
kesenlioğlu; XVI-XVII , M. Taşkesenlioğ
lu- Hüseyin Kayapınar). Harndi Döndüren 
tarafından hazırlanan fihrist ve terimler 
sözlüğü ile Ahmet Özel ve Yahya Semiz'in 
çalışması da (aş. bk.) bu tercümeye ek 
bir cilthalinde yayımlanmıştır (istanbul 
ı 988). İbn Abidln, "Kitabü'ş-Şehadat"ın 
sonundaki "Mesailü Şetta"dan "Kitabü'l
icare"nin başına kadar olan bölümü (şe
hadat, vekalet, da'va, ikrar, sulh, mudare
be, !da, ari ye ve hibe kitapları) temize çek
meye fırsat bulamadan vefat ettiği için 
eserin basımı sırasında bu bölüm oğlu 
tarafından temize çekilm iştir. İbn Abidln
zade, Ahmed Cevdet Paşa'nın ısrarı üze
rine bu bölümü tamamlamak amacıyla 
Kurretü 'uyuni'l-a{ıyar li-tekmileti Red
di'l-muJ:ıtar adıyla bir tekmile (Bulak 
I299, I326; Kahire I307, 1321, I386/1966; 
istanbul I 293), Abdülkadir b. Mustafa er
Rafi'i de esere TaJ:ırirü'l-mu{ıtar li-Red
di'l-muJ:ıti'ır ( Ta/<:riratü 'r-Rafi'i, Kah i re 
ı 323) adlı bir ta'likat yazmıştır. Ahmed 
Mehdi el-Hıdr. modern hukuk sistematiği

ni de göz önüne alıp Reddü'l-muJ:ıtar'ın 

bir konu fihristi ni yapmış ( Fihrisü İbn 'Abi
din, baskı yeri yok, I 962), Ahmet Özel ile 
Yahya Semiz, Reddü'l-muJ:ıti'ır yanında 

müellifin el-'U~udü'd-dürriyye ve Mec
mu'atü'r-resa'il'ini esas alarak İbn Abi
din'in Kaynaklan adıyla bir mezuniyet 
tezi hazırlamışlardır (I 977, Atatürk Üni
versitesi islami ilimler Fakültesi). Ayrıca 
Küveyt Evkaf Bakanlığı Reddü'l-muJ:ı
ti'ır'ın Bulak 1272 baskısından hareketle 
bir konu indeksi yayımiarnıştır (Fihrisü 
lfiişiyeti İbn 'Abidfn, Küveyt I 406/1986). 
Z. el-'U~Qdü'd-dürriyye fi ten~iJ:ıi'l-Fe
tava'l-lfamidiyye. Hamid b. Ali el-İma
di ed-Dımaşki'ye ( ö. ı ı 7 III 757) ait eserin 
yeniden düzenlenmiş şeklidir. İbn Abidln, 
Ham id Efendi'nin Şam müftülüğü sırasın
da verdiği fetvaları ihtiva eden bu eserin 
en güvenilir kitaplardan biri olduğunu, 
ancak tertibinin güzel olmaması. tekrar
ların bulunması ve çok bilinen meselele-
re de yer verilmesi gibi sebeplerle eseri _ 
kısaltıp yeniden düzenlediğini belirtmek
tedir. Serk'is ve Brockelmann'ın bu eseri 
Hamid b. Muhammed el-Konevı~ye ( ö. 985/ 
ı 577) nisbet etmeleri (Mu'cem, 1, 739; 
GAL Suppl., II, 644-645) doğru değildir. 

