
62 ı ı. za. Kitab n J;alli şükuki Kitabi Ölf
lldis fi'l-uşul ve şerl;i ma'ô.nih. Fuat 
Sezgin ve Matthias Schramm tarafından 
tıpkıbasımı yapılan eseri (Frankfurt I 985) 
Hal'il Çavlş kısmen neşretmiştir ( Na;:ariy
yetü 'l-mütevaziyat fi 'l-hendeseti '1-islamiy
ye,Tunus 1988,s. 121-133).29.Ma]fale 
li'l-lfasan b. el-lfüseyin b. el-Heyşem 
ii temami Kitabi'l-Mal)rutôt. Nazım 
Terzioğlu tarafından tıpkıbasımı yapıl
mış (Das achte Buch zu den "Conica" des 
Apolionlos von Perge, Rekonstruiert von 
lbn al-Hay sam, İstanbul 1974) ve J. P. Ho
gendük tarafından İngilizce tercümesiyle 
birlikte yayımlanmıştır ( Ib n al-Haytham 's 
Completion of the Conics, New York 1985). 
30. Ma]fö.le 'an şemerati'l-l;ikme. Ese
ri Muhammed Abdülhadl Ebu Rlde (Ka
hire 1991 ı ve Am mar Tali bl ( MMLADm., 
LXXIII/2 [19981. s. 261-31 O) neşretmiştir 
(İbnü'l-Heysem'in eserleri hakkında daha 
geniş bilgi için bk. Sezgin. V. 358-374; VI, 
251-261; DSB, V}, 204-208). 
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ımı HüsEYiN GAzi ToPDEMiR 

İBNÜ'l-HÜMAM 
( tlo.elf ..:,.! f ) 

Kemalüddin Muhammed b. Abdilvahid 
b. Abdilhamid es-Sivasi el-İskender! 

(ö. 861/1457) 

L Hanefi fakihi, usul ve kelam alimi. _j 

790'da (1388) İskenderiye'de dünyaya 
geldi. Bu tarih 788 (1386) ve 789 olarak 
da zikredilmektedir. Dedesinin dedesi Hü
mameddin'e nisbetle İbnü'I-Hümam la
kabı ile meşhur olmuştur. Dedesi Abdül
hamid ve büyük dedesi Mesud aslen Si-

iBNÜ'I-HÜMAM 

vaslı olup burada kadılık yapmışlardır. Ba
bası, muhtemelen yaşadığı dönemde Ana
dolu'nun içine düştüğü kargaşa ortamın
dan kurtulmak amacıyla Memlükler'in 
idaresi altındaki Mısır'a gitmiş ve İsken
deriye'de Hanefi kadılığı görevinde bu
lunmuştur. İlk derslerini babasından alan 
İbnü'I-Hümam, on yaşında iken babasının 
ölümü üzerine anneannesinin gözetimin
de yetişti. Onunla birlikte Kahire'ye gide
rek Şehabeddin ei-Heyseml'nin yanında 
Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi, İbnü'z-Zeratl
tl ve Zeynüddin Abdurrahman et-Tefeh
nl'den kıraat dersleri aldı. Bir ara İsken
deriye'ye dönerek burada öğrenimine de
vam etti, ardından tekrar gittiği Kahire'
de uzun süre kaldı. Cemaleddin Yusuf b. 
Muhammed ei-Humeydl, İbnü'I-Mecdl, 
Muhammed b. Ahmed ei-Bisatl, Bedred
din Mahmud b. Muhammed ei-Aksarayl. 
Bedreddin el-Ayni. Ebu Zür'a İbnü'l- lraki, 
İbn Hacer ei-Askalanl. Kariülhidaye, Ebü'I
Velld İbnü'ş-Şıhne, Muhammed b. Ebu 
Bekir İbn Cemaa ve Kemaleddin eş-Şü
münnl gibi çeşitli mezheplere mensup 
alimlerden Arap dili ve edebiyatı, mantık, 
kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve fıkıh usulü 
defsleri aldı. Kendisinden çok faydalan
dığı hacası Abdurrahman et-Tefehnl ile 
birlikte Kudüs'e, fıkıh usulü okuduğu 
Ebü'l-Velld İbnü'ş-Şıhne ile birlikte 814 
(1411) yılında Halep'e giderek bir süre bu 
şehirlerde tahsilini sürdürdükten sonra 
tekrar Kahire'ye döndü. 

