Mısır)l414/ 1993) bir 
araya getirmiş. eserin naşiri Ali Rıza. Sü
veydl'nin dikkatinden kaçan otuz altı ri
vayeti de kitabın sonuna eklemiştir (s. 
118-124) . el-Mugni İ]J.ya' ile birlikte bir
çok defa basılmıştır (HV. Kahire 1332/ 
191 3. 1352/ 1933) . 4 . et-Tal:cyid ve'l-i:ia]J. 
lima utlil~a ve ugli~a min Mu~addi
meti'bni'ş-Şalfı]J.. Müellifin. usul-i hadis 
alanında en değerli çalışma dediği ibn 
Salah'a aitMu~addime üzerindeki iki ça
lışmasından birincisidir. lrak.i Mu~addi
me'nin tertibini aynen koruyarak gerekli 
gördüğü kısımları açıklamış, . yer yer iti
razların ı ortaya koymuş . ibnü's-Salah'a 
yöneltilen isabetsiz tenkitleri de belirt
miştir (HI . Kah i re 1353; 1-11. Beyrut. ts .). 
Eser ayrıca Muhammed Ragıb et-Tabbah 
(Halep 1350; Beyrut 1405) ve Abdurrah
man Muhammed Osman (Medine 1389; 
Kahire 1389/1969. 1400/1980; Beyrut 1401/ 
1981) tarafından Mu~addime ile birlikte 
yayımlanmış. ayrıca Beyrut'ta basılmış
tır ( 1412/ 1991 ). Bazı kaynaklarda lraki'nin 
Nüketü İbni'ş-Şalfı]J. adıyla anılan ese
rinin et-Tal:cyid ve'l-i:ia]J. olduğu anlaşıl
maktadır. ibn Hacer ei-Askalanl. en-Nü
ket 'ala Kitabi'bni'ş-Şala]J.'ında (bk. 
bibl.) ibnü's-Salah'ın bazı görüşlerini 
tenkit ederken lraki'nin bu eserindeki el-

Zeynüddin el-lraki'nin et-Ta/s:yid ve'l-iZaf:ı adlı eserinin ilk 
sayfası (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 334) 

li kadar görüşüne de eleştiriler yönelt
miştir (1 . 133-173) s. e/-Elfiyye*.lraki. 
ibnü's-Salah'ın Mu~addime'sini 1002 be
yitte özetlemiş ve eserine Tebşıratü'l
mübtedi ve te~kiretü'l-müntehi (et
Tebşıra ve't-te?kire; nşr. Mahmud Rebl', 
Kahire 1355/1937, bircilttedörtcüzhalin
de) adını vermiştir. Benzerleri gibi el-El
fiyye diye şöhret bulan eseri lraki daha 
sonra Fet]J.u'l-mugi§ bi-şer]J.i Elfiyye
ti'l-]J.adi§ adıyla şerhetmiştir. Eser ilk de
fa Sehavi'nin aynı kitap üzerindeki bir şer
hiyle birlikte yayımlanmıştır ( Leknev 1303/ 
1885, taşbaskı ; n ş r. Muhammed b. Hüse
yin el-lraki. Fas 1354/ 1935; nşr. Mahmud 
Rebl'. Kahire 1355/1937; nşr. Salah Mu
hammed Muhammed Uveyda. Beyrut 
1413) . el-Elfiyye'nin SehMI, Bikal, Zeke
riyya ei-Ensarl, Emir Padişah , Abdürraüf 
ei-Münavl ve Uchürl gibi alimler tarafın
dan yapılan şerhleri de bulunmaktadır. 
6. Ta~ribü '1-esanid ve tertibü '1-mesa-

