
yub'un adamları tarafından öldürüldü . 
Ertesi yıl Normanlar'la yaptığı savaşı kay
beden Eyyub ülkesine dönmek zorunda 
kaldı. Bu olayın ardından Normanlar, Si
cilya'nın tamamını ele geçirerek Sicilya'

da islam hakimiyetine son verdiler. 
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Ebü'l-Hayr Kutbüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

b. Haydır ei-Haydıri ed-Dımaşki 
(ö. 894/1489) 

L 
Muhaddis, fakih ve tarihçi. 

_j 

16 Ramazan 821 'de (17 Ekim 1418) Dı
maşk'ta dünyaya geldi. Beytülmakdis'te 
doğduğu da rivayet edilir. ikinci dedesine 
nisbetle ibnü'I-Haydıri diye tanındı. Kü
çük yaşta babasının ölümü üzerine anne
si tarafından yetiştirildi. ilk hocası, usul-i 
fıkıh ve nahiv konularında iyi bir alim olan 

dayısı Ebu Bekir b. Ali b. Muhammed ei
Hariri'dir. Maddi ve manevi desteğini gör
düğü dayısından temel bilgileri alarak 
Kur'an-ı Kerim'i ve diğer bazı metinleri 
ezberledi. ibnü'l-Haydıri Mısır, Kudüs, Ba'

lebek ve Haremeyn'i dolaşarak İbn Na
sırüddin, Makrizi, Thkıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe, İbn Hacer ei-Askalani. ibnü'I-Me
ragi ve İbn Raslan gibi alimlerden istifa
de etti; Burhaneddin el-Halebi ve Tedmü
ri'den icazet aldı. 

İbn Hacer'in zeki ve anlayışlı bir kişi ola
rak nitelendirdiği ibnü'I-Haydıri Dımaşk'
ta Şafii kadılığı ve beytülmal sorumlulu
ğu, çeşitli medreselerde hocalık. 86S'ten 
(1461) itibaren bir süre Eşrefiyye Darül
hadisi'nin şeyhliği görevlerinde bulundu. 
878'de (1473) kendi adıyla anılan bir da
rülkur'an ile yanında bir türbe inşa ettir

di ve buralara zengin vakıflar tahsis etti. 
Memlük Sultanı Seyfeddin Kayıtbay'ın bir 

müddet sır katipliğini de yapan ibnü'I
Haydıri Rebiülewel 894'te (Şubat 1489) 
Kahire'de vefat etti ve kendi yaptırdığı 

türbeye defnedildi. 

Eserleri. 1. Laf?ü'1-mükerrem bi-l)a
şa'işi'n-nebiyyi'1-mu'a??am (muf).terem) 
şallalliihü 'a1eyhi ve sellem. Allah'ın sa
dece Hz. Peygamber' e verdiği özelliklerin 
incelendiği eserin Riyad'da bulunan mü
ellif hattı nüshasını Salih Süleyman el
Hacci tanı tm ış ( 'Alemü '1-kütüb, 1/3 119801, 
s. 325- 329). daha sonra eseri Mustafa Os
man Muhammed Sumeyde tahkik ede
rekyayımlamıştır (Beyrut 1417/ 1997). z. 
TuJ:ıfetü '1-J:ıabfı'ib bi'n-nehy 'an şald
ti'r-Rega'ib. Katib Çelebi bunun iki va
raklık bir risale olduğunu kaydeder (Keş
fü'?-?UnO.n, I, 365). 3. e1-Ef:ıô.dişü'l-mün

tel)abe (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 

905) 4. e1-Mesalikü '1-'ilmiyye 1i'1-J:ıa 
dişi'1-müse1se1 bi'1-evve1iyye. 838'de 

