
rak neşre hazırlamıştır. s. 'U]füdü '1-fô.
ti]fa. Hz. Peygamber'in siretine dair yak
laşık4000 beyitlik bir eser olup Medine'
de kaleme alınmıştır. Bu esere kendisinin 
yazmaya başladığı, ölümü üzerine oğlu 
Muhammed tarafından tamamlanan beş 
ciltlik şerhin ilk cildi basılmıştır (Fas, ts.). 
6. Ijutab cuma'iyye. Mevlay Süleyman'ın 
isteği üzerine yazılan eser konuları İ]f
yô.'ü 'ulıJ.mi'd-din'den seçilen hutbeler
den ibarettir (Rabat. ei-Mektebetü'I-Ha
seniyye, nr. 6490). 7. eş-Şemerü'l-müh

teşar if ravzi'l-Mul]taşar. Teftazanl'nin 
Tell]işü'l-mittô.J:ı'a yazdığı Şer]fu'l-Mul]

taşar üzerine kaleme aldığı bir Mşiyedir 
(Brockelmann, GAL Suppl., ı. 5 I 8). 8. 
Ma]fşure if 'ilmeyi'l-'arılz ve '1-]favô.if. 
Ijazreciyye'ye nazlre olarak yazılmıştır 
(a.g.e., II, 875) 

İbnü'l-Hacc'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Ta'lf]f 'alô. Şa
]fi]fi'l-Bu{Jô.rl, ljô.şiye 'alô. Tefsfri Ebi's
Su'ud (Mera~ı'ş-şu'ud 'ala Te{sfri Ebi's
Su'ud, tamamlanmamıştır).Jjô.şiye 'alô. 
Tefsfri'l-Beyzfıvl, ljô.şiye 'alô. Şer]Ji'l
MaJ:ıallf 'alô. Cem':i'J-cevô.mf', Na?mü'l
ljikemi'l- 'Atô.'iyye, Bugyetü '1-erib ii 
uşuli'd-din (muhtemelen Urcuzefi'ilmi'l
kelam ile aynı eserdir) , İmtô.'u'l-esmô.' bi
ta]frfri mô. ültibise min ]fükmi's-semô.', 
Ri]Jle ljicô.ziyye ( eserlerinin bir listesi 
için bk. Abdüsselam b. Abdülkadir b. SO
de, VII, 2499; ed-Dfvanü'l-'am, neşredenin 
girişi, I, 10-12) . 
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İBNÜ'I-HACiB 
( ~b.lf ~f) 

Ebu Amr Cemalüddfn Osman 
b. Ömer b. Ebi Bekr b. Yunus 

(ö. 646/1249) 

Arap gramerine dair 
ei-Kiifiye ve eş-Şaliye 
adlı eserleriyle tanınan 

dil alimi ve Maliki fakihi. 
_j 

570'te (1175) Mısır'ın Yukarı Said böl
gesinde Küs'a bağlı İsna kasabasında doğ
du. Ailesi aslen Tiflislidir. Babası, Selahad
din-i Eyyubl'nin dayısının oğlu KOs Emlri 
İzzeddin Mu se k es-Salahl'nin hileibi idi. 
Bu görevinden dolayı oğlu İbnü'l-Hacib 
lakabıyla anılmıştır. Ca'fer b. Sa'leb el-Üd
füvl. İbnü'l-Hacib'in babasının hacib ol
madığı. ancak emirler ve devlet erkanı ile 
arasının iyi olduğu, küçükyaşta yetim ka
lan Ebu Amr'ın bakımını hacibierden biri 
üstlendiği için onun İbnü'l-Hacib lakabıy
la anıldığı şeklindeki bir rivayeti kaydet
tikten sonra bunun pek doğru olmadığını 
söyler (et-Tali' u 's-sa' idü 'i-cami', s. 356 ). 

