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1980; Riyad 1401/1981) ve Muhammed 
Hablb el-Hile (bk. bibl.) yayımlamıştır. 3. 
el-İstis'ad bi-men la~itü min şaliJ:ıi'l
'ibfıd fi'l-bilad. ibnü'l-Hanbeli'nin çağ
daşı olan elli alimin biyografisini içine alan 
eseri İhsan Abbas neşretmiştir (bk. bi bl.) . 
el-İstis'ad, müellifin çağdaşı olan ibnü'l
Adlm tarafından kaynak olarak kullanıl" 
dığı gibi (Bugyetü't·taleb, !ll, 1268, 1297; 
X, 4565) İbn Receb deKitabü'?,-Zeyl'ala 
Taba]fati'l-lfanabile'de eserden alıntı
lar yapmıştır. Kaynaklarda İbnü'l-Hanbe
ll'nin Esbabü'l-J:ıadiş, el-İncad fi'l-ci
had, el-Fuşıllü'l-müsecci'a, el-Ma~a
mat ve Tari{]. u '1-vu"a?: adlı eserleri de 
zikredilmektedir. 
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IBNU'I-HANBEU, Radıyyüddin 
(~lı:,r.ll,)-!~1~;) ' 

Ebu Abdiilah Radıyyüddin (Şemsüddln) 
Muhammed b. İbrahim 

b. Yusuf el-Halebl el-Hanefl 
(ö. 971/1563) 

Tarihçi, dil alimi, edip, 
şair ve fakih. 

-' 

908 (1502) yılında Halep'te doğdu. Re
bla kabilesine mensuptur. Soyu, babası
nın anne tarafından dedesi olan fakih ve 
tarihçi Ebü'I-Velld İbnü'ş-Şıhne'ye ulaşır. 
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Kendisi Hanefiliği benimsemesine rağ
men babası ve dedeleri Hanbeli olduğu 
için İbnü'I-Hanbellya da Hanbelizade diye 
tanınır. Mehmed Süreyya Bey'in onu İb
rahim el-Halebi'nin oğlu olarak gösterme
si (SiciLI-i Osmanf, IV, I 16) doğru değildir. 
İbnü' I -Hanbell ilk derslerini babasından 
aldı. Ahmed b. Hüseyin el-Bakizi'den Kur
'an ilimlerini. Abdurrahman b. Fahrün
nisa ve Şehabeddin Ahmed ei-Hindl'den 
Arap gramerine dair bazı kitapları okudu. 
929'da (1523) MişbaJ:ıu'd-düca ii J:ıar
fi'r-reca adlı risalesini H alep Kadısı Ml
marzade'ye sundu ve S akçe vazife ile 
mükatatlandırıldı . Daha sonra EbüssuGd 
Efendi'nin "ei-Kasldetü'l-mlmiyye"sini 
şerhedip kendisine gönderdi; bu şerh i 
beğenilerek rütbesi 1 O akçe yükseltildi. 
941 'de ( 1534) H alep'te Muhammed b. 
Şa'ban ed-DeyrGtl'den hadis öğrenimi 
gördü ve icazet aldı. Muhammed ei-Ha
nacirl'den hesap, Veliyyüddin eş-Şirvanl'
den astronomi okudu. Halepli Musa er
ResQII'den belagat, .Burhaneddin İbrahim 
ei-İmadl'den çeşitli konularda ders aldı. 
954 ( 1547) yılında gittiği hacdan döndük
ten sonra Dımaşk'a yerleşti. Aralarında 
Şeyhülislam Mahmud ei-BelyQnl. Şeyhü
lislam Şemseddin ibnü'I-Minkar. Şeyhü
lislam Kadı Muhibbüddin Muhammed b. 
EyyGb ed-Dımaşki ve Şeyh Şemseddin ei
Esedl'nin de bulunduğu birçok talebe 
yetiştirdi. Halep'te başmüderris olunca 
bütün vaktini ders vermek ve eser yaz
makla geçirdi. Abdüllatlf b. Abdülmü'
min el-Ahmed! ei-Horasanl el-Cami adlı 
bir şeyh e intisap ederek hilafet aldığını 
söyleyen ibnü'I-Hanbell 13 Cemaziyelev
vel 971 'de (29 Aralık 1563) H alep'te vefat 
etti ve Şeyh Muhammed ei-HatGni'nin 
kabri yakınındaki Mekabirüssalihln'de 
defnedildi. 

