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3 Zilhicce 762'de (4 Ekim 1361) Kahire'de doğdu. Babası Zeynüddin ei-Iraki devrinin tanınmış bir hadis alimiydi. Annesi
Ümmü Ahmed Aişe ei-Aiai de hadisle ilgilenen bir hanım olup76S'te (1364) tahsil için Dımaşk'a giden eşine refakat etmiş ve oradaki muhaddislerden faydalanmiştir.
mıştı . İbnü'I-Iraki, önce babasından daha
sonra Ebü'I-Harem Muhammed b. Mu- ·
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hammed ei-Kalanisi, İzzeddin İbn Cemaa
Buhar!, "Tev J:ı!d" , 58; Müslim, "Zikir" , 10;
Tirmizi. "Da' av a t ", 59 ; İbn Mace. "Edeb". 56;
ve İ bn Nübate ei-Mısri gibi alimlerden
İbnü'ı-Hümam , el-Müsayere, istanbul 1400/
ders aldı. Babası onu üç yaşında iken Dı
1979, s . 32-35, 176; İbn Hacer, İnba'ü 'l-gumr,
maşk'a götürdü ve Ebü'I-Mehasin ei-HüVIII, 203 ; İbn Tağrlberdl. ed-Delilü 'ş-Şa(i(n ş r.
seyni, İbn Rati' ve Sittülarab gibi muhadFe hlm M. Şe lt O t). Mekke 1403/1983, ll, 650;
dislerin derslerinde bulunmasını , oradan
İbn Em!ru Hac, et-Takrfr ve't-ta/:ıbfr, Bulak 1316,
1, 5, 34; ll, 240, 272; Necmeddin İbn Fehd. Mu'da Kudüs'e giderek Dımaşk' ın ileri gelen
cemü 'ş-ş üyül) (n ş r. Muh a mmed ez-Za hl). Riyad
alimlerinden icazet almasını sağladı. İb
1402/1982, s. 240-241 ; Sehavl. eçi-pav'ü 'l-lanü'I-Iraki Kahire'ye dönünce Kur'an-ı Kemi', VIII , 127 -132; a.mlf.. e?-:teyl 'ala Ref'i 'l-işr
rl m'i ve çeşitli ilimiere dair metinleri ez(n ş r. COde Hil al- Muhammed Mahmud Subh).
Kahire 1966, s. 16, 68,124, 128, 131, 141, 142,
berlemeye başladı. İbn Abdülber es-Süb310, 410, 443,447,451 , 452,455, 460 ; ayrı c a
ki, Nasırüddin Muhammed b. Ali ei-Harabk. neşredenin giri ş i, s. 22; SüyOt!,' Bugyetü 'lvi, Cüveyriye bint Ahmed ei-Hekkariyye
v u' at, I, 166 -169; a.mlf .. fjüsnü '1-muf:ıaçiara,
ve Cemaleddin Abdullah b. Ali el-Bad gibi
I, 474; Taşköprizacte, Miftaf:ıu's-sa'ade, ll, 270alimlerden faydalandı . 768'de (1367) ba272; Emir Padişah. Teysfrü ' t- Ta/:ırfr, Kahire
1350/1932, I, 3; Keşfü '?-?Unün, 1, 236, 358,
basıyla birlikte Mekke ve Medine'ye git409 , 882; ll , 1292, 1666-1667, 2034; ibnü'Iti. ·Medine'de Bedreddin İbn Ferhün'dan.
imad, Şe?erat, VII , 298-299 ; Şevkan!, el-BedMekke'de Bahfieddin İbn Akil, Ümmü'IrüHali' , ll , 201 - 202 ; İbn Abid!n , Mecmü'atü 'rHasan Fatıma bint Ahmed ei-Harazi,
resa'il, I, 32; a.mlf., Reddü 'l-muf:ıtar(K a hire ).
lll , 173, 621, 688; Leknevl, el-Feva'idü '1-behiyEbü'I-Fazl Muhammed b. Ahmed en-Nüye, s. 180-181 ; Pertsch. Gotha, ll , 1O; Ahlwardt.
meyrl gibi muhaddislerden hadis dinleVerzeichnis, IV, 145; V, 510 ; Seyyid Bey. Usül-i
di. 780'den (1378) sonra, eniştesi ve hoFıkıh, Medhal, istanbul 1333, s. 58-59; Brockelcası olan NCıreddin ei-Heysemi ile ikinci
mann , GAL, ll, 99; Suppl., II, 91-92, 112; İza 
defa Dımaşk'a giderek muhtelif alimlerf:ıu '1-meknün, I, 151; Muhammed Zahid Kevserl. Fıkhu ehli'l-'lrak ve f:ıadfşühüm (n ş r Abdülden istifade etti. Başta hadis, fıkıh ve
fettah EbO Gudde). Beyrut 1390/1970, s. 73; M. . usül-i fıkıh olmak üzere çeşitli ilimlerde
Muti' ei - Hafız. Fihrisü mal)tütati Dari 'l-kütükendini yetiştiren İbnü'I-Iraki'nin tanın