Babasıyla birlikte küçük yaşta Kahire'ye 
giden İbnü'I- Hacib, burada Muhammed b. 
Ömer el-Benna'dan dil ve edebiyat ders
leri aldı. Kasım b. firruh eş-Şatıbl'den et
Teysfr ve eş-Şô.tıbiyye'yi, Ebü'I-Fazl Ba
haeddin Muhammed b. Yusuf ei-Gazne
vl'den el-Mübhic fi'l-l;mô.'ô.ti'ş-şemô.n 
ve ]fırô.'ati'l-A 'm eş ve İbn Mu]faysin 
ve İ{ıtiyô.rı Ijalef ve'l-Yezidi adlı eseri, 
Ebü'I-Cud Gıyas b. Faris el-Lahml'den de 
kıraat-i seb'ayı okudu. Ebü'l-Kasım Hibe
tuilah b. Ali el-Buslrl. EbO Tahir İsmail b. 
Salih b. Yasin, Ebu Muhammed İbn Asa
kir, Fatıma bint Sa'd el-Hayr'dan hadis 
ilimlerini, EbO MansOr el-Ebyarl, Ebü'I
Hasan Şemseddin Ali b. İsmail el-Ebyari, 
İbn Cübeyr, Halil b. Saade el-Huveyyl'den 
fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etti; İbn Nukta'
dan hadis rivayet etti. 

İbnü'l-Hacib, tahsilini tamamladıktan 
sonra eJ-Emô.Jf'sindeki bir kayda göre 
(nşr. Hadi Hasan ei-HammOdl. I, 143) 609 
(1212) yılında Fazıliyye Medresesi'nde 
ders akutmaya başladı. Daha sonra Dı
maşk'a gitmek üzere Kahire'den ayrıldı . 

Birkaç ay Kudüs'te kalıp617'de (1220) yı
lında Dımaşk'a ulaştı. Emeviyye Camii'n
de Maliki mezhebine tahsis edilen zaviye
de ders vermeye başladı. 633 ( 1235) yı
lında Kerek Emlri ei-Melikü'n-Nasır Da
vud b. isa'nın daveti üzerine Kerek'e git
ti. Burada el-Melikü'n-Nasır'a eJ-Kô.fi
ye'sini, el-Vô.fiye na?mü'l-Kô.fiye adıyla 
manzum hale getirip okuttuktan sonra 
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Dımaşk'a döndü. Ebu Şame, İbnü'I-Ha
cib'in daha önce de birkaç defa Dımaşk'a 
gittiğini ifade etmektedir ( e?·Zeyl 'ale'r
Ravzateyn, s. I 82). 

