
~atü'ş-şu'arô'ı gibi eserlerden de fayda
lanmıştı r. Kitapta Tevrat ve incil'den. Do
ğu kaynaklarında sık rastlanan iran ve 
Hint sözlerinden ve Aristo'dan nakiller de 
yer almaktadır. Müellifin kendinden ön
cekilerden yaptığı nakiller sayesinde el
'İ~dü '1-ferid ilk dönem islam tarihinin 
siyasi. içtimal iktisadi ve kültürel kaynak
larından biri olma özelliğine sahip bulun
duğu gibi söz konusu nakilleri doğru. tam 
ve sağlıklı biçimde aktarması dolayısıyla 
kendisinin faydalandığı bu eserlerin neşri 
sırasında başvurulacak güvenilir bir kay
naktı r. Nitekim 'UyD.nü '1-a]]bôr yayımla
nırken el-'İ~dü'l-ferid 'den istifade edil
miştir. 

Eserde müstensihlerin ilaveleri sebe
biyle bir kısım hatalar ve dönemin anla
yışı gereği bazı hurafeler de mevcuttur. 
Mesela bir yerde Muaviye vefat ederken 
oğlu Yezld'in yanında olduğu (el-'İ~dü'l

ferfd, IV. 272). bir başka yerde ise aksi söy
lenmekte (a.g.e., IV, 387). müellifin ölü
münden sonra yaşamış Abbas! halifeleri 
RM-Billah. Müttaki-Lillah. Müstekfi-Bil
lah ve Mu tl'- Lillah'ın biyografileri veril
mekte (a.g.e., V, 129- 13 1). Gatafan kabile
sinden bir kişinin 190 yaşında saçının ve 
diş l erinin yenioen çıktığı ve gençleştiği 
nakledilmektedir. Sahib b. Abbad'ın el
'İ~dü'l-ferid'de yeni bir şey bulamadığım 
söylemesi, "Bu bizim malımızdı. iade edil
di" anlamındaki ayeti (Yusuf 12/65) tem
sil getirerek onun Doğu alimlerinin eser
lerinden al ıntılar olduğunu telmih etmesi 
abartılı ve haksız bir eleştiridir. Zira eser, 
Endülüs tarihi ve sosyal hayatıyla ilgili ola
rak ihtiva ettiği bilgilerin yanı sıra başta 
ibn Abdürabbih'in kendisi olmak üzere 
Endülüslü şairlere ait şiirler dolayısıyla bir 
orUinailik taşımaktadır. 

el-'İkdü'l-ferid ibşlhl'nin el-Müstet
raf'ı. ibn HaldOn'un Mu~addime'si. Kal
kaşendl'nin Şubf:ıu'l-a'şô'sı ve Abdülka
dir ei-Bağdadl'nin ljizônetü'l-edeb'i gi
bi birçok kitaba kaynak olmuştur. Eser. 
Ebu ishak ibrahim b. Abdurrahman ei
Vadlaşl el-Kaysi ile ibn ManzOr tarafın
dan ihtisar edilmiş. Mısır Milli Eğitim ile 
Mısır Kültür ve irşad bakanlıkları tarafın
dan birer muhtasarı yayımlanm ı ştır. ilki 
Bulak'ta 1263'te (1847) olmak üzere bir
çok defa basılan eserin (Kah i re 1302, 1305, 

1316, 1353) ilmi neşirleri Muhammed Said 
Aryan (!-VIII. Kah i re 1940). Ahmed Emin, 
Ahmed ez-Zeyn ve ibrahim ei-Ebyarl (I
VII , K ahi re 1940-195 3). Müfid Muham
med Kumeyha ile Abdülmecid et-Terhlnl 
(I-IX. Beyrut 1404/ 1983) tarafından yapıl

mıştır. Eserdeki kadınlarla ilgili bilgiler 
Abdümühenna ve Semlr Cabir tarafından 
bir araya getirilerek A}]bôrü 'n-nisô' 
fi'l- 'İ~di'l-ferid adıyla yayımlanmıştır 
(Beyrut ı 41 0/1990). Muhammed ibrahim 
Salim Te'dibü'n-nôşi'in bi-edebi' d-dün
ya ve'd-din adıyla eserden bir seçme ha
zırlayıp yayımiarnıştır (Kah i re 1406/ 1985). 