Öğrencilikyıllarında çeşitli sıkıntılar ve 
müzmin hastalıklarla mücadele eden İb
nü'I-Hümam tahsilini tamamladıktan 
sonra ilim ve öğretimle meşgul oldu. 829 
(1425-26) yılında ei-Melikü'I-Eşref Bars
bay'ın kurduğu Eşrefiyye Medresesi'ne 
müderris tayin edildi ve 18 Şaban 833'te 
(12 Mayıs 1430) kendi isteğiyle ayrılınca
ya kadar bu görevde kaldı. 847'de (1443) 
getirildiği Şeyhuniyye Hankahı'nın şeyh

liğinden de 858'de (1454) kendi isteğiy

le ayrıldı. Bu arada Mansuriyye ve Kub
betü Salih medreselerinde hocalık yaptı. 
824 (1421), 854 (1450) ve 858-860 (1454-
1456) yıllarında yaptığı hac ziyaretleri sı
rasında Mekke ve Medine'de çeşitli alim
lerle ilmi müzakerede bulundu. İbnü'I
Hümam'ın yetiştirdiği öğrenciler arasın

da Sehavl, Takıyyüddin eş-Şümünnl. İbn 
Kutluboğa. İbn Emlru Hac, İbnü'I-Gars, 
Kemaleddin İbn Ebu Şerif. İbnü'I-Kerel<i 
ve Necmeddin İbn Kadi Aclun gibi alim
ler yer almaktadır. İbnü'I-Hümam 7 Ra
mazan 861 (29 Temmuz 1457) tarihinde 
Kahire'de vefat etti ve İbn Ataullah el
İskenderl'nin Karare'deki türbesine def-
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nedildi. Sehavl, hacası hakkında el-İhti
mdm bi-tercemeti'l-Kemdl b. el-Hü
mdm adıyla bir eser yazmışsa da ( e?-leyl 
'ala Ref'i'l-işr, neşredenin girişi, s. 22; lza
l)u '1-meknun, I, I 5 I) bunun günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 

İbnü'I-Hümam fıkıh ve fıkıh usulü ya
nında kelam, mantık, Arap dili ve edebi
yatı. tefsir, hadis sahalarında yetkin bir 
alimdir. Yaptığı tartışmalarda ve yazdığı 
eserlerde konuları ortaya koyuşu. görüş
leri ve delilleri değerlendirip tartışarak 
bir sonuca ulaşmadaki kabiliyeti sağlam 
bir mantık, eectel ve felsefe eğitimi aldı
ğını göstermektedir. Bizzat kendisinin. 
"Makülatta hiç kimseyi taklit etmem" sö
zü de (SüyGtl, Bugyetü'l-uu'at, I, 167) akli 
ilimlerdekiyetişkinliğini ifade etmekte
dir. Sari. nahiv. bed!', beyan, meanl gibi 
alanlarda müstakil eser vermemiş olsa 
bile kelam, fıkıh ve fıkıh usulüne dair 
eserlerinde dil ve edebiyata olan vukufu
nu görmek mümkündür. Yahya b. Attar, 
İbnü'I-Hümariı'ın örnek gösterildiği yön
lerden birinin de fesahati olduğunu söyle
miştir (Sehavl, ec;l-Pav'ü'l-lami', VIII, I 29). 
Arapça yanında Farsça ve Türkçe de bilen 
İbnü'I-Hümam şiir yazmış olmakla bera
ber müstakil bir divanı bulunmayıp şiirle
rinden bazı parçalar tabakat kitaplarında 
yer almaktadır (Aydın, s. 74-78). 

Kaynaklarda İbnü'I-Hümam'ın güzel se
siyle mOsiki icra ettiğine dair verilen bil
giler onun sanatkar bir kişiliğe sahip oldu
ğunu göstermektedir. İbrahim b. ömer 
ei-Edkavl ve Muhammed b. Muhammed 
ei-Havafi'ye intisap ederek kendilerinden 
tasawuf terbiyesi almış. İbnü'I-Arabl'nin 
Fuşılşü'1-J:ıikem'ini okutan Nasrullah b. 
Abdurrahman ei-Ensarl ile sohbetlerde 
bulunmuştur. Tasawufa olan alakası se
bebiyle seçkin safilere verilen "şeyhü'ş
şüyGh" ve "şeyhü'l-arifin" unvanlarıyla 
anılmış ve ŞeyhGniyye Hankahı'nın şeyh
liğinetayin edilmiştir. İbnü'I-Hümam. bir 
ara tasawufi hayata ilgisini arttırarak uz
lete çekilmişse de çevresindeki kimseler 
onu halkın içine dönmenin gerekliliği ko
nusunda uyarmışlardır. 

