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Tunus yakınlarındaki Kafsa'da doğdu. 
İlk eğitimini burada aldıktan sonra Tu
nus'a gitti ve İbnü'I-Gammaz ile Hazim ei
Kartacenl'nin derslerine katıldı. Ardından 
Mısır'a geçti. Önce İskenderiye'de arala
rında Cemaleddin İbnü 'l-Hacib'in öğren

cisi Nasırüddin ei-Ebyarl. Nasırüddin İb
nü'I-Müneyyir. Ziyaeddin İbnü'I-Allaf ve 
Muhyiddin ei-Mazünl'nin de bulunduğu 
alimlerden ders aldı. Daha sonra Kahire'
de Şehabeddin el- Karati'den Fahreddin 
er- Razi'nin el-MaJ:ışı11 ff uşuli'l-fıkh'ı 
ile bu eserin Taceddin ei-Urmevi'ye ait 
muhtasarı el-lfaşıl'ı. Kemaleddin İb
nü't-Tenesl'den Berazii'nin et-Teh?:ib 
fi'l]tişari'l-Müdevvene 'sini ve Takıy
yüddin İbn Daklkul'ld'den İbnü ' I-Hacib'in 
el-Mul]taşar'ını okudu. Karati'nin önde 
gelen talebelerinden oldu ve usul ilmin
de ondan icazet aldı. 

680 ( 1282) yılında hacca giden İbn 
Raşid dönüşünde Kafsa'da bir süre ders 
verdi ve kadılık görevinde bulundu. Bu 
görevden aziedildikten sonra Tunus'a 
yerleşti. telif ve tedrls faaliyetini sürdür
dü. Kendisinden ders alanlar arasında 
İbn Merzük ei-Hatlb ve Atlfüddin ei-Mıs
rl gibi alimler bulunmaktadır. Maliki fık
hının ve fıkıh usulünde olgunluk döne
mini yaşayan mütekellimln ekolünün Tu
nus muhitinde tanınmasında ve sonra
ki nesillere aktarılmasında büyük emeği 
geçen ve eserlerinde hacası Karati'nin 
yolunu takip eden İbn Raşid 20 Cemazi
yelevvel 736 'da (5 Ocak 1336) Tunus'ta 
vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Mü?:heb ii iabti (me· 
sa'ili)'l-me?:heb. Sagir b. Abdüsselam el
Vekili. eserin ilk bölümünün Fas'ta Ham
ziyye Zaviyesi'nde bulunduğunu bildirerek 
bu nüshadan bazı alıntılar yapmıştır (el· 
imam Şihabüddln el-~arafi, ll, 397-400) . 

Eser Muhammed Ebü'I-Efcan tarafından 
neşre hazırlanmaktadır. z. Lübabü'l-lü
bab ii beyani md teiammenehı1 ebva-

bü'l-kitab mine'l-erkan ve'ş-şürut ve'l
mevani' ve'l-esbab (Tunus 1346/1 927) . 

Bu iki eserde İbn Raşid, hacası Karati'nin 
izinden yürüyerek Maliki fıkhının kendi
sine kadar ulaşan birikiminden hareketle 
ve türnevarım metoduyla bazı mücerret 
ve kapsamlı önermeler tesbit etmeye ça
lışmaktadır. Tahrlc usulüyle elde edilen bu 
hükümler, aynı zamanda hakkında hü
küm bulunmayan meseleler için de belir
leyici olmaktadır. el -Mü?:heb'de, Karati'
nin gerek üslübunun gerekse başta el
Furı1k olmak üzere bu sahada kaleme 
aldığı eserlerindeki görüşlerinin etkileri 
açık bir şekilde görülmektedir. el-Mü~
heb'den daha sonra kaleme alındığı an

laşılan el-Lübab'da ise fürCı-i fıkhı ku
rallara indirgeme anlayışının yoğunluk 
kazandığı görülür (a.g.e., Il, 398-400) . 3. 

el-Fa'ik ii (ma'rifeti)'l-aJ:ıkdm ve'l-ve
şa'ik. Noterlikle ilgilidir. Yukarıda zikre

dilen kitaplardan önce telif edildiği belir
tilen el-Fd'ik'in de yine bu eseriere ha
kim anlayışla kaleme alındığı kaydedil

mektedir. Eserin Tunus el-Mektebetü'l
vataniyye'de çeşitli yazmaları bulunmak

tadır (MahfOz. ll, 333) . 4. en-Na?mü'l-be
di' ti'l]tişdri't-Tetri'. İbnü'I-Cellab'ın mez
hepte çok tutulan ve üzerinde yirmiden 

fazla şerh, ihtisar çalışması yapılan et
Te/ri' adlı eserinin manzum ihtisarıdır. 
5. el-Mertebetü (meuhebetü)'s-seniyye 
ii 'ilmi'l-~rabiyye. Abdullah İbrahim Sa
lah, son üç eserin British Museum'da 125 

numaralı nüshada bir arada bulunduğu
nu kaydetmektedir (el-İmam Şihabüddln 
el-~arafi, s. ı 19) 6. el-Mertebetü 'l-'ıılya 

ii tefsiri'r-rü'ya. Chester Beatty Library'
de (nr. 4608). ayrıca Tunus ei-Mektebetü'l
vataniyye'de yazmasının bulunduğu be
lirtilmektedir (MahfOz.ıı. 334). Eserin adı 
çeşitli kaynaklarda el-Merkabetü '1- 'ul
ya olarak da kaydedilmektedir (Ahmed 
Baba et-Tinbüktl. s. 394; Ahlwardt. III. 578; 

MahfOz, ıı . 334) 7. eş-Şihdbü'§-§akıb ii 
şerJ:ıi Mul]taşari İbni'l-lfdcib. İbnü'I
Hacib'in el-Mul]taşarü'l-ter'i (Cami'u 'l
ümmehat) adlı eseri üzerine yazılan ilk 
şerh olduğu belirtilmektedir. Müellif İb
nü'I-Hacib'in eserindeki rum uz ve işaret
leri açıklamış. meselelerin dayandığı de
lilleri ortaya koymuştur. Kaynaklarda İbn 
Raşid'in Tell]işü'l-Ma]J.şul ti 'ilmi'l-uşul 
Nul]betü'l-vaşıl ii şerJ:ıi'l-lfdşıl ve TuJ:ı

tetü'l-lebib ti'l]tişari kitabi İbni'l-Ija
tib adlı eserleri de kaydedilmiş olup bu 
sonuncusu Fahreddin er-Razl'nin tefsiri
nin muhtasarıdır (MahfCız , ll. 334) . 
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Ebü'l-Ferec Zeynüddln Abdurrahman 
b. Ahmed b. Abdirrahman 

Receb el-BaSjdadl ed-Dımaşkı 
(ö. 795/1393) 

Hanbeli fakihi, 
muhaddis ve müfessir. 