Humeydl. bir kısmı ibn Abdürabbih'in 
kendi el yazısı ile olan divanında n yirmi 
cüzün üzerinde bir kısmını gördüğünü 
söylemekteyse de ( Ce;?vetü ' 1-mu~tebis, 1, 

164) bu divan günümüze ulaşmamıştır. 
Şairin çeşitli kaynaklardan derlenen şiir
leri Divônü İbn 'Abdirabbih adıyla ya
yımlanmıştır (nşr. Muhammed Al tu nd, Dı
maşk 1397/ 1977; nşr. Muhammed Rıdvan 
ed-Daye, Dımaşk 13991!979. 14071!987) . 

Keşfü';v~unD.n'da ibn Abdürabbih'e nis
bet edilen (ll , 1543) el-Lübôb ii ma'rife
ti'l-~Im ve '1-ôdôb adlı bir eserin el-'İ~
dü'I-ferid'in altıncı bölümünün bir par
çası olduğu tahmin edilmektedir. 

ibn Abdürabbih'in 
el-'i/ı:.dü 'l·ferfd adlı 

eserinin ı. cildinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 4139) 

iBN ABDÜRREZZAK 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Abdürabbih, el-'İ/i:dü'l-{erid, I-VIl; a.mlf .. 
Divan (nş r. Muhammed Altunci). Dımaşk 13971 
1977, neşredenin girişi, s. 3-49;a.e. (nş[ M. R ıd

va n ed-Daye). Dımaşk 1407/ 1987 , neşredenin 
girişi, s. 5-15; ibnü'I-Faradi, Taril]u 'ulema'i'l
Endelüs (nşr. ibrahim el-Ebyarl). Kahire 1403/ 
1983, ı , 87-88; Sealibi, Yetimetü'd-dehr; ll , 6-
10; Humeydi, Ce?vetü'l-mu/i:tebis (nş[ ibrah im 
ei-EbyarT). Kahire 1410/ 1989, I, 164-167; Feth 
b. Hakan ei-Kaysi, Matmaf:ıu'l-en{üs(nşr. M. Ali 

Şevabike). Beyrut 1403/1983, s. 51-53, 270-
275; Dabbi, Bugyetü'l-mültemis, I, 191-193; 
Yakut, Mu 'cemü '1-üdeba', IV, 211-224; ibn 
Dihye ei-Kelbi. el-Mutrib (nşr. ibrahim ei-Ebyari 
v.dğr.J. Kahire 1954, s. 151-156; Brockelmann. 
GAL, I, 161; Suppl., I, 250-251; a.mlf., "İbn Abd 
Rabbihi", İA , V/2, s. 693; a.mlf .. "Ibn 'Abd 
Rabbih", Ef2 (ing.). lll, 676-677; A. G. Palencia, 
Taril]u '1-fikri'l-Endelüsi (tre. Hüseyin MOnis). 
Kahire 1955, s. 169-172; C. Zeydan, Adab 
(Dayf). ll , 177 -178; Hanna Fahüri, Taril]u '1-ede
bi'I-'Arabi, Beyrut 1960, s. 826-828; a.mlf., el
Mücez fi'l-edebi'l-'Arab1 ve taril]ih, Beyrut 
1985, lll , 48-67; Sezgin, GAS, ll, 681-682; Ah
med Emin. ~uhrü 'i-İslam, Beyrut 1388/1969, 
lll, 84-88; izzeddin ismail. el-Meşadirü'l-edebiy
ye ve'l-lugaviyye, Beyrut 1977, s. 177- 186; 
Cebrail Süleyman Cebbür, İbn 'Abdirabbih ve 
'İ/i:düh, Beyrut 1979; M. Rıdvan ed-Daye. Tar1-
l]u'n-na/i:di'l-edeb1 fl ' l-Endelüs, Beyrut 1401 / 
1981, s. 279 -287; Ömer Ferruh, Taril]u '1-edeb, 
IV, 210-220;YOsuf Es'ad Dagır. Meşad irü'd