İbnü'I-Hümam, tefsir ve hadis alanın
da da yetkin bir alim sayılmakla birlikte 
eser verdiği ve uzmanlaştığı ilim dalları 
fıkıh, fıkıh usulü ve kelamdır. Bedreddin 
Mahmud ei-Aksaray]'den tefsir dersleri 
alan İbnü'I-Hümam'ın FetJ:ıu'l-]fadir'deki 
ahkam ayetleriyle ilgili yorum ve değer
lendirmeleri onun bu daldaki kabiliyetini 
ortaya koymaktadır. Bu eserinde Taberl, 
Kadi Beyzavl ve Zemahşerl gibi müfessir
lerden nakillerde bulunmakla beraber da-
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ha çok kendi ilmi dirayetiyle ayetleri yo
rumlamıştır. Yine FetJ:ıu '1-]fadir ile et
TaJ:ırir'de yer yer hadis ve usulüne dair 
bilgiler vermesi ve hadisleri sened ve me
tin yönünden tenkide tabi tutmasından 
bu alanda da mütehassıs olduğu anlaşıl
maktadır. et-TaJ:ırir'in şarihlerinden İbn 
Emlru Hac. İbnü'I -Hümam'ı "hafız" ola
rak nitelemiş (et-Takrfr ue't-tal)bfr; II, 240, 
272). Leknevl de onun iyi bir hadis alimi 
ve hafız olduğunu söylemiş ( el-Feua'idü '1-
behiyye, s. 180). Zahid Kevserl, kendisini 
Hanefi mezhebinin büyük hafız ve mu
haddislerinden saymıştır (Fıkhu ehli'l
'lrak, s. 73). Sehavl'nin, İbnü'I-Hümam'ın 
büyük alimlerden biri olmakla beraber 
hadis konusunda fazla bilgisinin bulun
madığını söylemesi ( ec;l-Pav'ü '1-lami', VIII, 
I 31). başka bir yerde işaret ettiği gibi faz
la hadis rivayet etmediği (a.g.e., Vlll, I29) 
ve mesaisini büyük ölçüde bu alana has
setınediği anlamın dadır. Onun hadis kay
naklarına vukufu, deliller karşısındaki ten
kitçi ve tarafsız tutumu, senedi zayıf bir 
hadisin metninin sahih olabileceği pren
sibini benimsemesi, Kur'an-Sünnet bü
tünlüğüne dikkat etmesi ve buna aykırı 
düşen hadislerdeki çelişkileri gidermeye 
yönelik bazı esaslar belirlemeye çalışma
sı. hadis ilmine yaptığı katkıları, bu dal
daki ihtisas ve ehliyetini ortaya koymak
tadır (Kırbaşoğlu, s. 32). 

İbnü'I-Hümam'ın el-Müsdyere adlı 
eseri onun ketarn ilmindeki vukufunu 
göstermekte olup üzerinde yapılan şerh, 
haşiye ve atıftarla Matürldiyye ketarnının 
önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Mü
ellif bu eserinde genellikle bağlı bulun
duğu ekolün görüşlerini zikredip savun
muşsa da haberi sıfatiarın yorumunda 
Selefi düşüneeye yaklaşmış, tekvin sıfatı
nın izahında ise Matürldiyye ile Eş'ariyye 
telakkisinin sonuç itibariyle birbirine ya
kın olduğunu söylemiştir. 