el-'U~udü'd-dürriyye birkaç defa basıl
mıştır (I-II, Bul ak I 300; Kah i re ı 3 ı 0). 3. 
Nesematü'l-esJ:ıô.r. Ebü'l-Berekat en-Ne
sefi'nin ( ö. 7 ı 0/13 ı O) fıkıh usulüne dair 
Menarü'l-envar adlı eserine Haskefi'nin 
İfaçlatü '1-envar adıyla yazdığı şerh in ha
şiyesidir (istanbul I 300; Kah i re 1328, I 399/ 
I 979) 4. MinJ:ıatü'l-{ıali~ 'ale'l-BaJ:ıri'r-

ra'* Yine Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin 
fıkha dair Kenzü'd-de~a'i~ adlı eserine 
Zeynüddin İbn Nüceym'in el~BaJ:ırü'r
ra'i~ adıyla yazdığı şerhin haşiyesi olup bu 
şerhin kenarında basılmıştır (I-VIII, Ka
hi re I 3 I I; I-IX, nşr. Zekeriyya Umayrat, 
Beyrut I4I 8/ı997). S. Nüzhetü'n-neva
?-ir 'ale'l-Eşbi'ıh ve'n-ne:{.a'ir. Zeynüddin 
İbn Nüceym'in el-Eşbah ve 'n-ne:{.a'ir'i
nin haşiyesi olan eser, İbn Abidin'in tale
besi Muhammed b. Hasanel-Baytar tara
fından hocasının kitap üzerindeki notla
rının derlenmesiyle meydana getirilmiş
tir. Kitap Muhammed Mutl el-Hafız tara
fından el-Eşbi'ıh ve'n-nqa'ir ile birlikte 
neşredilmiştir (Dımaşk I403/1983, 1406). 
6. Mecmu'atü resa'ili İbn 'Abi din. Mü
ellifin çeşitli konularla ilgili otuz iki risale
sini ihtiva etmektedir (HI. istanbul I 325). 
Bu risaleler ayrı ayrı olarak 1301 ve 1302 
yıllarında Dımaşk'ta yayımlandığı gibi 
(Serkls, 1, I 5 ı- I 54) 'U~udü resmi'I-mütti 
(istanbul I 287, müellifin şerh i yle birlikte) 
ve el-Peva 'idü '1- 'acibe ii i'rabi'l-keli
mati'l-garibe (Mekke ı 30 ı; nşr. Hat im Sa
lih ed-Damin, Beyrut 141 0/1990) adlı risa
lelerin başka baskıları da yapılmıştır. 7. 
'U]fudü '1-le'ali fi'l -esanidi'l-'avali. Ho
c ası Muhammed Şakir'in isnadlarına ve 
icazet aldığı hocalarının biyografilerine 
dairdir (istanbul I 287; Dımaşk I 302). 

İbn Abidin'in diğer eserleri şunlardır : 
lfaşiyetü'l-Beyzavi, lfaşiyetü'l-Mutav

vel, lfaşiyetü'l-Mülte~a, lfaşiyetü'n
Nehri'l-ta'i~, ŞerJ:ıu Nüzheti'l-J:ıisab, 
Zeylü Silki'd-dürer, ŞerJ:ıu'l-Kafi fi'l
'aruz ve'l-]favafi, Na:{.mü Kenzi'd-de
~a'i]f, FetJ:ıu rabbi'l-erbab 'alô Lüb
bi'l-elbi'ıb bi-şerJ:ıi Nübg;eti'l-i 'rab, ed
Dürerü'l-muçliyye ii şerJ:ıi na:{.mi'l-Eb
J:ıuri'ş-şi'riyye, Ref'u'l-en:{.ar 'amma 
evredehü'l-lfalebi 'ale'd-Dürri'l-mu{ı

ti'ır, Fetava (son dört eserin yazma nüs
haları için b k. el-Eşbah ve 'n-ne?a'ir 1 nşr. 

