İBN

ABiDINZADE

derrislerin reisi Yusuf el-Gazz'i'den ders
okudu. Kütüb-i Sitte'yi Said el-Halebi'den
okuyarak icilzet aldı. Şam'da Şeyh Muhammed Mehdi el-Mağribl ez-Zevavl vasıtasıyla Halvetiyye tari katına 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 seçildi. Yaklaşık üç yıl bu görevde kalıp Me celle'nin ilk beş kitabının hazırlanmasına
katkıda bulunduktan sonra istifa ederek
Şam ' a döndü. Dördüncü dereceden Meeldi nişanıyla taltif edilen İbn Abidlnzade'ye İzmir payesinden maaş bağlandı.
Kendisi İstanbul'dan ayrılışına sebep olarak memleket özlemini gösterirken (Kurretü 'uyüni'l-al]yar, VII , 4) bazı müellifler,
Mecelle'nin bölümlerinden kendi imzasının da bulunduğu " Kitabü' l -Vedla"nın
hükümsüz bırakılarak yeniden hazırlan
masının bu ayrılışa sebep olabileceğin i
kaydetmektedir (Öztürk, s. 28). 129 1'de
(1874) Şam'daki el-Cem'iyyetü'l-hayriyye'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 payesine yükseltildi (ı 877). 1300 (1883) yı
lında Suriye vilayeti Maarif Meclisi ikinci
başkanlığına getirildi; bir yıl sonra da kendisine Bursa payesi ve Harerneyn-İ şerl
feyn rütbesi verildi. 1304 Muharreminde
(Ekim 1886) üçüncü dereceden Mecldl nişanıyla Mekke-i Mükerreme payesi tevcih
edildi. 11 Şewal1306 ( 1O Haziran 1889)
tarihinde Şam'da vefat etti ve Babüssaglr Kabristanı'nda babasının yanında defnedildi.
Eserleri. 1. Kurretü 'uyCmi'1-al.Jyar 1itekmileti Reddi'1 - muf:ıtdr. Babasının
Haskefi'ye ait ed-Dürrü '1-mul.Jtdr'a yazdığı Reddü'1-muf:ıtar adlı haşiyenin tekmilesidir. İbn Abidin eserinin bazı bölümlerini temize çekmeye fırsat bulamadan
vefat etmiş. eser Bulak'ta (ı 272/1856) basılacağı zaman oğlu bu müsveddeyi herhangi bir ilave yapmadan temize çekmiş
tir. İbn Abidinzade bu bölümleri tamamlamayı arzu etmişse de buna imkan bulamamış. ancak İstanbul dönüşü Ahmed
Cevdet Paşa ' nın isteği üzerine tekmileyi
kaleme almıştır. Babasının temize çekemediği " Kitabü'ş-Şehadat"ın sonundaki
"Mesailü Şetta"dan " Kitabü'I - İcare"nin
başına kadar olan bölümü (şehadat, vekalet, da'va, ikrar, sulh, mudarebe, !da, ariye 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-feldf:ı. Şürünbülall'nin ibadetlere dair Nı1rü'1-1zaJ:ı adlı eserinin şe r hi olup müellif
nüshası Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Fıkhü ' l-Hanefl, nr. 6667) . 3.
e1-Hediyyetü'1-'A1a'iyye (Dımaşk !299).
İlk mektep ta! ebeleri için kaleme alınmış
bir ilmihal olup M. Selim Bilge tarafından
Türkçe'ye çevrilmiştir (el-Hediyyetü 'l-Alaiyye Tercemesi, istanbul 1987). 4. Minnetü'1-celi11i-beyani is]fatı ma 'a1e'~-~im
meti min keşir ve ]falfl. 5. İgaşetü'1'ari 1i-zelleti'1-]fiir1. 6. Müşir ü '1-himemi'1-ebiyye ila ma edl.Ja1ethü '1-'avam
fi'1-1ugati'1-'Arabiyye (son üç eserden
ilk ikisinin matbu, diğerinin yazma olduğu kaydedilmektedir, M. Abdüllatlf Salih
el-FerfOr, s. 289).
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Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed
b. Mehdiel-Haseni eş-Şazeli
(ö. 1224/1809)
Faslı
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1161'de (1748) Tanca ile Tıtvan arasın
da bulunan Hamls köyünde doğdu. Ailesi
bu bölgenin şeriflerindendir. e1-Fehrese
adlı otobiyografik eserinde Hz. Hasan soyundan geldiğini söyleyen ve şeceresini
kaydeden İbn Adbe öğrenimine Hamls'te
başladı. Kasrülkeblr'de Muhammed es-

