iBN ABDÜRREZZAK
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. Abdülbaki el-Hanbell, Muhammed b. Ali b.
Muhammed el-Kamill. Abdullah b. Zeynüddin el-Ömer! el-Aclünl gibi simalar
bulunmaktadır. Kaynaklar İbn Abdürrezzak'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.'itarihi hakkında olup Yusuf
Büdeyvl tarafından neşredilmiştir (Beyrut 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 bölümle bu alandaki literatür arasında önemli bir yere sahiptir. z. Kalô.'idü'l-man:p 1m timünt e]fa f erô.'izi 'l-'uW.m . İb
rahim el-Haleb'i'nin fıkha dair meşhur
eseri Mült e]fa'l- e bJ:ıur' un feraizle ilgili bölümünün manzum şeklidir. 1129'da (1717) yaklaşık 400 beyit olarak yazılan eserin Kahire Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'de bir nüshası bulunmaktadır (Fihrisü kütübi'l-'Arabiyye, 1, 464) . İbn Abidin bu eseri e r-RaJ:ıi]fu'l-ma]]tUm şeri:ıu
Kalô.'idi'l-man:p1m adıyla şerhetmiş ve
şerh önce ayrı olarak ( Dıma ş k ı 302). daha sonra da İbn Abidin'in diğer bazı risaleleriyle 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 önceki eserine yazdığı şerhtir. 4. Mefô.tiJ:ıu 'I-esrar ve levô.'ii:ıu'l-etkô.r. Şemsed
din Muhammed b. Abdullah et-Timurtaşi'nin fıkha dair Tenvirü '1-ebşô.r'ına Alaeddin el-Haskefi'nin yazdığı ed-Dürrü'lmu]]tô.r adlı şerh üzerine yapılmış bir haşiye 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 Metô.tiJ:ıu'l-esrô.r ile aynı eser olmalıdır (M .
Mutl' e l-Hafı z, 1, 416) .
li'ş-Şô.m. Şam

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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İzzeddin
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(ı"~'~ ı.)!f ~~' j:)
Ebu Muhammed İzzüddin
Abdülazlz b. Abdisselam
b. Ebi ' I-Kasım es-Sülemi ed-Dımaşkı
(ö. 660/ 1262)
L

Şafii

fakihi.

_j

S77 ( 1181) veya S78 ( 1182) yılında Dı
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 hayatına nisbeten geç bir yaşta Ebu İshak eş
Şirazl'nin Şafii fıkhına dair et-Tenbih adlı 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 alimden 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 Hanbel 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 itibaren Emeviyye Camii'nin ez-Zaviyetü'IGazzaliyye denilen köşesinde ders okutmaya başladı. Ayrıca 637 (1239-40) yılınmaşk'ta doğdu.

da bu caminin imam-hatipliğine getirildi. Dımaşk kadılığı yapıp yapmadığı hususunda ise kaynaklar çelişkili bilgiler vermektedir.
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 yüzünden Mısır Eyyubl Sultanı ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyub'a karşı Haçlılar'dan
yardım istemesi ni, bazı kaleleri onlara bı
rakmasını, Dımaşk'a girerek silah satın almalarına imkan tanımasını şiddetle eleş
tirerek aleyhte fetva vermesi ve cuma
hutbelerinde artık ona dua etmemesi gibi sebeplerle önce hapsedildi, ardından
Dımaşk'tan sürüldü . Cemaleddin İbnü'l
Hacib ile birlikte gittiği Kudüs'te ei-Melikü'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 gösteren ei-Melikü 's-Salih Necmeddin Eyyub
tarafından aynı yıl Mısır (Kah i re değil) kadılığına tayin edilen İbn Abdüsselam, Amr
b. As Camii'nin hatipliği ve Salihiyye Medresesi'nin müderrisliğiyle de görevlendirildL Mısır müftüsü Hafız Münzirlnin onun
gelişinden sonra bir saygı göstergesi olarak fetva vermeyi terkettiği rivayet edilmektedir. Olgunluk devresinde mezhebinin görüşlerine bağlanıp kalmayarak kendi ictihadlarına göre amel eden İbn Abdüsselam Mısır'da Şafii mezhebinin otoritesi haline geldi.
İslam dünyasının her yanından fetva
sormak ve ilim öğrenmek için gelen insanların yoğun ilgisine muhatap olan, ilml olgunluk döneminden sonra hayatını
öğrenci yetiştirmeye ve eser telif etmeye adayan İbn Abdüsselam'ın kaynaklarda elli civarında öğrencisinin adı zikredilir. Bunlar arasında oğlu Şerefeddin Muhammed 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 elKım gibi alimler vardır.
İbn Abdüsselam, oğlu Şerefeddifl Muhammed Abdüllatif'ten nakledilen bilgiye göre (Sübkt, VIII, 245) 9 Cemaziyelewel
660 (1 Nisan 1262) tarihinde Kahire'de
öldü ve Karare Kabristanı'na defnedildi.
Kaynakların çoğunda vefat günü 1O Ce-
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maziyelewel (2 Nisan) olarak kaydedilirken
M. Mustafa b. Hac. oğlu Şerefeddin ve talebesi Dimyati'den vefat gününün 9 Cemaziyelewel olduğu ve bir gün sonra defnedildiği yolunda rivayetlerin geldiğini ,
ancak kaynakların vefat ve d efi n günlerini birbirine karıştırdığını söyler (fl1ecazü '1~ur' a n, n eş re d e nin g iri ş i, s. 26 ). Yünlnl
ise bu ayın onunda öldüğünü ve ertesi gün
defnedildiğini kaydeder (leylü fl1ir'ati 'zzaman, ll , 176 ).
İbn Abdüsselam Mısır ve Suriye bölge-