Eğitim ve öğretim le meşguliyeti dışın
da Dımaşk'a geldiği 617 ( 1220) yılından 
ayrı ldığı 638 (1240fJiılına kadarki hayatı 
hakkında fazla bilgi bulunmayan İbnü'l
Hacib'in kaynaklarda bu tarihler arasında 
meydana gelen üç olay münasebetiyle 
adı geçmektedir. Bunlardan biri 628'de 
(1230) meydana gelmiş, İbnü'l- Hacib, Dı
maşk'taki Şafii fakihlerinden İbnü's-Sa
lah eş-Şehrezurl ve İzzeddin İbn Abdüs
selam ile birlikte ibaha, ffısıklık ve nama
zın terkiyle ilgili söz ve davranışlarından 
dolayı Şeyh Ali b. Hasan Hariri'nin katline 
fetva vermiştir (Kütübl, III, 9). Diğer bir 
olay da şudur: Dımaşk Emlri el-Melikü'l
Eşref Musa zamanında emlrin çocukluk 
arkadaşı olan Hanbeli mezhebine men
sup bazı kimseler İzzeddin İbn Abdüsse
lam'ın Eş' ari olduğunu, tevhid inancına 
aykırı bazı sözleri ve düşünceleri bulun
duğunu söylediler. Bunun üzerine emir 
İzzeddin İbn Abdüsselam'ı huzuruna ça
ğırttı, gelmeyince şikayet edilen konular
la ilgili olarak kendisinden fetva istedi. 
İzzeddin de ist enen konulardaki fetvayı 
Ehl-i sünnet inancına uygun bir şekilde 
yazıp gönderdi. Fetva bir ramazan günü 
iftar vaktinde emlre ulaştı. Dımaşk'ın ile
ri gelen alimleri ve eşrafının bulunduğu 
sofrada fetva okununca emir sinirlendi. 
Orada bulunan alimler emirden korktuk
ları için bir şey söyleyemediler; sadece iki 
kişi, "Böyle bir ayda sultana yakışan af
fetmektir" demekle yetindi. Olaydan ha
berdar olan İbnü'l-Hacib, el-Melikü'l-Eş
ref'e takdim edilmek üzere İzzeddin İbn 
Abdüsselam'ı müdafaa eden bir fetva 
yazıp toplantıya katılan alimiere imzalat
tı (Sübkl, VIII, 218-230). Bu hadise, İbnü'l
Hacib'in hem doğruları söylemedeki cesa
retini hem de devrin alimleri nezdindeki 
mevkiini belirtınesi bakımından önemli
dir. Üçüncü olay 638 (1240) yılında mey
dana gelmiştir. Bu tarihte, Eyyubller'in 
Dımaşk kolu emirlerinden Ebü'l-Hayş 
(Ebü'I-Ceyş) künyesiyle bilinen el-Melikü's
Salih İmadüddin İsmail ile Mısır kolu emir
lerinden yeğeni ei-Melikü's-Salih Necmed
din EyyQb arasında bir iktidar çekişınesi 
başlamıştı. ei-Melikü's-Salih İsmail, ken
disini korumak ve askeri mühimmat yar
dımında bulunmak şartıyla Safed şehrini 
ve Şakif Kalesi'ni Haçlılar'a vererek onlar
la anlaşmıştı. Bunun üzerine o sırada Dı
maşk'taki Emeviyye Camii hatibi olan İz
zeddin İbn Abdüsselam Emir el-Melikü's-
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Salih İsmail'in adını hutbeden çıkardı; emir 
de onu hapse attırdı(a.g. e., VIII . 210) . İb
nü'l-Hacib, İbn Abdüsselam'ı bu olayda da 
destekledi ve onunla beraber hapse gir
di (Ebü'l-Fida,lll. 169; Yafil. IV, 114; ib
nü'l-imad, VII. 406) . Emir bir süre sonra 
halktan gelen baskılar sonucunda onları 
hapisten çıkarıp evlerinde oturmalarını 
emretti, ardından da tamamen serbest 
bıraktı. Bu iki alim 639 (1241) yılında Ka~ 
hire'ye gitmek üzere Dımaşk'tan ayrıldı. 
İbnü'l-Hacib, talebesi ve Kerek emiri el
Meİikü'n-Nasır Davüd b. lsa'nın yanın
da bir süre kaldıktan sonra Kahire'ye git
ti. Ebu Şam.e. İbnü'l-Hacib'in Dımaşk'tan 
Mısır'a gidiş tarihini 628 (1230) olarak 
vermekteyse de ( e?-Zey 1 'ale 'r-Ravzatey n, 
s. 182) el-Melikü's-Salih İsmail'in Dımaşk 
emirliği 635-644 (1237-1246) yılları ara
sına rastlamaktadır. 

İbnü'l-Hacib Kahire'de Fazıliyye Medre
sesi'ne müderris oldu. Dımaşk ve Kah i-
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re'de aralarında Ebü'l-Abbas İbnü'l-Mü
neyyir, Zeynüddin İbnü'r-Raad, Kerek 
Emiri ei-Melikü'n-Nasır Davüd b. lsa. Şe
habeddin el-Karati. Abdülazim b. Abdül
kavi el-Münziri. Abdüsselam ez-Zevavi. 
Abdülmü'min ed-Dimyati. Ebu Şame el
Makdisi ve İbn Malik et-Tai gibi alimierin 
de bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 
ömrünün sonlarına doğru İskenderiye'ye 
giderek burada yerleşti. 26 Şewal 646 
(11 Şubat 1249) tarihinde İskenderiye'
de vefat etti ve Babülbahr'in dışında İbn 
Ebu Şame'nin türbesi yakınına defnedil
di. Mezarı günümüzde Ebü'l-Abbas el
Mürsi Mescidi'nin alt katındadır (Abdul
lah Mustafa el-Meragi, ll, 66). İskenderi 
ye'de kadılık yapan öğrencisi Ebü'l-Ab
bas İbnü'l-Müneyyir onun için bir mersi
ye kaleme almıştır (Ca'fer b. Sa'leb el-Üd
füv1', s. 356) . Ahlak ve faziletiyle temayüz 
eden İbnü'I-Hacib güvenilir bir dost ve 
mütevazi bir kimseydi. ilim ehlini çok see 

lbnü'I·Hacib'in 
el-Ttaf:ı 
fl şerf:ıi'l

Mu{aşşal adlı 

eserinin 
ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 5051) 

verdi. Dımaşk emirine karşı çıkan İzzed
din İbn Abdüsselam'ı bundan dolayı des
teklemiş. onunla beraber hapse girerek 
büyük bir vefa örneği göstermiştir. 

