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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; Şeri]. u 'İ1mi]].ô.1 (Şam müftülerinden Emin el-Cü ndi'nin ilmihali üzerine yazılan şerhtir); Ta]].rirü'1-a]fvô.1 fi'tte{J.alluş min ma]].?-lireti'1 et'ô.1; Mir'ô.tü's-süllô.k 1i-mübtegi's-sivô.k; Süllemü '1 -vüşı111i'1-fe1ô.]]. ve'1-{J.ayri'1-mübin bi-ihdô.'i şe vô.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-Seyyide Zeyneb; Neşrü'd-dürer 'a1ô. Mev1idi İbn lfacer ( İbn Hacerel-Heyteml'nin
Mul]taşarü 'n-n{meti '1-kübra 'ale '1-' alem
bi-mevlidi seyyidi ueledi Adem adlı eserinin şerhidir); Tenbihu ~evi'1-İrş ô.d ii
nefyi'1-]].u]{i1 ve'1-itti]].ô.d; ed-Dürrü'1ec1ô. 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 konularında küçük bazı risaleleri de vardır. Tamamı yazma halinde olan eserlerinin nüshaları Şam Zahiriyye ve AI-i Abidin kütüphanelerinde bulunmaktadır (M. AbdüllatlfSalih el-FerfGr, s. 15-16).
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Muhammed Emin b. Ömer
b. Abdilaz!z el-Hüseyn! ed-Dımaşkı
(ö. 1252/1836)

L

Son dönem Hanefi fakihlerinin
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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Akkad

vasıtasıyla

Kadiriyye,

Şeyh

Halid
tarikatına intisap eden İbn Abidin ayrıca Salih el-Füllant. Muhammed el-Emir el-Mıs
rl. Hibetullah el-Ba'l"i, Abdülkadir b. İsmail
en-Nablusi ve İbrahim b. İsmail en-Nablusl'den ders aldı (hocalarından aldığı bazı
idizetler için b k. Muhammed Mu tl' el-Hafız-Nizar Abaza, ı, 408, 417-418, 427-429) .
Yetiştirdiği talebeler arasında oğlu İbn
Abidinzade Alaeddin Muhammed, Abdülgani b. Talib el-Meydani, Muhammed b. Hasan el-Baytar, Ahmed İslam
bali, Abdülkadir el-Halasl, Ali el-Muradl,
Abdülhalim Molla, Muhammed Cablzade ve Muhammed el-Halvanl gibi alimler sayılabilir. Şeyhülislam Arif Hikmet
Bey ve müfessir Şehabeddin Mahmud
el-Alfısl de kendisinden icazet almışlar
el-Bağdadl vasıtasıyla Nakşibendiyye

dır.

Muhammed Emin ibn Abidin"e hacası Said ei-Halebi'nin
verdiği ica zet (M. Muti' ei-Hiıfız - Nizar Abiıza, 1, 427)

lakabıyla tanınan beşinci dedesi Muhammed Selahaddin'e nisbetle İbn Abidin diye anılmıştır. İbn Abidin Şam'da Muhammed Said el-Hamevi'den kıraat dersi aldı
ve kıraate dair bazı temel metinleri ezberledi. Bu hacasından ayrıca sarf, nahiv
ve Şafii fıkhı okudu ; Şafii fıkhına dair ezZübed'i ve diğer bazı eserleri ezberledi.
Daha sonra Muhammed Şakir es-Salimi
el-Akkad'dan akli ilimleri tahsil edip hadis ve tefsir dersleri alan İbn Abidin Hanefi mezhebine geçerek bu h acasından
e1-Ba]].rü'r-rô.'i]f, e1-Hidô.ye ve diğer bazı eserleri okudu. Haskefi'nin ed-Dürrü'1mu{J.tô.r'ını okurken hocasının vefatı üzerine ( 1222/1807) eserin kalan kısmını hocasının talebesi Muhammed Said el-Halebi'nin yanında tamamladı. Akkad onu
kendi hocalarının derslerine de götürmüş
ve Muhammed el-Küzberi. Ahmed el-Attar, Muhammed Necib el-Kalai ve Muhammed AbdürresGI el-Hindi gibi hocalarından ona icazet almıştır. İbn Abidln.
daha on yedi yaşında iken e1-Kılfi fi'1'anl.z ve'1-]favô.ii adlı eseri şerhetti. Hocası 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 isnadların a dair e1-'U]füdü'11e'ô.1i fi'1-esô.nidi'l-'avô.1i adlı bir fehrese kaleme ald ı.