...J 

Reblülewel 736'da (Kasım 1335) Bağ
dat'ta dünyaya geldi. Babasının doğduğu 
706 ( 1306-1307) yılı bazı kaynaklarda İbn 

Receb'in doğum tarihi olarak kaydedil
mektedir. Doğduğu ay sebebiyle kendisi
ne Receb lakabı verilen dedesine nisbetle 
İbn Receb diye tanındı. İlk öğrenimini mu
haddis olan babası ve dedesinden gördü. 

Kendi ifadesine göre ( e?-Zey l 'a la Tabai!:,a
ti'l-Hanabile, ll. 436) henüz küçük yaşta 
olduğu için ilmi kıymetini takdir edeme
diği Abdürrahlm b. Abdullah ez-Zerlra
nl'nin Bağdat Mücahidiyye Medresesi'n

deki derslerini takip etti. Babasının teşvi
kiyle yine küçük yaşta iken Bağdat'ta Sa
fiyyüddin İbn Abdülhak ei-Bağdadl, Ale
müddin el-Birzall ve EbCı Abdullah Mu
hammed b. Ahmed et-Teli ed-Dımaşki 

gibi alimierin ilim meclislerinde bulundu. 
onlardan icazet aldı. 7 44 ( 1343) yılında 
babasıyla birlikte Dımaşk'a gitti. Orada 
muhaddis İbnü'n-Nakib ei-Mısrl ve Ala
eddin Ahmed b. Abdülmü'min es-Sübkl'

den icazet aldı. Muhammed b. İsmail el
Habbaz ve İbrahim b. Davüd el-Attar gibi 
muhaddislerden hadis dinledi. Nablus'a 
geçerek Hafız İbn Bedran'ın talebelerin-
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den ders gördü. Ardından gittiği Kudüs'
te Alai'den hadis dinledi. 748'de (1347) 
babasıyla beraber Bağdat'a döndü. Bu 
arada Ebü'I-Meaıt Muhammed b. Abdür
rezzak eş-Şeybani'den hadis okudu. Ertesi 
yıl babasıyla birlikte hacca gitti. Mekke'
de Ebu Hafs ömer'den Buhari'nin Şülfı
şiyyfıt'ını dinledi. Geri döndüğü Dımaşk'
ta İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin talebesi ol
du ve ölümüne kadar ondan ayrılmadı. 
Daha sonra Kahire'ye geçip İbnü'I-MüiQk 
ve Muhammed b. Muhammed b. Ebü'I
Harem ei -Kalanisl'ni n hadis halkasına 
katıldı. 763'te (1362) tekrar hacca gitti. 
Hocaları arasında Zeynüddin el-lrakl, İbn 
Abdülhadl, Fahreddin Osman b. Yusuf 
en-Nuri. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Abdülazlz el-Verrak, Alaeddin Ali b. Zey
nüddin ei-Münecca gibi alimler de var
dır. 

Nihayet Dımaşk'a yerleşen İbn Receb, 
hacası İbn Kadi'I-Cebel'in vefatından ( ö. 

77!11370) sonra onun sohbetlerini dev
raldı ve İbnü't-Takl'nin ölümünün ( ö. 788/ 

1386 ) ardından Hanbeliyye Medresesi'n
de ders vermeye başladı . Ayrıca Ömeriy
yetü'ş-Şeyhiyye ve Türbetü'I-İzziyye med
reselerinde vaizlikyaptı. İ bn Receb abid 
ve zahid kişiliği , hadislere. saha be ve se
l efi n menkıbelerine vakıf olması yanında 
güçlü üslubu sayesinde etkili vaazlar ve
riyordu. Dünya işlerini pek önemsemeyen 
ve idarecileri e de görüşmeyen İbn Receb. 
Kassaln'deki Sükker iyye Medresesi'nde 
öğretim ve telif faaliyetleriyle meşgul ol
du. Aralarında Muhammed b. Ahmed ei
Makdisl, İbnü'l-Lahham, İbnü'r-Ressam , 
Abdurrahman b. Ahmed b. Ayyaş, Kadıl

kudat Ebü'I-FazL Muhibbüddin Ahmed b. 
Nasrullah el-Bağdadl ve Ebu Zer Abdur
rahman b. Muhammed ei- Mısrl gibi alim
lerin de bulunduğu birçok talebe yetiştir
di. 4 Ramazan 79S'te (14 Temmuz 1393) 
Dımaşk'ta vefat etti ve Babüssagir Kab
ristanı'na defnedildi. Kabri Şam'daki ziya
retgahlar arasındadır. Bazı kaynaklarda 
vefat ayı receb olarak kaydedilmiştir. 

Hadis alanında zamanının otoritesi olan 
İbn Receb fıkıh, usul, tefsir. kelam. ahlak 
ve tarih sahalarında eser vermiş, bilhas
sa Dımaşk ve Kudüs'te Hanbeli mezhebi
nin bayraktarlığını yapmıştır. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'nin görüşleri doğrultusun
da fetva verdiği için baskılara maruz ka
lınca bundan vazgeçmiş. ancak bu defa 
da İbn Teymiyye taraftarlarınca eleştiril
miş. nihayet ömrünün sonuna doğru fet
va vermeyi terketmiştir. el-Kavfı'id fi'l
fı]fhi'l-İsldmi adlı eserinde İbn Teymiy
ye'nin görüşlerini Ahmed b. Hanbel'in-

244 

kilere tercih ettiğini gösteren örneklere 
rastlanmakla birlikte (mesela bk. Kaide 
ı 7) hem İbn Teymiyye'nin hem İbn Kay
yim'in görüşlerini reddettiği de olmuştur. 
Mesela bir defada verilen üç talakın ric'l 
talak sayılması gerektiği yönündeki kana
atlerini benimsememiştir (M. Zahid Kev
serl, s. 35-36). Ayrıca eserlerinde diğer üç 
mezhebi n görüşlerine de yer vermesin
den mutaassıp bir Hanbeli olmadığ ı an
laşılmaktadır. 

