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ibn AbdüssemT'in Lübabü 'l-menf!:ül fi şerefi'r-Resül
eserinden bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Pa şa ,
nr. 270, vr. 212")
adlı

ğer akrabaları , müşriklerin ona eziyetleri
ve güzel ahlakı hakkında bilgi verilmiştir.
Üçüncü bölümde Hz. Peygamber'in hicreti, gönderdiği seriyyeler, mucizeleri. gayba ve geleceğe dair verdiği haberlerin vaki 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 kaynaklardan 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)tarihli diğer bir nüshas ı da Hac ı Selim Ağa
Kütüphanesi'nde (Aziz Mahmud Hüdayl,
nr. ı 072) bulunmaktadır. İbn Abdüssemlin ayrıca Feza'ilü'l-eyyam ve'ş-şü 
hur, Ta'birü'r-rü'ya ve en -Nul].ab fi'll].utab adlı eserleri kaynaklarda zikredilmektedir.
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TAYYAR ALTlKULAÇ

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

~

620'de (1223) Kahire'de doğdu. Abdülmelik b. Mervan'ın Filistin emlri Ravh b.
Zinba' el-Cüzaml'nin soyundan gelen kı
raat ve nahiv alimi Ebu Muhammed Reşldüddin Abdüzzahir'in oğludur. Hayatı
nın yaklaşık ilk kırkyılı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklar sadece tahsilini Kahire'de yaptığını. Ca'fer el-Hemdanl. Abdullah b. İsmail b. Ramazan ve Yusuf b.
MahTIT ve diğer bazı alimlerden dini ilimler okuyup onlardan hadis rivayet ettiği
ni ve özellikle fıkıh , hadis ve lugat ilimleriyle edebiyat alanında büyük şöhret kazandığını yazar; talebeleri ve kendisinden
hadis nakledenler arasında da Birzall, İbn
Seyyidünnas ve Ebu Hayyan Eslrüddin'in
isimlerini verir.
İbn Abdüzzahir. Arap dili ve edebiyatı

temayüz etmesi sebebiyle zaidarecilerinin dikkatini çekmiş olmalıdır. Nitekim Bahri Memlükleri'nin ilk
yıllarından itibaren Divan-ı İnşa'da görevlendirilmiştir. Ne zaman çalışmaya başla
dığı belli değilse de bizzat kendisinin. Sultan Kutuz'un Moğollar' la savaşmak için
Suriye'ye düzenlediği sefere katıldığını ve
büyük emlrlerle birlikte olduğunu söylemesinden (er-Rauzü 'z-zahir, s. 64) 1260
yılında görevi başında bulunduğu anlaşıl
maktadır. Sultan Kutuz'un yerine geçen
ı. Baybarsonu "sahibü Divan-ı İnşa" unvanıyla bu divanın reisliğine getirmiştir.
Baybars zamanında yazdığı ilk önemli
resmi yazı sultanın Altın Orda Hanı Berke'ye gönderdiği mektuptur. İbn Abdüzzahir bundan sonra Baybars adına. bir
kısmı kendi eserleriyle günümüze ulaşan
çok önemli resmi yazılar kaleme almıştır.
Bunların en önemlilerinden biri 29 Zilhicce 660 (14 Kasım 1262) veya8 Muharrem
661 (22 Kas ım 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 metnidir. Halife ilan edilen Ahmed'in Abbasl
alanında