M. Mu tl' el-HafızJ, neşredenin girişi, s. 
26) 

Muhammed Abdüllatlf Salih el-FerfGr, 
Camiatü'l-Ezher külliyyetü'ş-şerla ve'l
kanun'da İbn 'Abidin ve eşeruhu fi'l
fı]fh (I-lll, 1978) adıyla bir doktora çalış
ması yapmışsa da eser henüz basılma
mıştır. Tilman Nagel de İbn Abidin'in gö
rüşlerinden hareketle. İslam moderniz
minin temellerinin Sünni düşünce gelene
ğinde mevcut olduğunu bir makalesinde 
ele almıştır ("Autochthone Wurzeln des 
Islamisehen Modemismus Bemerkungen 
zum Werk des Damaszeners Ibn 'Abidin 
(ı 784- ı836)", ZDMG, CXLVI/1, ı996, s. 92-
ıı 1). 
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maş!c, Dımaşk 1414/1994, s . 252-255; Ahmed 
Faiz ei-Hımsi, "el-'Uzama'ü'lleı;lne düfinü fı 
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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, 

Mecelle Cemiyeti üyesi. 
.J 

3 Reblülahir 1244 ( 13 Ekim 1828) tari
hinde Şam'da dünyaya geldi. Doğduğu ay 
bizzat kendisi tarafından ve bazı kaynak
larda (~urretü 'uyuni'l-al].yar, VII, 13; M. 
AbdüllatlfSalih el-FerfGr, s. 288) reblülahir 
olarak belirtilmişse de bazı eserlerde re
blülewel (eylül) diye kaydedilmektedir (M. 
Cem ll eş-Şatt'i,A'yanü Dımaş/<:, s. 327; Ab
dürrezzak el-Baytar, Ili, 1335). İbn Abidln
zade, sekiz yaşında iken kaybettiği baba
sının yanında öğrenimine başladı. Ayrıca 

Şam uıemasından babasının talebesi Mu
hammed Haşim et-Taci, Abdurrahman 
el-Küzberl. Abdurrahman et-Tibl, Hasan 
eş-Şattl, Hasan ei-Baytar, Hamid el-At
t ar ve Said el-Halebl; Mısır ulemasından 
Ezher şeyhi İbrahim el-BacGrl. Şeyh Mu
hammed İl'iş ve İbrahim es-Sekka; Hicaz 
ulemasından Cemal el-Mirganl, Muham
med el-Kütübl, Mekke şam müftüsü Şeyh 
Ahmed b. Zeynl Dahlan ve Medine'de mü-
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derrislerin reisi Yusuf el-Gazz'i'den ders 
okudu. Kütüb-i Sitte'yi Said el-Halebi'den 
okuyarak icilzet aldı. Şam'da Şeyh Mu
hammed Mehdi el-Mağribl ez-Zevavl va
sıtasıyla Halvetiyye tarikatına intisap etti. 
Müftü Emin Efendi el-Cündl zamanında 
fetva emini oldu ve onunla birlikte 1285 
(1868) yılında İstanbul'a gitti. İstanbul'
da Ahmed Cevdet Paşa ile tanıştı ve aynı 
yıl kurulan Mecelle Cemiyeti'ne üye seçil
di. Yaklaşık üç yıl bu görevde kalıp Me
celle'nin ilk beş kitabının hazırlanmasına 
katkıda bulunduktan sonra istifa ederek 
Şam'a döndü. Dördüncü dereceden Me
eldi nişanıyla taltif edilen İbn Abidlnza
de'ye İzmir payesinden maaş bağlandı. 
Kendisi İstanbul'dan ayrılışına sebep ola
rak memleket özlemini gösterirken (Kur
retü 'uyüni'l-al]yar, VII , 4) bazı müellifler, 
Mecelle'nin bölümlerinden kendi imza
sının da bulunduğu " Kitabü' l-Vedla"nın 

hükümsüz bırakılarak yeniden hazırlan
masının bu ayrılışa sebep olabileceğin i 

kaydetmektedir (Öztürk, s. 28). 1291'de 
(1874) Şam'daki el-Cem'iyyetü'l-hayriy
ye'ye başkan seçilen İbn Abidinzade 1292 
Şewalinde (Kasım 1875) Trablusşam kadı
lığına tayin edildi ve bu görevde iki buçuk 
yıl kaldı. Bu arada Edirne mevleviyeti pa
yesine yükseltildi (ı 877). 1300 (1883) yı