İbn Receb. akaide ve genel İslami ko
nulara dair eserlerinde itikadl meseleleri 
Selef çizgisinde ele alan bir alimdir. O za
mana kadar İslam dünyasında felsefe. ke
lam ve tasawuf alanında meydana gelen 
fikri gelişmelere olumlu yaklaşmamış . 

hatta fıkıh ve ahlak da dahil olmak üzere 
din adına geliştirilen bütün fikirleri Hz. 
Peygamber tarafından yasaklanan bid'at 
kapsamı içinde mütalaa etmiştir. Onun 
kanaatine göre sünnete uyduklarını iddia 
eden, fakat nasları müctehid alimlerden 
farklı bir şekilde yorumlayan Zahirller. 
eectel yöntemini benimseyen ve naslar 
arasında çelişki bulunduğunu ileri sürüp 
onları kendi anlayışiarına göre te'vile ta
bi tutan İslam filozofları ile kelamcılar da 
bid'atçı zümreler içinde yer alır. Sufilere 
gelince, onlar da batıni ilimler ve kalbi fa
aliyetler konusunda zevk veya keşif diye 
adlandırdıkları kendi görüşlerine dayana-

ibn Receb"in risa lelerinin toplandığı mecmuanın unvan 
sayfas ı (Süleymaniye K tp. , Fatih , nr. 5318). 

rak din adına tehlikeli bid'atlar çıkarmış
lardır. Sufilerce açılan keşif kapısından 
girilerek zındıklara ait pek çok görüş İs
lam'a mal edilmeye çalışılmış. bu arada 
velllerin nebllerden üstün olduğuna veya 
nebllere ihtiyaç bulunmadığına inanılmış. 
hulul ve ittihad görüşleri benimsenmiş, 
vahdet-i vücud nazariyeleri ortaya atılmış, 
dinin haram kıldığı hususlar mubah sayıl
mış. insanı Allah'ı anmaktan ve namaz kıl
maktan alıkoyan fiiller teşvik edilmiştir 
(Fatlü 'ilmi 's-Selef'ala 'ilmi'l-l].alef. s. 24-

27, 44-46, 64; Cami'u 'l-'ulam, s. 252; et
Tal].vifmine 'n-nar, s. 20) 

İbn Receb'in benimsediği itikadl görüş
ler genellikle Selefiyye'ye uymakla birlikte 
bilhassa kabir hayatıyla ilgili olarak ileri 
sürdüğü fikirler naslarda yer almayıp bazı 
alimierin telakkilerinden ibarettir (Ehva
lü'l-kubür, s. 15 -22,36-41,48,58,73-85, 

95-116, 125) . Bir kısım hadis rivayetlerine 
dayanarak namaz kılmayanı kafir kabul 
etmesi genel çerçevede E hi-i sünnet eko
lüne aykırı görünmektedir. İtikadl konu
larda gerektiğinde akli deliliere başvur
mayı bir ilke olarak benimsediklerinden 
dolayı kelamcıları bid 'atçılıkla suçlaması 

da isabetli değildir. Zira başta Kur'an ol
mak üzere naslar. vahyin insana sunduğu 
bilgilerin anlaşılabilmesi için akıl yürüt
meyi emrettiği gibi İbn Receb'in kendisi 
de ariflerin cehennem azabından kork
madıklarına dair iddiaların akla ve fıtrl 
bilgilere aykırı olduğunu söylemiştir (et
Tal].vf{mine'n-nar, s. 19-20). 

Eserleri. A) Fıkıh. 1. el-Kavfı'id (Tak
rfrü'l-kava'id ve taf)rfrü'l-feva'id). Hanbe
ll mezhebinde VIII. (XIV.) yüzyılda ortaya 
çıkmaya başlayan kavaid literatürünün 
ilk örneklerinden biri sayılan eserde 160 
kaideye, ardından "faide" adıyla yirmi bir 
kurala yer verilir; her kaide ve kural mez
hep füruundan çeşitli örneklerle açıkla
nır. Hanbeli mezhebinin doktriner gelişi
mini büyük ölçüde tamamladığı bir dö
nemde kaleme alınan eserde İbn Receb, 
dönemine kadar oluşan Hanbellfıkhın ı ve 
mezhep içi görüş farklılıklarını açıklamaya 
yönelik bazı kaideler ve hareket noktaları 
belirlemeye, bu arada fakihlerin tercih ve 
çözüm önerilerinin arkasında yatan hu
kuk mantığını ortaya koymaya çalışmış
tır. Bunda. mezhebin çeşitli konulardaki 
temel görüşleri arasında mantık! bütün
lük kurarak ve muhtemel boşlukları bu 
şekilde daldurarak mezhep müdafaasını 
yapma gayretinin de önemli payı olmalı
dır. Müellif de eserin girişinde mezhebin 
usulünü tesbit ve derleme. fıkhın kaynak
larını ortaya çıkarma. dağınık fıkhl mese-