Gramerle ilgili eserlerinin birçok yerin
de nahivcilere muhalefet eden İbnü'I-Ha
cib (İbn Hallikan. lll. 250) şöhretini özel
likle el-Kôtiye'sine borçludur. Bu kitap 
islam ülkelerinde çok meşhur olmuş. çe
şitli alimler eser üzerine şerh ve şerhle
rine de haşiyeler yazmıştır. Bununla be
raber İbnü'I-Hacib, Arap gramerinde bir 
ekol sahibi olmaktan ziyade VI. (XII.) yüz
yıldan sonra yetişen diğer gramer alimleri 
gibi şarih ve yarumcu niteliği ağır basan 
alimlerden sayılmaktadır. Zira onun za
manında . Basra ve Küfe dil mektepleri 
arasındaki tartışmalar son bulmuştu. 
Bundan dolayı İbnü'l-Hacib önceki ekal
lerin görüşlerini bir araya getirmiş, onla
rı ustalıkla düzenleyip faydalanılacak bir 
şekle getirmiştir. İbnü'I-Hacib'in bu seç
meciliği yanında gramer öğretiminde 
yaptığı diğer bir değişiklik de Zemahşe
rl'nin el-Mufaşşal'ında birleştirdiği sarf 
ve nahiv konularını daha önce İbn Cinni 
ve Ebu Osman el-Mazinl'nin yaptığı gibi 
yeniden birbirinden ayırıp her birini ayrı 
ayrı kitaplar halinde yazmasıdır. 

İbnü'l-Hacib, Doğu islam dünyasında 
gramere dair eserleriyle tanınırken Batı 
İslam dünyasında fıkıh ve fıkıh usulüne 
dair eserleriyle şöhret bulmuştur. İbn 
Haldun. onun fıkıhtaki değerini anlatır
ken el-Mul].taşar adlı eserinin Mağrib'de 
Maliki mezhebinin programı haline geldi
ğini söyler (Mu~addime, lll. 1059). Kahi
re'de İbnü'l-Hacib ile defalarca görüştü
ğünü be!irten İbn Hallikan, "Her görüş
memde fıkıh, Arap dili ve edebiyatıyla il
gili zor gördüğüm yerleri sorar ve çok do
yurucu cevaplar alırdım" diyerek onun de
rin bilgisine dikkat çekmektedir. Ebu Şa
me de İbnü'l-Hacib'in Maliki mezhebini 
ayakta tutanlardan biri olduğunu kaydet
tikten sonra onun çeşitli ilimlerdeki ka
biliyet ve biigisine. yüksek şahsiyetine. 
azim ve tevazuuna. münazara ilminde
ki üstünlüğüne ve fesahatine işaret et
mektedir. 

Seyfeddin el-Am idi ile hoca -talebe iliş
kisi bilinmemekle birlikte fıkıh usulünde 
onun yolunu takip eden İbnü'I-Hacib, Gaz
zaıı ve Arnidi'nin mantık kurallarına. usul 
ilminde aktif bir rol vermesini daha da 
ileri götürerek mantığı usul ilminin bir 
parçası haline getirmiş, dil bilimini de da
ima devrede tutmuştur. Bu alanda telif 
ettiği eserlerinin girişinde mantık ve dil 
kurallarının yer aldığı iki ayrı bölüm bu-



lunmaktadır. İ bnü'I-Hacib'in usul ilminde 
mantığa merkezi bir konum vermesi ve 
dil kurallarını da mantığa irca ederek açık

laması. sonraki dönem usulcülerince hem 
geleneksel çizgiden sapma olarak görül
düğü. hem de dil alanının imkanlarını be
lirli mantık kuralları arasına sıkıştırdığı 
için eleştiri konusu olmuştur. 

İbnü'I-Hacib'in öğretim amaçlı (didak
tik) manzum eserleri yanında tabakat ki
taplarında bazı kıtalarma da rastlanmak
tadır. Bunlar aslında şair olmayan alimie
rin yazdıkları gibi tekellüflü şiirlerd i r. Nite
kim eJ-Kafiye'sini el-Vfıfiye adıyla man
zum hale getirdikten sonra aniaşılmadı
ğını görünce bizzat kendisi onu şerhet
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Eserleri. A) Nahiv. 1. el-Kfifiye*. Na
hivle ilgili muhtasar bir mukaddi me olup 
Doğu islam dünyasında nahiv öğretimi 
konusunda ilk sırada gelen eserlerden bi
ridir. Kitaba başta müellifi olmak üzere 
birçok alim tarafından 100 civarında şerh, 
bu şerhlerden her birine hilşiyeler. bu ha
şi yelere de birkaç ta'lik yazılmıştır (Ab
durrahman el-Cami. neşredenin girişi, ı. 