sinde

karışıklıkların olduğu

bir dönemde
Bir taraftan Haçlılar, diğer taraftan içteki ayaklanmalar, itikadl- felsefi tartışmala r. tasawufi cereyanlar bölgeyi etkisi altında bulunduruyordu . Bu gelişme
ler onu siyasetle . kelaml ve felsefi tartış
malarla meşgul olmaya, bid'atlara ve aşı
rı görüşlere karşı tavır almaya sevketti; bu
fikri mücadelesi eserlerine de yansıdı.

yaşadı.

İtikadda Eş'arl mezhebini benimseyen
İbn Abdüsselam ' ın bazı kelam tartışma

Ianna taraf olduğu anlaşılmaktadır. EyyQbHer'in Dımaşk kolu hükümdarlarından
el- M elikü ' I-Eşref Müsa ile aralarında Allah'ın kelamının mahiyeti konusunda geçen tartışma meşhur olup oğlu Şerefed
din Muhammed Abdüllatlf bu hususta
liaJ:ıu '1-kelam !im a ce ra li'I - 'İz b. 'Abdissel am ii m es'el e ti 'l-kel am adlı bir
eser kaleme almıştır (Kah i re 137 0) . İbn
Abdüsselam ' ın el-MülJ:ıa fi i'ti]fadi ehli 'l-J:ıa]f adıyla bir eser (metni için bk. SübkT, VIII , 21 9-2 34) yazmasına sebep olan bu
hadise şu şekilde gelişmiştir: Şafiiler ile
Hanbelller arasında Allah ' ın kelamının
mahiyeti konusundaki tartışma o dönemde hala gündemdeydi ve İbn Abdüsselam
Allah'ın kelamının kendi zatıyla kaim. kadim ve ezen bir mana olup harf ve ses
olmadığı şeklindeki Eş'arl görüşünü savunuyordu. İktidara yakın bazı Hanbelller
tarafından , bu görüşün yanlış ve Selefiyye anlayışına aykırı old u ğu fikrinin telkin
e dild iğ i e l - Melikü'I - Eşref el- MülJ:ıa fi i'ti]fiidi ehli'l-J:ıa]f]f'ı okuyunca İbn Abdüsselam'ı halktan tecrit için birtakım tedbirlere başvurdu ; bu amaçla onun fetva
vermesini , hatta evinden çıkıp halkla görüşmesini yasakladı. Fakat Hanefiler'den
Mahmud b. Ahmed ei-Haslrl ve Malikiler'den Cemaleddin İbnü'I-Hacib gibi alimierin ara buluculuğuyla mesele kısa sürede
çözüldü, hatta yanıldığını kabul eden eiMelikü'I-Eşref Musa. İbn Abdüsselam ile
helalleşti. Onun bu hususta gerek Han beIller' e gerekse öteki uçta yer alan görüş
sahiplerine karşı peşin fikirle hareket etmediği bilinmektedir. Nitekim Kur'an ' ın
mahluk, harf ve ses olduğunu iddia eden-