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

Eserleri. 1. Reddü'1-mu]].tô.r 'a1e'dDürri'1-mu{J.tô.r. Timurtaşi'nin (ö . 1004/
1596) Hanefi fıkhına dair Tenvirü '1-ebşô.r adlı eserine Alaeddin ei-Haskefi'nin
ed-Dürrü'1-mu{J.tô.r adıyla yaptığ ı 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 tenkit edilen görüşlere işaret etmiş. hükümlerin delillerini incelemiş, daha önce açık
lığa kavuşturulamayan bazı meseleleri
çözmeye çalışmıştır. Bu arada başvurdu
.ğu eserlerdeki yanlışları da düzeltmiştir.
Eserin telifinde hemen bütün Hanefi kaynaklarından faydalanan İbn Abidin diğer
mezheplerin temel kaynaklarına da müracaat 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, Kahire 1386, son iki cilt oğlunun tekmilesidir; nşr. Adil Ahmed AbdülmevcGd - Ali
Muhammed Muavviz, !-XIV, Beyrut 14151418/1994-1998, XI-XII. ciltler İbn Abidinzade'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 Savaş; XI-XII, M. Savaş; Xlii-XV, Mazhar Taş-

İBN
kesenlioğlu; XVI-XVII , M. Taşkesenlioğ
ra'* Yine Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin
lu- Hüseyin Kayapınar). Harndi Döndüren
fıkha dair Kenzü'd-de~a'i~ adlı eserine
tarafından hazırlanan fihrist ve terimler
Zeynüddin İbn Nüceym'in el~BaJ:ırü'r
sözlüğü ile Ahmet Özel ve Yahya Semiz'in
ra'i~ adıyla yazdığı şerhin haşiyesi olup bu
şerhin kenarında basılmıştır (I-VIII, Kaçalışması da (aş. bk.) bu tercümeye ek
hi re I 3 I I; I-IX, nşr. Zekeriyya Umayrat,
bir cilthalinde yayımlanmıştır (istanbul
ı 988). İbn Abidln, "Kitabü'ş-Şehadat"ın
Beyrut I4I 8/ı997). S. Nüzhetü'n-neva?-ir 'ale'l-Eşbi'ıh ve'n-ne:{.a'ir. Zeynüddin
sonundaki "Mesailü Şetta"dan "Kitabü'lİbn Nüceym'in el-Eşbah ve 'n-ne:{. a'ir'iicare"nin başına kadar olan bölümü (şe
nin haşiyesi olan eser, İbn Abidin'in talehadat, vekalet, da'va, ikrar, sulh, mudarebesi Muhammed b. Hasanel-Baytar tarabe, !da, ari ye ve hibe kitapları) temize çekfından hocasının kitap üzerindeki notlameye fırsat bulamadan vefat ettiği için
rının derlenmesiyle meydana getirilmiş
eserin basımı sırasında bu bölüm oğlu
tir. Kitap Muhammed Mutl el-Hafız taratarafından temize çekilm iştir. İbn Abidlnfından el-Eşbi'ıh ve'n-nqa'ir ile birlikte
zade, Ahmed Cevdet Paşa'nın ısrarı üzeneşredilmiştir (Dımaşk I403/1983, 1406).
rine bu bölümü tamamlamak amacıyla
6. Mecmu'atü resa'ili İbn 'Abi din. MüKurretü 'uyuni'l-a{ıyar li-tekmileti Redellifin çeşitli konularla ilgili otuz iki risaledi'l-muJ:ıtar adıyla bir tekmile (Bulak
sini ihtiva etmektedir (HI. istanbul I 325).
I299, I326; Kahire I307, 1321, I386/1966;
Bu risaleler ayrı ayrı olarak 1301 ve 1302
istanbul I 293), Abdülkadir b. Mustafa eryıllarında Dımaşk'ta yayımlandığı gibi
Rafi'i de esere TaJ:ırirü'l-mu{ıtar li-Red(Serkls, 1, I 5 ı- I 54) 'U~udü resmi'I-mütti
di'l-muJ:ıti'ır ( Ta/<:riratü 'r-Rafi'i, Kah i re
(istanbul I 287, müellifin şerh i yle birlikte)
ı 323) adlı bir ta'likat yazmıştır. Ahmed
ve el-Peva 'idü '1- 'acibe ii i'rabi'l-keliMehdi el-Hıdr. modern hukuk sistematiği
mati'l-garibe (Mekke ı 30 ı; nşr. Hat im Sani de göz önüne alıp Reddü'l-muJ:ıtar' ın