(1434) kaleme alınan eserin bir nüshası 
Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (Mustalah, 
nr. 290/l ). s. el-Liva'ü'l-mu'lem fi (bi-) 
şerf:ıi Mevatıni'ş-şalat 'a1e'n-nebiyyi'1-
muf:ıterem şallallahü 'a1eyhi ve sel
lem. Müellifin daha önce yazdığı Meva
tınü'ş-şa1at adlı kitabının şerhi olup eser
de Hz. Peygamber anıldığında salatü se
lam getirilmesi gereken elli beş yer sayıl
maktadır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. 1520) . 6. er-Ravzü'n-naı;tr fi J:ıdli'l
ljaı;tr (Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 1799). 
7. Zehrü'r-riyaz fi reddi md şene'ahü'l
Kaı;ti 'iyat. imam Şafii'nin. namazlarda 
son ka'dede Hz. Peygamber'e salatü se
lam okunması gerektiği yolundaki görü
şüne Kadi iyaz tarafından yöneltilen eleş
tiriye cevap olarak kaleme alınan eserin 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Esad Efendi, nr. 1520). 8. e1-İktisab 
ii te1]].işi (kütübi)'l-Ensab. Sem'ani'nin 
el-Ensab'ını özetlemek, ibnü'l-Esir'in ve 
diğer bazı müelliflerin kitaplarında olup 

da onda bulunmayan kişilerin biyografi
Jerini eklemek suretiyle telif edilmiştir. 

Müellifın 846'da (1442) Kahire'de yazdı
ğı bu dört ciltlik eserin lll. cildinin mü
ellif hattı nüshası Millet Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Feyzullah Efendi, nr. 
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1377). 9. el-Lüma'u'1-e1ma'iyye li-a'ya
ni'ş-Şafi'iyye (Taba~atü 'ş-Şafi'iyye) . Süt
ki'nin eserini özetleyip başka kaynaklar
da yer alan Şafii alimlerini de ilave etmek 
suretiyle meydana getirilen eserin müel
lif hattı nüshası Mektebetü'l-methafi'l
lraki'de kayıtlıdır (Hizanetü'l-Alüsi, nr. 
6242) . 10. e1-İftiraz fi (Li-) det'i'1-i'tiraz. 
Müellifin Hızır hakkında yazdığı er-Rav
zü'n-na<;lr adlı eserine yöneltilen tenkit
lere cevap olarak yazılmıştır (Keşfü '?-?U
nun, ı. ı 32). 11. Mecma'u'1-'uşşa]f 'ala 
tavzif:ıi Tenbihi'ş-şeyl) Ebi İsf:ıd]f ( a.g.e., 
ı . 492) . 12. Risale fi mes'e1eti's-sema'. 
Müzik dinlemenin mubah veya haram ol
duğu konusundaki delillerin sahih ve açık 

. olmadığını belirtmek üzere telif edilmiş 
bir risaledir (a.g.e., ı ı. ıooı ). 

ibnü'I-Haydıri'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: el-Ber
]fu '1-lümCı' Ji-keşti'l-J:ıadişi'l-mevzCı' (i b
nü 'I-Cevz1"nin Kitabü '1-MeuzO.'a.t'ında yer 
alan Regaib namazının faziletine dair ha
disle 111 . 124-1261 ilgili olarak İbn Hacer el
Askalan1"nin yaptığı t enkit esas alınarak 
meydana getirilmiştir): el-Menhelü'l-ca
ri e1-mücerred min Fetf:ıi'1-bdri şerJ:ıi'1-
Cami'i'ş-şaJ:ıil:t 1i'l-Bul)ari (İbn Hacer'in 
Fetf).u'l-bari adlı eserinden yapılmış soru
cevap tarzında bir özettir); Şu'O.dü'l-me
ra]fi şerf:ıu Elfiyyeti'l- 'Iri'ı]fi fi'1-J:ıadiş; 
eş-Şata' bi-taJ:ıriri'ş-Şita' ( Kadi i yaz' ın eş

Şifa' adlı eserinin muhtasarıdır); Ta]fvi
mü'l-ese1 fi tafzili'1-1eben 'ale'l-'asel; 
Bugyetü'l-mübtegi fi (bi-) tebyini ma'
na ]fav1i'r-ravza yenbegi; Taf:ırirü't-tat
şi1 fi ruvati'1-merasil. 
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