selamını almanın

hükmü soruldu"Müslüman oldukları için vaciptir"
şeklinde fetva vermiştir (Kitabü '1-Fetaua,
s. 54 ). Öte yandan bir fetvasının yanlışlı
ğını anladıktan sonra dellal çağırtarak söz
konusu fetva ile am el edilemeyeceğini ilan
ettirdiğine dair rivayetten. kendi görüşle
rine dahi taassupla sarılmasını engelleyecek bir ahlaka ve ilmi sorumluluğa sahip olduğu anlaşılmaktadır.
!erin

ğunda,

Kaynaklarda, di nin emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker ilkesini yerine getirmeye son derece önem veren zahid bir alim
olduğu ve bu hususta yöneticilerden dahi çekinmediği belirtilen İbn Abdüsselam,
Regaib ve Berat gecelerinde sünnet telakkisiyle kılınan namazlar gibi bazı yaygın
uygulamalara da şiddetle karşı çıkımıştır.
Ayrıca ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyfıb'un veziri Fahreddin Osman b. İbra
him en-Nablusi'nin bir caminin sahasına
eğl e nce yeri inşa edilmesi emrini verdiğini duyunca oğullarıyla birlikte gidip inşaatı yıkımış . vezirin adalet sıfatının kalktığını ilan ederek kadılıktan da istifa etmiştir. Vezirin adalet sıfatının ilgası İslam
dünyasında yankı uyandırmış . ei-Melikü'sSalih Necmeddin Eyyub'un Abbas! Halifesi Müsta ' sım-Billah'a Fahreddin Osman ' ın
kaleminden gönderdiği mesaj, doğruluğu
bizzat ei- Melikü's-Salih tarafından onaylanmadan halifece kabul edilmemiştir. İbn
Abdüsselam ' ın daha önce Dımaşk'ta eiMelikü's-Salih imadüddin İsmail'e karşı
tavrını göz önüne alan ei-Melikü's-Salih
Necmeddin Eyyub. bu hadiseden sonra
iktidarını sarsacak hutbeler irat etmesinden korktuğu için onu hatiplikten azletmiştir. Geniş halk kitleleri üzerindeki etkisi sebebiyle kendisinden çekinen sultanlar onun görüşlerini dikkate alma gereğini hissetmişlerdir. Bu mücadeleci tavrı
İbn Abdüsselam'ın, zaman zaman yöneticilerin öfkesine maruz kalıp içtimal ve
siyasi hayattan ko pa rıla rak vaktini Salihiyye Medresesi'nde ve rdiği derslerle, ayrıca evinde sürdürdüğü telif, öğretim ve
fetva faaliyetleriyle geçirmesine yol açmıştır.

iktidarı Eyyubller'den devralan Bahri
Memlükler devrinde de eski faaliyetlerini
sürdürdüğü anlaşılan İbn Abdüsselam .
ei-Melikü'z-Zahir ı. Baybars'a biat merasimi esnasında onun Emir Alaeddin Aytekin ei-Bundukdari'nin kölesi olması dolayısıyla sultan olamayacağını ileri sürerek
biat etmekten kaçınması üzerine. Baybars ' ın ei-Melikü 's-Salih Necmeddin Eyyüb tarafından satın alınarak azat edildiğine dair şahitler bulunarak ikna edilebilmiştir. Ancak diğer Memlük emirlerinin

hür oldukları ispat edilemediği için pazarda satılarak azat edilmeleri ve bedellerinin de Allah yolunda heircanması gerektiğine dair bir fetva verince sultanla arası açılmış ve Dımaşk'a geri dönmek üzere
yola çıkımıştır. Ancak sultan. onun gidişiy
le saltanatının tehlikeye düşeceği uyarısı
üzerine ardından gidip gönlünü alarak
geri dönmesini ve fetvasının gereğinin yapılmasını sağlamıştır. Tarihte bir başka
örneğine rastlanmayan bu olaydan sonra kendisine "bayiu'l-müluk, bayiu'l-ümera" lakabı verilmiştir.
Başta Zehebl, Sübki, İbn Keslr. Yafıl, İb
nü ' l - İmad gibi çeşitli mezheplere men-

