
orada bulunan İbn Tavus çeşitli sıkıntıla
ra katlanmak zorunda kaldı. Hülagu'nun 
Müstansıriyye alimlerine yönelttiği, "Ka
fir fakat adil olan bir sultan mı, yoksa 
müslüman fakat zalim olan sultan mı 
daha üstündür?" şeklindeki soruya birin
cisinin lehinde fetva veren İbn Tavus'un 
bu suretle işgalci kuwetlerin gönlünü al
dığı, birçok insanın canını ve malını kur
tardığı nakledilmektedir. İbn Tavus. 661 
(1263) yılında nikabetü't-Talibiyyln göre
vini üsttendi ve bunu ömrünün sonuna 
kadar sürdürdü. Genellikle kabul edilen 
rivayete göre S Zilkade 664 (8 Ağustos 
1266) tarihinde vefat etti ve Necef'te 
defnedildi. Yetiştirdiği çok sayıda öğren
ci arasında İbnü'l-Mutahhar el-Hilll, Gıya
seddin Abdülkerlm AI-i Tavus. Cemaled
din Yusuf b. Hatim eş-Şaml. Ali b. lsa el
Erblll ve Hasan b. Davud el-Hilll sayılabi
lir. Şii kaynaklarında zahid, müttaki, hat
ta keramet sahibi bir kişi olarak nitelen
dirilen İbn Tavus daha çok fıkhl yönüyle 
tanınmıştır. Onun aynı zamanda tarihçi 
ve edebiyatçı olduğu nakledilirse de gü
nümüze ulaşan eserlerinden anlaşıldığına 
göre genellikle, imamlardan gelen nakil
ler çerçevesinde derleme eserler telif et
miştir. Ailesinden kendisine 700 kitaplık 
bir kütüphane kaldığı bilinmektedir. 

Eserleri. İbn TavGs'un sayısı elli dokuz 
olarak tesbit edilen eserlerinin bir kısmı 
şunlardır: 1. el-Mühimmat ii şaldf:ıi'l
müte'abbid ve 't-tetimmat. Şeyhüttaife 
Ebu Ca'fer et-TGsi'nin Mişbdf:ıu '1-müte
heccid el-kebir adlı kitabının tekmilesi 
olan eser hadisler çerçevesinde ibadetler. 
ahlaKi davranışlar. öğüt ve ikazları ihtiva 
eder. Beş ve on ciltlik versiyonları bulu
nan eserin bazı bölümleri değişik isim
lerle neşredilmiştir (Kohlberg.A Medieval 
Muslim Scholar, s. 49-5 ı) . 2. Felaf:ıu's

sa'il ve necaf:ıu'l-mesa'il. Bir önceki ese
rin günlük ibadetlerle ilgili bölümünden 
ibaret olan iki ciltlik bir çalışmadı r (Tah
ran 1382/1962; Necef 1385/1965). 3. el
İ~bdl bi'l-a'mali'l-f:ıasene. el-Mühim
mat'ın beş ciltlik versiyonunun IV. cil
dini teşkil eden eser. yılın belirli gün
lerinde yapılması gereken ibadetleri ko
nu edinmiştir (Tahran ı 3 ı 2, ı 3 ı 4, ı 390/ 
ı 970, ı 407/1 987) . 4. el-Eman min a]]ta
ri'l-esfar ve'l-ezman. Sefere çıkan kim
senin ibadeti. giyimi. karşılaşacağı zorluk 
ve hastalıkları konu alan bir seyahat reh
beri mahiyetindedir (Necef ı 370/195 ı; 
Beyrut 1408/1 988; Kum 1409). Eser. Ali b. 
Hasan ez-Zevarl (ez-Zivarl) tarafından X. 
(XVI.) yüzyılda Neşrü'l-eman fi'l-esfar 
'ani'l-evtan ismiyle Farsça'ya çevrilmiş-

tir. s. Muf:ıasebetü'n-nefs. Muhammed 
b. Tahir b. Muhammed'in Tenbihü'r-ra
~ıdin adlı kitabıyla birlikte Necef'te (ts .) 
ve Muf:ıasebetü'l-meld'iketi'l-kiram 
adıyla Hadi Hasan el-Kubeysl tarafından 
( Türaşüna, sy. 45-46 [Kum ı 4 ı 7J. s. 32 ı-
386) yayımlanmıştır. 6. Cemalü'l-üsbu' . 
Haftalık ibadetlere dairdir (Tahran ı 303, 
ı 330, ı 4 ı 2). 7. et-Tara'if ii ma'rifeti me
~ahibi't-tava'if. Sünnlliğe karşı reddiye 
mahiyetinde olup büyük ihtimalle takıy
ye gereği "zimmet ehlinden Abdülmah
mud b. Davud" takma adıyla kaleme 
alınmıştır (Tahran 1 320; eserin yazma 
n üs haları ve üzerinde yapılan çal ı şmalar 

