
iBN ARDÜN 

3.lfada,i~u'l-envar ve cild,ü'l-~uJUb 
ve'l-ebşar fi'ş-şalati ve 's-selam 'ale'n
nebiyyi ve 'ala Qlihi ve şa}J.bihi'l-a]]yar. 
Sekiz bölümden meydana gelmektedir · 
(el-Hizanetü'l-melekiyye ]RabatJ, nr. 942). 

4. Risaletü 't-teveddüd ve 't-te}J.abüb 
(Adabü'ş-şof:ıbe). Bir mukaddime, iki bö
lüm ve bir hatimeden meydana gelmek
te olup (Darülbeyza ı 408/ı 987) birinci bö
lüm "ülfet ve kardeşliğin fazileti, fayda
ları ve şartları", ikinci bölüm "sohbet hu
kuku" başlığını taşımaktadır. 

İbn Ardun'un günümüze ulaşan diğer 
eserleri de şunlardır: Şer]J.u esma,illa
hi'l-}J.üsna (el-Hizanetü'l-melekiyye IRa
batı, nr. 5696); Şer]J.u Man~Cımeti'l-'id
de (Hocası Hebtl'nin bir manzumesinin 
şerh i dir; el-Mektebetü'l-amme jTıtvan], 
nr. 654); Man~ um e ii adabi'l-cima' (el
Mektebetü'l-amme jTıtvanJ, nr. 126); Ecvi
be fi'l-fı~h (el-Hizanetü'l-amme ]Rabatı. 
nr. ı 698 D ı; Ki tab tima ıa büdde li'l-'ibd
deti min i'ti~iidih (el-Hizanetü'l-amme 
jRabat], nr. ı 026 K); müellifin diğer eser
leri için bk. ömer b. Abdülkerlm el-Cidi, 
s. 2ı4-2ı8). 
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İBN ARRAK, Ebü'l-Hasan 

( Jl.)ı: ~' ~' J-!1) 
Ebü'I-Hasen NGruddin (Sa'düddin) 

Ali b. Muhammed 
b. Ali el-Kinimi ed-Dımaşki 

(ö. 963/1556) 

Tenzihü'ş-şerla adlı eseriyle tanınan 
muhaddis, fakih ve kıraat alimi. 

7 Zilhicce 907'de (13 Haziran 1502) Bey
rut'ta doğdu. Büyükdedesine nisbetle İbn 
Arrak diye tanındı. Bu künyenin İbn Irak 
şeklinde söylenişi doğru değildir. Çerkez 
emirlerinin soyundan gelen babasının Şa
zeliyye tarikatının Arrakıyye kolunun piri 
olması ve İbn Arrak diye tanınması da bu
nu göstermektedir. İbn Arrak Dımaşk'ta 
büyüdü. Kur'an'ı ezberledikten sonra çe
şitli ilimiere dair pek çok kitap okudu ve 
bunların da bir kısmını ezberledi. Kıraat 
ilimlerini babasının talebeleri olan Ahmed 
b. Abdülvehhab ve Mahmud b. Humey
dan ei-Medenl'den öğrendi. Şemseddin 
b. Muhammed b. Zeyneddin ei-Kattan'
dan aşere okudu. 924'te (1518) babasıy
la birlikte hac vazifesini yerine getirdikten 
sonra Medine'ye yerleşti; M escid-i Nebe
vl'nin imam ve hatipliğiyle görevlendiril
di ve bu görevini ölümüne kadar sürdür
dü. Çeşitli ülkelere seyahatler yaptı. Ana
dolu'ya gittiği sırada Dımaşk' a ve Ha
lep'e de uğradı. Dönüşünde bir müddet 
Dımaşk'ta kaldı ve bu arada Kudüs'ü zi
yaret etti (94 7/ı 540). Ardından Mısır'a 
gitti. Anadolu'da bulunduğu esnada işit
me duyusunu kaybetti. Bazıları onun mü
zik dinlemeye son derece düşkün olduğu
nu. babası müzik dinlemesini yasakladı
ğı halde buna aldırmadığı için Allah tara-

Ib nArrak'ın 
et-Te;;:kiretü 'ş

şugra adlı 

eserinin 
ilk ve son sayfaları 

(Köprüıü Ktp., 
Fiml Ahmed Paşa, 
nr. 1226) 

fından bu şekilde cezalandırıldığını ileri 
sürmüşlerdir. 

İbn Arrak hadis. fıkıh ve kıraat ilimle
rinde söz sahibi bir alim olduğu gibi fe
raiz, matematik, astronomi ve edebiyat
la da meşgul olmuş, ayrıca şiir yazmış ve 
güçlü bir şiir tenkitçisi olarak tanınmış
tır. Tasawufta babasına intisap etmiş 
olup Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye hayranlık 
duyduğu, Dımaşk'ta bulunduğu sırada 

onun kabrini ziyaret ettiği bilinmektedir. 