Jeleri bir araya getirme. aykırı ve aşırı gö
rüş! ere bu çerçevede anlam kazandırma 
bakımından bu kaidelerin fakih için son 
derece önemli olduğunu ifade eder. Kai
deler. genellikle birkaç cümleden meyda
na gelen uzun fıkhl açıklamalar ve tas
nifler şeklinde olup kavaid literatüründe 
yaygın olan kısa ve özlü anlatımlar nisbe
ten azdır. Bu üsiGp farklılığına rağmen 
eserin telifinde. hatta kaidelerin alt ayı
rım ve örneklendirmesinde konuya ilişkin 
taparlayıcı ve ortak açıklama getirme 
amacı ön planda olup eser bu türün ileri 
dönem literatürü için de önemli bir kay
nak teşkil etmiştir. el-Kavd'id önce Mu
hammed Emin (Kah i re ı 352/1933) . daha 
sonra kaidelerin fürG- ı fıkhın sistematiği

ne göre tasnifini içeren bir fihrist ile bir
likte Taha AbdürraGf Sa'd tarafından neş
redilmiş (Kahire ı 392/1972). Ahmed b . 
Abdullah el-Karl ei-Hanefi, eserdeki 160 
kaideyi ihtisar ederekMecelletü'l-aJ:ı
kdmi'ş-şer'iyye 'ald me~hebi'l-İmdm 
AJ:ımed b.lfanbel adlı eserinin (nşr Ab
dülvehhab İbrahim E bO Süleyman- Mu
hammed İbrahim Ahmed, Tihame ı40ll 
ı 98 ı) giriş kısmına almıştır. 2. el-İstiJ;
rdc li-aJ:ıkdmi'l-JJ.ardc. Genelde vergi hu
kukuyla ilgili bir eser olup bilhassa haraç 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kaynakları 
arasında tefsir. hadis. fıkıh. tarih, lugat, 
biyografi . devlet idaresi. kamu maliyesi 
alanlarında yazılmış çeşitli eserlerin yer 
alması müellifin çok yönlü ilmi birikimini 
göstermektedir. Hasan b . Ziyad ei-Lü'
lüi'nin Kitdbü'l-Ijardc'ı, EbG Bekir ei
Hallal ve Cehdami'nin Kitdbü'l-Emvdl'
leri gibi günümüze ulaşamayan eseriere 
atıfta bulunması kitaba ayrı bir değer 
katmaktadır. Eserin çeşitli neşirleri yapıl
mıştır (nşr. Abdullah es-Sıdd!k ei-Guma
rl, Kah i re ı 352; Beyrut ı 982, ı 405/ı 985; 
nşr Cü ndi Mahmud Şelaş el-Heytl. Riyad 
1409/ı 989). 3. el-Ka'idetü'~-~ehebiyye 
ti'l-mu'dmeldti 'l-İsldmiyye: "Ld zara
ra ve Id qırdr" (nşr Ihab Harndi Gays, Ka
hire ı4ı0/1990) 4.AJ:ıkdmü'l-JJ.avdtimve 
md yete'allal} bihd (nşr. Abdullah el-Ka
di, Beyrut ı405/ı985, ı407/1987) 5. Faşlfi 
vücubi iJJ.rfıci'z -zekôt 'ale '1-tevr. Zeka
tın bekletilmeden verilmesinin farziyetine 
dair bir risaledir (nşr. Abdullah b. Muham
med b. Ahmed et-Tarlkl. Mecelletü'l-buf:ıü
şi'l-İslamiyye, sy. 33 [Riyad ı 992]. s. ı ı 9-
ı42). 6. el-Kavlü'ş-şevfıb ii tezvici üm
mehfıti evlfıdi'l-guyyfıb (nşr. Abdullah 
b. Muhammed b. Ahmedet-Tarlki, Riyad 
ı 99ı ). 7. Ta'lil}u't-taldli bi'l-vildde (Sü
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 53ı8) . 8. Nüz
hetü '1-esmd' ti mesd'ili's-semfı'. MGsi-

kinin dini hükmüyle ilgilidir (nşr. Velid Ab
durrahman el-Firyan, Riyad ı407/ı986; 
nşr. Üm mü Abdullah bi nt MahrOs, Riyad 
ı407; Tanta ı408; Kah i re ı 992). 9. Letfı'i
fü '1-ma'fırif iimfı li-mevdsimi'l- 'dm mi
ne'l-vqfı'it. Muharremden başlamak 
üzere her ayın önemli günlerinde yapıl
ması farz veya m üstehap olan ibadetler
le zikirleri ihtiva eden bir eser olup vaaz 
üsiGbu ile yazılmıştır (Kahire ı 342, ı 343; 
Beyrut ı975, 1414/1993). Eserin ramazan 
ayına dair kısmı Bugyetü'l-insfın ii ve
?fı'ifi ramazan (nşr. M. Züheyr eş -Şavlş, 
Dımaşk ı 963) ve Ve?fı'itü ramazan (nşr 
Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım, Ri
yad ı 409/1989). zilhicce ile ilgili bölümü 
ise Beydnü'l-f:ıücce ii vqfı'iti şehri ~il
J:ıicce (nşr. üm mü Amr b int İbrahim el 
Etrabl, Kahire ı4ı 3/1993) adıyla müstakil 
olarak da yayımlanmıştır. 10. el-Ijuşu' 
ti'ş-şaldt (e?-lül ve'l-inkisar li'l-'Azizi'l
Cebbar) (Mültan 134 ı; Kah i re 134 ı, ı 983; 
nşr Adil Ebü 'I-Muatl, Kah i re 1408/ı 988; 
nşr M. Amr Abdüllatlf-Hüseyin b. İsmail 
ei-Cemel, Kah i re 1409/1989; nşr Yüsrl Ab
dülganl ei-Bişrl, Bulak 1409/1989; nşr Ali 
Hasan Ali Abdülhamld, Zer ka 1407/ı 986). 
11. Risdle ii rü'yeti hilal (nşr Abdullah 
b. İbrahim er-Reşld, Riyad 1412/ı 992). 12. 
Şadal}atü's-sır ve fazlühd (nşr. Velid Ab
durrahman ei-Firyan, 'Alemü'l-kütüb, VII/! 
[Riyad 1986]. s. 58-61). 

B) Biyografi ve Tarih. 1. e~-Zeyl 'ald 
TabaJiati'l-lfandbile. İbn EbG Ya'la'ya 
ait eserin zeyli olup 750 (1349) yılına ka
dar vefat eden Hanbeli fakihlerini içine 
almaktadır (nşr. Henri Laoust- Sami ed
Dehhan, Dımaşk 1370; ı-ıı. Kahire 1372). 
Eser üzerinde çeşitli zeyiller yazılmıştır 
(DİA, XV, 544). 2. Si retü 'Abdilmelik b. 
'Ömer b. 'Abdil'aziz. Yine müellife ait 
Mul]taşaru Sireti 'Ömer b. 'Abdil'aziz 
adlı eserle birlikte Riyad'da basılmıştır. 
3. Fezd'ilü'ş-Şfım (İskenderiye el-Mekte
betü'l-belediyye, Tarih, nr. ı 08; Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp., Haraççıoğ
lu, nr. 1050). 

