
ler bu eserden geniş şekilde istifade et
mişlerdir. 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 te
r essüli 'Abdirraf:ıim (el-~açli el-Fazı /) . 
İbn Abdüzzahir'in inşa sanatında takip 
ettiği ekolün kurucusu Kadi el-Fazı! Ab
dürrahlm b. Ali el-Beysani'nin edebi sa
natlara yoğun şekilde yer verdiği inşa 
usulü ile edebi mektuplarından örnekle
rin 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 ha
berleşmelerinde önemli bir yeri olan pos
ta güvercinleri hakkında da bir çalışma 
yapmış. ancak Temô.'imü'l-J;amô.'im adı
nı taşıyan eseri günümüze ulaşmamıştır. 
Fakat Kalkaşendl ve Makrizi gibi tarihçi
lerin posta güvercinleri konusunda on
dan faydalandıkları bilinmektedir. Kay
naklar İbn Abdüzzahir'in en-NücCimü'd
dürriyye fi'ş-şu'arô.'i'l-Mışriyye, Tal;ar
ri'ş-şavfıb fi-teh~ibi'l-kitfıb, Mu]]taşa

ru Sireti 'l-Me'mun el-Batfı'il;i ve Ma
J<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 . Med
rese tahsilini burada tamamladıktan son
ra I. B aybars zamanında babasının baş
kanlığındaki Divan-ı İnşa'da katipliğe baş
ladı. Kısa sürede zekası. dirayeti ve gay
retiyle dikkat çekerek Sultan Kalavun ta
rafından. bazı tarihçilere göre İslam dev
letlerinde ilk defa ihdas edilen katibü's
sır kadrosu na tayin edildi. Onun İslam dö
neminin ilk sı r katibi olduğundan emin 
olan İbn Tağrlberdl'ye göre aynı dairede 
çalışan babası ilim ve inşa ile meşgulken 
Fethuddin siyasi ve idari işlerde öne geç
ti; hatta Kalavun ona vezirinden daha faz
la değer veriyordu. Görevini el-Melikü'l
Eşref Halil b. Kalavun zamanında da sür
düren Fethuddin aynı şekilde bu hüküm
darında büyük güvenini kazanmış. yakın 
adamları arasına girmişti. Fethuddin sul
tanla birlikte gittiği Dımaşk'ta 691 (1292) 
yılında öldü ve orada Sefhü Kasiyun'a def
nedildi. Babası gibi şair ve edip olan Fet
huddin, bazı tarihçilere göre inşa sanatın
da ondan da ileride idi; bir günde emir 
ve naiblere seksen m ers um yazdığı riva
yet edilmiştir. Sultan Kalavun'un Humus'-

ta Moğollar'a karşı kazandığı zafer için 
kaleme aldığı kasidesi meşhurdur. Öldü
ğü zaman evrakı arasından, yakalandığı 
hastalıktan kurtulamayacağını sandığı 

arkadaşı Taceddin İbnü'l-Eslr için yazmış 
olduğu bir mersiye çıkmıştır. Babasının 
ve hakkında ölümünden önce mersiye 
yazdığı arkadaşı Taceddin'in de onun için 
birer mersiyeleri vardır. 
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Ahmed b. Abdilgani 
b. Ömered-Dımaşkı 

(ö . 1307 /1889) 

Hanefi alimi. 
_j 

1238 (1823) yılında Şam'da doğdu. Ye
tiştirdiği alimlerıe meşhur olan İbn Abi
din ailesine mensuptur. Gramer, mantık 
ve edebiyat alanındaki ilk bilgileri Alaed-

İBN ABİDTN, Ahmed b. AbdülganT 

din el-Abidln'den aldı. Amcası Muham
med Emin Abidin ve fakih Haşim et-Ta
cl'den fıkıh ve hadis okudu. Amcaıadesi 
Muhammed Alaeddin ile birlikte uzun sü
re Said el-Halebl'nin derslerine katıldı, ay
rıca çevresindeki ilim adamlarından fay
dalanmaya çalıştı. Devrin meşhur alim
lerinden Ebu Bekir el-Kilall ve Muham
med el-Hattl'den çeşitli İslami ilimiere 
dair eserler okudu. katıldığı ilim halkala
rında zekasıyla dikkat çekti. 