Son derece zeki. vazifesine düşkün. 
mütevazi bir .insan olarak bilinen İbn Ar
rak'ın Dımaşk'ta kahve içme adetini yay
gınlaştırdığı. babasının ise kahve içmenin 
uygun olmadığı görüşünü savunduğu 
belirtilmektedir. Halep'e geldiği zaman 
Radıyyüddin İbnü'I-Hanbell kendisinden 
kahve içmenin meşru olup olmadığı ko
nusunda fetva istemiş. o da ölçüyü kaçır
mamak şartıyla bunun meşru olduğunu 
bir şiirle bildirmiştir. İbn Arrak Medine'
de vefat etti. 

Eserleri. 1. Tenzihü'ş-şerla*ti'l-mer
iCı'a 'ani'l-a]]bari'ş-şerıi'ati'l-mevzCı'a. 

Müellif, Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl'nin el
MevzCı'at'ı ile Süyiltl'nin el-Le'ali'l-maş
nCı'a'sını ihtisar edip onlarda bulunma
yan birçok mevzu hadisi de ilave etmek 
suretiyle meydana getirdiği bu eserini 
Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etmiş
tir. Kitapta uydurma hadisler konularına 
göre sıralanmış. baş tarafa da hadis uy
duran ravilerin isimleri alfabetik olarak 
kaydedilmiştir. Eser. Abdülvehhab Abdül
latlf ve Abdullah Muhammed es-Sıddlk'in 
tahkikiyle iki cilt halinde basılmıştır (Ka
hire ı 375, ı 383). Z. et-Te?;kiretü 'ş-şug
ra . Edebi ve tarihi birtakım bilgilerihtiva 
eden eserin bir nüshası Köprülü Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Fazı! Ahmed Pa
şa, nr. 1226). 3. eş-Şırdtü'l-müsta~im ila 
me'ani bismillahirra]J.manirra}J.im. Eser 
Aydınlı Muhammed b. Bilal tarafından 
Rüstem Paşa adına Türkçe'ye çevrilmiştir 
(Keşfü'?-?unQn, ll, ıo77) . 4. Neşrü'l-leta,if 
ii ~utri't-Ta,if. Üç bölümden meydana 
gelen eserde Taif'in önemi, Hz. Peygam
ber'in Taif e gidişi. Vee vadisi ve orada ya
şayan Abdullah b. Abbas ile Muhammed 
b. Hanefiyye'nin fazileti ve Taifin önemli 
yerleri hakkında bilgi verilmektedir. Ese
ri Osman Mahmud es-S1ni yayımiarnıştır 
(baskı yeri yok, 1406/1986). 5. Şer]J.u Şa]J.i
]J.i Müslim. Kastallanl'nin Şa}J.if:ı-i Bu]]Q
ri şerhine benzeyen bir çalışma olduğu 
belirtilmektedir. 6. Şer]J.u '1-'Ubab. Ah
med b. N asır ei-Bauni tarafından yazılan 
Şafii fıkhına dair el-' U bab adlı eserin 

' (a.g.e., Il, 1122; Brockelmann, GALSuppl., 
II, 12) şerhi olup tamamlanmamıştır. İbn 



Arrak'ın Teh~ibü'l-a~a1 ve'1-a<ma1 ve 
Mul].taşaru Ri}J.1eti İbn Rüşeyd adlı iki 
eserinin daha bulunduğu kaydedilmek
tedir. 
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Ebu Ali Şemsüddin Muhammed 
b. Ali b. Abdirrahman 
b. Arrak ed-Dımaşkı 

(ö. 933/1526) 

Şazeliyye tarikatının 

Arrakıyye kolunun kurucusu. 
_j 

878'de (1473) Dımaşk'ta doğdu. Bir 
Çerkez emirinin oğludur (Taşköprizade, 
s. 353) . Bazı çağdaş kaynaklarda (Zirikll, 
VI, 290; DMBi, IV, 218) lakabı ibn Irak şek
linde kaydedilmiştir. ömer ed-Daranl. ib
rahim el-Kudsi gibi hocalardan Kur'an ve 
tecvid, Zeyneddin ei-Arafe adlı bir alim
den matematik dersleri alan ibn Arrak. 
üç yıl yanında kaldığı Ömer es-SayhOn'i'
den hat sanatını öğrendi. 89S'te (1490) 
babası ölünce onun bazı işlerini takip et
mek için Beyrut'a gitti. Burada Allah'ın 