. nid. lraki. oğlu Ebü Zür'a için hazırladığı 
ve 775 (1373-74) yılında tamamladığı bu 
eserinde özellikle Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'i ile imam Malik'in el-Muvat
ta'ında en sağlam senedlerle rivayet edi
len hadislerden ahkama dair olan bir kıs
mını derleyerek kitap ve bab adiarına gö
re sıralamış . eserin sonunda "Ebvabü'l
edeb" başlığı altında ahlak hadislerini bir 
araya getirmiştir. Bir yıl sonra eseri oğlu 
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Ebü Zür'a'nın kendisine dokuz meclist e 
okuduğunu belirten lraki bu hadislerin 
bir kısmını şerhetmiştir (Ka hi re 131 O; nşr. 
Hasan Rebl' , Kahire 1353; nşr. komisyon, 
Beyrut 1404/ 1984 ). Babasının vefatı üze
rine Ebu Zür'a yarım kalan bu şerhi Tar
]J.u't-te§rib ii şer]J.i't-Ta~rib adıyla 818 
(1415) yılında tamamlamıştır. Tar]J.u't
te§rib dört mücelledde sekiz cilthalinde 
yayımlanmıştır (Kahire 1353; Beyrut. ts.). 
Ebü Zür'a, bu eserdeki hadisleri Ta]Jri
cü Ta~ribi'l-esanid adıyla tahrk etmiş 
olup eserin ll . cildi Darü'l-kütübi'I-Mısriy
ye'de bulunmaktadır (Hadis. nr. 725) . 
7. Zeyl 'alfı Mizani'l-i'tidal (Zeylü Mi
zani '1-i 'tidal) . Tenkit edilmesi gerekenler
den olduğu halde Zehebi'nin Mizanül
i'tidal'e almadığı 787 ravi hakkında bil
gi veren eser Subhl es-Samerral (Beyrut 
1407 /1987) ve AbdülkayyQm Abdürabbin
nebl (Mekke 1406/1986; Beyrut 1407/ 1987) 
tarafından neşredilmiştir. 8. Ta]Jricü e]J.a
dişi mu{ıtaşari'l-Minhac (Tal].ricü ef:ıti

dişi 'I-Minhac Li'I-Beyzavi). Beyzavi'nin 
usül-i fıkha dair Minhfıcü'l-vüşul ila 'il
mi'l-uşul adlı eserinde yer alan seksen 
dokuzu merfü, on sekizi sahabe sözü ol
mak üzere 1 07 rivayetin sağlamlık dere
cesinin kısaca belirtildiği eseri önce Su b
hi es-Samerral yayımlam ış (Mecelle tü '1-
ba/:lşi'L-'ilmi ve't-türaşi'l-islami 113991. II. 
279-315 ; Bağdat 1397/ 1976). daha sonra 
da Muhammed Nasır el-Acmi Ta{ıricü'l
e]J.adi§ ve '1-a§ar el-va~ı'a ii Minha
ci'l-Bey:iavi adıyla neşretmiştir (Beyrut 
1409/ 1989). lraki'nin Minhac üzerindeki 
bazı tenkitlerini ihtiva eden Nüket'inden 
de söz edilmekte, fakat bu eseri tamam
layamadığı anlaşılmaktadır (İbn Fehd. s. 
230). 9. Na?mü Minhfıci'l-vüşul ila 'il
mi'l-uşul (en-Necmü '1-vehhac {f nii?mi'L
Minhac). Müellif bu çalışmasında Min
hacü'l-vüşul'ü 1367 beyitte manzum 
hale getirmiştir. ibnü'l-lraki'nin şerhet
tiği eserin günümüze gelip gelmediği bi
linmemektedir. 10. Tekmiletü Şer]J.i't
Tirmi~i. ibn Seyyidünnas'ın yarım bırak
tığı Tirmizi şerhini tamamlamak için ka
leme alınan bu eserden söz eden isnevl, 
zamanın hadis hafızı dediği talebesi Ira
ki'nin onu aslına uygun bir şekilde ikmal 
ettiğini söylemektedir (Tabaka tü 'ş-Şafı
'iyye, II, 511 ). lraki'nin dokuz cilt daha ila
ve ettiği halde tamamlayamadığı Tek
ınile'nin (Sehavl. IV. 173) bazı bölümleri 
günümüze gelmiştir (Escurial Library, nr. 
1464. 172 varak; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, 
Hadis. nr. 2504, 256 varak; ei-Mektebetü'I
Mahmüdiyye )Medineı. nr. 33, bunun İbn 
Hacer ei-Askalanl'nin nüshası olduğu söy-
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lenmektedir). Eserin VIII. cildi Rabat Ev
kaf Kütüphanesi'ndedir (nr. 7) . Tekmile'
nin bir nüshasının kenarında. yine lraki'
nin Şer!}. u Süneni't-Tirmi~i adıyla bir
kaç ciltten meydana gelen bir çalışma
sından söz edilmekte (İbn Hacer, ei-Mec
ma'u ' l-mü'esses, ll, 182-183), bu bilgiyi 
tekrarlayan Sezgin eserin Millet Kütüpha
nesi'nde mevcut iki nüshasından (Feyzul
lah Efendi , nr. 363, 226varak; nr. 364, VII, 
275 varak) birinin (nr. 364) müellif hattı 
olduğunu söylemektedir (GAS, I, 155) . 
11. Kitô.bü '1-Erba'in el-'uşô.riyye (ei
Ei)adişü '1-'uşariyyat, ei-Erba'ane'l-'uşa