dirasati'l-edebiyye, Beyrut 1983, I, 259 -261; 
Mustafa Muhammed eş-Şek'a. Edebü '1-Ende
lüs, Beyrut 1983, s. 371-374; a.mlf .. Menahi
cü't-te'lif 'inde'l-'ulema'i'l-'Arab, Beyrut 1991, 
s. 291-315; W. Werkmeister, Quellenuntersu
chungen zum Kitab al-'lqd al-{arid des An
dalusiers lbn 'Abdrabbih (246/860-328/940), 
Berlin 1983; Ma'a'l-mektebe, s. 237-239; Ja
mes T. Monroe, "The Histarical arjüza of Ibn 
'Abd Rabbi h ", JAOS, XCI/1 ( 1971 ). s. 67-95; 
Hazim Abdullah, "el-'İ]5dü'l-ferid beyne'l-meş
n]5 ve'l-Endelüs", Adabü 'r-ra{ldeyn, VII, Musul 
1976, s. 329-364; Ahmed M. en-Neccar, "Meşa

dirü'l-'i]5di'l- ferid", ME,LVI/4(1983). s. 660-
665; LVI /5 ( 1983) , s. 806-811; LVI/7 ( 1983). s. 
1159-1163; Moh. Bencheneb, "Müvaşşah", İA , 
VIII, 867; M. Ali Lisani Fişareki, "İbn 'Abdirab
bih", DMBİ, IV, 188-194; M. Halife et-Tünisi, 
"el- 'ikdü' l - ferid", Tİ, ll , 14-32. 

L 

~ MUSTAFA MUHAMMED EŞ-ŞEK'A 

İBN ABDÜRREzzAK 
(..,91_)}1~ .yi) 

Abdurrahman b. ibrahim b. Ahmed 
ed-Dımaşki ei-Hanefl 

(ö . 1138/ 1 726) 

Hanefi fakihi ve edip. 
_j 

1075 (1664) yılında Dımaşk'ta doğdu. 
Dönemin meşhur alimlerinden Abdül
ganl b. ismail en-Nablusl'nin talebesi 
olup hacası eserinde seyahatleri sırasın-
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da onunla yaptığı yazışmalardan söz eder 
(el-Jjaki/s:a ue'l-mecaz, s. ı 30, ı 32, 208). 

Hocaları arasında Ebü'I-Mevahib b. Ab
dülbaki el-Hanbell, Muhammed b. Ali b. 
Muhammed el-Kamill. Abdullah b. Zey
nüddin el-Ömer! el-Aclünl gibi simalar 
bulunmaktadır. Kaynaklar İbn Abdürrez
zak'ın feraiz, fıkıh ve edebiyat alanında 
yetişkin bir alim olduğunu belirtir. Dı
maşk'taki Sinan Paşa Camii'nde hatiplik 
görevinde bulunan İbn Abdürrezzak bu 
şehirde vefat etti. 

Eserleri. 1. Ijadô.'i]fu'l-in'ô.m ii tezô.'i
li'ş-Şô.m. Şam tarihi hakkında olup Yusuf 
Büdeyvl tarafından neşredilmiştir (Bey
rut ı 4 ı 0/1 989) . Ali b. Ebu Bekir el-Herevl, 
Zekeriyya el-Kazvlnl, İbnü'l-Verdl, İbn 
Şakir el-Kütübl gibi tarihçiterin çalışma
larından faydalanılarak kaleme alınan 
eser, Şam'a dair şiiriere ayırdığı bölüm
le bu alandaki literatür arasında önem
li bir yere sahiptir. z. Kalô.'idü'l-man
:p1m timünte]fa f erô.'izi 'l-'uW.m . İb
rahim el-Haleb'i'nin fıkha dair meşhur 
eseri Mülte]fa'l-ebJ:ıur'un feraizle ilgi
li bölümünün manzum şeklidir. 1129'
da (1717) yaklaşık 400 beyit olarak ya
zılan eserin Kahire Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'de bir nüshası bulunmaktadır (Fih

risü kütübi'l-'Arabiyye, 1, 464) . İbn Abi
din bu eseri er-RaJ:ıi]fu'l-ma]]tUm şeri:ıu 
Kalô.'idi'l-man:p1m adıyla şerhetmiş ve 
şerh önce ayrı olarak ( Dımaşk ı 302). da
ha sonra da İbn Abidin'in diğer bazı risa
leleriyle birlikte ( Mecmu'atü resa'ili ibn 