veli kullarından olduğunu duyduğu Şeyh 
Muhammed er-Rai(5 ile tanıştı. Bu zat 

kendisine Beyrut'ta Şeyh Affan. Trablus'
ta Şeyh Vasir, Sayda'da Şeyh Ömer ile de 
görüşmesini tavsiye etti. Daha sonra Dı
maşk'a dönerek avcılık, binicilik, satranç 
gibi sporlarla meşgul olmaya ve eğlence
ler! e dolu bir hayat sürmeye başladı. Bir 
süre sonra dini hayata yönelen ibn Arrak 
dini ilimleri öğrenmeye girişti. 904 ( 1499) 
yılında Şazel'i şeyhi Ali b. MeymOn'a inti
sap etti. Ağır riyazet ve müd~hedelerle 
dolu bir seyrü sü!Ok dönemi yaşadı. Er
tesi yıl Mısır'a giderek Celaleddin es-Sü
yOt'i, Şeyh Abdülkadir ed-DeştOt'i, Ebü'I
Mekarim ei-Heyt'i, ibn Hab'ib es-Safed'i gi
bi alim ve şeyhlerle tanıştı. onların mec
lislerine katıldı. Ardından Dımaşk'a dön
dü. Şeyhi Ali b. MeymOn'un Bursa'dan 
Hama'ya geldiği 911 (1505) yılına kadar 
Hama'da ikamet eden ibn Arrak bir yıl 
daha burada kaldıktan sonra şeyhinin iz
niyle Beyrut'a dönerek irşad faaliyetine 
başladı. Kısa sürede yirmi dört kitap kale
me aldığını öğrenen şeyhi Ali b. MeymOn 
bir mektup göndererek onu Dımaşk'a 
çağırdı ve çok kitap yazmamasını tavsiye 
etti (913/1507). Birkaç yıl Dımaşk civarın
daki Salihiyye'de ikamet ettikten sonra Ali 
b. MeymOn'un bulunduğu MecdelmaOş'a 
gitti ve onun vefatma kadar (917/1511) 

burada kaldı. 923 ( 1517) yılında Beyrut'a 
bir tekke açan ibn Arrak ertesi yıl hacca 
gitti. Bir daha Beyrut'a dönmeyip Medi
ne'ye yerleşti ve irşad faaliyetini burada 
sürdürdü. 24 Safer 933 (30 Kasım 1526) 
tarihinde Mekke'de vefat etti. 

Şazeliyye tarikatının Suriye bölgesinde
ki en büyük temsilcilerinden biri olan ibn 
Arrak, bu tarikatın kendi adına nisbet 
edilen Arrak.ıyye kolunun kurucusud ur. 
Tarikat XVII. yüzyılda Hicaz bölgesinde de 
yaygınlık kazanmıştır. ibn Arrak'ın oğlu 
Ebü'I-Hasan Ali (ö. 963/1556). mevzO ha-
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lbn Amik'ın 
Hidayetü 'ş· 

şefı:aleyn ad lı 

eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 
Hekimoğlu 

Ali Paşa , 

nr. 941/3) 

iBN ASAKiR, Ebu MansOr 

disler konusunda Tenzihü'ş-şeri'a baş
lıklı önemli bir eser telif etmiştir. 

Eserleri. ibn Arrak'ın nüshaları tesbit 
edilen belli başlı eserleri şunlardır: e1-Ev
rad (Süleymaniye Ktp ., Lala ismail, nr. 
246); Hidayetü 'ş-şel.m1eyn ii fai:li'1-lfa
remeyn (Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu 

Ali Paşa , m 941/3); Keşfü'1-}J.icab (Hediy
yetü'L-'arifin, ll, 232; Brockelmann, GAL, 
ll, 437); Mevahibü'r-ra}J.man ii keşfi 
'avrati'ş-şeytan (Brockelmann, GAL, ll, 
437); Te'dibü '1-a~a1 ve teh~ibü'1-a'ma1 
(Fuad Seyyid, 1. 117); Risa1e ii ehli'Ha
ri}f (a.g.e., ı. 371). Risa1etü İbn 'Arra}f 
i1e'ş-şılfiyye (M. Riyad eleMali h, lll, 615-

616); Vaşıyyetü'1-munta?ar(a.g.e., lll. 
165; Fuad Seyyid, lll, 200); e1-Kava'idü'ş

şer<iyye li-sa1iki 't -tarilsa ti '1-Mu}J.am
mediyye (a.g.e. , ll , 221 ); Cevheretü'1-
gavvaş ve tu}J.fetü eh1i'l-il].tişaş (Ahl
wardt, ı . 161); 'A}fidetü İbn 'Arra}f (iza
f:ıu'L-meknün, ll, 116). Kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri şunlardır : es-Sefine· 
tü'1-'Arra}fıyye ii 1ibdsi'l-l].ır}fati'ş-şufiy
ye, Sefinetü'n-necat, Risa1e ii şıfati ev-
1iya'illah, el-Mine}J.u'1-<dmmiyye ve'n
nefe}J.atü '1-Mekkiyye. 
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İBN ASAKİR, EbU Mansur 
(.{l..c .:ııf )~ ~~) 

Ebu Mansur Fahrüddin Abdurrahman 
b. Muhammed b. ei-Hasen -ed-Dımaşkl 

(ö. 620/1223) 

Şafii fakihi ve hadis alimi. 
_j 

SSO Recebinde (Eylül1155) doğdu. Am
calan Ebü'I-Kasım ibn Asakir ve Sainüd
din ibn Asakir ile ibn EbO AsrOn, Abdur
rahman b. Ebü'I-Hasan ed-Daranl. Ebü'n-
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