
ihtiva eden kısmı ilk defa Reinhart Dozy 
tarafından neşredilmiştir ( Histoire de l 'Af
rique et de l 'Espagne, 1-11, Leiden 1848-
185 ı) . ispanyolca 'ya (tre. F Fernandez 
Gonza lez. Granada I 860) ve Histoire de 
l'Airique et de l'Espagne intituJee "Al
Bayano'l-Mogrib" adıyla Fransızca'ya 
(tre. Edm ond Fagnan, 1-11, Algiers 1901-
1902) çevrilen bu neşir için Dozy bir de 
d üzeitmeler kılavuzu hazırlamıştır ( Cor
rections s w /es textes du Bayano '/-fvlogh
rib, Leiden 1883) Evarista Levi-Provençal, 
Dozy'nin neşrinde eksik bulunan IL cildin 
392-460 ( 1002-1 068) yılları arasını ihtiva 
eden kısmını başka bir nüshaya dayana
rakyayımlamış(Pari s 1930; Beyrut 1983). 
ayrıca bu bölüme dair bir değerlendirme 
yazısı kaleme almıştır ("Observations sur 
le textedu tome III du Bayan d'Ibn 'Idari". 
fvlelanges Gaude{roy- Demomby n es, Ca i
re 1937, s. 241-258) Levi-Provençal. ese
rin çeşitli bölümlerini Fransızca'ya çevire
rek Dozy'nin Histoire des mu:Sulmans 
d'Espagne (lll , Leiden 1932) adlı eserinin 
ekinde yayımlamış. daha sonra Georges 
Seraphin Colin ile birlikte daha iyi durum
daki nüshalardan istifade etmek suretiy
le eserin 1 ve IL ciltlerinin yeni bir neşrini 
gerçekleştirmiştir ( Histoire de l'Afrique 
du nord et de l'Espagne intitulee Ki tab al
Bayan al-fvlughrib, 1-11, Leiden I 948- ı 95 ı) . 

Eserin Endülüs Emevl hilateti ve mülu
kü't-tavaifle ilgili kısmı. Felipe Maillo Sal
gado tarafından La caida del Calila to de 
C6rdoba y Los Reyes de Taifas adıyla 
ve çeşitli notlarla birlikte ispanyolca'ya 
çevrilmiştir ( Salamanca ı 993). Kitabın llL 
cildinde yer alan Murabıtlar'ın ilk döne
mine ait bir bölümü A. Huici Miranda is
panyolca tercümesiyle beraber yayımla
mıştır (Un fragmento inedito de lbn 'Idari 
sobre los almorauides, Hesperis Tamuda , 
ı 1/ ı ı ı 96 ı ı: s 43- ı ı ı ı. Eserin . 485 ( 1 093) 
ve 496 ( 11 02) yılları ile Belensiye'nin (Va
lencia) Mezdell tarafından hırist iyanlardan 

geri alınışını ihtiva eden bazı bölümlerini 
ise Levi- Provençal neşretmiş. bu bölüm
ler Emilio Garcia G6mez tarafından is
panyolca'ya çevrilmiştir ("La torna de Va
lencia por el Ci d", al-Anda/us, XIII ı ı 948 [. 
s. 97- ı 56) llL cildin Murabıtlar dönemine 
ait bölümünü İhsan Abbas yayımlamış (e/

Beyanü '1-mugrib {fal) bari '1-Ende/üs ue 'l
fvlagrib, IV, Beyrut I 967. I 983). aynı cildin 
Muvahhidler dönemiyle ilgili kısmı ise 
Huici Miranda-Muhammed b. Tavlt et
Tand ve Muhammed İbrahim ei-Kettanl 
tarafından neşredilmiş (Tıtvan ı 963). bu 
kısım daha sonra tekrar yayımlanmıştır 
( Beyrut ı 406/1985) Huici Miranda bu bö-

lümün bazı kısımlarını ispanyolca'ya ter
cüme etmiştir ( Colecciôn de crônicas 
arabes de la Reconquista, 11 -111 ıretuan 

I 95 3-54[ ve İbn 'Idari: a l-Bayan a/-fvlug
rib. Nueuos fragmentos almorauides ya/
mohades, Valencia I 963) İbn İzarl'nin el

Beyônü'l-müşrı~ fi a]]bôri'l-Meşrı~ 
adıyla bir eser daha kaleme aldığı kay
naklarda belirtilmektedir. 
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ez-Zer'! ed-Dımaşki 
(ö. 876/1472) 

L 
Şafii fakihi ve kelam alimi. 

