
iBN ABDÜSSELAM ei-HEVVART 

İbn Cemaa'dan ilim tahsil etti. Şemmaiy
ye ve Unukuleemel medreselerinde ders 
verdi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ka
di İbn Haydere. İbn Haldun, İbn Arafe el
Vergamml ve Muhammed b. Said er-Ru
aynl gibi alimler bulunmaktadır. Maliki 
mezhebinde tercih ehli alimlerden olan 
İ bn Abdüsselam 734 (1334) yılında 1l.ı 
nus'ta başkadılık (kadılcemaa) görevine 
getirildi ve bu görevini 22 Receb 7 49 ( 16 
Ekim 1348) tarihinde vefatma kadar sür
dürdü. 

Eser leri. 1. Tenbihü'Ha1ib 1i-fehmi 
e1fd?i Cami'i'l-ümmehat 1i'bni'1-lfa
cib (Tenbfhü Halib li-fehmi kelami 'bni'L
Hacib, Şerf:ıu Cami'i'L-ümmehat) . Maliki 
fakihlerinin ileri gelenlerinden İbnü'l-Ha
cib 'in Cami'u'1-ümmehat (el-Mui]taşar) 
adlı eserinin en önemli şerhlerinden olup 
Fas'ta Hizfınetü'I-Karaviyyln'de (nr. 408. 
409. 410) eksik bazı nüshaları bulunmak
tadır (ayrıca bk. Brockelmann , 1, 373) . 2. 
Divanü tetdva(Fetava; bk. a.g.e., ll, 318). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nübahi, Tar1f:ıu l):uçiati ' I-Endelüs, Beyrut 
1403/1983, s. 161-163; İbn Ferhün. ed-D1bti.
cü '1-mü;;heb, ll , 329-330; İbn Kunfüz, ei-Vefe
yat(nşr. Adi l Nüveyhiz), Beyrut 1971, s. 354; İb
nü'I-Kadi, Dürretü'l-f:ıical, ll, 133; Ahmed Baba 
et-Tiribükti, Neylü 'I-İbtihti.c, Trablus 1408/1989, 
ll, 406; Hediyyetü '1-'arifin, ll , 155-156; MahiQf, 
Şeceretü'n-nur, 1, 210; Brockelmann . GAL, I, 
373; ll, 318 ; Ttaf:ıu 'l-meknun, ı, 351; Zirikli, ei
A'Iam, VII, 77; Kehhale. Mu'cemü 'l-mü'ellifin, 
X, 171; Hacvi, ei-Fikrü's-sam1, ll, 241; M. Abid 
ei-Fasi. Fihrisü maf:ıtutati /jizaneti 'l-}farauiy
y1n, Darülbeyza 1400/1980, I, 391-394; Mah
fCız. Teracimü 'l-mü'elli{in, III, 325-328 . 

~ M . KAMİL YAŞAROGLU 

1 İBN ABDÜSSEIAM el-MENÜFi 
1 

( ~,...,.,, ı")Wf ~ rJ! f ) 

Ebü'I-Hayr Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Muhammed el-MenCıfi 

(ö. 931/1525) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

14 Reblülevvel84 7 ( 12 Temmuz 1443) 
tarihinde Aşağı Mısır'daki Men Of şehrin
de doğdu. Bazı kaynaklardakünyesi Ebü'I
Abbas olarak geçmektedir. Öğrenim ha
yatına babasından aldığı derslerle başla
dı. Kur'an-ı Kerim'in yanında Cemmalll'
nin 'Umdetü'1-af:ıkdm'ını , Beyzavl'nin 
Minhacü'l-vüşul'ünü ve İbn Malik et
Tal'nin e1-E1fiyye'sini ezberledi. Salih b. 
ömer ei-Bulkinl ve Celal ei-Bekrl gibi meş
hur fakihlerden fıkıh okudu. Muhammed 
b. Abdurrahman es-Sehavl'den hadis din
ledi. Ayrıca Bedreddin Hasan b. Ali b. Mu
hammed el-A'rec. Muhammed b. Kasım 
b. Ali ve Zeynüddin Abdürrahlm b. İbra-
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him ei-Ebnasl gibi alimlerden ders aldı. 
Hac için gittiği Mekke'de bir müddet ika
met ederek Mekke Kadısı Burhaneddin 
İbn Zahlre'nin derslerine katıldı. Şerefed
din Zaviyesi'nde hadis dersleri verdi. Fı

kıh, hadis, tarih. nahiv gibi ilim dallarında 
eser verecek bir seviyeye ulaşan İbn Ab
düsselam. Men Of ve Kahire kadılıkların da 
Zekeriyya ei-Ensarl'ye niyabette bulundu. 