bi'?-:?tihiriyye: el-Fıkhü'l-fjane(i, Dımaşk 1400/
1980, 1, 52, 405; D. Gimaret, Theories d e l'acte
huma in en theologie musulmane, Paris 1980,
. s . 224-231 ; Bilmen. Kamus 2 , I, 405; Ramazan
Şeşen v. dğr. , Fihrisü mal)tütati Köprülü, istanbul 1406/1986, ll, 394; Ahmet Özel. Hanefi Fı
kıh Alim/eri, Ankara 1990, s. 96-97; Hakkı Aydın, Sivas/ı İbn-i Hümam ve Tahriri, Sivas 1993;

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu. "Kemaleddin ibn ' i
Hümam'ın Hadi sç iliği ", Kemaleddin İbn-i Hümam 'ın Hayatı , Eserleri ve ilmi Kiş iliği (h az.
Mustafa Aymak- Halil· İbrahim Karademir) , Sivas 1993, s . 25-32; Sabri Hizmetli, "Kemaleddin İbn Hümam es-Sivasi'nin Kitabü ' I-Müsayere 'si ve isla m Düşünce Tarihindeki Yeri",
Diyanet ilmi Dergi, XXIX, Ankara 1993, s. 4 755 ; Muhammed Had! Müezzin-i Cami, "İ bn Hümam" , DMBl, IV, 120-121. r.tJ
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imla meclislerini onun ve81 O' dan (Mart
1408) itibaren devam ettirerek 600'den
fazla mecliste hadis imla etti (SüyGtl, Taba)f_atü 'l-l).ufflı?. s. 548). 790' 1ı (1388) yıl
ların başından itibaren yirmi yıllık bir dönem içinde Ahmed b. Isa ei-Kereki'nin
yerine çeşitli tarihlerde kadı naibliği yaptı, MenQf kadılığında bulundu. Bu arada
Cemaliyye en-Nasıriyye Medresesi'nde
meşihatü 't-tasavvuf (şeyhüşşüyGh) görevini de üstlendi. Celaleddin ei-Bulkini'nin
vefatı üzerine 1S 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 Barsbay'a şikayet edilmesi ve bu sebeple görevinden alınması onu çok üzdü. 27 Şa
ban 826'da (S Ağustos 1423) Kahire'devefat etti ve babasının Kahire dışında sahradaki kabrinin yanına defnedildi.
fatının ardından Şevval

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-Berekat İzzeddin Ahmed b. İbrahim ei-AskaIanl ondan faydalanmış pek çok talebeden bazılarıdır.

İbnü'I-Iraki Kahire'deki Baybarsiyye, Karasunguriyye, Cemaliyye en-Nasıriyye, Fazıliyye medreseleriyle Kamiliyye Darülhadisi ve İbn Tolun Camii'nde ders verdi. Babasının uzun bir aradan sonra yeniden