Yetmişi aşkın Arapça eser kaleme alan 
İbnü'I-Hanbell'nin kuwetli bir hatızaya ve 
muhakeme gücüne sahip bulunduğu kay
dedilmektedir. Kaynaklar kendisini ayrıca 
iyi bir şair olarak nitelendirmektedir. Şe
habeddin ei-Hatacl "inciden çiçek dizisi 
gibi bir nazmı olduğunu, onun yanında 
Sa'leb en-Nahvl'nin esamisinin okunma
dığını" belirtirken (Reyf,ıanetü'L-elibbfı, 1, 
ı 69) Ata! de şiirlerinden övgüyle söz eder. 
Necmeddin ei-Gazzl ise ibnü'I-Hanbell'nin 
şiirlerinin güzel sayılamayacağını söyle
mektedir ( el-Keuakibü s-sa'ire, !ll, 43) . 

Eserleri. 1. Dürrü '1-J:ıabeb ii tari{Ji 
a'yani lfaleb. 633 biyografiyi ihtiva eden 
eserde müellif, çağdaşı Halepli alimlerle 
Halep'e dışarıdan gelen alimlerden bah
setmektedir (nşr. Mahmud ei-FahOrl-

Yahya Zeki Ubade, Dımaşk ı 972- 1 974). 2. 
ez-Zebed ve'cj.-cj.arab ii tari{Ji lfaleb. 
6 Reblülahir 951 (27 Haziran 1544) tari 
hinde tamamlanan eser ibnü'I-Adlm'in 
Zübdetü lfaleb'inden ihtisar edilmiş ve 
bazı küçük ilavelerde bulunulmuştur ( nşr. 
Muhammed Altund, Sa fat- Küveyt 1409/ 
I 988). 3. İ{J.barü '1-müsteiid bi-a{Jbari 
ljalid b. el-Velid (Süleymaniye Ktp., Şe
hi d Ali Paşa, nr. 2718/4, vr. 35b·40•). 4. el
Aşarü'r-refi'a ii me'aşiri Beni Rebi'a. 
Müellifin mensup olduğu Rebla kabilesi
nin tarihi hakkındadır (nşr. Abdülazlz Sa
lih ei-Hilall. Küveyt 1406/1985) . S. er-Re
va'iJ:ıu '1-'udiyye ii meda'il:ıi's-Su'udiy
ye. EbüssuGd Efendi'nin menakıbına da
irdir (Prlnceton Ktp., nr. 43 I 9) . 6. 'Udde
tü'l"J:ıfısib ve 'umdetü'l-muJ:ıasib. 954'
te (1547)yazılmış olup İbnü'I-Haim'in 
Nüzhetü'n-nÜ??ar ii şına'ati'l-gubar'ı-

. nın şerhidir (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Fe
lek-Riyaza, nr. 430 lll). Müellif, Şehabed
din Ahmed b. Emir ei-Halebl ve Ebü'I
Hasan Ali ei-Mevsıll'nin de Nüzhetü'n
nÜ??:ar'a birer şerh yazdıklarım, ancak 
eserin bazı inceliklerini anlayamadıkları
nı belirtmektedir. 7. Me{J.a'ilü'l-milaJ:ıa 