sup şahsiyetler olmak üzere daha sonraki
alimierin İbn Abdüsselam'ın ilmini ve ahlakını övmeleri onun bu alimler nazarın
daki mertebesini göstermektedir. Cemaleddin İbnü ' I-Hacib'in , İbn Abdüsselam 'ın
Gazzali'den daha fakih olduğu şeklindeki
değerlendirmesi (SübkT, VIII. 2 14) biraz
mübalağalı görünse de onun ulaştığı ilmi
dereceyi göstermesi açısından önemlidir.
İbn Abdüsselam'ın tasawufi yönü hakkında

kaynaklarda oldukça az bilgi bulunSQfi tabakatıyla ilgili bazı kitaplarda biyografisine yer verilir, kendisine
çeşitli kerametler nisbet edilir ve hakkın
da menkıbeler anlatılır. Şüphes i z bu şe
kilde tanıtılması, onun bir süfi olmasın
dan değil ilk dönem hadisçileri gibi dini
hükümlerin korunması ve bid'atlardan
sakınılması konusundaki hassasiyeti, hak
bildiğ i yolda mücadele etmesi, ayrıca
eserlerinde dini hayatın ahlaki ve derunl
cephesine özel bir önem vermiş olması
sebebiyledir. Sübkl, İbn Abdüsselam'ın
tasawuf hırkasını Şehabeddin es-Sühreverdi'den giydiğini ve Ebü'I-Abbas eiMürsl ile birkaç defa buluştuğunu bildirmektedir ( Taba~at, VIII , 2 14-2 ı 5 ). VIII.
(X IV.) yüzyıl başlarında Dımaşk' a gelen
Muhyiddin İ bn ü'I-Arabl ile ta nışıp tan ış
m ad ığı bilinmem ekteyse de d önemine
yakın kaynaklar onun İbnü ' I-Arabl'yi bazı
görüşlerinden dolayı ağır bir şekilde tenkit ettiğini belirtmektedir (i b n Teymiyye,
IV. 75; Safedt, IV. 174; ay rı ca bk. Sayyid Rizwan Ali , XLV/3 11971 J. s 193-20 I). İbn Abdüsselam ' ın. kendi tasawuf anlayışından
oldukça farklı bir görüşe sahip olan İbnü'I
Arabl ile uyum içinde olacağına ihtimal
vermek zordur. Onun sema meclislerine
katıldığı ve bizzat raksettiği bazı kaynaklarda belirtilmekteyse de (ibnü'l-imad, V,
302 ). raksınancak aklı kıt olanların itibar
edeceği bir bid'at olduğuna dair fetvası
(Kitabü 'I-Fetaua, s. 163 ) bu bilgiyle çeliş 
mektedir.
maktadır.
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Eserleri. Fıkıh . usul-i fıkıh, tefsir, hadis.
kelam. siyer, tasawuf gibi alanlarda kırk
civarında eser veren İbn Abdüsselam genelde sade ve kolay anlaşılır bir dil kullanmış. bu şekilde ilme dayalı kültürü halk
arasında yaymada büyük başarı elde
etmiştir. Önemli eserleri şunlardır: 1.
Kava~dü '1-af:ıkam

ii

(e l-~au a'idü 'l- kübra) .