Bir taraftan klasik İslami ilimleri tahsil 
ederken diğer taraftan tasawuf çevrele
riyle irtibat kuran İbn Abidln, Nakşibendl 
şeyhi Muhammed el-Hani vasıtasıyla Nak
şlliğe ve Halvetl şeyhi Muhammed Meh
di el-Mağribl vasıtasıyla Halvetiyye'ye in
tisap etti. Daha sonra Muhyiddin İbnü'l
Arabl'nin eserlerini okuyarak onun vah
det-i vücud anlayışına meyleden İbn Abi
din, düşüncelerinin hulul ve ittihada yol 
açtığını ileri sürerek İbnü'l-Arabl'ye ve 
onun şahsında tasawufa karşı çıkan çev
relerle mücadele etti. Bu sırada tasawu
fun mahiyetine dair yazdığı bazı küçük 
risalelerde özellikle İbnü'l-Arabl'nin ta
sawuf anlayışını övdü. 

İbn Abidln. ilk olarak babasının imam 
olduğu Verd Camii'nde hatip olarak gö
revlendirildi. onun ölümünden sonra da 
caminin imamlığını yürüttü. Bu esnada 
çeşitli bölgelerden gelen öğrencilere ders 
vermeye başladı. Kaynaklarda belirtildi
ğine 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 bel
delerde müftülük görevinde bulunduktan 
sonra sekiz yıl kadar Şam müftüsü Mah
mud Hamza'nın yanında fetva emini ola
rak çalıştı. Son olarak temyiz meclisi üye
liğine getirildi. 26 Reblül?hir 1307'de ( 19 
Aral ık 1889) Şam'da vefat etti ve Babüssa
gir'de amcası Muhammed Emin İbn Abi
din'in mezarının yakınında defnedildi. 

Eserleri. İbn Abidin'in akaid. hadis. fı
kıh, tasawuf gibi konularda yirmiyi aşkın 
çalışması olup bunların başlıcaları şunlar
dır: el-Hibô.tü'l-ilfıhiyye bi'l- 'aJ<ideti'l
İslfımiyye (Şam müftüsü Mahmud Ham
za' nın el-'A~idetü 'l-islamiyye'si ne yazdı

ğı şerhtir); el-'AJ<ii'idü '1-J<albiyye (it i ka
di konuları kelam ve tasavvuf yönünden 
ele alan bir eserdir); Risô.le ii mesô.'ili'l
'aJ<ii'id (genel akaid konuları yanında özel
likle kader ve kaza meselesine geniş yer 
verdiği bir çalışmas ıdır) ; Risô.le fi'l-ke-
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bô.'ir; Şer]].u ]].adişi "i]].fa?-illô.he ya]].
fa?-ke "; Risô.1e fi'1-]].adiş "es-sa'idü 
Sa'id ii batni ümmih "; Ref'u '1-iltibô.s 
'an bugyeti'n-nô.s ii a]].kami't-tahô.re 
ve'1-encô.s; Şer i]. u 'İ1mi]].ô.1 (Şam müftü
lerinden Emin el-Cü ndi'nin ilmihali üze
rine yazılan şerhtir); Ta]].rirü'1-a]fvô.1 fi't
te{J.alluş min ma]].?-lireti'1 et'ô.1; Mir'ô.
tü's-süllô.k 1i-mübtegi's-sivô.k; Sülle
mü '1-vüşı111i'1-fe1ô.]]. ve'1-{J.ayri'1-mü
bin bi-ihdô.'i şevô.bi'1-a'mô.11i'n-nebi 

