
İBN ARABSAH, Taceddin 

din Ahmed ei-Hımsi'den feraiz okudu, 
Şeref b. Emira'dan hüsn-i hat öğrendi. 
850 (1446) yılında hacca gitti. Bir müddet 
Dımaşk ve Kahire kadılığına niyabet eden 
İbn Arabşah . 18 Receb 884 'te (5 Ekim 
1479) Dımaşk kadılığına getiriidiyse de 
ertesi yılın şewalinde bu görevden alındı. 
Daha sonra Kahire'ye giderek (886/1481) 
Sargatmışiyye Medresesi'nde fıkıh ders.
leri vermeye başladı. Bu görevini ömrü
nün sonuna kadar sürdüren İbn Arabşah 
15 Receb 901 (30 Mart 1496) tarihinde 
vefat etti. 

Eserleri. İbn Arabşah'ın çoğu günümü
ze intikal etmemiş olan başlıca eserleri 
şunlardır: Mürşidü 'n-nfısik li-eda'i'1-
menfısik (ha cia ilgili yaklaşık 1200 beyit
lik manzum bir eserdir); Lamiyye fi't-tev
J:ıid (Tenzfhü'l-muval)l:ıid); Şürbü riya
:ii't-ta'bid zü1a1i müzni't-tevJ:ıid (tevhid 
ilmine dair manzum bir eserdir); Şifa'ü'1-
ke1im bi-medJ:ıi'n-nebiyyi'1-kerim (be-

. d\'iyyetüründe bir eserdir); Eşrefü'1-ensab 
nesebü efçia1i'1-enbiya' ve a'?ami'l-aJ:ı
bdb (888 114831 yılında kaleme alınan elli 
beyitlik bir recezdir); Eşrefü'r-resa'il ve 
a?rafü'1-mesfı'il (müellifin 892'de 114871 
hazırladığı bir recez olup Hz. Peygamber'in 
hanım ları, çocukları ve ahabalarına dair
dir); Risd1etü '1-encab ii ?,ikri'1-]]ildfe 1i
efçla1i'1-aşJ:ıab (Hulefa-yi Raşid\'n'le ilgi
li bir recezdir); e1-Cevheretü'1-vaçiiyye 
ta]]misü '1-]faşideti' ş-Şerifiyyeti'1-'A1e
viyye (Zilkade 900'de !Ağustos 14951 ta
mamlanan bir eser olup Münacatü 'Alf 
olarak da bilinen eserin tahmlsidir); Va
şıyye (tasavvuf\' bir eserdir); Keşfü '1-kü
riib ?,ikru ev1iya'illfıhi 'allami'1-guyiib 
(tasavvufa dair olup kısmen manzumdur); 
Leta'ifü'1-J:ıikem; Tercemetü vdlidihi şa

J:ıibi Fdkiheti'1-]]u1efa' (Brockelmann 'ı n 

bu şekildekaydettiği risale babasının bi
yografisini ihtiva eder); e1-Burhanü'1-ffı
n :i 1i-]favli'1-mu'an:i (müellifin, dönemin 
Kah i re Kadı sı ibnü'l-Mağribl el-Gazzl'nin 
bir meseledeki görüşüne reddiye olarak 
kaleme aldığı bir risaledir; Atıf Efendi Ktp., 
nr. 838). 

Müellifin ayrıca TaJ:ıriru ten]fiJ:ıi'1-be
yan ii ta]friri tav?iJ:ıi mesa'ili ]]amisi'1-
erkdn, el-İrşddü'l-müiid li-]]dlişi't-tev
J:ıid (el-irşad fi'l-Nii$:ad), el-Celfıliyyetü'l

'u?md fi't-tevJ:ıid ve'1-esnd, Ta:iarru'u'l
'abdi'ı-ıelil li-rabbihi'l-mevle'l-celil, 
Rav:iatü'r-ta'iz fi 'ilmi'l-fera'it, Müfer
ricü 'ş-şidde, Niiniyye fi't-tevJ:ıid (bu 
eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockel
man n. GAL, ll. 22-23; Suppl., ll. 13; Sez
gin, ll, 281; DMBi, IV, 220). el-MinaJ:ıu'1-
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mu'a??ama ii na?mi'1-mesd'ili'l-Mu
]faddime, De1a'ilü'l-inşaf na?mü me
sa'ili tari]fati'l-]]ildf, el-Cevherü'1-mü
naçiçiad ii 'ilmi'1-ljalil bin AJ:ımed, Ki
tdbü 't- Ta'bir gibi eserleri olduğu kay
naklarda zikredilmektedir. 
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Iii CENGiZ KALLEK 

İBN ARAFE 
(4Syel)-!l) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed 

b. Arafe ei-Vergammi et-TGnisi 
(ö. 803/1401) 