Eserleri. 1. el-Feyzü '1-medid fi a]J-
bari'n-Nili's-sa'id. Nil nehrinin tarihi ve 
özelliklerini konu alan. aynı zamanda dö
neminde Nil'le ilgili rivayetleri ve halk ina
nışlarını yansıtan dört bölümlük bir eser 
olup birinci bölüm ün ilk üç faslı M. Barges 
tarafından Fransızca çevir isiyle birlikte 
yayımlanmıştır (bk. bibL) 2. e1-Bedrü't
tali' mine'çl-J)av'i'l-ldmi'. Hocası Seha
vl'nin eçl-J)av'ü'l-lami' adlı biyografik 
eserinden seçmeleri ihtiva eder (Köprü
tü Ktp., FazılAhmed Paşa, nr. 1012).3. en
Naşi]J.a bima ebdethü'l-}jari]J.a. Tasav
vufi bir eserdir (bu eserlerin yazmaları için 
bk. Brockelmann, GAL, ll, 43, 380; Suppl., 
ll, 406) . 

Müellifin . kaynaklarda adı geçmekle 
birlikte günümüze ulaştığı tesbit edile
meyen ve çoğu belli bir konuya tahsis 
edilmiş risale mahiyetinde olduğu anla
şılan diğer eserlerinin başlıcaları şunlar
dır: en-Nu]J-betü'l-'Arabiyye ii f:ıalli e1-
fd?i'l-Acurrı1miyye, Te~kiretü '1- 'dbid 
fi şer]J.i Mu]jaddimeti'z-Zahid, e1-İ]j
nd' ii şerf:ıi Mu]J-taşari Ebi Şücd', İbti
hacü'1-'ayn bi-J:ıükmi'ş-şürut beyne'l
mütebdyi'ayn, e1-Ijavatırü '1-fikriyye 
ii fetava'1-Bekriyye, Ref'u'l-me1ame 
bi-ma'rifeti şüruti'l-imame, İrşddü'n
nasiki'l-mütezarri' ild menasiki '1-mü
temetti', İ'ldmü'1-magrı1r bi-ba'zi a]J
vali'l-mevt ve'l-]jubur, el-Laf?ü'1-mü
kerrem bi-]J-aşd 'işi'n-nebi ş alla 'll ah u 
'aleyhi ve sellem, İn'amü'l-]J-alı}j bi-zi
yareti ]J-ayri'l-]J-ald'i]j, Tergibü 's-sdmi' 
fi'ş-şaldt 'ald ]J-ayri'ş-şdfi'. 
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~ H. YuNus APAYDIN 

L 

İBN ABDÜSSEMI' 
(~f ~ r,)!f) 

Ebu Talib Abdurrahman 
b. Muhammed b. Abdissemi' 
ei-Kureşi el-Haşim! el-Vasıti 

(ö . 621/1224) 

Hadis ve siyer alimi. 
_j 

1 O Ramazan 538'de (17 Mart 1144) doğ
du. Kur'an öğrenimine Vasıt'ta başladığı
na göre (Münzir\',111, ı 14) burada doğduğu 
söylenebilir. Başlıca Kur'an hocaları Ebü's
Saadat Ahmed b. Ali b. Halife ve kıraat 
alimi İbnü 't-Tahhan'dır. Yine Vasıt'ta de
desi Ebü'l-Muzaffer Abdüsseml', Ebü'I
Mufaddal Muhammed b. Muhammed b. 
EbQ Zenbeka. Ebü'l-Hasan İbn Negüba 
ve Şafii fakihi Ebu Ca'fer İbnü'I-BOkl gibi 
şahsiyetlerden hadis dinledi. Bağdat'ta 

Sa'dullah b. Hamdl. Ebü'I-Muzaffer Hibe
tuilah b. Ahmed İbnü ' ş-Şibll. İbnü'I-Battl 
diye anılan Ebü'I-Feth Muhammed b. Ab
dül baki. Ebu Ya'la Muhammed b. Muham
med İbnü'l-Ferra. Ebü'l-Hasan Ali b. Ab
durrahman İbn Tacülkurra gibi alimterin 
derslerine katılarak hadis öğrenimini sür
dürdü. 

V asıt'ta hadise dair pek çok eseri tedrls 
eden, bu arada İbn Negüba'dan dinlediği 
Müsedded b. Müserhed'in eJ-Müsned'ini 
okutan İbn Abdüsseml'in talebeleri ara
sında Ebü't-Tahir İbnü'l-Enmatl. Abdüs
samed b. Ebü'l-Ceyş , İbnü'd-Dübeysl ve 
İzzeddin el-FarOşl gibi alimler sayılabilir. 
İbn Nukta onun sika, bilgisine ve kaynak
larına güvenilir bir alim olduğunu söyler
ken İbnü'd-Oübeysl ve Zehebl de kendisi 
ve başkaları için çok şey yazdığını belirt
mişler, sika olduğu görüşüne katılmışlar
dır. İbnü'I-Cezerl İbn Abdüsseml'in ayrı
ca iyi bir mukrl olduğunu kaydetmiştir. 