İbnü'I-Iraki' nin talebesi Takıyyüddin eiFasi hocasının fıkıh konularını, fıkıh usulünü, 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, devrinin en güçlü hadis hatızlarından biri kabul edildiğin i 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-AskaIani, İbnü'I-Iraki'nin hakkı savunma hususundaki 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. Senedinde veya metninde "recül, ibnü fülan, bintü fülan" gibi müphem şahısların geçtiği
hadisleri derleyerek bu kişilerin kim olduğunu gösterıneyi amaçlayan İbnü'I-Iraki,
Hatib ei-Bağdadi'nin el-Esma'ü'l-mübheme, 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
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mının şerhidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan başı ve sonu eksik iki nüsha (Carullah Efendi, nr. 316, 131 varak; nr.
318, 79 va rak) muhtemelen bu tamamlanamamış çalışmadır. 8. Emô.li fi'l-l:ıadiş
(C üz'): Kettani'nin 600 meclis kadar olduğunu söylediği ( er-Risaletü '1-müstetra{e,
s. 342) eserin bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 251/2; diğer nüshaları için bk. Brockelmann, GAL Suppl.,
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bilgilerle yeni bir düzene
Benzer eserlerde müphem
şahıslarveya sahabi adlarının esas alın
masına karşılık fıkıh bablarına göre düzenlenen eserde genellikle önce sözü edilen dört kitapta, ardından onların üçünde, daha sonra ikisinde ve sadece birinde yer alan müphem rivayetler kaydedilmiş, ayrıca müellifın tesbit ettiği m üp hem
rivayetler de sıralanmıştır. Konusunun en
muhtevalı çalışması olan eseri Abdurrahman Abdülhamld ei-Ber üç cilthalinde yayımlamıştır (Mansure-Cidde 1414/1994) .
Z. TarJ:ıu't-teşrib ii şerJ:ıi't-Ta~rib. İb
nü'l-lraki henüz on iki- on üç yaşlarında
iken babası. onun ahkama dair sahih hadisleri senedieriyle ezberlemesi için Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ile İmam
Malik'in el-Muvatta'ından seçerek hazır
ladiğı kitabına Ta~ribü '1-esô.nid ve tertibü'l-mesô.nid adını vermiş. İbnü'l-lraki
de bu eseri babasına dokuz mecliste okumuştu. Zeynüddin el-lraki'nin ancak bir
kısmını şerhedebildiği bu çalışmayı İbnü'l
lraki onun vefatından sonra 818 (1415)
yılında tamamlamıştır (1-Vlll, Kahire 1353;
Beyrut, ts.). Baba ve oğulun bu eserleri
üzerine Fehd b. Sa'd ei-Cühen'i,el-Arô.'ü'luşi'iliyye fi'l-emr ve'n-nehy ve'l-'ô.m
ve'HJ.ô.ş li'l-]Jô.fı? el- 'Irô.~i ve'bnihi ii
kitô.bihima TarJ:ıi't-teşrib ii şerJ:ıi't-Ta~- ·
rib adıyla bir yüksek lisans tezi hazırla
mıştır ( 1416/1995, Camiatü Ümmi'l-kura
külliyyetü' ş-şeria ve' d-dirasati'l-islamiyye
fer'u'l-fıkh ve'l-usul). İbnü'l-lraki'nin Ta~
ribü'l-esanid'in hadisleri üzerine yaptığı
Tal]ricü Ta~ribi'l-esanid adlı çalışması
nın ll. cildi Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır (Hadis, nr. 725). 3. el-Etrô.f
(el-itraf) bi-evhdmi'l-Etrdt. Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl'nin TuJ:ıfetü'l-eşrô.f
bi-ma'rifeti'l-etraf'ında görülen bazı hataları d üzeltmek amacıyla kaleme alınmış
koymuştur.

ll, 71 ). 9. el-E]Jô.dişü'l-'uşariyyô.t. İbnü'l
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ibnü'l-lraki'nin
ei-Ef:ıad1şü '1'uşariyyat adlı

eserinin
ilk iki sayfası
(Köprülü Ktp.,
nr. 37 1)

olup Kemal Yusuf ei-Hut tarafından ya(Beyrut 1406/1986 ). 4. el-Beyan ve't-tav:W; li-men ul]rice lehi'i fi'ş
ŞaJ:ıil:ı ve müsse bi-c;larbin mine't-tecriJ:ı. Buhar! ile Müslim'in eserlerine rivayetlerini almalarına rağmen bazı alimlerce tenkit edilen raviler hakkında bir çalış
ma olup müellif önce bu ravileri tenkit
edenlerin, ardından savunanların görüş
lerini zikretmiştir (nşr. Kemal Yusuf eiHut, Beyrut 141 0/1990). S. e?:·Zeyl'ale'l'İber ii 1J_aberi men gaber. Zehebl'nin
el- 'İber'i ile onun üzerine yine müellifinin yazdığı zeyil için Zeynüddin el-lraki
741-763 (1340-1362) yıllarını içine alan
bir zeyil kaleme almış. İbnü'l-lraki de bu
çalışmaları. kendi doğum yılı olan 762'den (1361) başlayarak 786'ya (1384) kadar olan dönemi kapsayan bir eserle devam ettirmiştir (nşr. Salih Mehdi Abbas,
1-111, Beyrut 1409/1989) . 6. Zeylü'l-Kaşif.
Eserde, Mizzl'nin Teh?:ibü'l-Kemal'i ile
İbn Hacer ei-Askalanl'nin Teh?:ibü't-Teh?:ib'inde olduğu halde Zehebl'nin sadece
Kütüb-i Sit teravilerini bir araya getirdiği
yımlanmıştır