lında Suriye vilayeti Maarif Meclisi ikinci 
başkanlığına getirildi; bir yıl sonra da ken
disine Bursa payesi ve Harerneyn-İ şerl
feyn rütbesi verildi. 1304 Muharreminde 
(Ekim 1886) üçüncü dereceden Mecldl ni
şanıyla Mekke-i Mükerreme payesi tevcih 
edildi. 11 Şewal1306 ( 1 O Haziran 1889) 
tarihinde Şam'da vefat etti ve Babüssa
glr Kabristanı'nda babasının yanında def
nedildi. 

Eserleri. 1. Kurretü 'uyCmi'1-al.Jyar 1i
tekmileti Reddi'1-muf:ıtdr. Babasının 

Haskefi'ye ait ed-Dürrü '1-mul.Jtdr'a yaz
dığı Reddü'1-muf:ıtar adlı haşiyenin tek
milesidir. İbn Abidin eserinin bazı bölüm
lerini temize çekmeye fırsat bulamadan 
vefat etmiş. eser Bulak'ta (ı 272/1856) ba
sılacağı zaman oğlu bu müsveddeyi her
hangi bir ilave yapmadan temize çekmiş

tir. İbn Abidinzade bu bölümleri tamam
lamayı arzu etmişse de buna imkan bu
lamamış. ancak İstanbul dönüşü Ahmed 
Cevdet Paşa'nın isteği üzerine tekmileyi 
kaleme almıştır. Babasının temize çeke
mediği "Kitabü'ş-Şehadat"ın sonundaki 
"Mesailü Şetta"dan " Kitabü'I - İcare"nin 
başına kadar olan bölümü (şehadat, veka
let, da'va, ikrar, sulh, mudarebe, !da, ari
ye ve hibe kitapları) kapsayan eser birçok 
defa basılmıştır (I-ll, istanbul ı 293; Bu-
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!ak 1299; Kahire 1290, 1293, 1307, !321 , 
!326, 1327, !386/1966) Z.Mi'racü'1-fe
ldf:ı. Şürünbülall'nin ibadetlere dair Nı1-
rü'1-1zaJ:ı adlı eserinin şerhi olup müellif 
nüshası Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bu
lunmaktadır (Fıkhü ' l-Hanefl, nr. 6667) . 3. 
e1-Hediyyetü'1-'A1a'iyye (Dımaşk !299). 
İlk mektep ta! e beleri için kaleme alınmış 
bir ilmihal olup M. Selim Bilge tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir ( el-Hediyyetü 'l-Ala
iyye Tercemesi, istanbul 1987). 4. Minne
tü'1-celi11i-beyani is]fatı ma 'a1e'~-~im
meti min keşir ve ]falfl. 5. İgaşetü'1-
'ari 1i-zelleti'1-]fiir1. 6. Müşirü '1-hime
mi'1-ebiyye ila ma edl.Ja1ethü '1-'avam 
fi'1-1ugati'1-'Arabiyye (son üç eserden 
ilk ikisinin matbu, diğerinin yazma oldu
ğu kaydedilmektedir, M. Abdüllatlf Salih 
el-FerfOr, s. 289). 
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1408/1987, s. 288-289; Ahmet Özel , Hanefi Fı
kıh Alim/eri, Ankara 1990, s. 147; Abdürrezzak 
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İBN ACİBE 

ı 

( ~ı,J-! f) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Mehdiel-Haseni eş-Şazeli 

(ö. 1224/1809) 

Faslı alim, müfess ir, 

L 
Şiizeli -D erkavi şey hi. 