31-41; Keş(ü'?·?unQn, ll, 1 370-1376; ömer 
Ferruh,lll. 559-561; Brockelmann, GAL, 1. 
367-370; Suppl., ı. 53 ı -535) . Başta Roma 
(ı 591) olmak üzere Floransa. istanbul. 
Bulak. Kahire. Kazan. Taşkent. Beyrut. 
Bombay, Leknev. Kalküta. Delhi ve Kan
pOr gibi şehirlerde defalarca basılan el
Kafiye (Serkis. ı. 72; ömer Ferruh. lll. 559-
560; Salihiyye, ıı. 122-123) son olarakTa
rık Necm Abdullah tarafından tahkik edi
lerek el-Katiye fi'n-na]Jv adıyla yayım

lanmıştır(Cidde 1407/1986). Eser Batı dil
lerine. ayrıca Farsça ve Türkçe'ye defalar
ca tercüme edilmiştir. 2. Şer]Ju'l-Kafiye 

(İstanbul 1311 ). 3. Şer]Ju'l-Valiye ii na?
mi'l-Kafiye. ibnü'I-Hacib el-Kafiye'yi, 
Kerek Emiri ei-Melikü'n-Nasır DavCıd'a 
akutmak için el-Valiye adıyla manzum 
hale getirmiş. daha sonra da onu şerhet
miştir. Bu şerh Musa Bennay ei-Aiili ta
rafından tahkik edilerek yayımlanmıştır 
(Necef 1400/1980) . 4. el-iza]J ii şer]Ji'l
Mufaşşal. Zemahşeri'nin eserinin şerhi 
olup Musa Bennay ei-Allli eseri tahkik 
ederek iki cilt halinde yayımiarnıştır (Bağ
dad 1402/1982). S. el-Kaşidetü'l-mü
veşşa]Ja bi'l-esma,i'l-mü,enneşeti's

sema'iyye. Yirmi üç beyitlik bir risaledir 
(Tahran 1274; Meydan!' nin es-Sami fi'l
esamf adlı eseri kenarında Bu la k 1293. 
1296; KanpOr 1278; Beyrut 1908). Eseray
rıca Tarık Necm Abdullah (Ürdün 1405/ 
ı 985) ve İhsan Ca'fer (ei-Usanü'I-'Arabi, 
XXIIRabat 19831. s. 27-30) tarafından tah-

kik edilerek basılmıştır. 6. el-Emali'n
na]Jviyye. Zemahşeri'nin el-Mufaşşal'ı 
ve kendisinin el-Kafiye'sindeki bazı ko
nularla bir kısım ayetlerdeki nahiv mese
leleri hakkındaki açıklamaları ihtiva eder. 
Hadi Hasan HammCıdi (1-IV. Beyrut 1405/ 
1985). Fahr Salih Süleyman Kadare (I-II. 
Beyrut 1409/1989) ve Adnan Salih Musta
fa (l- l l . Dev ha ı 406/1986) tarafından ya
yımlanmıştır. 7. Risale fi'l- 'aşr. "Aşr" (on) 
kelimesinin "evail" ve "evahir"le kullanı
mından bahseden bu iki sayfalık risaleyi 
Hadi Hasan HammCıdi el-Emali'nin ekin
de neşretmiştir ( Beyrut 1405/ 1985; el
E ma if, IV. 160- 163). İbnü'l-Hacib'in Si
beveyhi'nin el-Kitab'ına bir şerhiyle el
Müktefi li'l-mübtedi şer]Ju iza]Ji Ebi 
'Ali el-Farisi adlı bir eserinin bulunduğu 
da kaydedilmektedir. 