C) Hadis. 1. Fet]J.u'l-bdri'ald Şa]J.iJ:ıi'l
Bul]dri. el-Cdmi'u'ş-şaJ:ıi]J.'in "Kitabü'I
Cena'iz"e kadar olan kısmının şerhidir. 

Mahmud b. Şa'ban b. AbdülmaksOd ve 
bir grup ilim adamı tarafından yayımla
nan eserde (1-X, Medine 14 ı 7 /1996) ha
dislerin tahricinden sonra Hanbeli mez
hebinin görüşleri esas alınmakla birlikte 
fıkhi hükümler karşılaştırmalı olarak de
lilleriyle ortaya konmakta. zaman zaman 
delilleri güçlü olan görüşler mezhebinki
lere tercih edilmektedir. 2. ŞerJ:ıu 'İleli't
Tirmi~i (nşr. Subhl Casim el-Humeyd, 

İBN RECEB 

Bağdat ı 396/1976; nşr. NOreddin ltr, 1-11, 
Dımaşk ı 398/1978; Zer ka ı 407/ı 987; nşr 
Su b hi es-Samerral. Beyrut 1405/ı 985). İbn 
Receb, Tirmizi'nin el-Cfımi'u 'ş-şaJ:ıi]J.'i
ne Şer]J.u Cdmi'i't-Tirmi?) adıyla yirmi 
ciltlik bir şerh yazmışsa da bundan gü
nümüze sadece el-Cdmi'u 'ş-şaJ:ıi]J.'in 
elli birinci kitabı mahiyetindeki el- 'İle
lü 'ş-şagir adlı son bölümünün şerh i 
(Şerl:zu 'İleli't-Tirmifi) ve "Kitabü'I-Libas"
tan on varaklık bir kısım ulaşmıştır. el
'İlelü'ş-şagir, aynı müellifin el-'İlelü'l
kebir adlı müstakil eseriyle karıştırılma
malıdır. Hemmam Abdürrahim Said, Şer
J:ıu 'İleli't-Tirmi~i üzerine el- 'İl el ti'l-]J.a
diş adıyla bir doktora çalışması yapmış 
(b k. bi bl.). burada İbn Receb'in hayatı ve 
hadisle ilgili çalışmalarını geniş bir şekil
de incelemiştir. 3. Cdmi'u '1- 'uiUm ve'l
]J.ikem ti şerJ:ıi l]amsine J:ıadişen min 
cevdmi'i'l-kilem. Nevevi'nin kırk iki ha
dis ihtiva eden el-Erba'in adlı mecmua
sının eliiye tamamlanarak yapılmış şerhi
dir. Eserde hadislerin sıhhat derecesi ve 
aynı mealdeki benzer rivayetler yanında 
ilgili fıkhi hükümler de zikredilmektedir. 
Zira "ehadis-i külliyye" de denilen bu tür 
hadisler(meselabk.l,2,3, 10,32,33,39, 
46 numaralı hadisler) fıkhın külli kaidele
rine mesned teşkil etmektedir. Eserin çe
şitli neşirleri yapılmıştır (Hindistan 1897; 
Kahire 1322, 1346, 1369; nşr Ahmed Mu-

Ib n Receb'in el-/jikemü 'L·cedire adlı risa lesinin lik sayfa· 

sı (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5318/1). 
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hammed Şakir, Kah i re. ts.; nşr. Muhammed 
el-Ahmed! Ebü'n-Nur, Kah i re 1389/1969, 
1407/1987; Riyad 1382/ 1962 ;nşr. Yusufe i
Bikal, Sayda ı 4 ı 6/1995 ; nşr. Ve h be ez-Zü
hayll, Beyrut-Dımaşk 1413). 4. İJ;tiyarü'1-
ev1a ii şer]J.i ]J.adişi il].tişami'1-me1e'i '1-

a'1a. Hakkında yüce melekler topluluğu
nun (mele-i a'Ja) çekiştiğinin bildirildiği, 
günah ve hatalara kefaret olacak, insanı 
yüksek derecelere ulaştıracak arneller ve 
makbul dualar hakkındaki kutsl hadisin 
şerhidir (nşr. M. Münlr ed-Dımaşki, Kah i re 
ı 353; n ş r. Ta ha Yusuf, Kah i re ı 381/1961; 
nşr. Cas im ei-Füheyd ed-Devserl, Küveyt 
1405 , 1406/ 1985; nşr. BeşirMuhammed 
Avn, Dımaşk ı 985; nşr. Hüseyin ei-Cemel. 
Beyrut 1 407/1987). S. el-lfikemü'1-cedi
re bi'l-i~a'a min ]fav1i'n-nebi "Bu'iştü 
bi's-seyf beyne yedeyi's-sa'a" (nşr. Mu
hammed Ham id ei-Fıki, Kah i re ı 349/193 ı, 
ı 939; nşr. M. Nasırüddin ei-Eibanl, Kahire 
ı 978; nşr. Züheyr eş-Şaviş, Beyrut ı 403/ 
ı 983; nşr. Abdülkadir ei-Arnaüt, Dımaşk 

141 1/1990). 6. e1-Me]J.acce ii seyri'd
dülce (Şert:ıu f:ıadfşi "Len yüneccf at:ıa
den min k üm 'amelüh ") (Mekke 1 34 7; nşr. 

Yahya Muhtar Gazavl. Beyrut ı 404/1984, 
1406; Kahire 1985). 7. Şer]J. ve beyanli
]J.adişi "Ma ~i' b ani ca'i'an" (Zemmü 'i
mal ue'L-cah) (Lah or ı 320; er-Resa'ilü 'l
münfriyye içinde, Kah i re ı 346; nşr. Bedr 
ei-Bedr, Küveyt 1 984; n şr. Muhammed 
Subhl Hasan Hallak, Beyrut ı 4 ı 3/1992; 
nşr. Eşref b. Abdülmaksud, Riyad 141 3). 8. 

