
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. 

BiBLiYOGRAFYA : 

İbn Arrak, Tenzihü 'ş-şeri'a, Abdülvehhab 
Abdüllatif'in girişi, s. s-k; Abdülkadir ei-Ay
derQsi, en-Nürü 's-safir, s. 174-179; GazzT. el
Kevakibü 's-sa'ire, ll, 197 -199; ibnü'l-imad, Şe
?erat, VIII, 337-338; Keş{ü'?-?Unün, 1, 494, 514; 
ll, 1077, 1122; Hediyyetü 'l-'a rifin , ı , 746;İta
t:ıu'l-meknun, ll, 648; Brockelmann. GAL, ll, 
513; Suppl., ll, 12, 534; Zirikli, el-A'lam, V, 12, 
165; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'ellifin, VII, 2 18; 
Kettani. er-Risaletü 'l-müstetra{e, s. 113; Cezzar. 
Medaljilü 'l-mü'ellifin, ll, 988-989; M. Habib el
Hile, et- Tarrtı ve'l-mü'erriljun bi-Mekke, Lon
don 1994, s. 213-216. fAl 
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IBN ARRAK, Muhammed b. Ali 
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(~ 01 ~ ' Jl)ı: .:ııl) 

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. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Taşköprizade, eş-Şe~a'i~, s. 353-354; MecdT, 
Şekaik Tercümesi, ll, 358; Gazzi, el-Kevakibü s
sa'ire, ı, 59-68; Abdülkadir ei-Ayderı1si, en-Nu
rü 's-safir, s. 17 4- 179; Keşfü '?·?unun, ll, 1358; 
ibnü'l-imild. Şeferat, VIII, 196-199; NebhanT, Ke
ramatü'l-evliya', 1, 301; Ahlwardt, Verzeichnis, 
ı, 161; izat:ıu'l-meknun,ll, 17, 18,116, 719;He
diyyetü'l·'arifin, ll , 232; Brockelmann, GAL, ll, 
332, 436, 437; Suppl. , ll, 461 ; Kehhale, Mu ' ce
mü'l-mü'ellifin, Xl, 21; Fuild Seyyid. Fihrisü 'l
matıtuttıti Dari 'l-kütübi'l-Mışriyye, Kahire 1375/ 
1956, 1, 117, 371; ll, 221; lll , 200; J . S. Triming
ham, Th e Su{i Orders in Islam, Oxford 1971, s. 
89-90; M. Riyad ei-Malih, Fihrisü matıtutati 
Dari'l-kütübi'?·:?ahiriyye: et-tasavvu{. Dımaşk 
1398/1978, ı , 615-616; lll , 165; Zirikli, el-A'lam 
(Fethullah), VI, 290; ömer Abdüsselam Thdmü
ri. Mevsü'atü 'u lema'i'l-müslimin {i tarilji Lub
nane 'l-islamf: el-~ısmü 'ş-şani, Beyrut 1411/ 
1990, IV, 91-97; Nihat Azamat. "Ali b. Mey
mun" , DiA, ll, 411-412; "İbn '!ral}". DM Bi, IV, 
218-219. Iii MEHMET DEMİRCİ 
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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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İBN ASAKİR, EbO MansOr 

Neda Hassan b. Temlm ez-Zeyyat. Ebü'l
Mekarim Abdülvahid b. Hilal el-Ezdl. Da
vud b. Muhammed el-Halid!. Muhammed 
b. Es' ad el-lraki gibi alimlerden hadis din
ledi. Kutbüddin Mes'ud b. Urve en-Nisa
burl'den Şafii fıkhını öğrendi ve onun kı
zıyla evlendi. Dımaşk'ta Şafii fıkhının oto
riteleri arasına giren. meclisi fetva so
ranlarla dolup taşan İbn Asakir'den Ziya
eddin el-Makdisl. Zekiyyüddin el-Birzall 
ve Taceddin Abdülvehhab b. Zeynülüme
na gibi bazı şahsiyetler hadis rivayet et
ti. Fıkıh dersi verdiği talebeler arasında 
ise İzzeddin İbn Abdüsselam. Ebu Şame 
el-Makdisl ve Şehabeddin İsmail b. Ha
mid el-Kusl sayılabilir. 