riyyatü'l-isnad). Müellifin, talebelerinin 
arzusu üzerine all isnadlı (on ravili) olup 
Kütüb-i Sitte'de yer almayan sahih, ha
sen ve garlb dereeelerin deki kırk rivayeti 
bir araya getirdiği, talebelerine Medine'
de Hz. Peygamber'in kabriyle minberi 
arasında imla ettiği hadislerden meyda
na gelen eser, Bedr b. Abdullah ei-Bedr 
tarafından Afifüddin Ebü'I-Ferec Mu
hammed b. Abdurrahman ei-Mukrl'nin 
Kitô.bü'l-Erba'in fi'l-cihô.d ve'l-mücô.
hidin'i ile birlikte neşredilmiştir (Beyrut 
1413/1992,s. 101-235). İbn Hacer. hocası
nın hayatının son yılında kendilerine imla 
ettiği on ravili rivayetlerinden altmışını 
daha bir araya getirerek bu hadislerin sa-

yısını 1 00'e çıkarmıştır. 12. et-Tüsô.'iy
yô.t. lraki'nin, kendisine dokuz ravi ile ula
şan rivayetlerden kırkını bir araya getir
diği eserin bir nüshası Köprülü Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Fazı! Ahmed Pa
şa, Mecmua, nr. 371/2). Müellifin dokuz ra
vili kırk hadis çalışmaları arasında, ken
disinden en all rivayetleri elde ettiği yaşlı 
hacası Ebü'I-Feth ei-Meyduml'nin riva
yetlerinden derlediği Erba'une tüsô.'iy
ye li'l-Meydumi (Tai].rfc 'ale'l-erba'ine 
tüsa'iyyeti'l-isnad Li'l-Meydumi) ve Er
ba'une tüsô.'iyye min rivô.yeti'l-Bey
yô.ni adlı iki eserinden daha söz edilmek
tedir. 13. el-Bô.'i§ 'ale '1-{ıalô.ş min ]J.avô.
di§i'l-]fuşşô.ş. Eserde sahilbenin kıssacı
lığı uygun görmediği, kıssa anlatmak is
teyenlere izin vermediği, kıssacıların ha
dis rivayetine ehliyetli kişiler ol madıkları. 

halkın anlamakta zorluk çekeceği şeyleri 
hikaye edip onların zihinlerini karıştırdık
ları belirtilerek bu hurafecilerin vaaz et
mesine izin verilmemesi istenmektedir. 
Eser Muhammed es-Sabbilğ tarafından 
yayımlanmıştır (Eçiva'ü'ş-şeri'a, lV, Riyad 
1393, s. 81-171 ). 14. ed-Dürerü's-seniy
ye ii (na?mi)'s-siyeri'z-zekiyye ({f na?
mi 's-sireti'n-nebeviyye). Na?mü'd-düre
ri's-seniyye fi's-siyeri'z-zekiyye ve El
fiyye fi's-siyer diye de anılan eser müel-