için bk. Kohlberg, A Medieval Muslim 
Scholar, s. 57-58). 8. el-Ya~in ii imreti 
Emiri'l-mü'minin 'Ali b. Ebi Talib . Mü
ellifin son eserlerinden olup M. Kazım el
Kütübl tarafından yayımlanmıştır ( Necef 
1369/ 1 950; Beyrut 1410/ 1 989). 9. et-Tu-. 
raf mine'l-mena~ıb fi ?;ürriyyeti'l-eta
yib (et-Tura{ mine'l-enba'i ve'l-mena/!:ıb 
{f şerefi seyyidi'l-enbiya' ve 'ıtretihi'l-eta
yib). Bir önceki kitabın tekmilesi olup 
Hz. Peygamber'in ailesi hakkında bilgi ve 
onun Hz. Ali'ye vasiyetini ihtiva etmekte
dir(Necef 1349/1931. 1369/1950). 10.Fe
recü'l-mehmum fi tari]]i 'ulema'i'n-nü
cum. Muhammed Kazım tarafından neş
redilmiş (Kum, ts . [Darü'z-zehairJ) , ayrıca 
Zeina Matareser üzerinde bir doktora ça
lışması yapmıştır ( 1987, NewYork Univer
sity). 11. el-LehUf (el-Melhüf) 'ala (fi) 

~atle't-tufUf. Kerbela hadisesini ele alan 
eserin birçok baskısı yapılmıştır (Tahran 
1271,1287, 1365;Sayda 1329;Necef1369, 
1385; Beyrut 1979). 12. el-Meldf:ıim ve'l
fiten ii ?:Uhuri'l-gö.'ibi'l-munta?:ar. On 
ikinci imarnın zuhuruna dair Şii rivayet
lerini ihtiva eden bir çalışmadır (Necef 
1365, 1368, 1384; Beyrut 1398, 1408) . 13. 

Fetf:ıu '1-ebvab. İstihareye dair bir risa
ledir (Beyrut 1989). 14. Mişbdhü 'z-za'ir. 
Sefer ve ziyarette ilgili genel bilgilerden 
sonra Hz. Peygamber. Ehl-i beyt mensup
ları, on iki imam ve diğer bazı faziletli şa
hısların kabirierini ziyaret etmenin ada bı 
hakkındadır(Kum 1417). 1S.Keştü'l-ma

J:ıacce. Müellifin hayatı. düşünceleri ve 
kütüphanesinde yer alan eseriere dair 
önemli bir kaynaktır (Necef 1370/1950). 
16. el-İbane ii ma'rifeti'l-]]izane. Kü
tüphanesinde bulunan kitapların kata
log udur. 17. Sa'dü 's-sü'ud. Bir önceki 
eserin tekmilesidir (Kum 1365, 1369; İbn 
TavOs'un eserlerinin bir listesi ve yazma 
nüshaları için bk. Koh lberg,A Medieval 
Muslim Scholar, s. 26-66; M. Hasan Ali 
Yas1'n, s. 200-207). 

iBN TEYMiYYE, Fa h reddin 
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(bk. İBN EBÜ TAHiR). 

ı İBN TAYFÜR es-SECAVENDi 
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(bk. SECA.VENDİ, Muhammed b. TayfO.r). 
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İBN TEYMİYYE, Fahreddin 

..., 

(~ı.J-!'~~~~) 

Ebu Abdiilah Fahruddln 
Muhammed b. el-Hadır 

b. Muhammed el-Harran! 
(ö. 622/1225) 

L 
Hanbeli fakihi, hatip ve müfessir. 

~ 

542 yılı Şaban ayında (Ocak 1148) Har
ran'da dünyaya geldi. Öğrencilerinden Ya
küt el-Hamevi ise Re'sül'ayn ile Rakka ara
sında bulunan Bacedda köyünde doğdU
ğunu söyler (Mu'cemü'l-büldan, I, 3 ı 3). 
Kaynaklarda İbn Teymiyye lakabıyla anıl
ması konusunda çeşitli rivayetler mev
cuttur. Bunlardan birine göre dedesi Mu
hammed'in hac yolculuğu sırasında Tey
ma'da dikkatini güz(!( bir kız çocuğunun 
çekmesi ve eve döndüğünde bir kızının 
doğduğunu görünce onu kucağına alarak, 
"Ey Teymiyye. ey Teymiyye (Teymalı) !"diye 
hitap etmesi, diğer bir rivayete göre ise 
Muhammed'in annesinin adının Teymiy
ye olmasıdır (Sıddlk Hasan Han, s. 125; 

389 



iBN TEYMiYYE, Fahreddin 

Mer'l b. Yus uf el-Kerml, s. 52) . Bu aileye 
mensup alimler arasında Fahreddin'in 
kardeşi Abdullah ile onun soyundan ge
len Mecdüddin Abdüsselam, Şehabed
din Abdülhallm ve Takıyyüddin Ahmed en 
meşhur olanlardır. 

ibn Teymiyye babasından, ayrıca Ebü'I
Kerem Fityan b. Mubah ve Ebü'I-Hasan 
İbn AbdOs gibi alimlerden tahsil gördü. 
Ebü'I-Feth Ahmed b. Ebü'I-Vefa'dan fıkıh . 