Maliki fakihi. 
_j 

27 Receb 716 (15 Ekim 1316) tarihinde 
Tunus şehrinde doğdu. Araplaşmış Ser
beri kabilesi Vergamme'ye mensuptur. İlk 
eğitimini babasından ve Ebu Abdullah 
Muhammed b. Sa'd ei-Ensari'den aldı. 
Daha sonra Tunus Kadısı İbn Abdüsse
lam ei-Hewari'den tefsir, fıkıh ve usul-i 
fıkıh. muhaddis Vadiaşi'den hadis, Ebu 
Abdullah Muhammed ei-Abülli ve Ebu 
Abdullah İbnü'I-Habbab'dan akli ilimle
ri okudu. Ayrıca İbn Selam e, İbn Harun ei
Kinani, ömer b. Kaddah, İbnü'I-Cebbab, 
İbn Enderas gibi alimlerden islami ilim
lerle nahiv, beyan, mantık, aritmetik ve 
tıp gibi alanlarda öğrenim gördü. ilim 
tahsili için Tilimsan ve Trablus şehirleri
ne gitti. 

İbn Arafe fıkıh, usul-i fıkıh, tefsir, kıra
at, hadis ve kelam sahalarındaki bilgisiy
le. VIII. (XIV.) yüzyılın ortalarında baş gös
teren veba salgınında hayatlarını kaybe
den İbn Abdüsselam, Vadiaşi ve İbnü'I
Habbab gibi ilim adamlarının bıraktığı 
boşluğu doldurdu. 750 (1349) yılında 
Zeytune Camii'nin imamlığına ve 772'de 
(1370) hatipliğine getirildi; bir yıl sonra da 
başmüftülükle görevlendirildi. 792 ( 1390) 
yılında hacca gitti. Hac yolculuğu sırasın-

da bir süre kaldığı Mısır'da Sultan Ber
kuk'la görüştü. 

Kendisine yapılan kadılık görevi teklif
lerini geri çeviren İbn Arafe, başta Zeytu
ne Camii ve Tevfik Medresesi olmak üzere 
çeşitli eğitim kurumlarında özellikle tef
sir ve fıkıh dersleri verdi; şöhreti Tunus 
dışında da yayılınca çeşitli bölgelerden 
birçok kişi fetva sormak ve ders almak 
üzere yanına gelmeye başladı. İbnü'I-Ce
zeri, İbn Hacer ei-Askalani, İbn Nacl, 
Mecari, Burzüli, Ebu Hamid İbn Zahire, 
Übbi, İbn Merzuk ei-Hafid, Burhaneddin 
İbn Ferhun ve İbn Kunfüz onun en ta
nınmış talebeleridir. İbn Arafe 24 Cema
ziyelahir 803 (9 Şubat 1401) tarihinde Tu
nus'ta vefat etti ve Cilaz Kabristanı'nda 

Şerif Hüseyin Türbesi yakınlarına defne
dildi. 

Kuzey Afrika'da Maliki mezhebinin ön
de gelen simalarından olan ve fetvaları , 

eserleri, talebeleri vasıtasıyla İslam dün
yasında ve özellikle Kuzey Afrika'da İsla
mi tefekkürün gelişmesine önemli katkı
sı bulunan İbn Arafe itikadi konularda Eş
'ariyye'nin görüşlerini savunurdu. Zühd 
ve takva sahibi bir insan olup namaz ve 
ders halkası dışında halk içinde pek gö
rünmezdi. Zaman zaman devlet görevle
rine yapılan tayinler ve bazı ilmi mesele
lerle ilgili olarak görüşlerine başvurulma
sı için aldığı davetler dışında devlet adam
larıyla da görüşmezdi. Hayır işleri ve köle 
azadı için vakıflar kurmuş, başta talebe
leri olmak üzere birçok kişiye maddi des
tek sağlamıştır. 

Eserleri. 1. el-Mu]]taşar fi'l-fı]fh (el

Mul].taşarü '1-kebfr, el-Mul].taşarü 'l-fıl$:hf) . 

Maliki fıkhına dair olup İbn Arafe'nin şöh
retini sağlayan en önemli eseridir. Beş 
büyük ciltten meydana gelen ve 772-786 
(1370-1384) yılları arasında telif edilen 
eserin çeşitli yazma nüshaları mevcuttur 
(Fas, Karaviyyln Ktp., nr. 375, 376, 377; Me
rakeş, Hizanetü İbn YOsuf. nr. 835-839). 
Eserin hacla ilgili bölümü Sa'd Gurab ta
rafından neşre hazırlanmıştır. z. Ifudii
dü İbn 'Arate (Kitabü'l-f:iudud, el-Hudu
dü 'l-fıl$:hiyye). el-Mu]]taşar'daki fıkhi te
rimi ere ait tarifierin derlenmesiyle mey
dana gelmiştir. Muhammed b. Kasım er
Rassa' tarafından yazılan el-Hidayetü '1-