Zeynüddin eHriiki'nin ed-Dürerü's-seniyye adlı eserinin ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi, nr. 114) 
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lifin, Hz. Peygamber'in hayatını ve şe
mailini bin beyitte anlattığı bir diğer el
fiyyesidir. Eserin yazma nüshaları Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Aşir Efendi, 
nr. 279; Şehid Ali Paşa, nr. 2747, 2757; 
Ayasofya, nr. 4789; Esad Efendi, nr. 273; 
Laleli, nr. 1997; Relsülküttab Mustafa 
Efendi, nr. 114; Çorlulu Ali Paşa, nr. 443 
[bu kütüphanede eserin başka yazmaları 
da vardırJ). ayrıca İstanbul Üniversitesi 
(nr. 4117). Köprülü (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 
1116) ve Kayseri Raşid Efendi (nr. 223) 
kütüphanelerinde bulunmaktadır. ed
Dürerü 's-seniyye'nin Rabat'ta yayımlan
dığı kaydedilmektedir (İbn Hacer, e i-Mec
ma'u'l-mü'esses, ll, 183, neş redenin dipno
tu, nr. 748). Şerhleri arasında Muhammed 
Abctürrauf ei-Münavl'nin el-'Ucô.letü 's
seniyye 'alô. Elfiyyeti's-sireti'n-nebe
viyye'si (nşr. İsmail ei-Ensarl, Riyad 1389/ 
1969; eser Çorum il Halk Kütüphanesi'n
de [nr. 12301 ei-Fütal)atü's-sübl)aniyye 
adıyla kaydedilmiştir), Uchurl'nin Şer]J.u 
Na?mi'd-düreri's-seniyye fi's-siyeri'z
zekiyye'si (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 1900; Kayseri Raşid Efendi Ktp., 
nr. 216) ve İbnü'I-Haim'in el-Gurerü'l
muçli'e 'si (Brocke lmann, GAL, ll, 78 ; 
Suppl., ll, 70) zikredilebilir. 15. el-Elfiy
ye ii garibi'l-Kur'ô.n. Kur'an-ı Kerim'de
ki bazı garlb kelimeleri alfabetik sıraya gö
re de alıp açıklayan bu manzum eser, Ab
dülazlz ed-Dirini'nin usul-i tefslre dair et
Teysir ii 'ilmi't-tefsir adlı manzum ese
rinin kenarında Tefsiru elfô.?i'l-Kur'ô.n 
adıyla yayımianmış (Kahire 1310, 1311), 
ayrıca Süyutl'nin Tefsirü'l-Kur'ô.ni'l
'a?im'inin kenarında basılmıştır (Kahi
re 1345) . 16. el-Kurab ii ma]J.abbeti'l
<.4rab (Mai)accetü '1-l!:urab {f mai)abbeti 
[faz/i, feza'ili]'I-'Arab). Araplar'ı sevmek
le ilgili rivayetlerin bir araya getirildiği yir
mi babdan meydana gelen bir risale olup 
Bombay'da ( 1303) ve Kahire'de ( 1332; nşr. 
İbrahim ei-Kadirl, 138 1/ 1961) yayımlan
mıştır. MüellifinEnfa'u'J-]furab ii beya
ni fazli'l-<.4rab adıyla zikredilen eseri de 
muhtemelen bu kitaptır. 17. Kurretü '1-
'ayn bi'l-meserre bi -vefô.'i'd-deyn. 
Müellifin en son yazdığı ve defalarca ri
vayet ettiği söylenen eserlerinden biridir 

· (nşr. Müs'id Abdülhamld es-Sa'danl, Bu
lak 1993). Kaynaklarda Kurretü'l-'ayn bi
vetô.'i'l-vô.lideyn adıyla zikredilen eseri
nin de bu kitap olması muhtemeldir. 18. 
Risale. Kitapta. Kudal'nin Şihô.bü'l-a{ı
bô.r'ında yer almakla beraber Radıyyüd

din es-Saganl'nin ed-Dürrü'l-mülte]fat 
ii tebyini'l-galat ve nefyi'l-lagat adlı 
eserinde mevzu olduğunu söylediği alt
mıştan fazla rivayetten on üçünün sahih 



veya hasen derecesinde bulunduğu be
lirtilmektedir. Harndi Abdülmedd es-Si
lefi bu risaleyi Müsnedü'ş-Şihdb'ın so
nunda yayımiarnıştır (Beyrut 1405/1 985, 

ll . 249-368) . 19. Nüketü'l-fetdvd 'ale'l
mul)taşardt. lraki'nin yetişme çağında 
bir kısmının metinlerini ezberlediği üç 
Şafii fakihinin eserleri (Ebu ishak eş-Ş1'
razl'nin et-Tenbih'i, Abdülgaffar b. Abdül 
ker1'm el-Kazv1'nl'ninel-f:iav i 'ş-şaglr'i , Bey
zavl'nin el-Minhac' ı) üzerindeki bazı gö
rüşlerini ihtiva etmektedir (Brockelmann, 
GAL Suppl., ll, 70). ZO. el-Müstal)rec 
'ale'l-Müstedrek li'l-Hdkim (Emali fl 
tal]rici 'l-Müstedrek, Tal]ricü Müstedreki'l
f:iakim). İbn Hacer'in belirttiğine göre Ira
ki, el-Müstedrek'ten "Kitabü's-Salat"a 
kadar olan kısmı 300 kadar mecliste im la 
etmiştir (el-Mecma'u'l-mü'esses, ll, 185) . 