lih ed-Damin, Beyrut 141 0/1990) adlı risabir konu fihristi ni yapmış (Fihrisü İbn 'Abilelerin
başka baskıları da yapılmıştı r. 7.
din, baskı yeri yok, I 962), Ahmet Özel ile
'U]fudü '1-le'ali fi'l-esanidi'l-'avali. HoYahya Semiz, Reddü'l-muJ:ıti'ır yanında
c ası Muhammed Şakir'in isnadlarına ve
müellifin el- 'U~udü'd-dürriyye ve Mecicazet a l dığ ı hocalarının biyografilerine
mu'atü'r-resa'il'ini esas alarak İbn Abidairdir (istanbul I 287; Dımaşk I 302).
din'in Kaynaklan adıyla bir mezuniyet
İbn Abidin'in diğer eserleri şunlardır :
tezi hazırlamış lardır (I 977, Atatürk Ünilfaşiyetü'l-Beyzavi, lfaşiyetü'l-Mutav
versitesi islami ilimler Fakültesi). Ayrıca
vel, lfaşiyetü'l-Mülte~a, lfaşiyetü'n
Küveyt Evkaf Bakanlığı Reddü'l-muJ:ı
Nehri'l-ta'i~, ŞerJ:ıu Nüzheti'l-J:ıisab,
ti'ır'ın Bulak 1272 baskısından hareketle
Zeylü Silki'd-dürer, ŞerJ:ıu'l-Kafi fi'lbir konu indeksi yayımiarnıştır (Fihrisü
'aruz ve'l-]favafi, Na:{.mü Kenzi'd-delfiişiyeti İbn 'Abidfn, Küveyt I 406/1986).
~a'i]f, FetJ:ıu rabbi'l-erbab 'alô LübZ. el- 'U~Qdü'd-dürriyye fi ten~iJ:ıi'l-Fe
bi'l-elbi'ıb bi-şerJ:ıi Nübg;eti'l-i 'rab, edtava'l-lfamidiyye. Hamid b. Ali el-İma
Dürerü'l-muçliyye ii şerJ:ıi na:{.mi'l-Ebdi ed-Dımaşki'ye (ö. ı ı 7 III 757) ait eserin
J:ıuri'ş-şi'riyye, Ref'u'l-en:{.ar 'amma
yeniden düzenlenmiş şeklidir. İbn Abidln,
evredehü'l-lfalebi 'ale'd-Dürri'l-mu{ı
Ham id Efendi'nin Şam müftülüğü sırasın
ti'ır, Fetava (son dört eserin yazma nüsda verdiği fetvaları ihtiva eden bu eserin
haları için b k. el-Eşbah ve 'n-ne?a'ir 1nşr.
en güvenilir kitaplardan biri old u ğunu,
M. Mu tl' el-HafızJ, neşredenin girişi, s.
ancak tertibinin güzel olmaması. tekrar26)
ların bulunması ve çok bilinen meselelere de yer verilmesi gibi sebeplerle eseri _ Muhammed Abdüllatlf Salih el-FerfGr,
kısaltıp yeniden düzenlediğini belirtmekCamiatü'l-Ezher külliyyetü'ş -şe rla ve'ltedir. Serk'is ve Brockelmann'ın bu eseri
kanun'da İbn 'Abidin ve eşeruhu fi'lHamid b. Muhammed el-Konevı~ye (ö. 985/
fı]fh (I-lll, 1978) adıyla bir doktora çalış
ı 577) nisbet etmeleri (Mu'cem, 1, 739;
ması yapmışsa da eser henüz basılma
GAL Suppl., II, 644-645) doğru değildir.
mıştır. Tilman Nagel de İbn Abidin'in göel-'U~udü'd-dürriyye birkaç defa basıl
rüşlerinden hareketle. İslam modernizmıştır (I-II, Bul ak I 300; Kah i re ı 3 ı 0). 3.
minin temellerinin Sünni düşünce geleneNesematü'l-esJ:ıô.r. Ebü'l-Berekat en-Neğinde mevcut olduğunu bir makalesinde
sefi'nin (ö. 7 ı 0/13 ı O) fıkıh usulüne dair
ele almıştır ("Autochthone Wurzeln des
Menarü'l-envar adlı eserine Haskefi'nin
Islamisehen Modemismus Bemerkungen
İfaçlatü '1-envar adıyla yazdığı şerh in hazum Werk des Damaszeners Ibn 'Abidin
şiyesidir (istanbul I 300; Kah i re 1328, I 399/
(ı 784- ı836)", ZDMG, CXLVI/1, ı996, s. 92I 979) 4. MinJ:ıatü'l-{ıali~ 'ale'l-BaJ:ıri'rıı 1).
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maş!c, Dımaşk 1414/1994, s . 252-255; Ahmed
Faiz ei-Hımsi, "e l-'Uzama'ü'lleı;lne düfinü fı
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AHMETÖZEL