el-Hiddye'nin önemli şerhlerinden biri 
olan FetJ:ıu'l-]fadir ve et-TaJ:ırir adlı eser
lerinde takip ettiği metot, kullandığı bol 
malzeme ve yaptığı tartışma ve tahliller 
yanında mezhep taassubuna düşmeden 
kendi görüş ve tercihini belirtmiş olması 
İbnü'I-Hümam'ın fıkıh alanında otorite 
olduğunu kanıtlamaktadır. Gerek kullan
dığı deliller gerekse vardığı sonuçlar ge
nel olarak değerlendirildiğinde onun ehl-i 
re'y ile ehl-i eser arasında orta bir yol tut
tuğu söylenebilir. öte yandan il me ve ilim 
adamlarına karşı beslediği saygı ve hoş
görüden dolayı başkalarıyla tartışmalara 
girmeyen İbnü'I -Hümam, o sırada Mısır 
ve Şam bölgesinde görüşleri ve mücade-

lesi tartışılmaya devam eden Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'ye karşı cephe almamış, hat
ta ona olan saygı ve hayranlığını dile ge
tirmiştir (Sehavl, eçi-pau'ü'l-lami', VIII, 
I 3 I). 

Talebesi Sehavl tarafından ilmi üstün
lükleri anlatılırken verilen örneklerden ve 
kullanılan ifadelerden İbnü'I-Hümam'ın 
tercih ehli bir fakih olduğu anlaşılmakta
dır. et- TaJ:ırir'e Teysirü 't - TaJ:ırir adıyla 
bir şerh yazan Emir Padişah, İbnü'I-Hü-

. mam'ı "şeyh , allame, zamanının müc
tehidi. asrının muhakkiki, şeyhülislam . 

müftilenam ve kutbü'l-arifin" olarakanar
ken Hanefi fakihlerinden İbn Ganim ei
Makdisl, Leknevl ve İbn Abidin onun müc
tehid olduğunu söylemişlerdir (el-Feua'i
dü'l-behiyye, s. 180; Mecmu'atü resa'il, ı. 
32; Reddü'l-mui)tiir; III, I 73,62 I, 688). Son 
dönem hukukçularından Seyyid Bey de 
İbnü'I-Hümam'ı Hanefi mezhebinin son 
müctehidlerinden biri saymıştır ( Usui-i 
Fıkıh, s. 58; ictihadlarına dair bazı örnek
ler için b k. Aydın, s. I I 2- I I 9). 

Eserleri. 1. FetJ:ıu '1-]fadir li'l-'dcizi'l
fa]fir. Burhaneddin ei-Merginanl'nin el
Hiddye adlı eserinin şerhidir. İbnü'I-Hü
mam'ın , hacası Kariülhidaye'den on do
kuz yıl boyunca el-Hiddye okuduktan 
sonra'da 829 (1426) telifine başladığı, 
ancak vefatıyla eksik kalan bu eserini, 
"Kitabü'I-Vekale"den itibaren Kadızade 
Ahmed Şemseddin (ö. 988/1580) Netd'i
cü'l-efkdr fi keşfi'r-rumuz ve 'l-esrdr 
adıyla tamamlamıştır. el-Hiddye'nin en 
önemli şerhlerinden biri alim ve özellikle 
hadislerin değerlendirilmesiyle dikkat 
çeken eserde (bk. ei-HİDAYE ) İbnü'I-Hü
mam mezhepler arası ihtilaflı konuları 
geniş bir şekilde tartışmış ve sadece Ha
nefi mezhebi içindeki farklı ictihadlarda 
değil diğer mezheplere ait görüşler ara
sında da tercihlerde bulunmuştur. Çeşit

