
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 
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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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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 



fıkhında derinleşen İbn Teymiyye kendi
sine sorulan sorulara çok yönlü cevaplar 
verir, öğrencilerini iyi yetiştirmek için hiç
bir fedakarlıktan kaçınmazdı. İl mi müna
zaralardaki üstün başarısı, hazırcevap- · 
lığı ve düşüncelerini rahatlıkla ifade et
mesi onun kaynaklarda ortaklaşa zikre
dilen özellikleridir. 

Eserleri. 1. el-Münte/pj* min ai)bfıri'l
Muştafa (Del hi 1296, 1332; nşr. Muham
med Hami d ei-Fıki, 1-11, Kah i re 1350-1351/ 

1931-1933, 1398/ 1978; Beyrut 1398; Riyad 
1402. 1403). Eser ayrıca Münte]fa'l-ai)
bdr min el).ddi§i seyyidi'l-ai)yar, Mün
te]fa '1-al)kam, el-Münte]fti min el).ddi
§i'l-al)kam gibi çeşitli adlarla da anılmış 
ve bunların bazılarının farklı eserler ol
duğu ileri sürülmüştür. Kütüb-i Sitte ve 
Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inden 
seçilip konularına göre sıralanmış ahkam 
hadislerini ihtiva eden eser üzerinde Mu
hammed b. Alieş-Şevkani Neylü'l-evtar 
şer]) u Münte]fa'l-ai)bdr adıyla bir şerh 
yazmış olup her iki kitap birlikte basılmış
tır(Kahire 1297, 1344,1347, 1357). Ebü'I
Feth Muhammed b. Abdürreşid b. Mah
mud ei-Keşmirl'nin eser üzerine Nüzü
lü men itte]fti bi-keşfi al)vali'l-Münte
]fti adıyla yaptığı çalışma, birkaç risale ile 
birlikte el-Münte]fti min ai)bdri'l-Muş
tatd'nın kenarında yayımlanmıştır (Del hi 
1296, 1332). 2. el-Mul)arrer fi'l-fı]fh 'alô. 
me~hebi'l-İmam Al)med b. Ijanbel 
(1-11, Riyad 1984, 2. bs.). Özellikle talebe
lerin kolay ezberlemesi için fıkhi istidlal
ler kaydedilmeden muhtasar bir tarzda 
yazılmıştır. Şemseddin İbn Müflih ei-Mak
disl'nin eser üzerinde en-Nüket ve'l-fe
va'idi's-seniyye 'a]{z müşkili'l-Mul)ar

rer adıyla yaptığı çalışma el-Mul)arrer 
ile birlikte basılmıştır (l-l l , Kahire 1369/ 

1950; Riyad 1984). Ayrıca Abdülmün'im 
b. Abdülhak ei-Katii'nin esere Tal)rirü'l
mu]farrer fi şerl)i'l-Mul)arrer adıyla bir 
şerh yazdığı belirtilmiş (Abdülkadir Bed
ran. s. 433), Abdurrahman b. Mahmud b. 
U beydan ei-Ba'll de Zeva'idü 'I-Kafi ve'l
Mul)arrer 'ale'l-Mu]fni' adlı bir çalışma 
yapmıştır ( Dımaşk 1379/1959; Riyad 1401/ 

1981 ). 3. el-Müsevvede fi uşuli'l-fı]fh. 
Müellifin tamamlayamadığı bir çalışma 
olup oğlu Abdülhalim ile torun u Takıyyüd
din İbn Teymiyye esere son şeklini ver
mişlerdir(nşr. Muhammed Muhyiddin el
Hatib, Kahire 1383/1964, 1983; Beyrut, 
ts.; nşr.Ahmed b. ibrahim ez-Zerva, Riyad 
1405) . 4. Münteha'l-gtiye fi şerl)i'l-Hi
daye. Ebü'I-Hattab ei-Kelvezanl'nin Han
beli fıkhına dair el-Hidaye adlı eserinin 
şerhidir. Hac bahsine kadar olan kısmı 

dört büyük cilt halinde temize çekilmiş 
olan eserin devamı müsvedde halinde 
kalmıştır (ibn Receb, ll, 252). 

Çok sayıda eser yazdığı belirtilen İbn 
Teymiyye'nin Kitô.b fi'l-el).ddi§i'l-mev
z(i 'a e ll eti yerviha '1-'amme ve '1-]fuş 

şô.ş 'ale ' t-turu]ftit, Mushaf tertibini dik
kate alarak tefsire dair hadisleri toplayıp 
senedieriyle birlikte verdiği Etrafü el){ı
di§i't-tefsir, ayrıca Urcuze ii 'ilmi'l-]fı
ra'e, el-Al)kamü'l-kübrô., el-Mai)zen 
fi'l-fı]fh adlı kitapları da kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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Ebü'I-Abbas Takıyyüdd!n Ahmed 
b. Abdilhallm b. Mecdiddin 

Abdisselam el-Harran! 
(ö. 728/1328) 

Görüş ve eleştirileriyle 
İslam düşüncesinin gelişmesine 

tesir eden 
Selefi alimi, müctehid. 