Vereşetü'1-enbiya' (Şert:ıu f:ıadfşi Ebi'd
Derda' fi "Men seleke tarikan yeltemisü 
fihi 'i/men") (nşr. Abdüzzahir Ebü's-Semh, 
Mekke I 34 7; nşr. M. Müfld el-Hayml. Riyad 
I 402/1982; nşr. Eşref b. Abdülmaksud, Ka
hi re I987).9. Gayetü'n-nef'fişer]J.i]J.a
dişi "Temeşşüli (temşfli)'l -mü'min bi
J;ameti'z-zer'" . Müminin taze ekin gibi 

olması sebebiyle belalar karşısında yıkli
mayıp sadece eğildiğini belirten hadisin 
şerhidir(Mekke 1347; Kahire I347, I358; 
nşr. Eşref b. Abdülmaksud, Kah i re I 408/ 
I 988; Ri ya d I 404; nşr. Ebu Abdurrahman 
ibrahim b. Muhammed el-Arf, Cidde I408/ 
I 987). 10. Keşfü'1-kürbe bi-vaşfi (t:ıali) 

eh1i'1-gurbe (Kah i re I 332, I 340, I 345, 
I 35 I, I 369; nşr. Ahmed eş-Şerbasl, Kah i re 

I 373/I 954; Küveyt I404/I 984; nşr. Cemal 
ei-Madl, iskenderiye I 403/I 983, I 984; nşr. 

Yü sri Abdü lganl e i -B i şrl, Bul ak I 988). 11. 
Nurü '1-i]ftibas ii mişkati vaşiyyeti'n
nebi li'bn ~bbas (Tut:ıfetü '1-ekyas fi şer
f:ıi uaşiyyeti'n-nebi li'bn 'Abbas) (Mekke 
I 34 7; nşr. Abdülfettah Halife, Kah i re I 365/ 
I946, I368, I979;nşr. izzeddin ei-Bedevl 
en-Neccar, Cidde ı 400/I 980; nşr. Mu ham-
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ibn Receb'in Şerl:ıu f:ıadişi "Lebbeyk Al/iihümme Leb
beyk" adlı risalesinden bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Fatih, 

nr. 5318/2, vr. 17'). 

med b. N as ır el-Acmi. Küveyt 1406/1986; 
nşr. MuhammedAvn, Dımaşk-Taif I412/ 
I 99 1 ). 1 z. Şer]J.u ]J.adişi 'Ammar b. Ya
sir. ResOl-i Ekrem'in Arnmar b . Viisir ta
rafından rivayet edilen. "Yaşamak hayırlı 
olduğu sürece beni yaşat, ölüm daha ha
yırlı olduğu zaman canımı al" diye başla
yan duasının şerhidir (nşr. Ebu Abdurrah
man ibrahim b. Muhammed ei-Arf. Cidde 
1408/1 987) 13. Şer]J.u ]J.adişi "l)arabal-
1ahü meşelen şıratan müsta]fimen" 
(Süleymaniye Ktp., Fat ih, nr. 53I8) . 14. 

Şer]J.u ]J.adişi "Lebbeyk Allahümme 
1ebbeyk" (Bağdat, Mektebetü'l-evkaf, nr. 
4767/23; Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 53I8/ 
2; Mektebetü camiati'r-Riyadi'l-merkeziy
ye, nr. 56/16, 18I 7/1 ). 1S_ Şer]J.u ]J.adişi 
"İnne agbata evliya'i 'indi" (Süleymani
ye Ktp ., Fatih, nr. 53I8).16. Zemmü]fas
veti'l-]fa1b (Şert:ıu t:ıadfşi Şeddad b. Eus 
"i?a keneze'n-nas e?-?eheb ue'l-fiçiçia") 
(Bağdat , Mektebetü' l-evkiif, nr. 4767/25; 
Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 53 I8; Mek

tebetü camiati 'r-Riyadi'l-merkeziyye, nr. 
1637/12, I817/8).11-Şer]J.u]J.adişi "Yet
be'u'1-meyyit şe1aş" (nşr. Sa'd b . Ab
durrahman ei-Hamdan, Riyad 1408/ I 988). 

18- ed-Dürerü '1-meli]J.atü '1-münte]fat 
min şer]J.i ]J.adişi "ed-Dinü'n-naşi]J.a" 
(n ş r. Eşref b. Abdülmaksud, Riyad 141 1 ). 
19. Zemmü '1-l].amr ve şarabiha (şaribi
ha) (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 53 ı 8/5). 

ZO. e1-Beşaretü '1-'u~ma ii enne ]J.a~-

~a'1-mü'minmine'n-nar e1-]J.umma. 
Sıtma hastalığının günahlara kefaret ola
cağını ifade eden hadisin şerh id ir (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 53 ı 8/1 5). 21. Tes-
1iyetü nüfusi'n-nisa' ve'r-rica1 'inde 
fa]fdi'1-etfa1 (nşr. Velid Abdurrahman ei
Firyan, Mecelletü '1-buf:ıüşi'l-islamiyye, sy. 
23[19881. s. 159-180). 

D) Akaid-Keliim_ 1. et-Tal;vif mine'n
nar ve't-ta'rif bi-]J.ali dari'1-bevar ( nşr. 
Abdurrahman b. Kasım, Mekke 1357; nşr. 
Beşir Muhammed Avn, Dımaşk 1399/1 979; 
nşr. Muhammed Hasan el-H ım si, Beyrut 
ı 984; nş r. M. Cem ll el-Gazi, Beyrut ı 402/ 
1982; Beyrut 1405/1985; iskenderiye, ts.; 
nşr. Ahmed b. Ahmed ei-Tsevl, Tanta 141 I/ 
ı 99I ). Eser ayrıca. Ebü Muaz Eymen b. 
Arif ed-Dımaşki tarafından zayıf oldukla
rı gerekçesiyle bazı hadisleri çıkarılarak 
Vaşfü'n-nar adıyla yayımlanmıştır (Ka
hire I 413/1992). Z. Mul].taşaru Şu'abi'l
iman. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki'ye 
ait eserin muhtasarıdır (Kahire 1355). 3. 
Ke1imetü'1-i1;1aş ve ta]J.]fi]fu ma'naha 
(el-Kelam 'a la "La ilahe illallah", Kitabü't
Teuf:ıid) (Kah i re 1369, 1390; nşr. Züheyreş

Şavlş, Dımaşk 1381/1961; nşr. imad Taha 
Firre, Tanta 1408). 4. Ehva1ü'1-]fubı1r ve 
a]J.va1ü eh1iha ile 'n-nüşur (Mekke ı 357; 
Kahire 1378; nşr. Muhammed et-Tayy ib, 
Kah i re 1403/1982; Ebu Hacir Muhammed 
Zağlu l , Beyrut 1405/1985; nşr. HalidAb
düllatlfes-Seb ', Beyrut 1410/1990, 1412/ 
ı 991 ). s. Cemi'u'r-rusü1 kane dinühüm 
e1-İsldm (Tanta 1411/1991 ). 