_j 

1161'de (1748) Tanca ile Tıtvan arasın
da bulunan Hamls köyünde doğdu. Ailesi 
bu bölgenin şeriflerindendir. e1-Fehrese 
adlı otobiyografik eserinde Hz. Hasan so
yundan geldiğini söyleyen ve şeceresini 
kaydeden İbn Adbe öğrenimine Hamls'te 
başladı. Kasrülkeblr'de Muhammed es-

Sus! es-Sim la!!' den bir süre ders aldıktan 

sonra Tıtvan 'a gitti. Buradaki alimlerden 
fıkıh, kelam, tefsir ve edebiyat dersleri 
aldı. Muhammed el-Cenevl Tıtvan'a ge
lince onun derslerine devam ederek fıkıh 
ve hadis bilgisini ilerlett i. Tasawufla da 
onun aracılığıyla tanıştı ( el-Fehrese, s. 
29-32) Cenevl'nin vefatından sonra 1200 
(1786) yılında Fas'a gitti. Muhammed et
Tavüdl İbn Sude'nin derslerini takip edip 
icazet aldı. Fas'taki diğer alimlerden de 
faydalanan İbn Aclbe daha sonra Tıtvan'a 
dönerek dini ilimleri akutmaya başladı . 

1209'da (1794) Derkavl -Şazell şeyh i Sldl 
Muhammedel-Buzldl ile tanıştı. Daha ön
ce Muhammed Cenevl'nin etkisiyle tasav
vufa ilgi d uyarak Kuzey Afrikalı Şazell şey
hi İbn Ataullah el-İskenderl'nin e1-l:fike
mü '1- 'Ata'iyye'sini okudu. Buzldl'ye int i
sap edip seyrü sülükünü tamamladıktan 
sonra kurduğu zaviyede irşad faaliyet
lerine başladı. Bir ara bid'atçılıkla suçla
narak müridleriyle birlikte hapsedilmesi 
mensuplarının daha da artmasına sebep 
oldu. Bölgede kurduğu zaviyelerin sayısı
nı arttırarak bir yandan irşad f aaliyetini 
yaygınlaştı rırken bir yandan da tasawufa 
dair eserler kaleme aldı. 7 Şewal 1224'te 
( 15 Kasım 1809) Tıtvan yakınındaki Gama
re'de vebadan öldü. Mezarı Derkaviyye 
mensupları tarafından her yı l 14 Eylül'de 
ziyaret edilmekte ve anma törenleri ya
pılmaktadır. 

Derkaviyye'nin plri Mevlay el-Arabl ed
Derkavl'ye (ö. ı 23911823) büyük bir saygı 
duyan İbn Aclbe eserler inde genellikle 
onun fikirlerini nakletmişti r. Tarikata in
tisap etmeden önce din! ilimler sahasın
daki bilgisini derinleştirmesi yanında t a
sawufi hayata gi rdikten sonra da dinin 
zahiri hükümlerine bağlı kalmaya önem 
vermiş, eserlerinde batın ilmi olan tasav
vurun hakikatine zahir ilimleriyle ulaşıla
cağını vurgulamıştır. Ona göre ilmin mey
vesi ameldir. Arnelin neticesi hal, halinki 
zevk, zevkinki şürbdür; şürbü sekr, sekri 
de sahv takip eder. Sahvdan sonra kemal 
ve vuslata ulaşılır. Hadiste geçen İs lam. 
iman ve ihsan kavramları (Buhar!, "İman" , 

37, "Tefslr" , 31/2;Müslim,"İman", !)sıra
sıyla şeriat , tarikat ve hakikate tekabül 
etmektedir. İbn Aclbe eserlerinde Kuşey
rl, Gazzall ve Şehabeddin es-Sühreverdl 
gibi mutasawıfların kitaplarından alıntı
lar yapmakla beraber daha çok vahdet-i 
vücud üzerinde durmuştur. 

Eserleri. e1-Fehrese adlı eserinde otuz 
sekiz kitabının adını zikreden (s . 38-40) 
İbn Adbe'nin bu listede yer almayan baş
ka eserleri de vardır. Basılan eserleri ş un-