Ebü'I-Fazl Hamid b. Mahmud'dan fıkıh ve 
tefsir, EbQ Muhammed İbnü'I-Haşşab'
dan Arap dili ve edebiyatı okudu. Ebü'n
Necib Abdülkahir es-Sühreverdl'den ta
sawuf h ırkası giydi (İbnü ' l-Müstevfl, I, 98). 
Ardından gittiği Bağdat'ta İbnü'I-Bettl. 
Ebü 'l - Kasım İbn Bündar, Ebü'I-Feth İbn 
Şatıı. Şühde ei-Katibe, İbnü'd-Dameganl 
gibi hocalardan hadis; İbnü'l-Mennl, 
Ebü'l-Ferec İbnü ' l-Cevzl ve Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. BekrOs'tan fıkıh ve tefsir gibi 
ilimleri tahsil etti. 

Bağdat'taki öğreniminden sonra Har
ran'a dönen İbn Teymiyye kendisini öğre
tim. telif, fetva ve irşad faaliyetlerine ver
di. Başta tefsir olmak üzere hadis, fıkıh, 
hitabet, Arap dili ve edebiyatında adını 

duyurdu. Harran Camii'nde vaizlik yaptı 
ve bu sebeple "Harran hatibi" lakabıyla 
anıldı . Aynı camide 588-610 (1192-1214) 
yılları arasında tefsir dersleri verdi ve 
NOriyye Medresesi'ne şeyh oldu . 604'te 
(1208) hacca gitti. Harran'da bir medre
se inşa ettiren ibn Teymiyye ilmi tartış
malara da katıldı. Özellikle Şam Hanbe
lileri'nin imamı olan ve yazdığı eserlerle 
Hanbeli mezhebine büyük katkıda bulu
nan Muvaffakuddin İbn Kudame ile mek
tuplaşarak çeşitli konularda onunla tar
tıştı ve bazı noktalarda kendisini tenkit 
etti (bu mektuplara örnek olarak bk. ibn· 
Receb, ll, 154-157). Öğrencileri arasında 
başta oğlu Abdülganl ve kardeşinin oğlu 

Mecdüddin Abdüsse1am b. Abdullah ol
mak üzere ibn Nukta, İbnü'I-Müstevfi, 
Mehasin b. Selame, Yaküt ei-Hamevl, İb
nü'n-Neccar ei-Bağdadl, Sıbt İbnü'I-Cev
zl, EbO Şame ei-Makdisl, Münzirl, ibn 
Hamdan ve ibn Abdüddaim gibi pek çok . 
ilim adamı bulunmaktadır. İbn Teymiyye 
1 O veya 11 Saf er 622' de (21 veya 22 Şubat 
1225) Harran'da vefat etti. Kaynakların 
hemen tamamında bu tarihin verilmesi
ne karşılık Yaküt el-Hamevi ile ibn Halli
kan onun 621 (1224) yılında öldüğünü 
belirtirler (Mu'cemü'l-büldan, ı , 3 ı 3; Ve
feyat, ıv, 387). 

Eserleri. 1. Bülgatü's-sfıgıb ve bug
yetü'r-rfıgıb (nşr. Bekir b. Abdullah E bO 
Zeyd, Riyad 1417/1997) Müellif Gazzall'nin 