Sus! es-Sim la!!' den bir süre ders a ldıktan
sonr a Tıtvan ' a gitti. Buradaki alimlerden
fıkıh, kelam, tefsir ve edebiyat dersleri
aldı. Muhammed el-Cenevl Tıtvan ' a gelince 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 etTavüdl İbn Sude'nin derslerini takip edip
icazet aldı. Fas'taki diğer alimlerden de
faydalanan İbn Aclbe daha sonra Tıtvan'a
dönerek dini ilimleri akutmaya baş l adı .
1209'da (1794) Derkavl -Şazell şeyh i Sldl
Muhammedel-Buzldl ile tanıştı. Daha önce Muhammed Cenevl'nin etkisiyle tasavvufa ilgi d uyarak Kuzey Afrikalı Şazell şey
hi İbn Ataullah el-İsken derl'nin e1-l:fikemü '1- 'Ata'iyye'sini okudu. Buzldl'ye int isap edip seyrü sülükünü tamamladıktan
sonra kurduğu zaviyede irşad faaliyetlerine başladı. Bir ara bid ' atçılıkla suçlanarak müridleriyle birlikte hapsedilmesi
mensuplarının daha da artmasına sebep
oldu. Bölgede kurduğu zaviyelerin sayısı
nı arttırarak bir yandan irşad f aaliyetini
yaygın l aştı rırken bir yandan da tasawufa
dair eserler kaleme aldı. 7 Şewal 1224'te
( 15 Kasım 1809) Tıtvan yakı nındaki Gamare'de vebadan öldü. Mezarı Derkaviyye
mensupları tarafından her yı l 14 Eylül'de
ziyaret edilmekte ve anm a törenleri yapılmaktadır.

Derkaviyye'nin plri Mevlay el-Arabl edDerkavl'ye (ö. ı 23911823) büyük bir saygı
duyan İbn Aclbe eserlerinde genellikle
onun fikirlerini na kl etmişti r. Tarikata intisap etmeden önce din! ilimler sahasın
daki bilgisini derinleşti rm esi yanında t asawufi hayata gi r dikten sonra da dinin
zahiri hükümlerine bağlı kalmaya önem
vermiş, eserlerinde batın ilmi olan tasavvurun hakikatine zahir ilimleriyle ulaşıla
cağını vurgulamıştır. Ona göre ilmin meyvesi ameldir. Arnelin neticesi hal, halinki
zevk, zevkinki şürbdür; şürbü sekr, sekri
de sahv takip eder. Sahvdan sonra kemal
ve vuslata ulaşılır. Hadiste geçen İslam.
iman ve ihsan kavramları (Buhar!, "İman" ,
37, " Tefslr" , 31/2;Müslim,"İman", !)sıra 
sıyla şe r iat , tarikat ve hakikate tekabül
etmektedir. İbn Aclbe eserlerinde Kuşey
rl, Gazzall ve Şehabeddin es-Sühreverdl
gibi mutasawıfların kitapları n dan 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-
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!ardır:

1. el-Fehrese. Müellif bu eserde
ailesi . soyu , yet işme tarzı, öğrenimi ve
irşad faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
Eser ayrıca müellifin yaşadığ ı dönemdeki ilmi ve tasawufi hayat hakkında da bilgi ihtiva etmektedir. Jean Lovis Michon'un
Fransızca'ya çevirdiği eser (b k. bi bl ı Abdülhamld Salih Harndi'ın tarafından yayımlanmıştır (Kahire ı 4 ı O/I 99oı . 2. i]fa?ü'l-himem ii şer})i'l-l:fikem . İbn Ataullah el-İskenderl'nin meşhur eserinin şe r
hidir(Kahire 1331.1381/1961, 1392/1972ı
İbn Aclbe, şeyhi BOzldl'nin isteği üzerine kaleme aldığı bu eserde geniş ölçüde
Ebü'l-Hasan eş-Şazell, Şeyh Zerrük, Mevlay el-Arabl, Buzldl gibi Şazell mutasavvıfların görüşlerine yer vermiştir. 3. elFüW})fıtü'l-ilahiyye ii şer})i'l-Mebô})i
§i'l-aşliyye . Kuzey Afrikalı sufi İ bn Benna es-Sarakustl'ye ait tasawufi bir manzumenin şerhi olup bir mukaddime ve
beş bölümden meydana gelir. Hayli hacimli olan eserde tasawufun hemen bütün meseleleri güzel bir üslGpla anlatıl
mıştır. Müellifin. şeyhi Buzldl'nin isteği
üzerine kaleme aldığ ı eser Abdurrahman
Hasan Mahmud tarafından yayımlanmış
tır (Kahire 1983ı . 4. Mi'rac ü 't-teşevvüf
ila })a]fö.'i]fi't-taşavvuf. Tasawuf terimlerine dair olup 1937'de Şam'da basılmış
tır. J. L. Michon eseri İ bn Aclbe üzerine
hazırladığı doktora tezinde F ransızca'ya
çevirmiştir (bk bibtı . Muhammed b. Ahmed el - Haşiml de Ta'li]f 'ala Mi'raci'tteşevvüt adlı bir çalışma yapmıştır (Dı
ma ş k I 937ı. 5. el-Ba})rü'l-medid ii tefsiri'l-Kur'ani'l-mecid. Dört ciltten meydana gelen eserin iki cildi basılmıştır (Kahi re ı 375. ı 376ı 6. el - Fütıl})atü'l-]fud
siyye ii şer})i'l-M u]faddimeti'l-Acur
rCımiyye. İbn Acurrum'un gramer kitabının şerhidir (istanbul ı 3 ı 5ı . Kuşeyrl'nin
Na]Jvü'l-]fulCıb ' una benzeyen eserde
gramer kurallarının dil yönünden aç ı k
la nmas ının ya nın da bunlara tasaw ufi yoru mlar da getirilmi şti r.
Buslrl'nin "Bürde" ve "Hamziyye" kasidelerine. Zerruk'un el- Va?ife'sine, Ebü'l- .
Hasan eş-Şazell'nin el-l:fizbü'l-kebir'ine.
İbnü'n-Nahvl'nin el-Münferice'sine. Cezerl'nin,l:fışnü 'l-]Jaşin'ine. Halil b. İshak
el-Cündl'nin el-Mu.f.:ıtaşar'ına . İbn Far iz'in Jjamriyye'sine şerhler yazan İbn
Aclbe'nin diğer bazı eserleri şunlardır:
Ezharü '1-bustdn ii taba]fö.ti'l-a'yan,
Divan, Ki tab fi'l-]faza' ve'l-]fader, Şer
}) u ebyatı İbni'l- 'Ara bi, Ki tab ii ~em
mi'l-gıybe ve'l-med})i'l-'uzle ve's-şamt,
Tebşıratü'd-Der]fö.viyye, Kitabü'l-Mevedde .
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İBN ACURIİÜM
( ı"SJ>T w; 1)
Ebü Abdiilah Muhammed
b. Muhammed b. Dii.vüd es-Sanhii.ci
(ö. 723/1323)

L

el-Acurriimiyye adlı eseriyle tanınan
Kuzey Afrikalı dil ve kıraat alimi.

~

672'de (1273-74) Fas'ta doğdu. Aslen
Safru şehri civarında yerleşmiş bulunan
Sanhace kabilesine mensuptur. Serberi
dilinde "sufi" anlamına gelen Agurrum
(AcurrOm) lakabını ilk defa dedesi Davlıd' un
bir şeref unvanı olarak kullandığı söylenmektedir. İbn Acurrüm'un tahsili ve hocalan hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak
Fas'ta dil, edebiyat, kıraat , fıkıh ve matematik tahsili gördüğü kaydedilmekte;
hac yolculuğu sırasında Kahire'ye uğradı
ğ ı , burada meşhur dilci ve müfessir Ebu
Hayyan el-Endelüsl'nin derslerine devam
edip icazet aldığı bilinmektedir. Hac f arizasım yerine getirdikten sonra Fas'a dönen İbn Acurrüm Karaviyyln Camii'nde dil
ve kıraat dersleri vermeye başladı. Öğren
cileri arasında oğulları Ebü Muhammed
Abdullah ve Mindil lakabıyla tanınan Ebü'lMekarim Muhammed başta olmak üzere
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Cezennal, dilci ve fakih Ebu Muhammed Abdullah b. Ömer el-Vangill ed-Darlr, Ebu
Abdullah Muhammed b. Abdülmüheymin
el-Hadraml, fıkıh ve kıraat alimi Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Hazrecl ve
Muhammed b. Ali el-Gassanl gibi birçok
alim bulunmaktadır. İbn Acurrum 20 Sa-