Bunlardan yedi mecliste imla ettiği ha
disler Ebu Abdurrahman Muhammed 
Abdülmün'im b. Reşad tarafından aynı 
adla yayımlanmıştır (Kahire 141011990). 

Z1. Mecdlis seb'a. Yedi oturumda yaz
dırdığı hadisleri ihtiva eden eserin bir 
nüshası İskenderiye'de bulunmaktadır 
(Mektebetü'l-belediyye, nr. 2436: ayr ı ca 

bk. Brockelmann, GAL Suppl., ll, 70). ZZ. 
Mul)taşar fi'l-ef:ıddişi'l-müte'alli~a bi'l
af.ıkdm. Eserin bir nüshası Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye'dedir (a.g.e., ll, 70). Z3. el
'Adedü'l-mu'teber fi'l-evcühi'lleti bey
ne's-süver. Bir nüshası Hidlviyye Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (Brockelmann, GAL, 
I, 78). Z4. İstif.ı.bdbü'l-vuçl(i' (a.g.e., ll, 
78). Man:r;ume fi'l-vuçlu'i'l-müstef.ıab 
adıyla da anılmaktadır (Hediyyetü'l-'ari
fin, I, 562). ZS. el-İsti'dg;e bi'l-vdf.ıid min 
i~dmeti cum'ateyn bi-mekan vdf.ıid 
(Brockelmann. GAL Suppl., ll, 70). Z6. 
Temyizü'l-aşf:ıdb (a.g.e., II , 70) Z7. Zey
lü Tdril)i'l-İsldm (a.g.e., II, 70) za. el

. Keldm 'ale '1-ef.ıddişi'lleti tü külJim e ii
ha bi'l-vaz' ve hiye ii Müsnedi'l-İmdm 
AJ:ımed. İbn Hanbel'in el-Müsned'inde 
mevcut dokuz hadisin mevzu olduğuna 
dair bir risaledir. Risaleyi İbn Hacer el
Kavlü'l-müsedded fi'g;-g;ebbi 'an Müs
nedi AJ:ımed'ine almış. daha sonra bu 
hadislerin bir kısmını savunmuştur (Bey
rut I 404/1984, s. 7- I 7; Müsned, nşr. Abdu l
lah Muhammed ed-Derviş, Beyrut I 4 I ll 
1991, X, 492-502). Z9. Fetva ii enne md 
u'tide yevme 'dşurd' min ekli'd-decdc 
ve'l-J:ıububi'l-mübdf.ı.. Bir nüshası Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Hid1'viyye) bu
lunmaktadır (Brockelmann, GAL, II, 78). 

30. Emdli fimd yete'alle~u bi'l-istis~ö.'. 
Nil nehrinin sularının çekilmesi ve Mısır'
da büyük bir kuraklığın başlaması üzeri-

ne vefatından beş ay kadar önce son im
la meclisinde (416. meclis) yazdırdığıyağ
mur duasıyla ilgili hadislerden meydana 
gelmektedir. İstiska namazını kıldırdık
tan sonra lraki'nin hutbesini dinleyen İbn 
Hacer. bu olayın ardından her şeyde bol
luk ve bereket görüldüğünü söylemekte
dir (el-Mecma'u'l-mü'esses, II , 188). 

Bunlardan başka Ecvibetü İbni'l-'Ara
bi, el-Ef:ıddişü'l-mul)arrace fi'ş-Şaf.ıi
J:ıayn elleti tüküllime iihd bi-za'i ve'n
~ıtd', Emdli 'ale'l-Erba'ine'n-Neveviy
ye ve bu eser üzerinde yapılmış bir çalış
ma olan Tal)ricü'l-Erba'ine'n-Neveviy
ye, Emdli 'ald Emdli'r-Rdti'i (bu eser
deki hadisleri tahrk etm i ştir). Emdli ii
md yete'alle~u bi-tuli'l-'ömr, Fazlü Hi
ra', İf.ı.ya'ü '1-~albi'l-meyyit bi-dul)uli'I
beyt, mürsel rivayetler konusunda olup 
hayatının son döneminde kaleme aldığı 
ve İbn Hacer'in de kendisinden okuduğu 
belirtilen el-İnşdf, 'İşrune şernaniye 