_j 

1 O Rebiülevvel 661 'de (22 Ocak 1263) 
Harran'da doğdu. Mensubu bulunduğu 
İbn Teymiyye ailesinin ve bilhassa dedesi 
Mecdüddin İbn Teymiyye ile onun amcası 
Fahreddin İbn Teymiyye'nin bölgede Han
beli mezhebinin gelişimine önemli kat
kıları olmuştur. Babası Abdülhalim aile 
geleneğini Harran'da devam ettiren bir 
Hanbeli alimiydi. 656 (1258) yılında Mo
ğollar'ın Bağdat'ı istila etmeleri ve akın
larının bölgeye kadar uzanması üzerine 
667'de (1269) Dımaşk'a göç etti. Sükke
riyye Darülhadisi'nde müderrislik yaptı. 
O dönemde Suriye ve Filistin, özellikle de 
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Dımaşk, klasik gelişimini tamamlayıp ol
gunluk devresine giren Hanbeli mezhe
binin merkezi durumundaydı. İlk eğitimi
ne Dımaşk'ta babasının müderrislik yap
tığı Sükkeriyye Darülhadisi'nde başlayan 
İbn Teymiyye, başta bu medresenin ho
calan olmak üzere bölgenin önde gelen 
alimlerinden ders aldı . Tabakat müellifle
ri, onun 200'den fazla hocadan ders gör
düğünü kaydederse de bunların içinde 
düzenli biçimde öğrencilik yaptıklarının 
yanı sıra hadis dinlediği , icazet aldığı, il
mi müzakerede bulunduğu veya küçük 
yaşta ilim meclisine katıldığı alimler de 
vardır. Hocaları arasında Mecdüddin İbn 
Asakir. İbn Ebü'l-Yüsr et-Tenuhi. Kasım 
ei-İrbili, Ebü'I-Ferec İbn Kudame ei-Mak
disi. Şemseddin İbn Ata. Zeynüddin İb
nü'l-Münecca, İbn Abdüddaim, Zeyneb 
bint Mekki gibi alimler sayılabilir. 

İbn Teymiyye, babasının vefatından bir 
yıl sonra2 Muharrem683 (21 Mart 1284) 
tarihinde ondan boşalan Sükkeriyye Da
rülhadisi'nde hocalığa, aynı yılın 1 O Safe
rinde de (28 Nisan 1284) Emeviyye Ca
mii'nde tefsir dersleri vermeye başladı . 

691'de (1292) hacca gitti. 693'te (1294) 
Assaf en-Nasrani adlı bir hıristiyanın Hz. 
Peygamber' e küfretmesinin büyük tepki 
toplaması üzerine İbn Teymiyye ve darül
hadis hocası Zeynüddin ei-Fariki, saltanat 
naibi Emir izzeddin Aybeg'e giderek adı 
geçen hıristiyanın cezalandırılması gerek
tiğini söylediler. Ancak yargılama süre
cinde bazı taşkınlıklar meydana gelin
ce Emir İzzeddin her iki alimi bundan so
rumlu tutarak onlara sopa attırdı ve göz 
altına alınmalarını emretti. Olaylar daha 
fazla büyümeden Ass§f müslüman oldu 
ve affedildi. Emir izzeddin de iki alimi 
serbest bıraktı . Bu olaydan sonra İbn Tey
miyye, Hz. Peygamber' e küfreden kişinin 
cezalandırılmasıyla ilgili olarak eş-Şari
mü'l-meslUI 'a]{z şatimi'r-Resul adlı ki
tabını yazdı. Zeynüddin İbnü ' I-Münec
ca'nın yerine 17 Şaban 69S'te (20 Haziran 
1296) Dımaşk'taki Hanbeliyye Medrese
si'nde ders vermeye başladı. 

Geniş halk kitleleri ve yöneticiler nez
dinde etkin bir nüfuza sahip olan İbn Tey
miyye'nin VIII. (XIV.) yüzyılın başlarından 
itibaren çeşitli dini ve siyasi tartışmalar 
içine girdiği görülmektedir. ei-Melikü'I
Mansur Laçin'in hakimiyeti döneminde 
( 1297-1299) halkı Ermenistan Krallığı'na 
karşı cihada teşvik için görevlendirildi. 
698'de (1299) Hamalılar'ın akaidle ilgili 
çeşitli sorularına cevap vermek için el
'A]fidetü '1-Ijameviyye'yi yazdı ve başta 

391 