Faziletli bir kişiliğe sahip olduğu belirti
len İbn Abdüsseml 6 Muharrem 621 'de 
(29 Ocak 1224) Vasıt'ta öldü ve şehrin ba
tısında V errakin mahallesinde defnedil di. 

Eserleri. İbn Abdüsseml'in günümüze 
ulaşan tek eseri Lübdbü 'l-men}jil1 fişe
refi (feza'ili)'r-Resul adını taşımaktadır. 

Eser üç bölüme ayrılmış olup her bölüm 
on fasıldan meydana gelmektedir. Birin
ci bölümde ResOl-i Ekrem'in nesebi ve ya
ratılış özelliklerinden. peygamberliğine 
delalet eden işaretlerle önceki kitapların 
onu müjdelemesinden bahsedilmiş. ikinci 
bölümde peygamberlikten evvelki yaşa

yış tarzı , doğruluğu, kötü şeylerden sakın
ması, kendisine gaipten ilk hitapların gel
mesi. peygamberliğini açıklayıp insanları 
davet etmesi. hanımları, çocukları ve di-



ibn AbdüssemT'in Lübabü 'l-menf!:ül fi şerefi'r-Resül 
adlı eserinden bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa , 

nr. 270, vr. 212") 

ğer akrabaları, müşriklerin ona eziyetleri 
ve güzel ahlakı hakkında bilgi verilmiştir. 
Üçüncü bölümde Hz. Peygamber'in hicre
ti, gönderdiği seriyyeler, mucizeleri. gay
ba ve geleceğe dair verdiği haberlerin va
ki olması. Allah'ın Kur'an'da onun hakkın
daki bazı övgüleri, tebliğ ettiği dinin ve 
ümmetinin fazileti gibi konular ele alın
mıştır. Eserde yer alan bilgiler çeşitli kay
naklardan isim zikredilerek nakledilmiş, 
ancak senedler çıkarılmıştır. Eserin 616 
( 1219) yılında istinsah edilen bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde ( KılıçAli 
Paşa,nr270,2 1 6varak).1011 (1602)ta
rihli diğer bir nüshası da Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi'nde (Aziz Mahmud Hüdayl, 
nr. ı 072) bulunmaktadır. İbn Abdüsse
mlin ayrıca Feza'ilü'l-eyyam ve'ş-şü 

hur, Ta'birü'r-rü'ya ve en-Nul].ab fi'l
l].utab adlı eserleri kaynaklarda zikredil
mektedir. 
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li! TAYYAR ALTlKULAÇ 

L 

İBN ABDÜŞŞEKÜR 

(bk. BiHARi). 

İBN ABDÜZzAHİR 
( .J"'LWI~~I) 

Ebü'I-Fazl Muhyidd!n Abdullah 
b. Abdizzahir b. Neşvan es-Sa' d! 

er-Ravhl el-Cüzam! 
(ö . 692/1293) 

~ 

ı 

Bahri Memlükleri döneminin 
ünlü kadı, münşi, şair ve tarihçisi. 

L ~ 

620'de (1223) Kahire'de doğdu. Abdül
melik b. Mervan'ın Filistin emlri Ravh b. 
Zinba' el-Cüzaml'nin soyundan gelen kı
raat ve nahiv alimi Ebu Muhammed Re
şldüddin Abdüzzahir'in oğludur. Hayatı
nın yaklaşık ilk kırkyılı hakkında fazla bil
gi yoktur. Kaynaklar sadece tahsilini Ka
hire'de yaptığını. Ca'fer el-Hemdanl. Ab
dullah b. İsmail b. Ramazan ve Yusuf b. 
MahTIT ve diğer bazı alimlerden dini ilim
ler okuyup onlardan hadis rivayet ettiği
ni ve özellikle fıkıh , hadis ve lugat ilimle
riyle edebiyat alanında büyük şöhret ka
zandığını yazar; talebeleri ve kendisinden 
hadis nakledenler arasında da Birzall, İbn 
Seyyidünnas ve Ebu Hayyan Eslrüddin'in 
isimlerini verir. 