_j 

22 Reblülewel 831 ( 1 O Ocak 1428) tari
hinde Dımaşk'ta doğdu ve burada büyü
dü. Babasının dedesi Dımaşk köylerinden 
AciQn 'da kadılık yaptığı için onun soyun
dan gelenler İbn Kadi AciGn künyesiyle 
tan ındı. İlk eğitimini babasından aldı. Kü
çük yaştan itibaren önce Kur'an'ı, ardın
dan çeşitli ilimiere dair yirmiyi aşkın te
mel eseri ezberledi. Dımaşk'taki hocaları 
arasında İbn Hatlb en-Nasıriyye. Alaeddin 
ei-Kirman1, İbn Nasırüddin ve Takıyyüd
din İbn Kadi Şühbe gibi meşhur alimler 
vardır. 850 ( 1446) yılında babasıyla birlik
te Kahire'ye gitti. Daha sonra da birkaç 

İBN KAD1 ACLÜN, Necmeddin 

defa seyahat ettiği Kahire'de İbn Hacer 
ei-Askalanl, Bedreddin el-Ayni, İbnü 'I-Hü
mam. Mahalli, Salih b. Ömer ei-Bulkinl, 
Ebü'I -Fazl İbnü'ş-Şıhne. Katiyeci, Şü
münnl gibi birçok alimden tefsir. hadis, 
fıkıh , feraiz ve hesap dersleri aldı. Ayrıca 
Kudüs ve Hicaz'a da seyahatlerde bu
lundu. 

Özellikle Şafii fıkhında Dımaşk ve Kahi
re'de otorite haline gelen İbn Kadi Ac!Qn 
kelam ilminde de eser verecek düzeye 
ulaştı. Kahire'de Darü'l-adl'de müftülük. 
İbn To! un Camii ve Hicaziyye Medresesi'n
de müderrislik ve Basıtiyye Med resesi'n
de kütüphanecilik yaptı. Dımaşk'ta Zahi
riyyetü'I-Berraniyye. Atabekiyye. Azlziyye. 
İbn Ebu ömer, en-Nasıriyyetü'I-Cewaniy
ye, Rükniyye. eş-Şamiyyetü'I-Cewaniyye. 

Baderaiyye, Devlaiyye ve Felekiyye med
reselerinde müderrislik. Hatuniyye'de ise 
şeyhlik görevlerinde bulundu. Ayrıca Eme
viyye Camii'nde hadis dersleri verdi. Ara
larında Şemseddin es-Sehavl gibi alim
lerin bulunduğu birçok talebe yetiştiren 
İbn Kadi Ac!Qn'un bir müddet kadı naib
liği yaptığı da kaydedilmektedir. 

Dımaşk ve Kahire.'deki devlet adamla
rıyla iyi ilişkiler içinde olan İbn Kadi Aclun. 
Memlük Sultanı Kayıtbay' ın isteği üzeri
ne gittiği ve Mısır Şafii kadılığına tayin 
edildiği Kahire'de hastalanarak memle
ketine dönmek için yola çıktı. 1 3 Şewal 
876 (24 Mart 1472) tarihinde yolu üzerin
deki Bilbls yakınlarında vefat etti; cena
zesi Kahire'ye geri götürülerek sır katibi 
İbn Müzhir ei-Ensar1'nin türbesine defne
dildL 

Eserleri_ 1. et-Tôc ff zevô'idi'r-Ravza 
'ale'l-Minhôc. Yahya b. Şeref en-Neve
v1'nin Şafii fıkhına dair Ravzatü'Hôlibfn 
ile Minhôcü'Hôlibin adlı eserlerini kar
şılaştırarak birineide bulunup ikincide bu
lunmayan bilgileri derlediği bir kitap olup 
Chester Beatty Library'de bir nüshası bu
lunmaktadır (m 3839; ayrıca b k. Zirikll, VII , 
1 16) 2. Mugni'r-rôgıbin ff şer]Ji Min