manın

hanedamndan old uğunu belgeleyen Kadı Taceddin Abdülvehhab tarafından hazırlanmış 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 Seyfeddin Kalavun'un kızı arasında kıyılan nikah
akdiyle ilgili mukaveleyi kaleme aldı ve
törende bizzat okudu . Sultan ın diğer hükümdarlar 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 tebriknamedir.
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 söylediği İbn Abdüzzahir (Şubf:ıu '1-a'şa, ı.
ı 04). bazı tarihçilere göre Sultan Kalavun
( 1279-1290) tarafından katibü's-sırlığa getirilmiştir (i b n iyas. ı. 348, 372; Makrizi de
ondan katibü 's-s ır olarak bahseder). Ancak bazı tarihçiler. İslam dünyasında ilk
defa Kalavun tarafından kurulduğunu
söyledikleri bu önemli kadroya İ bn Abdüzzahir'in değil onun oğlu Fethuddin'in
getirildiğini kabul etmektedirler. Bunlardan İbn Tağrlberdl. konuyu geniş bir şe
kilde inceleyerek bu görevin islam devletlerinde ilk defa Memlükler'de ve Kalavun'un bu icraatıyla ortaya çıktığını ve ihdasının sebebini delilleriyle açıklamaya
çalışmıştır. Buna göre 1. Baybars zamanında sultan adına devadar tarafında n
İbn Abdüzzahir'e yazdırılan bir mersum da (menşur. ferman) geçen rakamlar iltibasa yol açmış. sultanın bu yaniışı katibine yakıştıramadığını söylemesi üzerine
İbn Abdüzzahir hatanın kendisinden değil onu yazdırandan kaynaklandığını. çünkü kendisinin devadarın söylediklerini aynen yazdığım belirtmiştir. Katibini haklı
gördüğü anlaşılan Baybars. bu gibi durumlara meydan vermemek için sultan
adına yazılacak yazıların vezir veya devadarı araya koymadan doğrudan sultan tarafından yazdırılmasının doğru olacağın ı

ifade etmiş , ancak bu niyetini ge rçekleş
tiremeden ölmüştür. Bu olay sırasında
Baybars' ın yanında bulunan Kalavun. tahta oturunca onun düşüncesin i hayata ge-
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çirerek Fethuddin İbn Abdüzzahir'i kitabetü's-sır adını verdiği bu göreve getirmiştir. O tarihten itibaren sultan adına
yazılacak her türlü yazı bizzat sultan tarafından yazdırılmış. böylece yanlışlıklar
önlendiği gibi asıl önemlisi, yazılanların
sultanla katip arasında gizli kalması temin edilmiştir (İbn Tağrlberdl, en-NücQmü'z-zahire, VII, 333-334). Bu konudaki ihtilat. sır katipliği müessesesini ortaya çı
karan sebepten ziyade bu göreve getirilen ilk şahsın baba veya oğul İbn Abdüzzahir'den hangisi olduğu hakkındadır. Her
ikisinin de bu tayinden sonraki yıllarda.
Fethuddin'in daha önce vuku bulan ölümüne (691/1 292) yakın bir zamana kadar
Divan-ı inşa'da birlikte çalışmaya devam
etmesi ihtilatı kuwetlendirmiştir. Bu ihtilatın çözümü hususunda çağdaş tarihçiler, oğul İbn Abdüzzahir'in ilk sır katibi
olduğu fikrinin daha ağır bastığım hissettirseler de kesin görüş belirtmemişlerdir.
Ancak Fethuddin'in gerek şöhret gerekse
sultana yakınlık itibariyle babasından daha ileride bulunduğu anlaşılmaktadır. İbn
Tağrlberdi. bu görevin islam dünyasında
ilk defa Kalavun tarafından ihdas edildiğini açıklarken Resuluilah zamanından
itibaren katipierin bulunduğunu, ancak
gerek Hz. Peygamber'in katiplerinin gerekse bu görevin ihdasına kadar geçen
uzun dönemde hüküm süren islam devletlerinde resmi yazışmaları yürüten divan katiplerinin durumunu bundan ayıra
rak söz konusu görevin sultanla doğrudan
m uhatap olma yönüne dikkat çekmektedir. öte yandan Ta beri, görevlerinin mahiyeti hakkında bilgi vermemekle birlikte
Abbasi halifelerinden Mehdi -Billah zamanında (775-785) katibü's-sır unvanını taşıyan katipierin varlığından bahsetmektedir (Tari/], VIII, ı 73). Bunu dikkate alarak Kalavun'un tayininin Mı sır ve Kuzey
Afrika islam devletleri için ilk uygulama
olduğunu düşünmek de mümkündür.
İbn Abdüzzahir, 679 (1280) yılında Sultan Kalavun'un oğullarından ei-Melikü'sSalih Alaeddin'i. onun ölümü (687/1 288)
üzerine de diğer oğlu ei-Melikü'I-Eşref Halll' i veliaht tayin ettiğini belgeleyen taklidierini yazdı; birinci veliahdın ölümü dolayısıyla naiblere gönderilen yazıyı da o
kaleme almıştı. Kalavun önemli devlet iş
lerinde İbn Abdüzzahir'den yararlanıyor
du ve Moğollar'la savaşma k için Halep istikametinde sefere çıkarken de veliaht
oğluna yardımcı olarak onu bırakmıştı.
Kısa bir süre Dımaşk'ta kalan İbn Abdüzzahir, Sultan ei-Melikü'I-Eşref Halil zamanında da (ı 290- ı 293) makamını ve itibarını korudu.
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İbn Abdüzzahir doğup yaşadığı Kahire'de öldü ve Karatetüssuğra semtinde
sağlığında yaptırmış olduğu türbeye defnedildi; türbe ölümünden dokuz yıl önce
oğlu Fethuddin tarafından kendisi için inşa ettirilen caminin yanında idi. Fatımi
dönemi Kahiresinin merkezi muhitindeki evinin bulunduğu sokağa ölümünden
sonra onun adı verilmiştir (Makrlzi, elljıtat,