li baskıları gerçekleştirilen FetJ:ıu '1-]fa
dir'in (I-iV, Leknev ı 292, Kadızade'nin tek
milesiyle birlikte; I-VIII, Bulak I 3 I 5- I 3 I 8; 
I-VIII, Kahire 1356, Kadızade'nin tekmilesi, 
Babertl'nin el-Hidayeşerhi ve Sad! Çele
bl'nin buna haşiyesiyle birlikte; 1-lX, Ka
hire 1306, 1319, anılan eserler ve Kurla
ni'nin el-Hidaye şerhiyle birlikte; I-X, Ka
hi re 1970, Kadızade, Babertl ve Sad! Çe
lebi'nin eserleriyle birlikte) konu indeksi 
de yapılmıştır (Fihrisü Feti)i'l-kadfr şer
l)i'l-Hidaye, Küveyt 1407/1986). Katib Çe
lebi. Ali el-Karl'nin FetJ:ıu'1-]fadir'e bir ha
şiye yazdığım, İbrahim el-Halebi'nin de 
eseri bir cilt halinde ihtisar ettiğini söyler 
(Keşfü'?-?Unun, Il, 2034) z. et-TaJ:ırir ii 
'ilmi'l-uşul. Fukaha ve mütekellimln me-
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tatları birleştirilm ek suretiyle kaleme alı
nan fıkıh usulüne dair muhtasar bir eser 
olup üzerine İbn Emiru Hac ve Emir Pa
dişah tarafından birer şerh yazılmış, Zey
nüddin İbn Nüceym de kitabı Lübbü'l
uşul adıyla ihtisar etmiştir (Süleymaniye 
Ktp ., Uıleli, nr. 780, Damad ibrahim Paşa, 
nr. 429; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 7 I 4 ). 
İbn Emiru Hacc'ın şerhi et-Ta}frir ve't
taJ:ıbir(l-111, Bulak 1316; Beyrut 1403/1983), 
Emir Padişah'ın şerhi ise Teysirü't-TaJ:ı
rir (I-IV, Kahire 1350-1351/1931-1932) adı
nı taşır. İbn Emiru Hacc'ın eseri fıkıh usu
lü, kelam ve mantıkla ilgili konularda te
mayüz ederken Emir Padişah şerhinde 
daha çok İbn Em'iru Hac'dan faydalanmış. 
özellikle metinleri sarf ve nahiv açısından 

açıklamaya çalışmıştır. et-TaJ:ırir birçok 
defa basılmıştır (Kahire 1351/1932; 1-111, 
Bulak 1316-1 318, ibn Emlru Hacc' ın et
Ta~rir' i ve isnev'i'nin Nihayetü's-sül'ü ile 
birlikte; Beyrut 1403/1983, Bulakbaskı s ın

dan ofset; I-IV, Kahire 1350-1351/1931-
1932 , Emir Padişah'ın Teysirü 't-Ta/:ırir'iy

le birlikte). 3. el-Müsayere* fi'l-'a}fö.'i
di'l-münciye fi'l-al]ire. Mukaddimesin
de anlatıldığına göre, Gazzal'i'ye aiter-Ri
saletü'l-}fudsiyye'nin özetlenınesi ama
cıyla yazılmaya başlanan eser yapılan açık
lamaların ilavesiyle müstakil bir kitap ha
lini almış. bununla birlikte bölüm başlık
ları er-Risaletü'l-}fudsiyye ile paralel yü-

rüdüğünden el-Müsayere diye adlan
dırılmıştır. Klasik ketarn kitaplarının IX. 
(XV.) yüzyıla ait önemli bir örneğini teşkil 
eden eser üzerine, müellifin TavziJ:ıu'l
M üsayere (i ü K tp .. AY. nr. 406) ve talebe
si Kemaleddin İbn Ebu Şerif'in el-Müsa
mere'siyle diğer bazı şerh ve haşiyeler ka
leme alınmıştır. Eserin çeşitli baskıları ya
pılmıştır (Bulak 1317. Kemaleddin ibn EbG 
Şe rif'in ei-Müsamere'si ve ibn Kutluboğa'
nın haşiyesiyle birlikte; istanbull400/ 
1979; Del hi 1904. el-Müsamere ile birlik
te). 4. Zadü '1-fa}fir (Süleymaniye K tp., 
Esad Efendi, nr. 276/4, vr. 39-60, Şeh id 

Ali Paşa, nr. 2750/2, vr. 14-28; Millet Ktp. , 
Feyzullah Efendi, nr. 2124, vr. 25-34; Be
yazıt Devlet Ktp .. Bayezid, nr. 8042; Darü 'l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 5174) . Namazla il
gili muhtasar bir eser olup Muhammed 
b. Abdullah et-Timurtaşi(i'anetü'l-f:ıa~ir 
li-Zadi'l-fa~ir, Beyazıt Devlet Ktp., Baye
zid, nr. 1992; Berlin Staatsbibliothek, nr. 