fer 723'te (28 Şubat 1323) Fas'ta öldü. Bugün Babülhamra diye bilinen Babülcizyln
yakınındaki Endülüslüler mahallesinde
defnedildi.
Küfe dil mektebinin terimleri olan
"hafd " ı "cer" yerine kullanması. emir fiilinin meczum olduğunu söylemesi ve "keyfema" edatını cevazım arasında sayması
gibi sebeplerden dolayı İbn Acurrüm'un
Küfe dil mektebine mensup olduğunu
söyleyenler olmuştur (SüyOtl, ı. 238; Ömer
Ferruh. VI, 394). Ancak kendisi , Basra dil
mektebi mensupları gibi bedeli terceme.
ma'tufün aleyhiyi mensukun aleyhi zamiri de kinaye yerinde kullanmaktadır.
İ bn Acurrum 'u herhangi bir dil mektebine bağlı olmadan doğruluğuna inandığı
görüşleri benimseyen bağımsız bir dil alimi olarak kabul etmek daha uygundur.
Eserleri. İbn Acurrüm'un en meşhur
eseri el-Mu]faddimetü'l-AcurrCımiyye'
dir ([el-Ecn1miyye, el-Ücrumiyye, el-Cerumiyyej (ı mebadi'i [l):ava'idij 'ilmi'l-'Atabiyye). Müellifin hac münasebetiyle Mekke'de bulunduğu sırada yazdığı rivayet
edilen eser bir nahiv kitabı olup isim ve
fiilierin tasrifleri ve i ' rabı ile harflerin i'rabı üzerine özlü bilgiler ihtiva etmektedir.
Eser, yöntemi ve ana kuralla rı çok sade
bir dille ifade etmesi gibi sebeplerden dolayı İslam dünyasında ve XVI. yüzyı ldan
itibaren Avrupa'da tanınarak çok rağbet
görmüş, belli başlı Batı dillerine tercüme edilmiş ve birçok defa basılmıştır. elAcurrCımiyye' nin. Ebü'l-Kasım ez-Zeccacl'nin (ö. 337 /9 4 9ı el-Cümelü'l-kübra'sının bir muhtasarı olduğu söyleniyorsa da (İA, V/2, s. 696ı tarif ve tertiplerinin
karşılaştırılmasından bu iddianın doğru
olmadığı anlaşılmaktadır. el-AcurrCımiy

ye ilk defa Roma'da basılmış (ı 592), daha sonra Latince tercümesiyle birlikte
Pierre Kirsten tarafından Breslau'da
(ı 61 O), R. P. Thomas Obicini tarafından
Latince tercümesi ve şer hiyi e birlikte yine Roma'da (ı 63 ı ı yayı ml a nmıştır. Eser
ayrıca birçok def a bas ı lm ı ş tır (Le iden
161 7; Bulak 1239, 1252; Beyrut 1841 , 1859,
1896, 141 5/ 1995; Cezayir [nşr. Bresnier[
1846; Viyana [ nşr. G. Kanyurszky, Macarca şerhiyi e birlikte[ I 887; istanbul ı 3 I 5;
Kahire 1298, 1333, 1344; Necef [nşr. Ahmed Hablb el-Kaslr el-Amillj I 962; Hindistan 1853; Münih 1876; Kudüs 1876;Dı
maşk 1301, 1376/1957; Mekke 1314; Fas
I 345; Erzurum [nşr. M. Sadi Çöğenli- Kenan Demirayakl ı 997ı .
el-A currCımiyye 'ye altmış civarında
şerh yazılmış

olup eseri şerheden belli
alimler şunlardır: Ebu Zeyd Abdurrahman b. Ali el-Mekkudl (Tunus 1292 ;
başlı
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