.min rivdyeti'l-Beyydni, el-Keldm 'ald 
f.ı.adişi "el-Mevtü keffdretün li-külli 
müslim ", el-Keldni 'ald f.ıadişi't-tevsi
'ati yevme 'dşurd', el-Keldm 'ale'l-J:ıa
dişi'l-vdrid ii e~alli'l-f.ı.ay:l ve ekşeri
hi, el-Keldm 'ald mes'eleti's-sücud li
terki'l-~un(it, el-Keldm 'ald şavmi sit 
min şevvdl, Mes'eletü ~aşşi'ş-şdrib, 
Mes'eletü 'ş-şürb ~ö.'imen, (Tal]ricü) 
Meşye]Jati İbni'l-Kö.ri 'Abdirraf.ımdn, 
(Tal]ricü) Meşyel)ati'l-~adi Ndşırüddin 
b . et-Tunisi, Mu'cem müştemil 'ald te
rdcimi cemd'a min ehli'l-~arni'ş-şd
min, el-Mevridü'l-heni fi'l-mevlidi'n
nebi, Mul)taşarü '1-J:ıücce, Nevevi'nin 
Şafii fıkhına dair er-Ravza adlı eserinin 
bir muhtasarına İ sn evi'nin yazdığı el-Mü
himmat 'ale'r-Ravza üzerinde lraki'nin 
bazı görüşlerini ihtiva eden el-Mühim
mat 'ale'l-Mühimmdt (Tetimmatü'l-Mü
himmat, Mühimmatü'l-Mühimmat), İbn 
Dakikul'ld'in usul-i hadise dair el-İ~ti
rdJ:ı'ını lraki'nin 427 beyitte manzum ha
le getirdiği, oğlunun da bazı kısımlarını 
şerhettiği (ibn Fehd, s. 231) Na;r;mü'l
İ~tirdf.ı, usul-i hadise dair Şerf.ı.u'l-Bey
~iiniyye, Tafçlilü Zemzem (Ta{çi.Ilü ma'i 
Zemzem 'ala külli ma'in kalii Zemzem), 
Tal)ricü erba'ine f.ıadiş bülddniyye 
min Şaf.ıif.ıi'bni Hibbdn, Tdril)u taf.ı.ri
mi'r-ribd (el-Cevab 'an su' al yeteçl.amme
nü taril]e taf:ı.rimi'r-riba), Tercümetü'l-İs
nd'i, Turu~u f.ıadişi "Men küntü mev
ldhü fe- 'Aliyyün mevldhü ", Tertibü 
men le h u g;ikru tecrif.ı ev ta' dil ii "Be
ydni'l-vehem ve'l-ihdm" li'bni Kattan 
(eser alfabetiktir). Zehebl'nin el-'İber'i 
üzerine 7 41-763 ( 1340-1362) yıllarını ila-

lRAKi. Zeynüddin 

ve eden (ibn Fe h d, s. 23 1) eg;-Zeyl 'ale'l
'İber, Zeylü Meşyel)ati'l-kQçli Ebi'I
Harem el-Kalanisi ve Zeylü'g;-Zeylli
Vefeydti'l-a'ydn adlı eserler de kaynak
larda lraki'ye nisbet edilmektedir. 