meşalif:ıi'l- enam

Kavaid literatürünün günümüze ulaşan ilk örneklerinden
biridir. Ancak eserde İslam hukukunun o
döneme kadar belirginleşen külll kaideleri bir araya getirilmemiş . müellifın de belirttiği gibi İslam dininin, bütün hükümlerio odağında yer alan insanların özel ve
genel yararını sağlama ve koruma (eelb-i
mesalih). onlara gelebilecekzarar ve kötülükleri önleme (def -i mefasid) ilkesinin fık
hın çeşitli alanlarına uygulanması ve bu
ana ilkenin tamamlayıcısı konumundaki
kurallar ele alınmıştır. Müellif. dini hükümlerin bütünüyle mesalih olduğunu
ifade ettikten sonra fıkhın değişik alanlarındaki mesalih ve mefasidi ve bunlar
arasındaki ilişkileri açıklayacağını belirtir.
Taceddin es-Sübkl'nin, eseri İbn Abdüsselam ' ın dini ilimlerdeki yüksek derecesini gösteren bir belge olarak nitelendirmesi (Ta ba ~at, VIII . 247) bu özelliği sebebiyle o l malıdır. Katib Çelebi de bu kitabın
benzerinin yazılmadığını söyler (Keşfü'?
?Unün, ll. 1360) . Eserde seksen civarında
başlık ( fas ıl) altında mesalih ve mefasid
kavramının mahiyeti, dereceleri , çeşitli
fıkıh kavramlarıyla ilişkisi açıklanmış . bu
bağlamda yapılan her ayırım ve tesbitin
fürG-i fıkıhtan örnekleri verilerek adeta
fürG-i fıkhın söz konusu ilke açısından genel bir tanıtımı yapılmıştır. SüyGtT'nin bu
esere atıfla İbn Abdüsselam'ın bütün fık
hı mesalihin gözetilmesine, mefsedetin
önlenmesi ilkesine raci kıldığını söylemesi de bundan dolayıdır (el-Eşbah ue'n-ne?a'ir, s. 8) Kitap bu özelliğiyle bir yönden
müellifin öğrencisi Şehabeddin ei-Karafi'nin el-Furı1l{unun, diğer yönden Şatı
bl'nin el-Muvafa]föt'ının habercisi sayı
lır. Eser birçok defa basılmıştır (Kahire.
1-11 , 1934. 1968; Beyrut , ts .) Z. el-Kava'idü 'ş-şugra. Bir önceki eserin muhtasarı
olup el-Feva'id fi ']].tişari'l-Kava'id (n ş r.
Celaleddin Abdurrahman, Kahire 1409/
1988 ) ve Mu]].taşarü'l-feva'id ii af:ıkô.
mi'l-ma]föşıd (n ş r. Salih b. Abdül azlzAI
MansGr, Ri yad ı 417/ 1997) adlarıyla yayım
lanmıştır. 3. el-İmam fi beyani edilleti 'l-af:ıkô.m . Fıkıh usulüne dair olan eseri
Rıdvan Muhtar neşretmiştir (Mekke 1404/
1984; Beyrut 1987) . 4. et-Tergib 'an ş alô.
ti 'r-Regö'ibi'l-m evtu'a ve beyô.nü mô.
tihô. min mu]]. a l e fe ti's-süneni'l-m eş 
ru'a . Regaib namazının bid'at olduğunu
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ispat için kaleme aldığı bir risale olup
Nasırüddin ei-Eibanl ve M. Züheyr eş-Şa
vlş tarafından Müsô.cel e 'ilmiyye b eyn e']- 'İz b. 'Abdisselô.m ve İbni'ş-Şalô.]J
adıyla yayımlanmıştır ( D ım aşk ı 380 ). s.
A]Jkô.mü'l-cihô.d ve f et ô.'ilüh (Cidd e
1986). 6. el-Fetô.va'l-Mışriyye. Mısır'da
yaşadığı süre içinde kendisine yöneltilen
bazı sorulara verdiği cevapları ihtiva eden
bir eser olup Abdurrahman b. Abdüıfet
tah tarafından Kitô.bü 'l-Fetô. vô. (Beyrut
1406/1986) , Mustafa Aşur tarafından Fetava sultani 'l-'ulema' el- 'İz b . 'Abdisselô.m (Kahire 1987) adlarıyla neşredil
miştir. 7. el-İşô.re ile'I-1caz fi ba'tı enva~ 'J-m e caz (el-Mecaz, Mecazü'l-~ur'an) .
Kur'an'ın i'cazıyla ilgili olan bu eseri Taceddin es-Sübkl Kavô.'idü '1-a]Jkam'la
birlikte İbn Abdüsselam'ın dini ilimlerdeki üstün mertebesinin önemli belgesi kabul eder ( Taba~at, VIII , 247) . Çağdaş araş
tırmacılar da eseri Kur'an nazmının fıkhl
bir yaklaşımla ele alınmasının güzel bir
örneği olarak gösterirler (Münlr Sultan.
s. 125- 157). Birkaç baskısı yapılan eserin
(İ sta nbul 1313: Beyrut ı 98 7) süre tertibine göre hazif örnekleri ve makasıd kısmı
hariç tutularak hazif. mecaz ve mecaz
türlerini ele alan kısmıM e cô.zü'l-Kur'an
adıyla Muhammed Mustafa b. Hac tarafından yayımlanmıştır (Trabl us 141 3/
1992). SüyGtl'nin bu eseri M ecô.zü 'l-fürsan ilô. Mecazi'l-Kur'an adıyla ihtisar
ettiği, İbn Kayyim'in de benzeri bir eserinin bulunduğu kaynaklarda belirtilir. 8 .
Feva'id fi müşkili 'l-Kur'an . Rıdvan Ali
en-Nedevl'nin neşrettiği eser ( Kü veyt
1967: Kah i re 1982). aslında müellifın kaynaklarda el-Emô.li, el-Fevô.'id ii 'uWmi'l-Kur'an, Mesa'il ve Ecvib e gibi adlarla anılan eserinin ilk kısmıdır. 9. İ]].ti
şaru tefsiri'n-Nüket ve'l-'u y un . MaverdT'ye ait tefsirin ihtisarıdır (n ş r. Abdull ah
ei-Vehlbl, Ri ya d 1982). 1 O. Bidô.yetü 's-sul
ii taft ili'r-Resul. Selahaddin el-Müneccid'in Münyetü 's-sul ii taft ili 'r-R es ul
adıyla neşrettiği bu risale (Beyrut 1401 /
198 1) daha sonra Muhammed Nasırüd
din ei-Eibanl tarafından yeniden yayım 
lanmıştır ( Beyrut 1986). 11. A]Jvalü 'nnô.s. Dinin temel öğretisi açısından insanların dünya ve ahiretteki durum ve
derecelerine temas eden bir risale olup
adı bazı kaynaklarda AJ:ıvô.lü 'n-nas yevm e 'l-]fıyô.me, Abdürrahlm Ahmed Kamhiyye'nin neşrinde ise (Humus 14 13) Af:ı
vô.lü'n-nas ve z;ikrü '1-]].ô.sirin v e 'r-rô.bihin minhüm şeklinde kaydedilmiştir.
Abdürrahlm Ahmed, bu eserle birlikte
İbn Abdüsselam'ın el-Far]f beyn e'l-imô.n
ve 'l-İslam ile Fevô.'idü'l-b el v ô. v e 'l-mif:ıan adlı ri salelerini de yayımlamıştır. 1z.