ii mesa'ili 'l-misaJ:ıa. 955 Cemaziyelahi
rinde (Temmuz 1548) tamamlanan kitap, 
İbn Kadı'I-Hümamiyye el-Vasati'nin Gun
yetü'l-])üssab ii 'ilmi'l-J:ıisab'ının yer 
ölçümüyle (misaha) ilgili bölümünün şer
hi dir. Eserin 961 Ramazanında (Ağus
tos 1554) istinsah edilen nüshasındaki 
(Princeton Ktp., nr. 434) bir kayda göre, 
şerh müstensih tarafından 961 Zilkade
sinde (Ekim 1554) Gunyetü '1-J:ıüssab'
la birlikte müellifinden okunmuştur. 
Kitabın 972 ( 1564-65) istinsah tarihli 
bir nüshası da Darü'l-kütübi'I-Mısriy
ye'de kayıtlıdır (Felek- Riyaza, nr. 4301/2, 
vr. 56b-73 b). 8. Te?,kiretü men nesiye bi'l
vasati'l-hendesi (iskenderiye ei-Mekte
betü'l-belediyye, Fünun, nr. 177/1 ). 9. 

Ref'u'l-J:ıicab 'an ~ava'idi'l-J:ıisab. Ebü'I
Latlf ei-Haskefi'nin zihin hesabıyla ilgili 
Mu{J.taşar'ının şerhidir (Hal ep Ahmediy
ye Ktp. !bu nüsha için bk. izzeddin et-Tenu
hl, s. 901; British Museum, Or., nr. 5821). 
10. Envarü'l-J:ıalek 'ala ŞerJ:ıi'l-Menar 
li'bn Melek. Fıkıh usulüyle ilgili ŞerJ:ıu'l
Menar'ının haşiyesi olup adı geçen ese
rin kenarında basılmıştır (istanbul ı 306, 
ı 3 ı 5) . 11. lfaşiye 'ala ŞerJ:ıi'l-Lüb fi'l
uşıll. Zekeriyya ei-Ensarl'nin Taceddin 
es-Sübkl'ye ait Cem'u'l-cevami'i ihtisar 
ettiği Lübbü '1-uşul adlı kendi eserine 
Gaye tü '1-vuşıl.l ila Lübbi'l-uşul adıyla 
yazdığı şerhin haşiyesidir (Princeton Ktp., 