E) Tefsir_ 1. Tefsiru sureti'n-Naşr ( ibn 
Kayyim' in Tut:ıfetü 'l-uedüd' u ile birlikte, 
La hor 1 339; nşr. Muhammed b. N asır el
Acmi, Küveyt 140711 986; nşr. Eşref b. Ab
dülmaksud, Kah i re 1987). z_ Mevridü'z
zem'an ila ma'rifeti feza'ili'I-Kur'an 
(nşr. Yü sri Abdülgan! ei-Bişr!, Bulak 1409/ 
1 989; Kah i re 1990). 3. Tefsiru sureti'1-İl;-
1aş (nşr. Muhammed b. Nasırel-Acml, Kü
veyt 1407/ 1 986) . 4. Tefsiru sureti'l-Fe
la]f. Matbudur. 

F) Diğer Eserleri. 1. Fazlü 'ilmi's-se
lef 'a1a 'ilmi'l-l].alef (Ka hi re ı 343; nşr. M. 
Mün!rAbduh, Kahire 1347, 1934, 1985; nşr. 

M. Abdülhaklm el -Kadi , Kah i re ı 989; 
nşr. Yahya Muhtar Gazavl, Beyrut I403/ 
1983, 1409/1 989;Amman 1983; Küveyt 
1983; nşr. Muhammed b. N asır el-Acmi, 
Küveyt I 407/1 986; nşr. Mervan ei-Atıyye, 
Dımaşk- Beyrut 1409/1989). z_ el-Far]f 
beyne 'n-naşi]J.a ve't-ta'yir. Nasihat ve 
ayıplama arasındaki farkı aniatmakla bir
likte genelde emir bi'l-ma'rüf mükellefi
yetini ele alan bir risaledir (nşr. Necm Ab
durrahman Halef, Kahire 1399/1979, 1402/ 



I 982; Dımaşk I 986; Beyrut 1405). 3. İstin
şoku nesimi'l-üns min nefe]J.fıti riyfı
:li'l-kuds. Eserde Allah sevgisinin mahi
yeti, gerekleri ve sonuçları incelenmekte
dir (Kah i re I 363; nşr. Mecdl Kasım. Thnta 
I 4 I 1/1990; nşr. Ahmed Abdurrahman eş
Şerif, Beyrut 141 1/1991). 4. Ve:;:;fı'ifü'?,

?,ikri'l-muva:ç;:ç;afa fi'l-yevm ve'l-leyle 
(nşr. Abdullah b. Carullah b. ibrahim, Lah
sa 1409/1989; Riyad 1408/1988) S. Şada

katü's-sll ve fazlühfı (nşr. Ve lid Abdur
rahman ei-Firyan, 'Alemü'l-kütüb, VII/I 
[ I 986 J. s. 58-6 I) 6. Risfıle tim d ruviye 
'an ehli'l-ma'rife ve'l-f:ıaka'ik ii mu'fı
meleti':ç;-:ç;fılimi's-sfırık. Kötülük yapan 
kimselere beddua etmek yerine onların 
ıslahı için dua etmenin daha iyi olduğunu 
savunan bir eserdir ( nşr. Ve lid Abdurrah
man el-Firyan, Mecelletü'l-buf:ıüşi'l-isla
miyye, sy 16 [Riyad 1407[, s. 261-274). 7. 

Esbdbü'l-magfire (nşr. Eşref b. Abdü l
maksGd, Kahire 1987) (ibn Receb'ineser
lerinin bir listesi için b k. Fetf:ıu '/-bari, neş
redenin girişi, 1, I 9-32) 

Emine Muhammed b. Yusufel-Cabir 
İbn Re ce b el-lfanbeli ve aşaruhÜ'l-fık
hiyye (Katar I 985), Ali b. Abdülazlz eş
Şi bl Menhecü '1-]J.dfı:ç; İbn Re ce b el 
lfanbeli fi'l- 'akide (Riyad, ts.) ve Ahmed 
Ferld Tezkiyetü'n-nüfUs ve terbiyetü
ha k e ma yukarriruhfı 'ulemfı'ü 's-selef: 
İbn Receb el-lfanbeli, İbn Kayyim, 
Ebu lfamid el-Gazzfıli ( Beyrut ı 405/ 
ı 985) adlı çalışmalarında İbn Receb'i çe
şitli yönleriyle ele almışlardır. 

BİBLİYOGRAF)A : 