4609). Ahmed b. İbrahim et-Tunisi (is'a
fü '1-mevla '/-~adir şerf:ıu Zadi'l-fa~ir, Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4047) ve diğer 
bazı alimlertarafından şerhedilmiştir 

(Keşfü';ç:-;ç:unun, ll. 946; Brockelmann. GAL, 

ll. 99 ; Suppl., ll, 92) . S. İ'rabü }favlihi 
şallallö.hü 'al ey hi ve sellem: "Kelime
tan]] afifetan 'ale'l-lisan" (nşr. Kahtan 
Abdurrahman ed-DGrl. Bağdad I 980). Hz. 
Peygamber'in, "Sübi)anallah ve bi-t:ıam-
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dihi sübi)anallahi'l-'a~im" hadisinin (Bu
har!. "Tevi)id", 58; Müslim. "Zikir" , !O) an
lamı ve gramer bakımından açıklanması
na dair bir risaledir. 6. et-Tergib fi'l-kesb. 
Çalışma ve kazanç yolları hakkında bir ri
sale olup özellikle yeme. giyme. yedirme 
ve konuşmayla ilgili hükümleri ihtiva et
mektedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 929/6, vr. 150-157) . 7. FevatiJ:ıu'l
efkô.r ii şerJ:ıi Lema'ati'l-envô.r. Müelli
fin, hocası Muhammed b . Ebu Bekir İbn 
Cem aa 'nın anatomiye dair eserine yazdığı 
şerh olup (Keşfü';ç:-;ç:unan, ı . 409; ll, 1292) 
bir nüshası Berlin'de Staatsbibliothek'te 
bulunmaktadır (Brockelmann. GAL, ll. 99; 
Suppl., ll, 112;Ahlwardt . V, 510). 8. Es'ile 
ve ecvibe (Çorum iskilip il çe Halk Ktp., 
nr. 1178) 9. Fetô.vô. İbn Hümô.m (Ço
rum iskilip ilçe Halk Ktp., nr. 1289) 10. 

İ}ftida'ü '1-Ijanefiyye bi'ş-Şô.fi'iyye 
(Brockelmann. GAL Suppl., ll, 92). 11. 
'A}fide (Pertsch. ll , 10). 12. Fihristü Fe 
tava Kö.ri'ilhidaye (Beyazıt Devlet Ktp ., 
Veliyyüddin Efendi. nr. 1141. vr. 112•-149•). 
İbnü'I-Hümam'ın ayrıca. Muzafferüddin 
İbnü 's-Saati'ye ait el-Bed i' adlı fıkıh usu
lü kitabına ŞerJ:ıu Bedi'i'n-ni?-ô.m (lza
f:ıu'l-Bedi') adıyla bir şerh yazdığı belirtil
mektedir (ibn Emlru Hac, et- Ta~rir ve't

taf:ıbir, 1, 5. 34; Keşfü';ç:-;ç:unün, 1, 236) . 

Cemaleddin el-Kasımi, el-Ecvibetü'l
merc;iıyye 'ammô. evredehu Kemô.lüd
din b. el-Hümam 'ale'l-müstedillin bi
şübuti's-sünneti'l-magribi'l- }fabliyye 
adıyla bir kitap kaleme almış ( Dımaşk 
1326), son dönemlerde de İbnü'l - Hü
mam'la ilgili olarak bazı çalışmalar ya
pılmıştır: Ali Bakkal, Fethu'l-Kadir Şer
hu'l-Hidaye Adlı Eserin Konularına 
Göre İndeksi (lisans tezi, 1979, Erzurum 
islami ilimler Fakültesi); Emrullah Fatiş, 
İbnü'l-Hümô.m'ın el-Müsô.yere Adlı 
Eserinde Bi'setü'l-Enbiyô. ve Sem'iy
yô.t Bahislerinin Gazzô.li ile Mukaye
sesİ (yüksek lisans tezi , 1992, EÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü); Halil Taşpınar. Kemô.
leddin İbn H üm am' a Göre Allah Tea
la'nın Sıfatları ve Gazzô.li'nin Bu Hu
sustaki Görüşleri ile Karşılaştırılması 
(yüksek li sans tezi. 1992. EÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü); Hakkı Aydın. Sivaslı İbn-i 
Hümam ve Tahrir'i (Sivas 1993); Musta
fa Yalçınkaya. İbn Hümam'ın Müsaye
re Adlı Eserindeki İman ve İslô.m ile 
İlgili Konuların İmam Gazzali ile Kar
şılaştırılması (yüksek lisans tezi. 1993. 
EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Kamil Gü
neş. İbnü'l-Hümam'ın Kader Anlayışı 
(yüksek lisans tezi. 1993 . SÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü); Kemô.leddin İbn-i Hü-
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mam'ın Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişi
liği (haz. Mustafa Aymak- Halil İbrahim 
Karadem ir, Sivas 1993 ı sempozyum teb
li ğ l e ri 1) ; Ahmet Akgüç, Kemaleddin İbn 
Hümam'a Göre Allah Teaiô'nın Fiille
ri ve Gazz{ıli'nin Bu Husustaki Görüş
leriyle Karşılaştırılması (yüksek li sans 
tezi, 1994, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); 
Niyazi Kahveci, İbnü 'l-Hümam ve İbn 
Abidin'e Göre İslam Hukukunda Siya
sal Suç (Ankara ı 996) . İbnü 'I-Hümam'a 
dair özellikle son yıllarda Türkiye'de çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede 3 Ha
ziran 1990 tarihinde Sivas'ta Kemaleddin 
İbnü 'I-Hümam Vakfı kurulmuş ve bu va
kıf tarafından ilmi toplantılar düzenlen
miştir. 
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İBNÜ'l-IAAKİ 
(~lrJI 0-1!) 