İBN ABiDINzADE
( o~fj ~~~ ı.)!f )

Alaüddin Muhammed b. Muhammed
Emin b. Ömer el-Hüseynl
ed-Dımaşki

(ö. 1306/1889)

Hanefi fakihi

İbn Abidin'in oğlu,

L

Mecelle Cemiyeti üyesi.

.J

3 Reblülahir 1244 ( 13 Ekim 1828) tarihinde Şam'da dünyaya geldi. Doğduğu ay
bizzat kendisi tarafından ve bazı kaynaklarda (~urretü 'uyuni'l-al].yar, VII, 13; M.
AbdüllatlfSalih el-FerfGr, s. 288) reblülahir
olarak belirtilmişse de bazı eserlerde reblülewel (eylül) diye kaydedilmektedir (M.
Cemll eş-Şatt'i,A'yanü Dımaş/<:, s. 327; Abdürrezzak el-Baytar, Ili, 1335). İbn Abidlnzade, sekiz yaşında iken kaybettiği babasının yanında öğrenimine başladı. Ayrıca

Şam uıemasından babasının

talebesi Muhammed Haşim et-Taci, Abdurrahman
el-Küzberl. Abdurrahman et-Tibl, Hasan
eş-Şattl, Hasan ei-Baytar, Hamid el-Att ar ve Said el-Halebl; Mısır ulemasından
Ezher şeyhi İbrahim el-BacGrl. Şeyh Muhammed İl'iş ve İbrahim es-Sekka; Hicaz
ulemasından Cemal el-Mirganl, Muhammed el-Kütübl, Mekke şam müftüsü Şeyh
Ahmed b. Zeynl Dahlan ve Medine'de mü-
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