hôci't-tôlibin. Minhôcü 'Hôlibin'e yap
tığı muhtelif şerhlerden biridir. 3. Be

di'u '1-me'ôni ff şer]Ji 'A~ideti'ş-Şeybô

ni. Kadiriyye tarikatı şeyhlerinden Ebu 
Muhammed Yunus b. Yusuf eş-Şeyban1'
nin el-'Aj{idetü'ş-Şeybôniyye'sinin şer
hi olan eserin Süleymaniye (Fatih, nr. 3095/ 
2, vr. 5-52; Şehid Ali Paşa, nr. 637, vr. I 93-
240; Laleli, nr. 2286/ 1; Re ş id Efendi. nr. 
318) ve Beyazıt Devlet (Bayezid. nr. 28 14) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır (ayrı
ca bk. DİA, ll, 259 ) 4. Naşi]Jatü'l-a]Jbôb 
fi lübsi fervi's-sincôb. Sincap kürkünün 
tabaklanmak suretiyle temizlenemeye-
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Necmeddin ibn Kadi Aclün 'un et-Tae (f zeva' idi'r-Ravza 
'ale'l-Minhac ad l ı eserinden bir sayfa (Chester Beatty Li

brary, MS, nr. 3839, vr. 72') 

ceğine. dolayısıyla bundan yapılan şeyle
rin giyilmesinin caiz olmadığına dair bir 
risale olup bir nüshası Adana İl Halk Kü
tüphanesi 'nde kayıtlıdır (nr. 867, v r. 196• -
200b) (bu ese rlerin yazma nüshaları için 
ayrı ca bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 

291 ,682; Sezgin, 1, 431; Pertsch , ı . 182, 185; 
ll, 15-16). İbn Kadi Aclun'un kaynaklarda 
adı geçen diğer bazı eserleri de şunlardır: 
Ta}J.rirü '1-Minhdc, Taş]J.i]J.u '1-Minhdc, 
Hadi'r-ragıbin ila Minhaci'Ha1ibin, 
Risa1e fi ?:eba'i]J.i ehli'1-kitab v e müna
k e}J.atihim ve İl].tilafü'1-e'imme . 
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Şafii fakihi. 
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Şaban 841 'de (Şubat 1438) Dımaşk'ta 

doğdu. Babasının dedesi Dımaşk köyle
rinden Aclun'da kadılık yaptığı için onun 
soyundan gelenler İbn Kadi Aci un lakabıy
la tanınmıştır. İlk öğrenimini babasından. 
ağabeyi Necmeddin, Zeynüddin el-Hattab 
ve Şemseddin eş-Şirvanl gibi alimlerden 
gördü. Kur'an' ı ve çeşitli ilim daliarına ait 
birçok temel eseri ezberledi. 860 (1456) 
yılında gittiği Kahire'de aralarında Salih 
b. Ömer ei-Bulkinl, Yahya b. Muhammed 
ei-Münavl ve Celaleddin el-Maha!ll'nin de 
bulunduğu birçok alimden hadis ve fıkıh 
dersleri aldı. Ayrıca İbn Hacer ei-Askala
nl'den mükatebe yoluyla faydalandı . 

Dımaşk'ta eş-Şamiyyetü ' I - Berraniyye 

Medresesi ile Emeviyye Camii'nde ve Ka
hire'de ör:neriyye Medresesi'nde Şafii fık
hı okuttu. 866'da (1462) hacca gitti. 877 
(1472) ve 888 (1483) yıllarında Kahire'ye 
seyahat etti. İkinci seyahatinde bir müd
det orada kalarak Ezher'de ve diğer med
reselerde ders verdi. Talebeleri arasında 
Bedreddin ei-Gazzl. Muhibbüddin İbn 
Fehd, Şemseddin İbn Tolun ve Kemaled
din İbn Hamza gibi alimler bulunmakta
dır. Bedreddin ei-Gazzl'ye Kütüb-i Sitte'
yi okutup icazet verdiğ i ne dair kayıttan 
anlaşıldığına göre fıkıh yanında hadis 
sahasında da geniş bilgi sahibiydi. 880 
(1475) yılında Dımaşk'ta Muhyiddin İb 
nü'I-Arabl ile İbnü'I-Farız'ı hulul ve ittihad 
isnadıyla tekfir eden. Gazzall'ye akaidle 
ilgili bir meselede tenkitler yöneiten ve 
onların çeşitli görüşlerine reddiyeler ya
zan Burhaneddin ei-Bikal'ye şiddetle kar
şı çıkması kelam ilmine de vakıf olduğunu 
göstermektedir. 