ve'1-mü'minin; Tebşıratü's-sô.likin bi
]].üsni'1-edeb ii zivô.ci'n-nebi es-Sey
yide Zeyneb; Neşrü'd-dürer 'a1ô. Mev-
1idi İbn lfacer ( İbn Hacerel-Heyteml'nin 
Mul]taşarü 'n-n{meti '1-kübra 'ale '1-' alem 
bi-mevlidi seyyidi ueledi Adem adlı ese
rinin şerhidir); Tenbihu ~evi'1-İrşô.d ii 
nefyi'1-]].u]{i1 ve'1-itti]].ô.d; ed-Dürrü'1-
ec1ô. bi-şer]].i'd-devri'1-a'1ô.. Son iki eser, 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl'ye nisbet edilen 
hulGI ve ittihad anlayı şını reddedip onu 
savunmak amacıyla yazılmıştır. Müellifin 
bunlardan başka daha çok tasavvuf konu
larında küçük bazı risaleleri de vardır. Ta
mamı yazma halinde olan eserlerinin nüs
haları Şam Zahiriyye ve AI-i Abidin kütüp
hanelerinde bulunmaktadır (M. Abdülla
tlfSalih el-FerfGr, s. 15-16). 
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Muhammed Emin b. Ömer 
b. Abdilaz!z el-Hüseyn! ed-Dımaşkı 

(ö. 1252/1836) 

Son dönem Hanefi fakihlerinin 

L 
önde gelenlerinden. 

_j 

1198 (1784) yılında Şam'da doğdu. Hz. 
Hüseyin'in soyundan olup babaannesi 
Iju1ô.şatü'1-eşer müellifi Muhibbl'nin kı
zıdır. Zühd ve takYasından dolayı Abidin 
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Muhammed Emin ibn Abidin"e hacası Said ei-Halebi'nin 

verdiği i ca zet (M. Muti' ei-Hiıfız - Nizar Abiıza, 1, 427) 

lakabıyla tanınan beşinci dedesi Muham
med Selahaddin'e nisbetle İbn Abidin di
ye anılmıştır. İbn Abidin Şam'da Muham
med Said el-Hamevi'den kıraat dersi aldı 
ve kıraate dair bazı temel metinleri ez
berledi. Bu hacasından ayrıca sarf, nahiv 
ve Şafii fıkhı okudu; Şafii fıkhına dair ez
Zübed'i ve diğer bazı eserleri ezberledi. 
Daha sonra Muhammed Şakir es-Salimi 
el-Akkad'dan akli ilimleri tahsil edip ha
dis ve tefsir dersleri alan İbn Abidin Ha
nefi mezhebine geçerek bu hacasından 
e1-Ba]].rü'r-rô.'i]f, e1-Hidô.ye ve diğer ba
zı eserleri okudu. Haskefi'nin ed-Dürrü'1-
mu{J.tô.r'ını okurken hocasının vefatı üze
rine ( 1222/1807) eserin kalan kısmını ho
casının talebesi Muhammed Said el-Ha
lebi'nin yanında tamamladı. Akkad onu 
kendi hocalarının derslerine de götürmüş 
ve Muhammed el-Küzberi. Ahmed el-At
tar, Muhammed Necib el-Kalai ve Mu
hammed AbdürresGI el-Hindi gibi hoca
larından ona icazet almıştır. İbn Abidln. 
daha on yedi yaşında iken e1-Kılfi fi'1-
'anl.z ve'1-]favô.ii adlı eseri şerhetti. Ho
cası Akkad'ın sağlığında Nesemô.tü'1-es
]].ô.r, Fet]].u rabbi'1-erbô.b, Ret'u'1-işti

bô.h 'an 'ibô.reti'1-Eşbô.h adlı eserleriyle 
Akkad'ın isnadlarına dair e1-'U]füdü'1-
1e'ô.1i fi'1-esô.nidi'l- 'avô.1i adlı bir fehre
se kaleme aldı. 