el-Mülf:ıa fi i'ti.lfödi ehli'l-J:ıa]f. İbn Abdüsselam ' ın, Allah 'ın kelamının

mahiyeti
konusunda görüşlerini ve dönemindeki
bazı Hanbeli alimlerine cevaplarını ihtiva
eden bir risale olup müellifin Sübkl'nin
Ta b a]fötü 'ş - Şô.ti'iyy e ti '1-kü brô. 'sın da
yer alan biyografisinde nakledilmektedir
(VIII. 219-23 4) . Katib Çelebi, ilk ikisinin baş
tarafından yaptığı nakiller aynı olmasına
rağmen İbn Abdüsselam'a Mülf:ıatü'l
i'ti.lföd, 'A]fid e tü 'ş - Şe y]]. 'İz ziddin ve
'A]fa'idü 'ş-Şey]] 'İzziddin adlı üç ayrı
eser nisbet etmektedir (Keşfü '?-?Unün,
Il. 1143, 11 58, 1817) .e1-Mülf:ıa'yımüelli
fın oğlu Abdüllatlf rivayet ettiğinden eser
ona nisbetle basılmış olup (Kah ire ı 370)
bu risaleyi rivayet eden kişinin diğer oğlu
Şerefeddin olduğu da kaydedilmektedir
(Mecazü'l-~ur'an, ne ş re d e nin girişi, s. 28) .
13. Tergibü ehli 'l-İslam ii sükne'ş-Şô.m.
Müellif. Suriye'nin ve Suriye halkının faziletiyle ilgili bazı hadisler zikredip müslümanları orada yerleşmeye teşvik ettiği bu
risalesini muhtemelen Dımaşk'ta yaşadı
ğı sıralarda kaleme almıştır. Eserin çeşit
li neşirleri yapılmıştır (Kudüs 1359/ 1940,
n ş r. M uh amm ed Ş ekkG r, Ze rka-Ürdün
1987: n ş r. iyad Hali d et-Tabba ', Dıma ş k
1992) 14. Risô.le ii şerf:ıi J:ıadişi Ümmi
Zer'. Hz. Aişe'den rivayet edilen hadisin
şerhidir (Kahire 1906) . 15 . Şeceretü'l
ma'ô.rif ve 'l-af:ıval v e şalif:ıu'l-a]fval
ve 'l-a'mô.l. İbn Abdüsselam bu eserinde
kişinin Allah ' ı tanımasını (marifetullah) bir
ağacın gövdesine, Allah ' ın sıfatıarını bilip
onlarla ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını da bu ağacın daliarına ve meyvelerine benzetir. ibadet hayatından ailevl ve
beşeri ilişkilere kadar bir müslümanın uyması gereken ada b ve ahlaki tasawufi bir
üslupla ele alır. Eseri iyad Halid et-Tabba'
yayımiarnıştır ( Dım aş k 1410/1989).
İbn Abdüsselam'ın bunlardan başka elFetô. va 'l-M e vşıliyye