11, 40).

Zamanın

önemli kadı. şair. edip ve tarihçilerinden olan İbn Abdüzzahir kitabet
sanatında, hakkında kitap yazdığı Kadi
el-Fazı! geleneğini devam ettirdi ve resmi yazışmalarda "et-tarlkatü'I -Fazıliyye"
adıyla bilinen bu ekolü güçlendirdi. Kitabet alanında büyük şöhret kazandı; sultan adına yazdığı mektup. taklid, mersüm, vesika, tebrikname ve diğer resmi
yazılarda veya şahsi teliflerinde edebi sanatları büyük bir ustalıkla kullanıyordu.
Yazılarını bedii üslüplar uygulayarak ve
aralara ıstılahlar, ayetler. şiirler serpişti
rerek süslemiştir. Sanat ve şiir değeri bakımından nazmının, mana ve belagatyönünden de nesrinin emsalsiz olduğu rivayet edilir. Yazılarında cinas-ı ma'kQs ve
tevriye sanatlarının en zorlarını kullanmıştır. Şiire nesir kadar hakim idi; sultanlar ve oğulları hakkında mersiyeler yazmış. bazı fetihler ve önemli hadiseler dolayısıyla duygularını nazma dökmüştür.
Bir divan sahibi olan İbn Abdüzzahir'in
dostlarıyla mektup ve tebrik teatisini daima manzum yaptığı bilinmektedir. İbn
Abdüzzahir ve oğlu Fethuddin, resmi yazışmalarda daha sonraki katipler tarafın
dan da kullanılan yeni ıstılahlar tesbit etmişlerdi. Onların geleneği Memlükler'in
yıkılışına kadar sürdürülmüştür. İbn Abdüzzahir, aklam-ı sitteden kalemü'r-rika'da da kendine mahsus güzel bir tarza
sahip bulunuyordu .
İbn Abdüzzahir aynı zamanda dönemin
önde gelen tarihçilerinden biridir ve saltanat yıllarında görev yaptığı 1. Baybars,
Kalavun ve ei-Melikü'I-Eşref Halil'in müstakil tarihlerini yazmakla Memlükler tarihine yeri do! durulmaz bir katkıda bulunmuştur. Moğollar'a ve Haçlılar'a karşı kazanılan zaferlerle süslenmiş Bahri Memlükleri'nin en güçlü zamanı hakkındaki bu
eserlerinde doğrudan katıldığı olayları
kendi müşahedelerine dayanarak anlatmıştır. Büyük bir kısmını bizzat yazdığı
resmi vesikaların pek çoğunu eserlerine
alarak ve yine bulunduğu mevki dolayı
sıyla diğer tarihçilerio zor ulaşacağı başka
resmi belgelerden de faydalanarak bu
üç hükümdarın dönemleri için en önemli
kaynakları meydana getirmiştir. İlk defa