İbn Abdüzzahir. Arap dili ve edebiyatı 
alanında temayüz etmesi sebebiyle za
manın idarecilerinin dikkatini çekmiş ol
malıdır. Nitekim Bahri Memlükleri'nin ilk 
yıllarından itibaren Divan-ı İnşa'da görev
lendirilmiştir. Ne zaman çalışmaya başla
dığı belli değilse de bizzat kendisinin. Sul
tan Kutuz'un Moğollar' la savaşmak için 
Suriye'ye düzenlediği sefere katıldığını ve 
büyük emlrlerle birlikte olduğunu söyle
mesinden ( er-Rauzü 'z-zahir, s. 64) 1260 
yılında görevi başında bulunduğu anlaşıl
maktadır. Sultan Kutuz'un yerine geçen 
ı. Baybarsonu "sahibü Divan-ı İnşa" un
vanıyla bu divanın reisliğine getirmiştir. 
Baybars zamanında yazdığı ilk önemli 
resmi yazı sultanın Altın Orda Hanı Ber
ke'ye gönderdiği mektuptur. İbn Abdüz
zahir bundan sonra Baybars adına. bir 
kısmı kendi eserleriyle günümüze ulaşan 
çok önemli resmi yazılar kaleme almıştır. 

Bunların en önemlilerinden biri 29 Zilhic
ce 660 (14 Kasım 1262) veya8 Muharrem 
661 (22 Kasım 1262) tarihinde Baybars'ın, 
daveti üzerine Kahire'ye gelen Abbas! 
ailesinden Hakim- Biemrillah Ahmed'e 
biat ettiği ve ondan sultanlık menşuru 
aldığı merasirnde okuduğu hutbenin met
nidir. Halife ilan edilen Ahmed'in Abbasl 

İBN ABDÜZZAHiR 

hanedamndan olduğunu belgeleyen Ka
dı Taceddin Abdülvehhab tarafından ha
zırlanmış şecereyi de o okumuştur. Aynı 
yıl içinde Habeş ve Moğol hükümdarları
na gönderilen mektupları da yazan İbn 
Abdüzzahir. Emir Kemaleddin b. Şit ile 
beraber Akka melikinden sultana sadakat 
yemini almaya gittiyse de bunu başara
madan geri döndü. 662 (1264) yılında 
Sultan Baybars'ın oğlu el-Melikü's-Sald'i 
veliaht tayin ettiğine dair taklidini, 674 
(1276) yılında da veliaht ile Emir Seyfed
din Kalavun'un kızı arasında kıyılan nikah 
akdiyle ilgili mukaveleyi kaleme aldı ve 
törende bizzat okudu. Sultan ın diğer hü
kümdarlar ve kendi devlet ricaliyle yaptı
ğı her türlü yazışmayı kaleme alan İbn 
Abdüzzahir'in sanatlı nesir (inşa) alanın
da örnek gösterilen önemli yazılarından 
biri de Nube'nin fethini müjdeleyen Emir 
Şemseddin Aksungur'a gönderilen teb
riknamedir. 

Kalkaşendl'nin. Baybars zamanında DI
van - ı inşa'da görev yapan "katibü'd-dest" 
veya "katibü'd-derc" unvanlı üç münşl
den biri ve onların başkanı olduğunu söy
lediği İbn Abdüzzahir (Şubf:ıu '1-a'şa , ı. 
ı 04). bazı tarihçilere göre Sultan Kalavun 
( 1279-1290) tarafından katibü's-sırlığa ge
tirilmiştir (i b n i yas. ı. 348, 372; Makrizi de 
ondan katibü 's-s ır olarak bahseder). An
cak bazı tarihçiler. İslam dünyasında ilk 
defa Kalavun tarafından kurulduğunu 
söyledikleri bu önemli kadroya İ bn Ab
düzzahir'in değil onun oğlu Fethuddin'in 
getirildiğini kabul etmektedirler. Bunlar
dan İbn Tağrlberdl. konuyu geniş bir şe
kilde inceleyerek bu görevin islam dev
letlerinde ilk defa Memlükler'de ve Kala
vun'un bu icraatıyla ortaya çıktığını ve ih
dasının sebebini delilleriyle açıklamaya 
çalışmıştır. Buna göre 1. Baybars zama
nında sultan adına devadar tarafından 
İbn Abdüzzahir'e yazdırılan bir mersum
da (menşur. ferman) geçen rakamlar ilti
basa yol açmış. sultanın bu yaniışı katibi
ne yakıştıramadığını söylemesi üzerine 
İbn Abdüzzahir hatanın kendisinden de
ğil onu yazdırandan kaynaklandığını. çün
kü kendisinin devadarın söylediklerini ay
nen yazdığım belirtmiştir. Katibini haklı 
gördüğü anlaşılan Baybars. bu gibi du
rumlara meydan vermemek için sultan 
adına yazılacak yazıların vezir veya deva
darı araya koymadan doğrudan sultan ta
rafından yazdırılmasının doğru olacağını 

ifade etmiş , ancak bu niyetini gerçekleş

tiremeden ölmüştür. Bu olay sırasında 
Baybars'ın yanında bulunan Kalavun. tah
ta oturunca onun düşüncesini hayata ge-
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