Ebu Zür'a Veliyyüddin Ahmed 
b. Abdirrahlm b. ei-Hüseyn 

ei-Kürdi ei-Mihrani 
(ö. 826/ 1423) 

Hadis hafızı ve fa kih. 
_j 

3 Zilhicce 762'de (4 Ekim 1361) Kahire'
de doğdu. Babası Zeynüddin ei-Iraki dev
rinin tanınmış bir hadis alimiydi. Annesi 
Ümmü Ahmed Aişe ei-Aiai de hadisle il
gilenen bir hanım olup76S'te (1364) tah
sil için Dımaşk'a giden eşine refakat et
miş ve oradaki muhaddislerden faydalan
mıştı . İbnü'I-Iraki, önce babasından daha 
sonra Ebü'I-Harem Muhammed b. Mu- · 
hammed ei-Kalanisi, İzzeddin İbn Cemaa 
ve İ bn Nübate ei-Mısri gibi alimlerden 
ders aldı. Babası onu üç yaşında iken Dı
maşk'a götürdü ve Ebü'I-Mehasin ei-Hü
seyni, İbn Rati ' ve Sittülarab gibi muhad
dislerin derslerinde bulunmasını , oradan 
da Kudüs'e giderek Dımaşk' ın ileri gelen 
alimlerinden icazet almasını sağladı. İb
nü'I-Iraki Kahire'ye dönünce Kur'an-ı Ke
rlm'i ve çeşitli ilimiere dair metinleri ez
berlemeye başladı. İbn Abdülber es-Süb
ki, Nasırüddin Muhammed b. Ali ei-Hara
vi, Cüveyriye bint Ahmed ei-Hekkariyye 
ve Cemaleddin Abdullah b. Ali el-Bad gibi 
alimlerden faydalandı . 768'de (1367) ba
basıyla birlikte Mekke ve Medine'ye git
ti. ·Medine'de Bedreddin İbn Ferhün'dan. 
Mekke'de Bahfieddin İbn Akil, Ümmü'I
Hasan Fatıma bint Ahmed ei-Harazi, 
Ebü'I-Fazl Muhammed b. Ahmed en-Nü
meyrl gibi muhaddislerden hadis dinle
di. 780'den (1378) sonra, eniştesi ve ho
cası olan NCıreddin ei-Heysemi ile ikinci 
defa Dımaşk'a giderek muhtelif alimler
den istifade etti. Başta hadis, fıkıh ve 

. usül-i fıkıh olmak üzere çeşitli ilimlerde 
kendini yetiştiren İbnü'I-Iraki'nin tanın
mış hocaları arasında İsnev'i, İbnü'I-Mü
Iakkın ve ömer b. Raslan ei-Bulkini de yer 
alır. 822' de ( 1419) hac maksadıyla Hicaz'a 
gitti, orada birçok kişiye hadis imla etti. 
Takıyyüddin ei-Fasi, İbnü'I-Hümam , Salih 
b. Ömer ei-Bulkini, Yahya b. Muhammed 
ei-Münavl, Şümünnl ve Kadı Ebü'I-Bere
kat İzzeddin Ahmed b. İbrahim ei-Aska
Ianl ondan faydalanmış pek çok talebe
den bazılarıdır. 

