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Coğrafya sözlüğü ile tanınan 
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27 Cemaziyelahir 658'de (9 Haziran 
1260) Bağdat'ta doğdu . Bağdat, Mekke, 
Dımaşk ve Kahire medreselerinde fıkıh, 
hadis, ilahiyat aritmetik, geometri, ast
ronomi, coğrafya , feraiz, tarih, tıp , dil ve 
mOsiki tahsil etti. Hocaları arasında Şe
refeddin İbn Asakir, Fahreddin et-Tevze
rl, Kemaleddin İbn Vaddah ve Fahreddin 
İbnü 'l-Buharl gibi alimler bulunmaktadır. 
Kendilerinden hadis rivayet ettiği 300'e 
yakın hacası hakkında Müntehe 'r-rüsuh 
adlı mu'cem türü bir eser kaleme alan İbn 
Abdülhak Bağdat Mücahidiyye Medrese
si'nde ders verdi. Aralarında Fahreddin 
İbnü'I-Faslh ve Birzall'nin de yer aldığı 
birçok talebe yetiştirdi. Kaynaklarda ha
dis ve feraiz dallarında derin bilgi sahibi 
olduğu kaydedilmektedir. 1 O Safer 739'da 
(28 Ağustos 1338) Bağdat'ta vefat etti ve 
İmam Ahmed Mezarlığı'na gömüldü. 

Daha çok fıkıh ve fıkıh usulü konuların
da eser veren İbn Abdülhakk'ın en tanın
mış eseri, Yakut'un Mu'cemü 'l-büldô.n 

adlı coğrafya ansiklopedisinin geniş bir 
özeti niteliğinde olan Merô.şıdü'l-ıttılô.' 
'alô. (tl) esmô.'i'l-emkine ve'l-bikQ' adlı 
sözlüğüdür. Eserde yer adları çok düzen
li biçimde alfabetik sırayla verilmiş, met
nin aslına da bazı ilaveler yapılmıştır. An
cak Yakut'un eseri coğrafi bilgilerin yanı 
sıra tarihi, edebi ve biyografik bilgiler de 
içermesine karşılık onun kitabı coğrafya 
ile sınırlı kalmıştır. Uzun süreMerô.şıdü'l
ıttılô.'ın Süyütl'ye veya Yakut'a ait olduğu 
sanı! mıştır. Asıl metnin Yaküt'a ait oluşu 
ve Süyütl'nin de aynı eseri ihtisar etmesi 
buna yol açmış olmalıdır. Ancak Süyütl 
kendi eserlerine ait listede bu kitabını 
Mul]taşaru Mu'cemi'l-büldô.n adıyla 

zikreder (fjüsnü 'l-muf:ıfı.çiara, 1, 344). Me

rô.şıdü '1-ıttılô.'ın ona nisbeti veya eserinin 
bu adla anılması (Ahmed eş-Şerkavl ikbal. 
s. 3 ı ı) bir müstensih hatası olmalıdır. Me

rô.şıdü'l-ıttılô.'T. G. J. Juynboll tarafın
dan Lexicon geographicum cui titulus 

est Merasıd adıyla ve çeşitli nottarla altı 
cilthalinde yayımlanmıştır (Leiden 1850-

1864). Bu ciltlerin ilk üçü Arapça metin-

den. diğerleri giriş ve notlardan oluşmak
tadır. Eser daha sonra Ali Muhammed 
el-Bicavl tarafından da neşredilmiştir (1-
111 . Kah i re 1373-1374/1954-1 955; Beyrut 
1992) 

İbn Abdülhak el-Bağdadl'nin kaynak
larda adı geçen diğer eserlerinden bazıla
rı şunlardır: Teshilü '1-vüşul ilô. 'ilmi'l
uşul, Kavô.'idü'l-uşul ve ma'ô.~ıdü'l
fuşul, İ drô.kü 'I-gaye fi'{ıtişô.ri'l-Hidfı

ye, el- 'Udde ii şer]J.i'l- 'Umde, Ta]J.~i
~u 'I-emel ii 'ilmeyi'l-uşul ve'l-cedel, 
el-Lô.mi'u'l-mugiş ii 'ilmi'l-mevô.riş, 
Ta]J.rirü'l-mu~arrer ii şer]J.i'l-Mu]J.ar
rer, Müntehe'r-rüsu{ı ii ~ikri men ervi 
'anhüm mine'ş-şüyu{ı, Tel{ıişü'l-Mü

na~~a]J. fi 'l-cedel. 
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İBN ABDÜLHAK el-V AsiTi 
(~t,ı f &<JI .w: ~1) 