(Musul hatibi Şern
seddin Abdürrahlm et-TG sl'nin so rdu ğ u
doksan so ruya ve rdi ğ i cevaplar). el-Go-

ye

fi']].tişô.ri 'n-Nihay e (İm a mü ' l-H a re

meyn el -C üveynl' n i n Nihay etü '1-matlab
a dlı eserinin muhtasa rı). Ma]föşıdü'ş-şa
lô.t, Kışşatü v efô.ti'n -n ebi ve Menô.sikü '1-J:ıac gibi eserleri de vardır. İsim benzerliğinden dolayı İbn Ganim ei-Makdisl'nin ( İ zzeddin Abdüsselam b. Ahmed) Jjallü'rrumuz ve m efatif:ıu'l-künu z ile Keşfü'l
esrô.r min J:ıikemi't-tuyur ve'l-ezhô.r adlı
kitapları başta olmak üzere diğer bazı
eserler de İbn Abdüsselam 'a nisbet edilmiştir (müellifin eserleri h a kkında g e ni ş
bilgi için bk. el-İmam {i beyani edilleti 'l-af:ı
kam, n eş rede nin giri ş i. s. 41-5 2; a.mlf.,Mecazü'l-~ur' a n, n eş re d e nin g iri şi , s. 26-37:

iBN ABDÜSSELAM ei- HEVVARi
a.mlf., Şeceretü'L-ma'arif, neşredenin girişi, s. 20-31; Brockelmann, GAL, l , 554555; Suppl., ı , 766-768).
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Abdiilah Muhammed b. Abdisselam
b. Abdiilah en-Nasırl ed-Der'!
(ö. 1239/1823)

Seyahatname sahibi
alim ve mutasawıf.

Faslı

..J

Merakeş'İn batısındaki Der'a'da doğdu.
Der'a civarında Temgrut'ta Şazeliyye'nin
bir kolu olan Nasıriyye tarikatını ve zaviyesini kuran ibn Nasır ed-Der'l'nin (ö. ı 08 5/
!674) ahfadındandır. Bu sebeple ibn Nasır olarak da anılır. Der'a'da ve daha sonra Fas'ta ilim tahsil etti. Cessus lakabıyla
tanınan Sldi Muhammed b. Kasım. Ebü'IHasan el-Bennani. ibn Sude et-Tavüd1.
Muhammed b. Ahmed ei-Hudaykl es-Susi. Muhammed b. Ebü'I-Kasım er-Rabat1. Ahmed b. Muhammed el-Verzazi ve
Sidi idris b. Muhammed el-lraki el-Fas!
gibi hocalardan öğrenim gördü ve icazet
aldı. Birinci hac yolculuğu sırasında görüştüğü Ahmed ed-Derdir. Muhammed
b. Ali es-Sabban gibi alimler yanında Mı
sır ' da ziyaret ettiği Murtaza ez-Zebidi de
kendisine idizet verdi ( 1196/ 1782 ).
Hadis ilminde "hatız" olan ibn Abdüsselam Fas'ın en büyük fıkıh ve hadis alimlerinden biriydi ve ders halkasında Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelerek Nasıriy
ye Zaviyesi'nde kalan birçok öğrenci bulunuyordu. Yetiştirdiği öğrencilerin en tanınmışı. Libya'nın Berka bölgesinde Senusiyye tarikatını kuran Şeyh Muhammed
b. Ali es-Senusi'dir.
Fas Sultanı Mevlay Süleyman iki defa
hacca giden ibn Abdüsselam'a çok itibar
etmiş ve bu yolculuklarında onunla Mısır.
Mekke ve Medine ulemasına verilmek
üzere kıymetli hediyeler göndermiştir.
ibn Abdüsselam'ın hacca ilk gidişi 1196
( 1782). ikincisi 1211 ( 1797) yılına rastlar.
Her iki seferinde de Faslı alimler. tüccarlar ve sanat erbabı ile birlikte yola çıkmış
ve bu yolculuklarında iki ayrı seyahatname yazmıştır. ibn Abdüsselam 12 Safer
1239 ( 18 Ekim 1823) tarihinde vefat etti.