Bazı şiir ve kasideleri de bulunan Ira
ki'nin tamamlamaya fırsat bulamadığı 
eserleri arasında şu kitapları da zikredil
mektedir: Etrdiü ŞaJ:ıiJ:ıi İbn Hibbdn, 
Ricdlü Şaf.ıif.ıi İbn Hibbdn, Ricdlü Sü
neni'd-Ddre~utni. Sonuncu eserde, Sü
nenü Ddre~utni ravilerinden olup İbn 
Hacer'in Tehg;ibü't-Tehg;ib'inde bulun
mayan ravilerin biyografilerinin bir araya 
getirilmesi amaçlanmıştır. Zirikil onun 
usOI-i fıkha dair et-Taf.ıriradlı bir eseri
nin bulunduğunu söylemektedir ( el-A'lam, 
III, 344). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Iraki, :teyl 'a la Mfzani'l-i'tidal (nşr. Subhi es
Sam errill). Beyrut 1407/1987, neşredenin giri
şi, s. 11-16; a.mlf .• el-Ba'iş 'ale'l-i)alaş min J:ıa
vadişi'l-l!:uşşaş (nşr. Muhammed es-Sabbağ. Ed
ua'ü'ş-şerf'a,ıv. Riyad 1393 içinde). s. 81-171; 
a.mlf .. Tai)rfcü e/:ı.iidfşi mutıtaşari'l-Minhiic 
(nşr. Subhi es-Samerr.3\, Mecelle tü ' 1-ba/:ı.şi'l-'il
mi ve't-türaşi'l-İslami içinde). ll, Mekke 1399/ 
1979, neşredenin girişi, s. 279-283; a.e.: Tai)rf
cü'l-eJ:ıadiş ve 'l-aşar el-va/i:ı'a fi Minhiici'l-Bey
zauf(nşr. M. N asır el-Acmi). Beyrut 1409/1989, 
neşredenin girişi, s. 6-21; isnevi. Taba/i:atü'ş
Şafi'iyye, ll, 511; Fasi, :teylü't-Ta/i:yid fi ruua
ti's-sünen ue'l-mesanid (nşr. Kemal Yusuf el
HOt). Beyrut 1410/1990, ll, 106-109; İbnü'I-Ce
zerl. Gayetü'n-nihiiye, ı, 382; İbn Hacer, İn
ba'ü'l-gumr, V, 170-176; a.mlf., el-Mecma'u 'l
mü'esses li'l-Mu'cemi'l-mü{ehres (nşr. YOsuf 
Abdurrahman el-Mar'aşll), Beyrut 1415/1994, 
ll , 176-230; a.mlf., en-Nüket 'a la Kitabi'bni'ş
ŞalaJ:ı (nş r. Re b\' b. Hadi umeyr), Riyad 1408/ 
1988, neşredenin girişi, I, 133-173; Takıyyüd

din İbn Fehd, Lal:ı?ü'l-el/:ı.fı? (leylü Taba/i:ati'l
J:ıuf{a? li'?-lehebi içinde), Haydarabad 1376/ 
1956, s. 220-239; İbn Thğriberdl, el-Menhelü'ş
şii{i, VII, 245-250; a.mlf .. ed-Delilü 'ş-şafi 'a le'l
Menheli'ş-şafi(nşr. M. ŞeltOt). Kahire, ts. (Mek
tebetü'l-Hand). I, 409; Sehavl, eQ.-Pav'ü'l-la
mi', IV, 171-178; İbn Tolun, el-J<:a la'idü 'l-ceu
heriyye fi taril]i'ş-ŞaliJ:ıiyye (nşr. M. Ahmed 
Dehman). Dımaşk 1400/1980, ll, 445-449; Sü
yGti, l:füsnü'l-muJ:ıiiQ.ara, ı, 306-362; a.mlf., 
Zeylü Taba/i:ati'l-J:ıu{{a? li'?·Zehebi, Haydara
bad 1376/1956-> Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türa
si'l-Arabi). s. 370-372; a.mlf .. Taba/i:atü'l-t:ıuf
ffı? (Ömer), s. 538-540; İbnü'I-Kadl, Dürretü 'l
J:ıical, lll , 113; Keşfü'?·?unün, ı, 24, 135, 156, 
218,376,464,559,747,930;ll, 1028,1122, 
1124,1140,1162,1208,1324,1455,1696, 
1748, 1867, 1880, 1911 , 1915, 1961, 2018; 
İbnü ' I-İmad, Şe?erat, VII, 55-57 ; Zebidi, İt/:ı.ii
fü's-sade, ı, 40-41;Şevkanl, el-Bedrü 't-ıa li', ı, 

354-356; Hediyyetü 'l-'ari{in, ı , 562; Serkis. 
Mu'cem, ll, 1317-1318; Brockelmann. GAL, ll, 
77-78; Suppl., ll , 69-70; Abdülhay ei-Kettanl, 
Fihrisü'l-{ehiiris, ll, 814-818; Sezgin, GAS, 1, 
155; Tecrid Tercemesi, 1, 215; Zirikll, el-A'lam 
(Fethullah). lll, 344-345. 

!il M . YAŞAR KANDEMİR 

121 