onun kitaplarına aldığı belgeler daha sonraki tarihçilerio başlıca malzemesini oluş
turmuştur. Safedi, Şati' b. Ali ei-Askalani, Kalkaşendi, Makrizi, Sehavl, İbn Tağ
riberdi, İbn iyas gibi Memlükler dönemi
Mısır tarihçileri onun eserlerinden büyük
ölçüde faydalanmışlardır.
Eserleri. 1. er-Ravzü'z-zahir fi sireti'1-Me1iki':?-4'.dhir. 1. Baybars hakkında
yazılan bu eserin iki nüshası zamanımıza
ulaşmıştır. British Museum'daki eksik bir
nüshası Fatıma Sadık tarafından ingilizce
tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (Baybars I of Egypt, Dacca I 956). Daha sonra
Abdülaziz ei-Huveytır, bu nüsha ile Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan diğer
nüshayı (Fatih, nr. 4394) esas alarakeserin tenkitli neşrini yapmıştır (Riyad ı 396/
ı 976). er-Ravzü'z-zahir yazıldıktan kısa
bir süre sonra Şati' b. Ali ei-Askalani (ö.
730/1 330) tarafından ihtisar edilmiş ve
lj üsnü '1-mena~ıbi's-sırriyyeti '1-m ünteze'a mirie's-Sireti':?-4'-dhiriyye adını
taşıyan bu ihtisar da yine Abdülaz'iz ei-Huveytır tarafından yayımlanmıştır (Riyad
1976) .

z. Teşrifü'1-eyyam ve'1-'uşurti

sireti'1-Meliki'1-Manşur.

Kalavun ve dönemi hakkındaki eser günümüze içinde
müellif adı bulunmayan eksik bir nüsha
halinde ulaşm ı ştır. Bu nüshanın tahkikli neşrini yapan Murad Kamil ile (Kahire
ı 96 ı) çalışmalarından faydalandığı diğer bazı müellifler kitabın İbn Abdüzzahir'e ait olduğu kanaatindedirler. Eser
681 ( 1282) yılından Kalavun 'un vefatma
kadar geçen dönemi ele almaktadır. Murad Kamil, Kalavun dönemini bir bütün
halinde verebilmek maksadıyla eksik olan
678-680 (1279-1281) yılları arasına ait
kısmı İ bnü'I-Furat'ın tarihinden istifade
ederek tamamlamıştır. Yazdığı mukaddimede de müellifin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermiş, ayrıca neşrine Memlükler'in kuruluşu. islam dünyasında
Memlük sisteminin ortaya çıkışı ve Kalavun'un biyografisi hakkında bir inceleme
eklemiştir (s. 35-52) 3. e1-Eltafü'1-l].afiyye mine's-sireti's-su1taniyye e1-Eşre
fiyye. ei-Melikü'I-Eşref Halil döneminin
tarihi olan eserin elde bulunan 690-691
( 1291-1292) yıllarına ait üçüncü cüzü Moberg tarafından isveççe tercümesiyle
birlikte neşredilmiştir (Lu nd ı 902). 4. erRavzatü'1-behiyyetü 'z-zahire ii l].ıta
ti'1-Mu'izziyyeti'1-Kiihire. Fatımi dönemi Kah i resi hakkında yazılan ilk topografik
eser (hıtat) olup bugüne ulaşan tek nüshası Eymen Fuad Seyyid tarafından yayımlanmıştır (Kah i re ı 996). İbnü'd-Deva
dari, İbn Dokrnak, Kalkaşendl, Makrizi ve
İbn Tağrlberdi gibi daha sonraki tarihçi-