İbn Kadi Aci un. yaptığı haksızlıklarla ta
nınan İbn Muhibbüddin lakaplı üstadüd
dar Hasan b. Abdullah et-Trablusl ei-Es
leml'nin kabrinin yıkılmasıyla sonuçlanan 
olaylar sırasında verdiği bir fetva sebebiy
le Sultan Kansu Gavri döneminde Kahi
re'ye çağrıldı. Bu yüzden ağır borç altına 
girdi ve kitaplarının büyük bir kısmını sat
mak zorunda kaldı. Ancak sonuçta kendi 
görüşü ağır basınca talebesi ve kız kar
deşinin oğlu Kemaleddin İbn Hamza'nın 
fetvasıyla yıktırılan İbn Muhibbüddin'in 
kabri tekrar inşa edildi. Beraberce Dı-

maşk'a döndüğü oğlu Necmeddin de bu
rada Şafii kadılkudatlığına getirildi. 

Sufilerin şeriatın zahiri ne uymayan 
davranışlarını şiddetle eleştiren İ bn Kadi 
Aclun'un İbnü'I-Arabl'ye karşı mutedil bir 
tavra sahip olmasına ve onun bazı batıni 

görüşleri hususunda susmayı tercih et
mesine rağmen Şemsedd in ei-Ömerl'yi 
İbnü ' I-Arabl'nin kitaplarını okuması ve 
bazı şathiyeleri sebebiyle uyarm ış , onu 
konuşmaktan menetmişti. Ancak örneri 
kendisini Sultan Kayıtbay'a şikayet edince 
İbn Kadi Aclun . Muhibbüddin ei-H ısnl ile 
birlikte Kahire'ye çağrıldı. Sultanında ha
zır bulunduğu bazı meclislerde ilmi müna
zaralar yaptıktan sonra geri döndü. 905 
( 1500) yılında hacca gitti. 11 Ramazan 928 
(4 Ağustos 1522) tarihinde Dımaşk'ta ve
fat etti ve Babüssagir Kabristanı'na def
nedildi. 

Eserleri. 1. İ'li'ımü'n-nebih bimô. za
de 'a1e'1-Minhacmine'l-Ijavi ve'1-Beh
ce ve 't-Tenbih. Şafii fıkhının temel kay
naklarından Yahya b. Şeref en-Nevevi'nin 
Minhi'ıcü 't-talibin'i ile Abdülgaffar b. 
Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin e1-Ijavi'ş-şa
gir, Zeynüddin İbnü ' I-Verdl'nin el -Beh
cetü'1-Verdiyye ve Ebu İshak eş-Şirazl'
nin et-Tenbih adlı kitaplarını karşılaştı
rarak son üçünde bulunup birincisinde 
yer almayan bilgileri derlediği bir eserdir. 
z. 'Umdetü 'n-nüzzar ii taş}J.i]J.i Gaye
ti'l-il].tişar. Ebu Şüca' ei-İsfahanl' nin Şa
fii fıkhına dair Gaye tü '1-il].tişar (el-Mui)
taşar) adlı kitabındaki bazı zor meselele
rin halli için kaleme alınmıştır. 3. Mena
sikü'1-]J.ac (Süleymaniye K tp ., Mu ra d Bu
harl. nr. 115/M/2 ). 4. Risa1etü 'imameti 'n
nebi. Klasik kaynaklarda ismine rastlan
mayan eser Brockelmann tarafından kay
dedilmektedir (bu eserlerin yazma nüsha
ları için bk. GAL, 1. 498; Suppl., 1, 677; ll, 

ı ı 9) . İbn Kadi AciGn'un bunlardan baş
ka ağabeyi Necmeddin'in Taş]J.i]J.u'1-Min
hac'ı üzerine bir eser yazdığı , Şehabeddin 

İbn Tavk'ın onun fetvalarından bazılarını 
derlediği ve yaptığı ilavelerle bunları zen
g i nleştirdiği belirtilmektedir. 
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