· nr. 5452) . 12. Rabtü'ş-şevarid ii J:ıalli'ş-



şevahi d. İzzeddin ez-Zencani'nin el-'İz
zi fi't-taşrii adlı eserine Sa'deddin et-Tef
tazani'nin yazdığı şerhte yer alan örnek
lerin (şevahid) şerh i dir ( nşr. Şa 'ban Sal ah, 
Kahire 1409/1989). 13. Bai:ırü'l-'avvam 
iima eşabe iihi'l- 'avam. Halk dilinde ge
çen ve galat sanılan bazı kelimeler hak
kında olup eser İzzeddin et-Tenühl (bk. 
bibl.) ve Şa'ban Salah tarafından (Kahire 
14 ı O/I 990) yayımlanmıştır. 14. Nurü'l
insan fi'şti~ii~i lai?i'l-insan (nşr. Re_şld 
Abdurrahman ei-Ubeydl, Mecelletü '1-üs
Uiz, II31Bağdad 19801.s. 137-179). 15. 
KuJ:ılü'l-'uyun en-nüc;l ii J:ıa.lli mes'e
leti'l-kuJ:ıl. Nahivle ilgili olan eserin bir 
nüshası İskenderiye'de el-Mektebetü'l
Belediyye'de kayıtlıdır (FünOn, nr. ı 77/2). 
16. 'A~dü'l-l].alaş ii na~di kelami'l-l].a
vaş. Ni had H assObi Salih. üzerinde yük
sek lisans çalışması yaptığı bu eseri ( ı 983, 
Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 
Cühudü İbni'l-lfanbeli el-lugaviyye 
adlı kitab ı içinde neşretmiştir (Beyrut 
1407/1987, s. 141-359). 17. el-Menşurü'l
'udi 'ale'l-Man?r1mi's-Su'r1di. Ebüssu
üd Efendi'nin "ei-Kasidetü'l-mlmiyye"si
nin şerhidir (Princeton Ktp., nr. 4149, vr. 
26b-46b). 18. Divan. İbnü 'l-Hanbeli'nin 
öğrencisi Ahmed b. Mella eş-Şafii tarafın
dan derlenen eserin bir nüshası Darü'l
kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır (Me
cami', nr. 85). 19. TuJ:ıietü'l-efazıl ii şı
na'ati'l-iazılti'l-inşa' (Çorum İl Halk Ktp ., 
nr. 31 1 1/3; bk. Şeşen, I, 76). ZO. el-lfada'i
~u'l-ünsiyye ii keşfi'l-ha~a'i~i'l-Ende
lüsiyye fi'l- 'aruz. Ebü'l-Ceyş el-Ensari el
Endelüsi'nin 'Aruzü'l-Endelüsi adlı ese
rinin şerhi olup müellif hattı nüshası Ha
lep'te el-Mektebetü'l-Halviyye'de kayıtlı
dır (Brockelmann, GAL Suppl., ll , 496). Z1 . 
Sehmü '1-ell:ıfı? ii vehmi'l-elia?. Hatim 
Salih ed-Damin tarafından önce Mecel
letü Mecma'i'l-'ilmiyyi'l- 'Ira~i'de (b k. 
bibl.). daha sonra müstakil olarak (Bey
rut ı 405/ 1985) yayımlanmış , ayrıca Er
ba'a kütüb fi't-taşJ:ıiJ:ıi'l-lugavi adlı kita
bın içerisinde neşredilmiştir ( Beyrut 14071 
1987). ZZ. Risale fi'l-muttaşıl ve'l-mun
faşıl. Secde süresinin 7. ayetinin i'rab ve 
tefsiri hakkında olup müellifin. Ta'li~a 
'ala Tefsiri'l-Beyzavi (Keşfü'?-?Unun, ı . 

ı 93) ve Risale ii J:ıalli igla~ı ma fi'l-Bey
zavi mine't-telsir ii ~avlihi te'ala "el
leıi ai:ısene külle şey'" adlı eserleriyle 
aynı kitap olmalıdır. Risale Ni had Hassübl 
Salih tarafından yayımlanmıştır (b k. bi bl.). 
Naşirin. risalenin Zemahşeri'nin el-Keş
şaf'ındaki aynı ayetin tefsiriyle ilgili oldu
ğunu söylemesi doğru değildir. Z3. el
Feva'idü's-sırriyye ii ŞerJ:ıi'l-Mu~ad-

dimeti'l-Cezeriyye. İki nüshası Süley
maniye (Şehid Ali Paşa . nr. 2766; Kadıza
de Ahmed, nr. ı 3). birer nüshası da Beya
zıt Devlet (Bayezid, nr. 183, vr. 49b-J3o•ı. 
Edirne Selimiye (nr. 55) ve Princeton (nr. 

3989) kütuphanelerinde bulunmaktadır. 
Z4. Kafvü'l-eşer ii şafvi 'ulr1mi'l-eşer. 
Hadis usulüne dair olan kitap ilk defa Ka
hire'de (ı 326). daha sonra Abdülfettah 
Ebu Gudde tarafından Muhammed Mur
taza ez-Zebldi'nin Bülgatü '1-erib ii muş
talaJ:ıi aşari'l-J:ıabib adlı eseriyle birlikte 
(Beyrut 1408) yayımlanmıştır. ZS. Risale 
ii şerJ:ıi J:ıadiş "ii:ıtecce Ad em Ebü'l-Be
şer ... "(Princeton Ktp. , nr. 4319). Z6. Tervi
yetü'?-?ami ii tebri'eti'l-Cami. İbnü'l
Hanbeli bu eserinde Ruhuilah el-Kazvl
ni'nin, şeyhi Abdüllatif b. Abdülmü'min 
el-Cami hakkındaki bazı iddialarına cevap 
vermiştir (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 
496). Z7. Kenzü men J:ıaca ve 'amma 
ii'l-aJ:ıaci ve'l-mu'amma ( Keşfü '?·?unun, 
ll, 1520). Bizzat müellifin Gamzü'l-'ayn 
ila kenzi'l-'ayn (~urrü 'i-'ay n ila kenzi 'l
'ayn) adıyla şerhettiği kitabın 965 ( 1558) 