İBN ABİDTN, Ahmed b. AbdülganT

ler bu eserden geniş şekilde istifade etmişlerdir. Özellikle Makrizi'nin Mısır ve
Kah i re topografyası üzerine yazdığı ünlü
el-Ijıtatü '1-MaJ<riziyye'sinin yetmişten
fazla yerinde bu kitaba atıfta bulunduğu
görülür. 5. ed-Dürrü'n-nazim min ter essüli 'Abdirraf:ıim (el-~açli el-Fazı /) .
İbn Abdüzzahir'in inşa sanatında takip
ettiği ekolün kurucusu Kadi el-Fazı! Abdürrahlm b. Ali el- Beysani'nin edebi sanatlara yoğun şekilde yer verdiği inşa
usulü ile edebi mektuplarından örneklerin yer aldığı eseri Ahmed Bedevi yayım
lamıştır (Kah i re I 959) 6. Divô.nü'l-Kiiçli
Mul;yiddin 'Abdillô.h b . 'Abdi?:?-Ô.hir.
Garlb Muhammed Ali Ahmed tarafından
iıeşredilmiştir (Ka h i re ı 4 ı 0/ ı 990).
İbn Abdüzzahir, o dönemlerin resmi haberleşmelerinde

önemli bir yeri olan posta güvercinleri hakkında da bir çalışma
yapmış. ancak Temô.'imü'l-J;amô.'im adı
nı taşıyan eseri günümüze ulaşmamıştır.
Fakat Kalkaşendl ve Makrizi gibi tarihçilerin posta güvercinleri konusunda ondan faydalandıkları bilinmektedir. Kaynaklar İbn Abdüzzahir'in en-NücCimü'ddürriyye fi'ş-şu'arô.'i'l-Mışriyye, Tal;arri'ş-şavfıb fi-teh~ibi'l-kitfıb, Mu]]taşa

ru Sireti 'l-Me'mun el-Ba tfı'il;i ve MaJ<iime (Mısır ve Nil hakkında) adlı dört
eserinden daha bahsetmektedir.
İbn Abdüzzahir'in oğlu , aynı zamanda
mesai arkadaşı ve hatta bazı tarihçilere
göre amiri olan Fethuddin Muhammed
638 (1240) yılında Kahire'de doğdu . Medrese tahsilini burada tamamladıktan sonra I. Baybars zamanında babasının baş

kanlığındaki Divan-ı İnşa'da katipliğe baş
ladı. Kısa sürede zekası. dirayeti ve gayretiyle dikkat çekerek Sultan Kalavun tarafından. bazı tarihçilere göre İslam devletlerinde ilk defa ihdas edilen katibü'ssır kadrosu na tayin edildi. Onun İslam döneminin ilk sı r katibi olduğu nda n emin
olan İbn Tağrlberdl'ye göre aynı dairede
çalışan babası ilim ve inşa ile meşgulken
Fethuddin siyasi ve idari işlerde öne geçti; hatta Kalavun ona vezirinden daha fazla değer veriyordu. Görevini el-Melikü'lEşref Halil b. Kalavun zamanında da sürdüren Fethuddin aynı şekilde bu hükümdarında büyük güvenini kazanmış. yakın
adamları arasına girmişti. Fethuddin sultanla birlikte gittiği Dımaşk'ta 691 (1292)
yılında öldü ve orada Sefhü Kasiyun'a defnedildi. Babası gibi şair ve edip olan Fethuddin, bazı tarihçilere göre inşa sanatın
da ondan da ileride idi; bir günde emir
ve naiblere seksen m ers um yazdığı rivayet edilmiştir. Sultan Kalavun'un Humus'-

ta M oğollar 'a karşı kazandığı zafer için
kaleme aldığı kasidesi meşhurdur. Öldüğü zaman evrakı arasından, yakalandığı
hastalıktan kurtulamayacağını sandığı

arkadaşı Taceddin İbnü'l-Eslr için yazmış
olduğu

bir mersiye çıkmıştır. Babasının
ölümünden önce mersiye
yazdığı arkadaşı Taceddin'in de onun için
birer mersiyeleri vardır.
ve

hakkında
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IBN ABIDIN, Ahmed b. Abdülgani
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Ahmed b. Abdilgani
b. Ömered-Dımaşkı
(ö .

