
iBN KADT ACLÜN, Necmeddin 

1' 

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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Ebü's-Sıdk Takıyyüddin Ebu Bekr 
b. Abdiilah b. Abdirrahman 

ez-Zer'i ed-Dımaşki 
(ö. 928/1522) 

Şafii fakihi. 
_j 

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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