Eserleri. 1. el-Mez{ıy{ı fim{ı .Qadeşe
mine'l-bida' bi-Ümmi'z-zevaya. Müellif
bu eserinde Nasıriyye Zaviyesi'nde cereyan eden şeriata aykırı hadiselerden bahseder ve mütevelli olan amcasının oğlu Ali
b . Yusuf b. Nasır ed-DerTyi eleştirerek
altmış kadar bid'atı sıralayıp bunlardan
vazgeçilmesini ister (yazma nü s haları için
bk. ibn SGde, I, 57). z. er-Ri,Qletü'l-lficaziyyetü'l-kübra. İbn Abdüsselam bu eserinde birinci hac yolculuğu sırasında ( l 78 11785) gördüğü şehirleri. halkları ve şahit

olduğu

hadiseleri anlatır; yolda ve Kah i re,
Mekke. Medine gibi merkezlerde tanıştı
ğı ulemadan bahseder. Müellif eserinde
ayrıca, kendisi gibi Fas'tan yola çıkarak
hacca giden Ebu Muhammed ei-Abderi'nin er-Ri.Qletü '1-Magribiyye'si ve Ebu
Salim ei-Ayyaşi'nin er-Ri.Qletü '1-'Ayyaşiyye'siyle (Ma'ü'L-meva'id) diğer bazı eserlerden alıntılar yapar. Eserin yazma
nüshası Rabat'taki ei-Hizanetü'l-amme'de bulunmaktadır (nr. 5658). 3. er-Ri]J.letü 'ş-şugra . ikinci hac yolculuğunda ( 17961797) kaleme alınan bu seyahatnamenin
müellif hattıyla olan nüshası Rabat'ta
el-Hizanetü'l-amme'de Kettaniyye bölümünde bulunmaktadır (H amed ei-C.3sir, s.
37). Abbas b. ibrahim'in kısa bir özetini
verdiği büyük seyahatname ile (el-İ' lam,
vı. 196-2!7) küçük seyahatname Hamed
el-Casir tarafından muhtasar olarak yayımlanmıştır (bk. bi bl) 4. Şer.Qu Erba'ine ,Qadişen. Müellifin, hocalarından ibnü'l-Cevheri'nin zulmü terketmek hususunda derlediği kırk hadise yaptığı bir
şerhtir (Ra bat, ei-Hizanetü'l-amme, nr.
l37) . s. en-Nevazil. iki cilthalinde bir
fetva kitabıdır (Rabat. ei-Hiza netü 'l-amme, Celavl, nr. ı 054). 6. Kat'u'l-vetin mine'l-man~ fi'd-din . Hür bir kimsenin köle gibi satılamayacağına dair bir risaledir
(Rabat. ei-Hi zanetü' l-am me, nr. 1541, vr.
l07-ll5) . 7. Künnaşe. Hocalarından aldı
ğı veya talebelerine verdiği icazetnameleri ihtiva etmektedir (Abdülhay el-Kettani. ı ı . 845 ı
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Abdiilah Muhammed
b. Abdisselam b. Yusuf el-Hewarl
(ö. 749/1348)
L

Maliki fakihi.
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676 ( 1277) yılında Tunus yakınlarındaki
Münestir köyünde doğdu. Bundan dolayı
Münestiri nisbesiyle de anılır. Ebü'I-Abbas
ei-Batran1. Ebu Abdullah ibn Harun ve
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