1307/1889)

Hanefi alimi.

din el-Abidln'den aldı. Amcası Muhammed Emin Abidin ve fakih Haşim et-Tacl'den fıkıh ve hadis okudu . Amcaıadesi
Muhammed Alaeddin ile birlikte uzun süre Said el-Halebl'nin derslerine katıldı, ayrıca çevresindeki ilim adamlarından faydalanmaya çalıştı. Devrin meşhur alimlerinden Ebu Bekir el- Kilall ve Muhammed el-Hattl'den çeşitli İslami ilimiere
dair eserler okudu. katıldığı ilim halkalarında zekasıyla dikkat çekti.
Bir taraftan klasik İslami ilimleri tahsil
ederken diğer taraftan tasawuf çevreleriyle irtibat kuran İbn Abidln, Nakşi bendl
şeyhi Muhammed el-Hani vasıtasıyla Nakşlliğe ve Halvetl şeyhi Muhammed Mehdi el-Mağribl vasıtasıyla Halvetiyye'ye intisap etti. Daha sonra Muhyiddin İbnü'l
Arabl'nin eserlerini okuyarak onun vahdet-i vücud anlayışına meyleden İbn Abidin, düşüncelerinin hulul ve ittihada yol
açtığını ileri sürerek İbnü'l-Arabl'ye ve
onun şahsında tasawufa karşı çıkan çevrelerle mücadele etti. Bu sırada tasawufun mahiyetine dair yazdığı bazı küçük
risalelerde özellikle İbnü'l-Arabl'nin tasawuf anlayışını övdü.
İbn Abidln. ilk olarak babasının imam
olduğu Verd Camii'nde hatip olarak görevlendirildi. onun ölümünden sonra da
caminin imamlığını yürüttü. Bu esnada
çeşitli bölgelerden gelen öğrencilere ders
vermeye başladı. Kaynaklarda belirtildiğine göre zaruret olmadıkça dışarı çıkma
yan ve vaktin i eğitim öğretim e ayıran İbn
Abidln, geniş ilmi birikiminden başka
özellikle dengeli bir dini hayat yaşadığı
için kısa zamanda tanındı ve bilhassa fık
hl konulardaki derinliğiyle dikkat çekti.
Vadilacem ve Bellan gibi bazı küçük beldelerde müftülük görevinde bulunduktan
sonra sekiz yıl kadar Şam müftüsü Mahmud Hamza'nın yanında fetva emini olarak çalıştı. Son olarak temyiz meclisi üyeliğine getirildi. 26 Reblül?hir 1307'de ( 19
Aral ık 1889) Şam'da vefat etti ve Babüssagir'de amcası Muhammed Emin İbn Abidin'in mezarının yakınında defnedildi.
Eserleri. İbn Abidin'in akaid. hadis. fı
tasawuf gibi konularda yirmiyi aşkın
çalışması olup bunların başlıcaları şunlar
dır: el-Hibô.tü'l-ilfıhiyye bi'l- 'aJ<ideti'lİslfımiyye (Şam müftüsü Mahmud Hamkıh,

za' nın el-'A~idetü 'l-islamiyye'si n e yazdı
_j

ğı şerhtir); el-'AJ<ii'idü '1-J<albiyye (it i ka-

Yetiştirdiği alimlerıe meşhur olan İbn Abidin ailesine mensuptur. Gramer, mantık
ve edebiyat alanındaki ilk bilgileri Alaed-

di konuları kelam ve tasavvuf yönünden
ele alan bir eserdir); Risô.le ii mesô.'ili'l'aJ<ii'id (genel akaid konuları yanında özellikle kader ve kaza meselesine geniş yer
verdiği bir çalışmas ıdır) ; Risô.le fi'l-ke-

L

1238 (1823) yılında

Şam'da doğdu.
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