B) Sarf. 1. eş-Şiifiye*. Yazıldığı gün
den itibaren esere başta müellifi olmak 
üzere çeşitli alimler tarafından Arapça. 
Farsça ve Türkçe elli beş civarında şerh 
yazılmış. ayrıca Batı dillerine. Türkçe ve 
Farsça'ya tercümeleri yapılmıştır ( eş-Şa
(iye, neşredenin gi rişi, s. 33-53; Keşfü '?·?U

nan, ll, 1020-1 022; Ömer Ferruh, III. 560-
561; Brockelmann, GAL, ı. 370-371;Suppl., 
ı. 535-537). eş-Şafiye Kalküta ( 1220). Bu
lak(l240). Kahire(l258, 1324). KanpOr 
(ı 267). istanbul ( 1268. 131 O). Leknev 
( 1278) ve Dehli'de ( 1278. 1321) defalarca 
şerhli ve şerhsiz olarak basılmıştır. 2. 
Şer]Ju 'ş-Şafiye. Birçok nüshası bulunan 
eser Hasan Ahmed el-Osman tarafından 
tahkik edilmişse de henüz yayımlanma
mıştır (eş-Şa(iye, neşredenin girişi, s. 29). 
3. Cemalü'l-'Arab ii 'ilmi'l-edeb (Keş
fü'?·?unan, ı. 593; ll. 1847). 

İbnü'I-Hacib'in el-Ma)sşadü'l-celil ii 
'ilmi'l-Ijalil adıyla kaleme aldığı aruz il
mine dair manzum eseri Georg Wilhelm 
Freytag tarafından Almanca tercümesiy
le birlikte Darstellung der ara b isehen 
Verskunst adlı eser içinde (s. 334-371) 
neşredilmiş (Halle 1830). daha sonra da 
Muzaffer-i Bahtiyar tarafından tahkik edi
lerek yayımlanmıştır (Kitabdarf, Tahran 
1368 h ş .. XII. 39-50) . Eser üzerine yazılan 
şerhlerden (Keşfü '?-?unun, ıı. 1134) İbn 
V asıl'ın ed-Dürrü 'n-nazid ii şer]Ji'l-Ka
şid'ini Muhammed Amir Ahmed Hasan 
neşretmiş (Minye 1987). Cemaleddin el
isnevi'nin Nihayetü'r-ra(pb ii şer]Ji 'aru
zı İbni 'l-lfacib adlı şerhini ise Salah Şa'
ban tah ki k ederek yayımiarnıştır ( Beyru t 
1989). 

C) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. Müntehe's
sul (su> al) ve'l-emel ii 'ilmeyi'l-uşul ve'l
cedel. Kelamcıların metoduyla kaleme 
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alınmış usul-i fıkıh literatürünün orta dö
nem örneklerinden biridir (İstanbul 1326/ 
1908; Kahire 1326/1908; Beyrut 1405/1985). 
Eserin kaynakları arasında Seyfeddin ei
Amidi'nin el-İ]Jkam'ı ile Gazzali'nin el
Müstaşfa'sı başta gelir. 2. el-Mubtaşar* 

(Mul].taşarü '1-Münteha, ei-Mul].taşarü '1-
uşQif, Mul].taşarü'l-uşül). Önceki eserin 
muhtasarı olup aslından daha fazla tu
tulmuş ve üzerine birçok şerh. haşiye ve 
tahric çalışması yapılmıştır (Keşfü'?·?U
nan, l l, 1853-1857; Brockelmann. GAL, I, 
372-373; Suppl., ı. 537-538). Eser. Muhib
bullah b. AbdüşşekGr ei-Bihari'nin Mü
sellemü'ş-şübut'u ile beraber basılmış 
(Kahire 1326/1908). ayrıcaKadi Adudüd
din el-Ici'nin şerhiyle istanbul'da ( 1307) 
yine Kadi Adudüddin el-Tel'nin şerhi. Tef
tazani ve Seyyid Şerif ei-Cürcani'nin bu 
şerh üzerindeki haşiyesi ve Hasan ei-He
revi'nin C üreani haşiyesine dair ta'likatı 
ile birlikte Bulak'ta ( 1316-1319/1898-190 ı ) 
yayımlanmıştır. 3. Cami'u'l-ümmehat. 
el-Mul)taşar'dan ayırt edilmesi için el
Mul)taşar fi'l-füru', el-Mul)taşarü '1-fer'i 
ve Füru'u İbni'l-lfacib adlarıyla da ta
nınan eser Maliki fıkhına dairdir. İbnü'I
H1kib bu kitabını yazarken İbn Şas'ın el
Cevahirü 'ş-şe mine ii me;~;hebi 'dlimi'l
Medine adlı eseriyle diğer bazı eserler
den de istifade etmiştir. Müellifin. Maliki 
mezhebinin Mısır ve Mağrib kollarını bir
leştirdiği (İbn Haldun. lll. 1059) bu eseri 
diğer mezhep mensuplarınca da takdir 
edilmiştir. Nitekim İbn FerhGn. Şafii alim
lerinden İbnü'z-Zemelkani'nin. "Maliki
ler'in elinde bulunan bu eser gibi başka 
bir muhtasar yoktur" dediğini rivayet et
mektedir. Mısır'da yazılan kitabın Ebu Ali 
Nasırüddin ez-Zevavl tarafından Bicaye'
ye götürüldüğü. oradan da Mağrib'e ya
yıldığı söylenmektedir (a.g.e., a.y.; Mah
IOf. s. 167). Kitap üzerine İbn Raşid el- · 
Kafsi. Halil b. İshak ei-Cündi. Muhammed 
b. Abdüsselam ei-Ümevi. Ahmed b. Yah
ya ei-Vel}şerisi. İbn MerzGk ei-Hatib ve 
İbn FerhCın'un da aralarında bulunduğu 
otuz kadar alim şerh yazmış. ancak bun
lardan pekazı günümüze ulaşmıştır (şerh