'Abidin, istanbul 1325 , ll. 185-260) yayım
lanmıştır. 3. Neşrü le'ô.li'l-methum şer
J:ıu Kalô.'idi'l-man~Cı.m . Müellifin bir ön
ceki eserine yazdığı şerhtir. 4. Mefô.ti
J:ıu 'I-esrar ve levô.'ii:ıu'l-etkô.r. Şemsed
din Muhammed b. Abdullah et-Timurta
şi'nin fıkha dair Tenvirü '1-ebşô.r'ına Ala
eddin el-Haskefi'nin yazdığı ed-Dürrü'l
mu]]tô.r adlı şerh üzerine yapılmış bir ha
şiye çalışması olup tamamlanmamıştır; 
"Kitabü'ş-Şalat"ın sonuna kadarki kısım
la "Kitabü ' n-Nikat:ı "tan bazı bölümleri 
ihtiva eder. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
Silkü 'n-naçtçiô.r şerJ:ıu'd-Dürri'l-mu]]

tô.r adıyla kayıtlı bulunan (nr. 6662) ve İbn 
Abdürrezzak'a nisbet edilen nüsha Me
tô.tiJ:ıu'l-esrô.r ile aynı eser olmalıdır (M. 
Mutl' el-Hafı z, 1, 416) . 

Bazı kaynaklarda İbn Abdürrezzak'ın 
Divô.nü şi'r ve Divô.nü'l-]]utab adlı iki 
eseri daha zikredilmektedir. Muhibbl ve 
Muradl de onun şiirinden ve ona nazlre 
olarak yazılan çeşitli şiirlerden örneklere 
genişçe yer vermektedir. 
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IMI SAFFET KösE 

1 İBN ABDÜSSEIAM, İzzeddin 1 

(ı"~'~ ı.)!f ~~' j:) 

L 

Ebu Muhammed İzzüddin 
Abdülazlz b. Abdisselam 

b. Ebi ' I-Kasım es-Sülemi ed-Dımaşkı 
(ö. 660/ 1262) 

Şafii fakihi. 
_j 

S77 ( 1181) veya S78 ( 1182) yılında Dı
maşk'ta doğdu. Beni Süleym kabilesine 
mensup olup İzzeddin'in kısaltılmış şek
liyle ei-İzz ve öğrencisi İbn Dakikul'ld'in 
verdiği "sultanülulema" ve "şeyhülislam" 
lakaplarıyla da anılmaktadır. Tahsil haya
tına nisbeten geç bir yaşta Ebu İshak eş
Şirazl'nin Şafii fıkhına dair et-Tenbih ad
lı eserini ezberleyerek başladı. Kadi İb
nü'I-Harestanl, Ebu Tahir Berekat b. İb
rahim el-HuşGI, Ebu Mansur İbn Asakir, 
Ebu Muhammed İbn Asakir ve Seyfeddin 
eı-Amidl başta olmak üzere birçok alim
den dini ilimler okudu . S97 (1201) veya 
S99 (1203) yılında bazı kaynaklara göre 
ilim tahsili için, bazılarına göre ise elçilik 
göreviyle Bağdat'a gitti. Onun Bağdat'a 
iki defa gitmiş olduğu düşünülebilirse de 
elçilik göreviyle gidip orada Ebu Ali Han
bel b. Abdullah er-Rusafi ve Ebu Hafs İbn 
Taberzed gibi alimlerle görüşmüş olması 
ihtimali mevcut rivayetlere daha uygun 
düşmektedir. Birkaç ay sonra Dımaşk'a 
geri dönerek öğrenimine devam eden İbn 
Abdüsselam özellikle fıkıh, fıkıh usulü, 
tefsir, kelam ve bir ölçüde de tasawuf 
alanında derinleşti. Dımaşk'ta Azlziyye 
Medresesi'nde ve 63S ( 1238) yılından iti
baren Emeviyye Camii'nin ez-Zaviyetü'I
Gazzaliyye denilen köşesinde ders okut
maya başladı. Ayrıca 637 (1239-40) yılın-