390 

el-Basit, el-V asit ve el-Veciz adlı eser
leri gibi biri diğerinin muhtasarı mahiye
tinde fıkha dair üç kitap yazmış olup en 
hacimiisi Tell]işü'l-mat]ab fi tell]işi'l
me~heb, orta büyüklükte olanı Tergi
bü '1-]fö.şıd fi ta]fribi'l-ma]fö.şıd ve muh
tasarıda Bülgatü's-sfıgıb'dır. Özellikle 
ihtiva ettiği alt başlıklar dolayısıyla ben
zer eserlerden daha sistematik olan Bül
gatü's-sfıgıb 'da sadece temel kurallar 
ve ittifak edilen görüşler verilmekte. ihti
lfıflara ve deliliere temas edilmemekte
dir. Hanbeli mezhebinin ana metinlerin
den biri olmasına rağmen eser üzerine 
herhangi bir şerh veya haşiye yazılma
mıştır. SüyOtl'nin İbn Teymiyye'ye nisbet 
ettiği Mul]taşar fi'l-fı]fh adlı eser de (Ta
bakatü'l-müfessirfn, s. 100) muhtemelen 
bu kitaptır. 2. el-Müs'id li-~evi'l-elbfıb 
fi 'ilmi'l-J:ıisfıb. Klasik kaynaklarda adına 
rastlanmayan eserin bir nüshası Gotha'
da Landesbibliothek'te mevcut olup mü
ellif bu eserini, el-MuvazzıJ:ı fi'l-ferfı'iz 
adlı kitabını öğrencilerine okuturken ko
nular içerisinde geçen matematik hesap
larını daha iyi anlayabilmeleri için yazdı
ğını belirtmektedir ( Pertse h, ı, 13 1- ı 3 3). 
Kaynaklarda İbn Teymiyye'nin ayrıca et
Tefsirü'l-kebir (otuz ci lt civa rında). Şer
J:ıu'l-Hidfıye li-Ebi'l-Ijattfıb, el-Muvaz
zıJ:ı fi'l-ferd'iz ve Divfınü'l-l]utabi'l
cum'iyye (TuiJ(etü 'l-l]utaba' mine'l-beriy
ye fi '/-l]utabi'l-minberiyye) adlı eserleri 
bulunduğu zikredilmektedir. 
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İBN TEYMİYYE, Mecdüddin 
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Ebü'I-Berekat Mecdüddin Abdüsselam 
b. Abdiilah b. el-Hadır ei-Harrani 

(ö. 652/1254) 

Tefsir, kıraat, hadis 
ve fıkıh alimi. 

_j 

590 (1194) yılı civarında Harran'da doğ
du. Pek çok alim yetiştiren bir aileye men
sup olup Takıyyüddin ibn Teymiyye'nin 
dedesidir. Küçük yaşta Kur'an' ı ezberle
dikten sonra amcası Fahreddin ei-Hatlb 
ve Abdülkadir er-Ruhfıvl'den fıkıh okudu. 
603'te ( 1206-1207) amcasının oğlu Sey
feddin Abdülganl ile Bağdat'a gitti ve bu 
şehirde kaldığı altı yıl boyunca Ahmed b. 
Sükeyne, İbn Taberzed, Yusuf b. Kamil, 
Ziya b. Hureyf gibi hocalardan fıkıh, ilm-i 
hilfıf ve Arapça dersleri aldı. Abdülvahid 
b. Sultan'dan Sıbtu ' I-Hayyat'ın el-Müb
hic fi'l-]fırd'fıt adlı kitabını okudu. 
Bağdat'tan Harran'a dönen ibn Tey

miyye burada başta amcası olmak üzere 
Hanbel ei-Mükebbir, Abdülkadir ei-Hafız 
gibi hocaların derslerine katıldıysa da tek
rar Bağdat'a gitti. ikinci Bağdat seyaha
tinde çeşitli ilimleri okuma imkanı bula
rak fıkıh yanında matematik, cebir, geo
metri ve feraiz gibi ilimleri tahsil etti. Bir 
ara Dımaşk'a gitti, oradan geçtiği Har
ran'da amcasının oğlu Seyfeddin'in ders
lerine devam etti. Onun ölümü üzerine 
yerine geçerek ders vermeye başladı ve 
özellikle tefsir, kıraat. fıkıh okuttu. Oğlu 
Şehabeddin Abdülhallm, Abdülmü'min 
ed-Dimyatl, Emlnüddin ibn Şukayr el
Harran!, Abdülganl b. MansOr ei-Müez
zin, Muhammed b. Muhammed ei-Kencl, 
Muhammed b. Kazzaz, Muhammed b. 
Abdülmuhsin el-Harrat gibi şahsiyetler 
kendisinden hadis öğrendi. Oğlu Şeha
beddin Abdülhallm ile el-Mul]taşar'ın 
müellifi İbn Temlm ondan fıkıh. EbQ Ab
dullah ei-Kayrevanl kıraat okudu. Haya
tının sonlarına doğru hacca giden (651/ 
1253-54) İbn Teymiyye dönüşte Bağdat'a 
uğradı. Burada kendisiyle görüştüğü E bO 
Muhammed İbnü'I-Cevzl Bağdat'ta kal
masını istediyse de bu teklifi kabul etme
yip Harran'a döndü. 1 Şewai6S2'de (14 
Kasım 1254) burada vefat etti.. 

Zehebl, İbn Teymiyye'nin hfıfıza ve ze
kasına olan hayranlığını dile getirmiş, bil
hassa fıkıh, fıkıh usulü, hadis, kıraat ve 
tefsirde üstat kabul edildiğini söylemiş
tir. İbn Malik de onun fıkıhtaki üstün de
recesini Hz. DavOd'un demircilikteki ma
haretine benzetmiştir. Özellikle Hanbeli 