Akkad vasıtasıyla Kadiriyye, Şeyh Halid 
el-Bağdadl vasıtasıyla Nakşibendiyye ta
rikatına intisap eden İbn Abidin ayrıca Sa
lih el-Füllant. Muhammed el-Emir el-Mıs
rl. Hibetullah el-Ba'l"i, Abdülkadir b. İsmail 
en-Nablusi ve İbrahim b. İsmail en-Nablu
sl'den ders aldı ( hocalarından aldığı bazı 
idizetler için b k. Muhammed Mu tl' el-Ha
fız-Nizar Abaza, ı, 408, 417-418, 427-429) . 

Yetiştirdiği talebeler arasında oğlu İbn 
Abidinzade Alaeddin Muhammed, Ab
dülgani b. Talib el-Meydani, Muham
med b. Hasan el-Baytar, Ahmed İslam
bali, Abdülkadir el-Halasl, Ali el-Muradl, 
Abdülhalim Molla, Muhammed Cablza
de ve Muhammed el-Halvanl gibi alim
ler sayılabilir. Şeyhülislam Arif Hikmet 
Bey ve müfessir Şehabeddin Mahmud 
el-Alfısl de kendisinden icazet almışlar
dır. 

İ bn Abidin 1235 ( 1820) yılında hacca 
gitti. Müftü Hasan el-Muradl zamanında 
fetva eminliği görevinde bulundu. 21 Re
biülahir 1252 (5 Ağustos 1836) tarihinde 
Şam'da vefat etti ve Babüssagir Kabris
tanı'na defnedildi. Vefat tarihinin 1258 
(1842) olarak gösterilmesi (EJ2 1 ing. ı. lll, 

695) doğru değildir. 

Eserleri. 1. Reddü'1-mu]].tô.r 'a1e'd
Dürri'1-mu{J.tô.r. Timurtaşi'nin ( ö . 1004/ 

1596) Hanefi fıkhına dair Tenvirü '1-eb
şô.r adlı eserine Alaeddin ei-Haskefi'nin 
ed-Dürrü'1-mu{J.tô.r adıyla yaptığı şerhin 

haşiyesidir. İbn Abidin, bir şerh olmasına 
rağmen oldukça veciz bir üslupla kaleme 
alınan ed-Dürrü'1-muJ;tô.r'ın ibarelerini 
açıklarken sahih. mutemet, zayıf ve ten
kit edilen görüşlere işaret etmiş. hüküm
lerin delillerini incelemiş, daha önce açık
lığa kavuşturulamayan bazı meseleleri 
çözmeye çalışmıştır. Bu arada başvurdu
. ğu eserlerdeki yanlışları da düzeltmiştir. 
Eserin telifinde hemen bütün Hanefi kay
naklarından faydalanan İbn Abidin diğer 
mezheplerin temel kaynaklarına da mü
racaat etmiştir. Çeşitli baskıları yapılan 
Reddü'1-mu]].tô.r (1-V, Bulak 1272, 1286, 

1299; Hindistan 1288; istanbul 1291, 1307; 

Kahire 1263,1307,1317, 1323; ı-vııı, Ka
hire 1386, son iki cilt oğlunun tekmilesi
dir; nşr. Adil Ahmed AbdülmevcGd - Ali 
Muhammed Muavviz, !-XIV, Beyrut 1415-

1418/1994-1998, XI-XII. ciltler İbn Abidin
zade'nin tekmilesi, Xlll-XIV. ciltler Rafil'
nin ta'likatıdır) Türkçe'ye de çevrilmiştir 
(!-XVII, istanbul 1982-1988; 1-IX, Ahmet 
Davudoğlu; X, A. Davudoğlu-Mehmet Sa
vaş; XI-XII, M. Savaş; Xlii-XV, Mazhar Taş-