İbnü'I-Iraki Kahire'deki Baybarsiyye, Ka
rasunguriyye, Cemaliyye en-Nasıriyye, Fa
zıliyye medreseleriyle Kamiliyye Darülha
disi ve İbn Tolun Camii'nde ders verdi. Ba
basının uzun bir aradan sonra yeniden 

canlandırdığı imla meclislerini onun ve
fatının ardından Şevval 81 O' dan (Mart 
1408) itibaren devam ettirerek 600'den 
fazla mecliste hadis imla etti (SüyGtl, Ta
ba)f_atü 'l-l).ufflı?. s. 548). 790' 1ı (1388) yıl
ların başından itibaren yirmi yıllık bir dö
nem içinde Ahmed b. Isa ei-Kereki'nin 
yerine çeşitli tarihlerde kadı naibliği yap
tı, MenQf kadılığında bulundu. Bu arada 
Cemaliyye en-Nasıriyye Medresesi'nde 
meşihatü 't-tasavvuf (şeyhüşşüyGh) göre
vini de üstlendi. Celaleddin ei-Bulkini'nin 
vefatı üzerine 1 S Şe w al 824'te ( 13 Ekim 
1421) Sultan ei-Melikü'z-Zahir Çakmak 
tarafından Mısır kadılkudatlığına tayin 
edildi. Kendisine zaman zaman talebesi 
İbn Hacer ei-Askalani'nin vekalet ettiği bu 
görevini on üç ay yirmi bir gün sürdürdü. 
Aralarında öğrencilerinin de bulunduğu 
bazı kimseler tarafından Mısır Memlük 
Sultanı ei-Melikü'I-Eşref Seyfeddin Bars
bay'a şikayet edilmesi ve bu sebeple gö
revinden alınması onu çok üzdü. 27 Şa
ban 826'da (S Ağustos 1423) Kahire'deve
fat etti ve babasının Kahire dışında sah
radaki kabrinin yanına defnedildi. 

İbnü'I-Iraki' nin talebesi Takıyyüddin ei
Fasi hocasının fıkıh konularını, fıkıh usulü
nü, tefsir ve Arap dilini iyi bilen, isabetli 
fetvalar veren bir alim olduğunu söyler. 
İbn Hacer, İbn Tağriberdi ve DavQdi gibi 
alimler onun aynı zamanda kuvvetli hfifı
zası ve üstün zekasıyla öne çıktığını, dev
rinin en güçlü hadis hatızlarından biri ka
bul edildiğini belirtmişlerdir. Vefatından 

önce Zeynüddin ei-Iraki'ye geride hangi 
hadis hfifızlarını bıraktığı sorulduğunda 
sırasıyla İbn Hacer'in, İbnü'I-Iraki'nin ve 
NCıreddin ei-Heysemi'nin adını vermesi 
(İnba'ü'l-gumr, V, ı 72). onun hadis alanın
daki yetişkinliğinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilmelidir. İbn Hacer ei-Aska
Iani, İbnü'I-Iraki'nin hakkı savunma husu
sundaki tavizsiz tutumuyla tanındığına ve 
herkesle iyi geçinen tabiatıyla temayüz 
ettiğine. İbn Tağriberdi mütevazi ve hoş
sohbet kişiliğine , Sehavi de aile fertleri 
çok, maddi imkanları az bir alim olduğuna 
işaret etmiştir. 

Eser leri. A) Ha dis. 1 . el-Müstefad min 
mübhemati'l-metn ve'l-isnad. Senedin
de veya metninde "recül, ibnü fülan, bin
tü fülan" gibi müphem şahısların geçtiği 
hadisleri derleyerek bu kişilerin kim oldu
ğunu gösterıneyi amaçlayan İbnü'I-Iraki, 
Hatib ei-Bağdadi'nin el-Esma'ü'l-müb
heme, Nevevi'nin el-İşarat, İbn Beşkü
val'in Gavamizü'l-esma'i'l-mübheme 
ve İbnü'I-Kayserani'nin iza]Ju'l-işkal adlı 
eserlerinden faydalanmış. bu eserleri yer 