Hacası Nlsaburl'nin ölümünden sonra 
Dımaşk'ta Caruhiyye Medresesi'nde onun 
yerine müderris olan İbn Asakir 593 
(1197) yılından itibaren buradaki Azraviy
ye. bir müddet sonra da Kudüs'teki Sala
hiyye Medresesi'nde fıkıh, hadis ve akaid 
dersleri vermeye başladı; ayrıca Eyyubl 
Sultanı 1. el-Melikü'l-Adil tarafından Dı 
maşk'taki Takaviyye Medresesi'ne müder
ris tayin edildi. bir süre de Azlziyye Med
resesi'nde ders verdi. 

el-Melikü'I-Adil, zühd ve takvasıyla ta
nınan İbn Asakir'i Dımaşk kadılığına ge
tirmek istediyse de İbn Asakir bu teklifi 
kabul etmedi. Fakat sultan bu mesele 
üzerinde ısrar ettiğinden şehri terketmek 
zorunda kaldıysa da daha sonra bağışla
narak geri getirildi. Yerine bir başkasını 
tavsiye etmesi istenince de İbnü'l-Hares
tanl'yi teklif etti. el-Melikü'I-Adil'den son
ra tahta geçen el-Melikü'l-Muazzam se
lefinin yasaklamış olduğu işret meclisle
rini yeniden serbest bırakınca bu icraatı 
gayri meşru görüp karşı çıkan İbn Asakir 
ile yeni sultanın aras ı açıldı. el-Melikü'l
Muazzam bu sebeple İbn Asakir'in Taka
viyye ve Salahiyye'deki görevlerine son 
verdi. Sadece Caruhiyye'deki vazifesine 
devam eden İbn Asakir. Urviyye ve Nuriy
ye darülhadislerinde hadis dersleri ver
meye başladı. Ayrıca haftada iki gün, am
cası Ebü 'l-Kasım İbn Asakir'in ders ver
diği yer olan Emeviyye Camii'ndeki Kub
betü'n-nesr'in altında ve Maksuretü's-sa
habe adıyla bilinen kısımda hadis okutu
yordu. Hayatının sonuna kadar öğretim 
faaliyetleriyle meşgul olan İbn Asakir 1 O 
Receb 620 (9 Ağustos 1223) tarihinde Dı
maşk'ta öldü ve Sufiyye Kabristanı'na 
defnedildi. 

İbn Asakir'in fıkıh ve hadis alanında 
eser verdiğini kaydeden kaynaklar. sade-
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ce Kitfıbü '1-Erba'in ii menfı]fıbi üm
mihfıti'1-mü'minin raJ:ımetullahi 'a1ey
him ecma'in adlı eserinin ismini zikret
mektedir. Günümüze ulaştığı tesbit edi
len yegane eseri de budur. Müellif. Hz. 
Peygamber'in hanımlarının menkıbele

riyle ilgili olan bu eserini hazırlarken Bu
har! ve Müslim'in eş-ŞaJ:ıiJ:ı'leri. Ebu Da
vud. Tirmizi. Nesa! ve İbn Mace'nin es
Sünen'leri. Ahmed b. Hanbel'in e1-Müs
ned'i. amcası İbn Asakir'in Tfıril]u Dı
maş]f'ı, İbn Sa'd'ın et-Taba]fatü'1-küb
rfı'sı. Beyhaki'nin De1fı'ilü 'n-nübüvve'

si gibi çeşitli kaynakların yanında şeyhle
rinden bizzat işittiği bazı rivayetlerden de 
faydalanmıştır. Kitfıbü'1-Erba'in Muham
med Mutl' el-Hafız ve Gazve Büdeyr ile 
( Dımaşk 1406/1986) Muhammed Ahmed 
Abdülazlz (Kah i re 1410/ 1989) ve Muham
med İbrahim ed-Desuki (Bulak 1992) ta
rafından neşredilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Asakir. KW'ıbü '1-Erbtı'fn {i menakibi üm
mihati'l -mü'minfn (nşr. M. Mutl' e l - Hafız) , 

Dımaşk 1406/1986, neşredenin gi rişi , s. 7-
25; İbnü' J-Esi r, el-Kamil, XII, 418; İbn Halli
kan . Ve{eyat, lll, 135; Münziri. et-Tekmile, lll , 
102-1 03; Zehebi. el-'iber, lll , 181-182; a.mlf .. 
A'lamü'n-nübela', XXII , 187-190; a.mlf., Tari
l]u'L-islam : sene 611-620, s. 451-454; Safedi. 
e/-Va{i, XVlll , 235; Kütübi, Fevatü'l-Ve{eyat, 1, 
261; Sübki. Taba/!:at, Yili , 177 -178; isnevi, Taba
/!:atü 'ş-Şa{ı'iyye, ll, 219-220; İbn Kesir. el-Bida
ye, Xlll, 101; YMii. Mir'atü'l-cenan, IV, 47; İbn 
Kacti Şühbe. Taba/!:atü 'ş-Şafi'iyye, ll , 54-55; İbn 
Tağriberdi. en-Nücümü 'z-zahire, VI , 256; Nuay
mi, ed-Daris fi taril]i 'l-medaris(n ş r. Ca'fer el-Ha
se ni). Ka hi re 1988, 1, 82-86; Abdülcelil Hasan 
Abdülmehd!. el-Medaris {i Beyti'l-Ma /!:dis, Am
man 1981 , ı . 205-209; N. Elisseeff. " Ibn 'Asa
kir". EJ2 (ing.), lll , 714. fAl 
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İBN ASAKiR, Ebu Muhammed 