Ebu İshak Burhanüddln 
İbrahim b. All b. Ahmed ei-Vasıti 

(ö. 744/1344) 

Hanefi fakihi ve muhaddis. 
_j 

667 (1269) veya 669'da (1271) Dımaşk'
ta doğdu. Babasının anne tarafından de
desi Ziyaeddin Abdülhak b. Halef el-Han
beli el-Vasıti'ye nisbette İbn Abdülhak el
Vasıti diye meşhur olmakla birlikte Hu
mus'un batısındaki Hısnülekrad'da baba
sının kadılıkyapması sebebiyle İbn Kadı'l
Hısn olarak da anılmaktadır. Babasından 
kıraat Zahlrüddin er-Rumi ve Şerefed
din el-Fezarl'den fıkıh. Mecdüddin et-Tü
nisl ve İbn Abdülkavl'den Arap dili ve ede
biyatı, Safiyyüddin el-Hindl'den usul, de
desi Şehabeddin Ahmed b. Ali , amcası 
Ebü'l-Fida Necmeddin İsmail b. Ahmed, 
Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Makdisl el
Hanbell, Fahreddin İbnü'l-Buh3rl , İsmail 

iBN ABDÜLHAK ei-VASITT 

b. Abdurrahman ei-Ferra ve İbnü'l-Kav
vas başta olmak üzere bazı alimlerden 
hadis okudu. Ayrıca Şemseddin İbnü 'I
Harlrl, İbn Daklkul'ld ve Ebü 'I-Abbas 
Ahmed b. İbrahim es-Serücl gibi devrin 
önemli alimleri de hocaları arasında yer 
alır. 

Zaman zaman kadı naibliği yapan İbn 
Abdülhak, Memlük Hükümdan ei-Meli
kü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un is
teği üzerine 728 yılı Cemaziyelahirinde 
(N isan 1328) Kahire'ye gitti ve Şemseddin 
el-Hariri'nin vefatı ile boşalan Mısır Hane
fi kadılkudatlığı görevine tayin edildL Ka
hire'de kaldığı süre içinde ayrıca Salihiy
ye, Zahiriyye, Nasıriyye ve Özkeşiyye med
reseleriyle Ahmed b. Tolun ve Hakim ca
milerinde Hanefi müderrisliği yaptı. On yıl 
süreyle yürüttüğü kadılık görevinden Ce
maziyelahir 738'de (Ocak 1338) aziedilince 

Dımaşk'a döndü. Azraviyye ve Hatüniyye 
medreselerinde ders verdi. 28 Zilhicce 
744 (12 Mayıs 1344) tarihinde vefat etti 
ve KasiyOn'daki Şeyh Ebu Ömer Kabrista
nı 'na defnedildi. 

Döneminde Hanefi mezhebinin önde 
gelen alimlerinden biri olan İbn Abdül
hakk'ın kaynaklarda adı geçen eserleri 
şunlardır: Nevô.zilü '1-ve~iiyi', el-Mün
te~ii ii furu'i'l-mesô.'il, Mu{ıtaşarü 's
Süneni'l-kebir li'l-Beyha~i, Şer]J.u'l

Hidô.ye (Fıkhl meselelerle ilgili hadisleri. 
saha be ve tabiln görüş l erini de kaydet
mi ş olduğu bu eseri tamamlayamamış
tır), Mu{ıtaşarü't-Ta]J.~i~ li'bni 'l-Cevzi, 
Mu{ıtaşarü'n-Nô.si{ı ve'l-mensu{ı li 'bn 

Şahin, İcô.retü '1-i~tô.', İ care tü '1-ev~iif 
ziyadeten 'ale 'l-müdde, Mes'eletü (Ri

sa/e (i) ~atli'l-müslim bi'l-kô.fir. 
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