kfıfiyetü'ş-şfıfiye li-beyani J:ıa]fa'i]fi İbn 
'Arateti'l-vdfiye adlı şerhiyle birlikte ya
yımlanmıştır (Fas 1316;Tunus 1350/1931; 
Muhammediye 1412/1992; nşr. Muham
med Ebü'I-Ecfan, Beyrut 1993). Serkis ve 
Brockelmann eseri Muhammed b. Ah
med b. Arafe ed-Desuki'ye nisbet etmiş-



lerdir (Mu'cem, 1, 876; GALSuppl., II, 737). 
3. el-Mu}]taşar fi uşuli'l-fı]f.h . Müellifin. 
İbnü'l-Hacib'in el-Mu]]taşar'ını tamam
lamak amacıyla ve bilhassa Arnidi'nin el
İJ:ıkdm'ından istifadeyle kaleme aldığı 
yaklaşık SOO sayfalık bir eser olup 799 
(1397) yılında tamamlanmıştır. 4. Mu}]

taşarü'l-Ijavfi fi'l-fera'iz . Ebü'l-Kasım 
Ahmed b. Muhammed b. Halef el-Havfi'
nin el-Ferd'iz'inin yer yer ihtisar ve şer
hedildiği bir eserdir. s. el-Mu}]taşarü'ş
şamil fi uşuli'd-din (el-Mui]taşar fi 't-tev

/:ıid, Mui]taşar fi 'ilmi'l-kelam). Beyzavl'
nin Tavdli'u'l-envdr'ının tertibiyle kelam 
meselelerinin ele alındığı eser 27 Rama
zan 789 ( 11 Ekim 1387) tarihinde tamam
lanmıştır (Fas, Karaviyyln Ktp., nr. 742; Tu
nus, ei-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 7895, 
9498, 16509; eserin muhteva ve metoduy
la ilgili bir değerlendirme için bk. Abdül
mecld Ömer en-Neccar, s. 46-61 ). Kitabın 
imamete dair son kısmını Sa'd Gurab neş

retmiştir ( Havliyyatü '1-Cami'ati 't-TD.nisiy
ye, sy. 121Tunus 19751. s. 177-234). 6. el
Mu}]taşar fi'l-mantı]f.. 789 (1387) yılın
dan önce tamamlanmış olup hacminin 
küçüklüğüne rağmen mantıkla ilgili çeşit
li kurallar ve faydalı bilgiler ihtiva eden 
önemli bir eserdir. Sa' d Gurab tarafından 
Huncl'nin aynı konudaki el-Cümel'i ile 
beraber Risdletdn fi'l-mantı]f. adıyla ya
yımlanmıştır (Tunus 1976) 7. Tefsiru İbn 
'Arate. Müellifin tefsirle ilgili derslerinde 
talebeleri tarafından tutulan bazı notlar
dan ibarettir. Bunlardan en meşhuru Ebu 
Abdullah el-Übbl'ninki olup bir bölümünü 
Muhammed ei-Menna11l.ınus'ta el-Kül
liyyetü'z-ZeytGniyye li'ş-şerla ve usuli'd
dln'de doktora tezi olarak hazırlayıp neş
retmiştir (Tunus 1987, ı 990). Ebü'l-Abbas 
Ahmed el-Bes111'nin rivayetinin çeşitli bö
lümleri ise TUnus'ta Külliyetü'l -adab ve'l
u!Qmi'l-insaniyye'de Muhammed el-Ahvel 
( 1983) ve Ahmed el-Buhar! eş-Şüteyvl 
( 1987) tarafından lisans tezi olarak neşre 
hazırlanmıştır (i b n Arafe'nin yazma eser
leri için bk. Brockelmann, GAL, l, 480; ll, 
319;Suppl., ll. 347) 

Sa'd Gurab, İbn Arafe'nin fetvalarını 
kendi eserlerinden ve özellikle Burzüll'
nin en-Nevdzil'i ve Venşerlsl'nin el-Mi'
ydr'ı gibi talebelerine ait koleksiyonlar
dan derleyerek neşre hazırlamıştır. Mü
ellifin kaynaklarda adı geçen diğer bazı 
eserleri de şunlardır: el-Mebsut fi'l-fı]f.h, 
Na?-mü Tekmileti'l-Kaşid (Kaşd), Man
?-ume fi ]f.ıra'ati Ya']f.üb, Tüsd'iyyat fi'l
J:ıadiş, 'Uşdriyydt fi'l-J:ıadiş . 
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İBN ARDÜN 
(w""' _,ı: 0!') 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. el-Hasen 
b. Yusuf ez-Zeceli 

(ö. 992/1584) 