lerin bir listesi ve bazı l arının yazma nüs
haları için bk. Brockelmann. GAL, ı. 373; 
Suppl., ı. 538; İbn FerhOn,Keş(ü'n-nikab, 
neşredenlerin girişi, s. 39-42; Abdülaziz 
Binabdullah. s. 63-64, 133) İbn FerhGn, 
Teshilü'l -mühimmat ii şer]Ji Cami'i'l
ümmehat adlı şerhine mukaddime ola
rak kaleme aldığı Keşfü'n-ni)sö.bi'l-M

cib min muştalaJ:ıi İbni 'l-lfacib'de (nşr. 
Hamza Ebu Faris-Abdüsselam eş-Şerif. 
Beyrut 1990) Cami'u'l-ümmehat'ta kul-
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lanılan bazı terimleri açıklamıştır. Cd
mi'u'l-ümmehdt Ebu Abdurrahman ei
Ahdar ei-Ahdari tarafından tahkik edile
rek yayımlanmıştır ( Beyrut 1419/ ı 998). 

İbnü'l-H;kib'e Nisbet Edilen Eserler. 
1. c~idetü İbni'l-lfiicib* (Uşulü'd-din). 
Eseri Katib Çelebi yalnız İbnü'I-Hacib di
ye kaydettiği bir alime nisbet etmektedir 
(Keşfü '?·?unun, II, 1157). İbnü'I-Hacib kün
yesiyle tanınan başka alimler de bulundu
ğuna göre bu eserin Cemaleddin İbnü'I
Hacib'e aidiyeti şüphelidir. z. Mu'cemü'ş
şüyu{l. İbnü'I-Hacib künyesiyle bilinen 
Ebu Hafs ömer b. Muhammed b. Mansur 
ei-Emini'ye ( ö. 630/1233) ait olup yanlış
lıkla Cemaleddin İbnü'I-Hacib'e nisbet 
edilmiştir (a.g.e., II, 1735) . 3. Zeyl 'ald Td
ri{li Dımaş]f. Bu eser de Ebu Hafs ömer' e 
ait olduğu halde başta Kati b Çelebi olmak 
üzere (a.g.e., I, 294) bazı müelliflerce Ce
maleddin İbnü'I-Hacib'e izafe edilmiştir. 
4. ŞerJ:ıu'l-Mu]faddimeti'l-Cezuliyye. 
Brockelmann bu eseri İbnü'I-Hacib'e nis
bet ederek bir nüshasının Fas'ta Camiu'I
Karaviyyin'de bulunduğunu ifade etmiş
se de (Taril].u'l-edebi'l-'Arabi, V, 342, 350) 

ona aidiyeti şüphelidir. s. ŞerJ:ıu'l-Hddi. 
Gramere dair olan eser İzzeddin ez-Zen
cani'ye ait olup yanlışlıkla İbnü'I-Hacib'e 
nisbet edilmiştir (Keşfü '?-?Unun, II, 2027). 
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İBNÜ'l-HADDAD el-KiNANi 
(~ı.;,oı ~'~'w-ıl) 

Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed el-Kinani ei-Mısri 

(ö. 344/955) 

Şafii fakihi ve Mısır kadı <o ı. 
_j 

24 Ramazan 264 (30 Mayıs 878) tarihin
de doğdu. Dedelerinden biri demircilik 
yaptığı için İbnü'I-Haddad lakabıyla tanın- · 
dı. Ebu Yezid Yusuf b. Yezid ei-Karatisi, 
Ebü'z-Zinba' Ravh b. Ferec, Ebu Bekir 

Muhammed b. Ca'fer ei-Bağdadi ve Ne
sal' den hadis dinledi. Özellikle Nesai'den 
çok faydalandı ve yalnız ondan hadis ri
vayet etti. Ebu Said Muhammed b. Akil 
ei-Firyabi. Bişr b. Nasr. Ebu Ubeyd İbn 
Harbuye, Ebü'I-Hasan Mansur b. İsmail 
ed-Darir et-Temiml ve Ebu İshak ei-Mer
vezi'den fıkıh. Muhammed b. Vellad'dan 
Arapça okudu. 31 O (922) yılında gittiği 
Bağdat'ta Muhammed b. Cerir et-Tabe
ri, Niftaveyh, Ebu Bekir İbnü's-Sayrafi ve 
Ebu Said ei-İstahrl ile görüştü. Araların
da Ebu Muhammed İbn ZCılak, Ebfı Man
sur Muhammed b. Sa'd ei-Barudi ve Ebu 
Bekir Yusuf b. Kasım'ın da bulunduğu 
alimler kendisinden rivayette bulundu
lar. 

Zamanında Mısır'daki Şafii fakihlerinin 
önde gelenlerinden biri olan ve mezhep 
imamının usul ve kaidelerine bağlı kala
rak ictihadda bulunan fıkıh alimlerinden 
(ashabü'l-vücGh) kabul edilen İbnü'I-Had
dad (bazı görüşleri için bk. Sübkl, III, 83-
98) aynı zamanda kıraat. hadis, rica!, hi
laf. nahiv, feraiz, lugat, şiir, tarih ve ne
seb ilimlerinde de bilgi sahibiydi. Muha
keme usulü alanında derin vukufu vardı. 
Mısır'da kadı naibliği. kadılık, müderrislik 
ve müftülük yaptı. 15 Zilkade 324'te ( 4 
Ekim 936) Emir Muhammed b. Tuğc ei
İhşid, İbn Ebu Zür'a'yı Mısır kadılığına 
tayin edince Bağdat'tan ahidnamesi ge
linceye kadar kadılık ve mezalim görevini 
İbnü'I-Haddad'a tevdi etti. 29 Rebiülahir 
325'te (16 Mart 937) ahidname gelince 
görevini İbn Ebu Zür'a'ya teslim etti ve 
onun vefatma kadar (ı o Zilhicce 327/28 
Eylül 939) naiblik görevini sürdürdü. Ce
maziyelewel 333'te (Ocak 945) asaleten 
Mısır kadılığına getirildi ve dokuz ay gö
rev yaptıktan sonra 23 Muharrem 334'te 
(4 Eylül 945) aziedildL Daha sonra ömer 
b. Hasan ei-Haşiml'ye de (948-951) naib
likyaptı. 

İ badete düşkünlüğü ile tanınan İbnü'I
Haddad. Nesai'nin Ijaşd,işu Emiri'l-mü,
minin 1\.Ii adlı eserini rivayet etmesi ve 
bazı sözleri sebebiyle Şiilik'le suçlanmış
tır. 27 Muharrem 344'te (23 Mayıs 955) 
hac dönüşü rahatsızlanarak Kahire'de ve
fat etti ve Mukattam dağının eteğinde 
babası ile annesinin kabrinin yanına def
nedildi. 345 yılında öldüğü de rivayet edil
mektedir. 

/ 

Eserleri. 1. el-Fevd,id. Günümüze ula-
şan tek eseridir (Darü'l-kütübi'z-Zil-hiriyye, 
Mecmua, nr. 63/2. 20 vr.). Z. el-Füru' (el
Füru'u '1-müuelledat). Esere Kaffal ei-Mer
vezi. Ebü't-Tayyib et-Taberi ve Ebu Ali es
Sincl gibi alimler tarafından şerh yazıldı-