tarih li müellif nüshası Halep'te Mer'l 
Paşa el-Mellah'ın özel kütüphanesinde 
bulunmaktadır. ZB. Ünmuıecü'l-'ulr1m 
li-ıevi'l-beşa'ir ve'l-iühum. Yirmi ilim 
dalıyla ilgili bazı meselelere dairdir (Prin
ceton Ktp., nr. 4319, vr. 43•-58b). Z9.lfa
da'i~u aJ:ıda~i'l-ezhar ve meşabiJ:ıu en
vari'l-envar. On bölümden meydana ge
len eser lugat. sarf. na hiv, bed!', tarih. 
siyer. fıkıh . hadis. tefsir ve havas ilimleri 
hakkında olup Kanuni Sultan Süleyman'a 
ithaf edilmiştir. Eserin. 946 Reblülewe
linde (Temmuz-Ağustos 1539) müellifin ba
bası İbrahim b. Yusuf tarafından istinsah 
edilen eksik bir nüshası Princeton Kütüp
hanesi'nde (nr. 590), diğer bir nüshası da 
Berlin Staatsbibliothek'te (nr. 8419) ka
yıtlıdır. 30. ed-Dürerü's-satı'a fi'l-edvi~ 
yeti'l-~atı'a. 135 beyitlik bu kaside, Ebu 
Bekirer-Razi'nin Bür'ü 's-sa 'a'sının şerhi

dir (Berlin Staatsbibliothek, nr. 6308, vr. 
236-246). 31. Zübaletü's-sirac 'ala Risa
leti's-Sirac. Secavendi'nin el-Fera'izü's
Siraciyye 'si üzerine Seyyid Şerif el-Cür
cani'nin yazdığı şerhin haşiyesidir ( Beya
zıt Devlet K tp ., Bayezid, nr. 2601, Veliyyüd
din Efendi, nr. 1 592; Süleymaniye Ktp., Şe
h id Ali Paşa, nr. 2718/2). 

İbnü'l-Hanbeli'nin diğer eserlerinden 
bazıları da şunlardır: ŞerJ:ıu isagüci, Me
sabii:ıu erbabi'r-riyase ve mefatiJ:ıu eb
vabi'l-kiyase, el-Cevahirü'l-münşe'at 
fi'l-cevari'l-münşe'at, Risale teştemil 
'ala cümleti ma yehvahü's-sami' li-~aş
di teşniii'l-mesami', el-Kenzü'l-mu?har 
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fi'stil].raci'l-muzmer, Lübbü'l-~aşidin, 
el-Matlr1bü'l-l].ani ii's-seieri's-Süley
mani, Merte'u '?-?lba' ve merba'u ze
vi'ş-şıba', Vesiletü 'l-ma?lr1m li-taJ:ışi
li'l- 'ulr1m. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Süleyman er-Ruayni ei-Kurtubi 
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L 
Şair, edip ve tabip. 

_j 

Kurtuba'da (Cordoba) doğdu . Babası 

Kurtuba'da buğday (hınta) ticareti yaptı
ğı için İbnü'I-Hannat lakabıyla tanındı. So
yu, Yemen kabilelerinden Himyer'in kolu 
ZGruayn'e dayandığından Ruaynl nisbe
siyle bilinen İbnü'l-Hannat doğuştan gör-
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