İbn Receb, e?-leyl 'a la Tabaf!:ati'Ufanabile, 
Kahire 1372/1952-53, 1, 12, 15, 41, 67, 82, 
118, 137, 177, 289; ll, 109, 184, 192, 213-
214,286,321,341,365,436,439,441,444, 
446; a.mlf .. el-istil)rac li-af:ıkami 'l-l)arac (nşr. 
Cündi Mahmud Şelaş ei-Heyti), Riyad 1409/ 
1989, neşredenin girişi, s. 43-146; a.mlf .. Fa.Z
lü 'ilmi's-selef'ala 'ilmi'l-l)alef(nşr. M. Abdül
hakim el-Kadi), Kahire 1989, s. 22-31,44-46, 
63-64; a.mlf .. Cami'u'l-'ulam, Beyrut, ts . (Da
rü ' l-ma'rife), s. 24-29, 41, 156, 252, 365-366; 
a.mlf .. Şer/:ıu 'ileli't· Tirmi?i (nşr. NO reddin ltr), 
!baskı yeri yokjl398/1978 (Darü'I-Mellah}. neş
redenin girişi, 1, 27-40; a.mlf., Fetf:ıu'l-bari(nşr. 
Mahmud b. Şa'ban b. Abdülmaksud v dğr.). Me
dine 1417/1996,1,5-41,51-54,80-83, 129-
130, 159-161, 214-215; a.mlf .. Kelimetü'l-il)
laş ue taf:ıf!:if!:u ma'naha(nşr. İmad Ta ha Firre), 
Tanta 1408, s. 28-37, 38-39,42, 56-66; a.mlf .. 
Cemi'u 'r-rusül kan e dinühüm el-islam, Tan ta 
1411/1991, s. 16-17,18-19, 35-36; a.mlf .. Eh
ualü 'l-f!:ubur ue a/:ıualü eh liha ile'n-nüşur(nşr. 
Ebu Hacir Muhammed ZağiGI). Beyrut 1405/ 
1985, s. 4, 6, 15-22, 25-41' 48, 50, 58-87, 93, 
95-116, 125; a.mlf .. et-Tal)uif mine'n-nar, Bey
rut 1405/1985,s.17-20,43,47-48,61-85, 141-
142, 151-153, 184, 189,210,211,217-218, 
219; a.mlf .. Şerf:ıu f:ıadişi 'Ammar b. Yasir(nşr. 

Ebu Abdurrahman İbrahim b. Muhammed ei
Arf}. Cidde 1408/1987, neşredenin girişi, s. 5-
11; a.mlf .. Şer/:ı ue beyan li-f:ıadişi "Ma ?i' bani 
ca'i'an" (nşr. Muhammed Subhi Hasan Hallak), 
Beyrut 1413/1992, neşredenin girişi, s. 9-15; 
İbn Nasırüddin ed - Dımaşki, er-Reddü 'l-uafir 
(nşr. Züheyr eş-Şaviş), Beyrut 1400/1980, s. 
135, 176-178; İbn Kadi Şühbe. et-Tarif) (nşr. Ad
nan Derviş). Dımaşk 1977, ı , 189, 488-489; İbn 
Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, ll, 321-322; a.mlf .. 
inba'ü'l-gumr, lll, 175-176; Takıyyüddin İbn 

Fehd. Laf:ı?ü'l-elf.ıa? (leylü Te?kireti'l-f:ıuffa? 
li'?·lehebi içinde, nşr. M. Zahid Kevseri), Dı
maşk 1347, s. 180-182; İbn Tağriberdi, el-Men
helü 'ş-şafi, VII, 163- 164; Burhaneddin İbn Müf
lih. el-Maf!:şadü 'l-erşed (nşr. Abdurrahman b. Sü
leyman ei-Useymin), Riyad 1410/1990, ll , 81-
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Iii CENGiZ KALLEK 

L 

iBN RES1K ei-KAYREVAN1 

İBN REŞİ~ el-KAYREV ANİ 
(~,~~' ~) .,)!') 

Ebu Allel-Hasen b. Reşli5 
el-Ezdl el-Mesill el-Kayrevanl 

(ö. 456/1064) 

Alim, şair, edip 
ve tenkitçi . 

_j 

390 (1 000) yılında Muhammediye'de 
(Meslle) doğdu . Öğrenimine burada baş
ladı. Ezd kabilesi azatlılarından olan ba
bası Reşll5-'ten kuyumculuk sanatını öğ

rendi. Küçük yaşta şiirle ilgilenen ve ilk 
şiirini çocukluk çağında nazmeden İbn 
Reşlk bu alanda kendini yetiştirmek 
için 406'da (1015-16) dönemin ilim mer
kezi olan Kayrevan'a gitti. Burada EbQ 

Muhammed Abdülazlz b. EbG Sehl el
Huşenl, Muhammed b . Ca'fer el-Kaz
zaz. EbG İshak İbrahim b. Ali el-Husrl. 
EbQ Muhammed Abdülkerlm b. İbra
him en-Nehşell ve EbG Abdullah Mu

hammed b. İbrahim es-Semln gibi alim
lerden ders aldı. Bir süre ticaretle de 
meşgul olduğu sanılmaktadır (Ünmü?e
cü 'z-zaman, s. 26 I; ayr ı ca b k. n eş reden
Ierin girişi, s. 6) 

Kendisi gibi şair olan dostu Divan-ı İn
şa reisi Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü'r-Rical'in 
aracılığıyla 41 O ( 1 O 19) yılında Kayrevan '
da Zlrl Emlri Muiz b. Badls ile tanıştı. 
Kendisine sunduğu kasideyi çok beğe
nen emir. İbn Reşl!5-'i saray şairliğine ta
yin etti. Ali b. Ebü'r-Rical de ona emlrin 
isteği üzerine Divan-ı İnşa'da ordudan 
sorumlu özel katiplik görevi verdi. Muiz 
b. Badls'e gönderdiği bir şiirden Muizz'in 
onu bir cariyesiyle evlendirdiği anlaşıl

maktadır (AbdürraCıf MahlGf, s. 26). İbn 
ReşWin kasideleri ve bazı önemli kişiler 
için yazdığı mersiyeleri yanında (ibnü'I
Kıftl. ı. 336) Sabra Kadısı Muhammed b. 
Ca'fer el-KCıfi'yi hicveden bir manzumesi 

vardır. Bu manzume kadının görevinden 
aziine ve Mısır'a kaçmasına sebep olmuş
tur (Abdurrahman b. Muhammed ed-Deb

bağ, ııı . I97J 

İbn Reşll5. ile. Muiz b. Badls'in himaye
sinde bulunan şair İbn Şeref el-Kayreva
ni arasında ciddi bir rekabet vardı. Muiz 

onları diğer şairlere tercih eder, bazan 
birine. bazan diğerine daha fazla yakınlık 
gösterirdi. Aralarındaki rekabetin gide
rek sertleşmesi birbirlerini hicvetmeleri

ne yol açmıştı. İbn Reşlk el-'Umde adlı 
eserini telif edince İbn Şeref'in ağır ten-
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