Maliki fakihi. 
_j 

Tahminen 948'de (1541) Fas'ta Şefşa
ven şehrinin 60 km. doğusundaki Edeldal 
köyünde doğdu . Gumare kabilesinin kol
larından Beni Zecel'e mensuptur. Varta
sller ve özellikle Sa'dller döneminde yetiş
tirdiği alimlerle meşhur olan Beni Ard un 
ailesinin en tanınmış simalarından dır. Na
hiv. fıkıh. usQJ-i fıkıh. kelam. tefsir ve ma
tematiğe dair ilk bilgileri bölgenin ileri ge
len alimlerinden olan babasından. amcası 
EbG Hafs İbn Ardun'dan ve Abdullah b. 
Muhammed el-Hebtl ile Ebü'r-Rebl' Sü
leyman ei-Melevl'den aldı. Daha sonra 
tahsil için Fas'a gitti. Burada aralarında 
Rıdvan b. Abdullah ei-Cenevl. Kassar el
Kaysi diye meşhur Muhammed b. Kasım, 

iBN ARDÜN 

Ebu Zekeriyya Yahya b. Muhammed es
Serrac ve Ahmed b. Ali ei-Mencur'un da 
yer aldığı alimlerden fıkıh. Arap dili. ta
sawuf. tefsir. hadis. kelam, usul. mate
matik. mantık. astronomi ve tıp tahsil 
etti. Ardından memleketine dönerek öğ
retim ve fetva ile meşgul oldu. Yetiştir
diği öğrenciler arasında oğlu Ebu Abdul
lah Muhammed, Ebu Salim İbrahim el
Cellall ve Musa b. Ali ei-Vezzanl sayıla
bilir. Yaklaşık on yıl süreyle Şefşaven'de 
kadılık ve başkadılık görevlerinde bulu
nan İbn Ardun 10 Receb 992 (18 Temmuz 
1584) tarihinde vefat etti. Bazı kaynak
larda Fas'ta öldüğü kaydediliyorsa da 
memleketinde vefat ettiğine dair bilgiler 
gerçeğe daha yakın olmalıdır (Ömer b. Ab
dülkerlm el-Cidi, s. 104) . 

Mezhep taassubuna ve bid'atlara karşı 
olan İbn Ard un döneminin ileri gelen alim
leriyle fikri tartışmalar yapmış ve zaman 
zaman mensubu olduğu Maliki mezhebi 
imamlarının görüşlerine aykırı fetvalar 
vermiştir (bazı örnekler için bk. a.g.e., s. 
157-162 ). Onun dikkat çeken fetvaların
dan biri evde. bağ ve tarlada kocası ile 
birlikte çalışan kadınların elde edilen ser
vete ortak olacaklarına dairdir (Abdülka
dir ei-Afiye, s. 222-223; Ömer b. Abdül
kerlm el-Cidi, s. 193 vd.). İbn Ardun'un 
önemli hizmetlerinden biri de Şefşaven 
ve civarındaki vakıfları tesbit ettirip res
ml defterlere kaydettirmesidir; Kuzey Af
rika'da bu uygulamayı onun başlattığı söy
lenmektedir (Ömer b. Abdülkerlm el-Cl
d!, s. 186). Sa'dl Sultanı Ahmed el-Mansur 
İbn Ardun'a saygı gösterir, birçok konu
da görüşüne başvururdu. 

Eserleri. 1. el-U1'i]f. li-mu'allimi'l-ve
şd'i]f.. Daha çok yargılama hukukuyla il
gili olup noterlik kurumuna (ilmü'l-vesilik) 
dair hükümleri ihtiva etmektedir. On bö
lümden meydana gelen eserde noterli
ğin hükmü ve değeri, noterde aranacak 
vasıflar üzerinde durulmakta ve belli baş
lı akid türlerine yer verilmektedir (Fas 
13 ı6: l-ll, Tıtvan ı 355/1936) . 2. Mu]f.ni'u'l
muJ:ıtdc fi dddbi'l-ezvô.c. Münyetü'l
muJ:ıtdc fi ô.ddbi'l-ezvdc adıyla da anı
lan (Brockelmann, ll, 693) ve üç bölüm
den oluşan eserde evliliğin önemi, eş
lerde bulunması gereken nitelikler, dü
ğün töreni, evlilik hayatı ve çocuk eğiti
miyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bazı 
nüshaları günümüze ulaşan eser (ei-Hi
zanetü'l-melekiyye IRabatJ, nr. 449, 3100, 
4659; ei-Hizanetü'l-amme IRabat], nr. 
ı 026) müellifi tarafından Mu}]taşarü '1-
M u]f.ni' ( Adabü 'z-zevac ve terbiyetü 'I-vil
dan) adıyla ihtisar edilmiştir (Fas 1319). 

317 