da bu caminin imam-hatipliğine getiril
di. Dımaşk kadılığı yapıp yapmadığı husu
sunda ise kaynaklar çelişkili bilgiler ver
mektedir. 

İbn Abdüsselam, Eyyubller'in Dımaşk 
kolu hükümdarlarından ei-Melikü's-Salih 
İmadüddin İsmail dönemine kadar Dı
maşk'ta kaldı. ei-Melikü's-Salih İmadüd
din'in, aralarındaki siyasi çekişme yüzün
den Mısır Eyyubl Sultanı ei-Melikü's-Sa
lih Necmeddin Eyyub'a karşı Haçlılar'dan 
yardım istemesi ni, bazı kaleleri onlara bı
rakmasını, Dımaşk'a girerek silah satın al
malarına imkan tanımasını şiddetle eleş
tirerek aleyhte fetva vermesi ve cuma 
hutbelerinde artık ona dua etmemesi gi
bi sebeplerle önce hapsedildi, ardından 
Dımaşk'tan sürüldü. Cemaleddin İbnü'l
Hacib ile birlikte gittiği Kudüs'te ei-Meli
kü's-Salih İmadüddin tarafından yapılan 
uzlaşma tekliflerini reddedince yeniden 
tutuklandı. Mısır'dan gönderilen Eyyubl 
kuwetlerinin ei-Melikü's-Salih İmadüddin 
ve müttefiklerini yenmesi üzerine 639 
(1241) yılında Kahire'ye gitti. 

Mısır'da kendisine büyük saygı göste
ren ei-Melikü 's-Salih Necmeddin Eyyub 
tarafından aynı yıl Mısır (Kah i re değil) ka
dılığına tayin edilen İbn Abdüsselam, Amr 
b. As Camii'nin hatipliği ve Salihiyye Med
resesi'nin müderrisliğiyle de görevlendi
rildL Mısır müftüsü Hafız Münzirlnin onun 
gelişinden sonra bir saygı göstergesi ola
rak fetva vermeyi terkettiği rivayet edil
mektedir. Olgunluk devresinde mezhebi
nin görüşlerine bağlanıp kalmayarak ken
di ictihadlarına göre amel eden İbn Ab
düsselam Mısır'da Şafii mezhebinin oto
ritesi haline geldi. 

İslam dünyasının her yanından fetva 
sormak ve ilim öğrenmek için gelen in
sanların yoğun ilgisine muhatap olan, il
ml olgunluk döneminden sonra hayatını 
öğrenci yetiştirmeye ve eser telif etme
ye adayan İbn Abdüsselam'ın kaynaklar
da elli civarında öğrencisinin adı zikredi
lir. Bunlar arasında oğlu Şerefeddin Mu
hammed Abdüllatlf. İbn Dakikul'ld, Ebu 
Şame el-Makdisl. Şehabeddin ei-Karafi. 
Ebü'I-Hasan Alaeddin Ali b. Muhammed 
ei-Bacl, Dlrlnl. Taceddin Abdurrahman b. 
İbrahim ei-Firkah. Abdülmü'min b. Halef 
ed-Dimyatl ve Hibetullah b. Abdullah el
Kım gibi alimler vardır. 

İbn Abdüsselam, oğlu Şerefeddifl Mu
hammed Abdüllatif'ten nakledilen bilgi
ye göre (Sübkt, VIII, 245) 9 Cemaziyelewel 
660 (1 Nisan 1262) tarihinde Kahire'de 
öldü ve Karare Kabristanı'na defnedildi. 
Kaynakların çoğunda vefat günü 1 O Ce-