ı 

(.f'l.. ._:r.l ...l.o.:>;.Q ~i) 

Ebu Muhammed Bahaüddin 
el-Kasım b. Ali 

b. el-Hasen ed-Dımaşkı 
(ö. 600/ 1203) 

Ünlü tarihçi 
Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in oğlu, 

L 
muhaddis ve tarihçi. 

_j 

15 Cemaziyelevvel 527'de (24 Mart 
1133) Dımaşk'ta doğdu. Babası gibi İbn 
Asakir diye meşhur oldu. İlk eğitimini ba
bası. amcası ve dedelerinden aldı. Baba
sı kendi hocalarından onun da ders alma
sını sağlamış. Hibetullah b. Sehl el-Bista
ml gibi Bağdatlı. ayrıca Horasanlı birçok 
muhaddisten onun adına icazet almıştır. 

Hocaları arasında Cemalülislam Ebü'l-Ha
san Ali b. Müsellem es-Süleml. Ebu Sa'd 
b. Semman ve Nasrullah b. Muhammed 
el-Mısslsl gibi alimler de vardır. Olgunluk 
çağına kadar babası hayatta olduğu için 
ondan çok faydalandı ve eserlerinin teli
fine yardım etti. Nitekim babasının Tari
]] u m edineti Dımaş]f'ını iki defa temize 
çekti. Zehebl, babasından çok hadis riva
yet eden alimler arasında onun gibi biri
ni duymadığını söylemektedir. Kendisin
den de oğlu Ali b. Kasım ile İzzeddin İbn 
Abdüsselam , Ruhavi ve İbnü'l-Enmatl 
diye bilinen İsmail b. Abdullah gibi şahsi
yetler ders aldı. Şam. Kudüs, Hicaz ve Mı
sır ' a ilmi amaçlarla kısa süreli seyahat
ler yaptı. Rivayet ve semaının çokluğu, 
dini hayatının mükemmelliği bakımından 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'den daha üstün 
sayılmakla birlikte İbnü' l-Cevzl'nin hem 
rica! ve hadis metinlerine hem de diğer 
ilimiere vukufu bakımından ondan ileri
de olduğu kabul edilmektedir. 

Hadis hafızı ve tarihçi olarak bilinen 
Ebu Muhammed İbn Asakir. İbn Nukta 
tarafından sika olarak değerlendirilmiş
tir. Çeşitli eserler kaleme almasına. pek 
çok bilgi toplamasına karşılıkyazısının kö
tü olduğu belirtilmektedir. Bunun sebe
bi muhtemelen çok hızlı yazmasıdır. Ba
basının ölümünden sonra Şam'da Eme
viyye Camii'nde hadis akutmaya başla
yan İbn Asakir, Nureddin Mahmud Zen
gl'nin yaptırdığı Darü'l-hadlsi'n-Nuriyye'
ye müderris olmuş. ölünceye kadar bu gö
revde kalmıştır. 

İbn Asakir arnelde Şafii, itikadda koyu 
bir Eş'arl idi. Ma]fa1fıtü'1-İs1fımiyyin'i 
çok okuduğu rivayet edilir. Ayrıca dindar
lığı, fazileti. sünneti müdafaa edip bid'at
lara karşı çıkması ile tanınmıştır. Zarif, 
şakacı ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan 
İbn Asakir'in darülhadis müderrisliği gö
revini fahrl olarak sürdürdüğü. medre
senin suyundan içmediği gibi oradan ab
dest bile almayacak derecede takva sa
hibi olduğu. hadis tahsili için gelen öğren
cilere bütün imkanlarıyla yardımda bu
lunduğu rivayet edilir. 9 Safer 600'de (18 
Ekim 1203) Dımaşk'ta vefat eden İbn Asa
kir Babüssagir Kabristanı'nda babasının 
yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. e1-Cfımi'u '1-müsta~şfı ii 
tez fı'ili '1-M escidi '1-a]fşfı. Fezfı'ilü '1-
[\uds, Fezfı'ilü Beyti'1-ma]fdis ve Fe
zfı'ilü '1-Mescidi'1-a]fşfı gibi isimlerle de 
anılan eserin (Keşfü '?·?un ün, ı. 574) bir 
nüshası Bağdat'ta (Hizanetü'l-evkafi'l -am-