el-Kaşif'e almadığı şahıslar derlenmiş ,
ayrıca

Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde yer almasına rağmen adı geçen kitaplarda bulunmayan ravilere de yer verilmiştir. 2198 şahsı ihtiva eden eseri Büran
ed-Dannavl yayımiarnıştır (Beyrut 1406/
1986) İbn Hacer ei-Askalanl, Zeylü'l-Kaşif'te gördüğü tashihe muhtaç hususlara Ta'cilü'l-menfa'a bi-zevô.'idi ricali'le'immeti'l-erba'a'da işaret etmiş, ayrı
ca el-Evham elleti va~a'at li'l-ljüseyni
ve Ebi Zür'a (el-Cevabü'l-celfli'l-va~'a fima yüraddü 'ale'l-f:lüseyni ve Ebi Zür'a)
adlı eserinde bu tashihlerini sürdürmüş
tür. 7. ŞerJ:ıu Süneni Ebi Davi'id. Müellifin ilk çalışmalarından olan yedi cilt hacmindeki bu eser. Sünenü Ebi Davi'id'un
"Sücüdü's-sehv" bahsine kadar gelen kıs-

lraki tarafından imla edilmiş kırk hadisi
ihtiva eden eserin bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır ( nr. 3 71 ) .
10. TuJ:ıfetü't-taJ:ışil ii ?:ikri ruvati'l-merasil (Köprülü Ktp., nr. 386/2). 11. Kitô.bü
(AI]barü)'l-müdellisin. Eserde, Alal'nin
Cami'u't-taJ:ışil ii aJ:ıkami'l-merasil'de
tesbit ettiği müdellislere on üç kişi daha
eklenmiş. İbn Hacer ei-Askalanl. TabaMtü'l-müdellisin diye de bilinen Ta'rifü
ehli (üli)'t-ta~dis bi-meratibi'l-mevşi'i
iine bi't-tedlis'inde bunu ve aynı konudaki diğer eserleri tamamlamıştır. Kitabın bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde
kayıtlıdır (Mecmua, nr. 386/5; diğer nüshaları için bk. a.g.e., ay).
B) Fıkıh. 1. Mu~addime bi'l-hü~m
bi'l-mi'icib ve'l-l:ıükm bi'ş-şıJ:ıJ:ıa (elHükm bi'ş-sıf:ı/:ıa ve'l-f:ıükm bi'l-mucib, elFar~ beyne 'l-f:ıükm bi'ş-şıf:ıf:ıa ve'l-mucib).
Fetva· usulüne dair olan eserin bazı nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 1025, vr. 5'-13',
Dama d İbrahim Paşa, nr. 680, vr. 370'- 37 4';
diğer nüshaları için bk. Brockelmann, GAL,
ll, 79; Suppl., ll, 71). z. TaJ:ırirü'l-fetavi
'ale't-Tenbih ve'l-Minhac ve'l-ljavi (enNüket 'ale'l-mul]taşarati'ş-şelaşe). Şafii
fıkhının üç önemli kitabı üzerine çeşitli
alimler tarafından yazılan eserlerin bir
araya getirilip değerlendirildiği çalış
madır (Brockelmann, GAL, ll, 79; Suppl.,
ll, 71 ). 3. el-Ecvibetü'l-merc;lıyye 'ani'les'ileti'l-Mekkiyye. Takıyyüddin İbn Fehd
ei-Mekkl'nin yönelttiği otuz soruya İ bnü'l
lraki'nin 809 'da (1406) verdiği cevaplardan ibaret olan eseri Muhammed Tamir
yayımiarnıştır (Kahire 141111991) . 4. Ten~iJ:ıu'l-Lübdb. İbnü'I-Mehamill'nin el-Lübdb fi'l-fı~h adlı eserinin muhtasarıdır
(Brockelmann, GAL, 1, 192;Suppl., ll, 71).
s. Mul]taşarü'l-Mühimmat (Mühimmatü 'I-Mühimmat) . İsnevl'nin el-Mühimmat
'ale'r-Ravza'sının muhtasarı olan eserin
bir nüshası Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlıdır (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 71 ).
6. ŞerJ:ıu Man?Cime fi'l-vuc;li'i'i'l-müsteJ:ıab. Kırk yerde abctest almanın m üstehap olduğuna dair Zeynüddin el-lraki'nin
yazdığı manzumenin şerhidir (Keşfü '?·?U-
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nan, II. 1867). 7. en-Nehce(el-Behce)tü'l-

Keşşdt, MuJ].taşarü'l-Keşşaf (bu çalış

merçiıyye şer]Ju'l-Behceti'l-verdiyye.

mada el-Keşşfı.{'ın hadisleri tahrlc edildiği gibi bazı eksiklikleri de tamamlanmı ş tır). İkmalü Şer]Ji'l-a}Jkam (müellifin babasının eseri üzerine yaptığı bir
çalışmadır). el- İstifade bi'l-va]Jid min
i~ilmeti cum'ateyn ii mekan va]Jid, Kitab fi'l-a]Jkdm, Kitab ma çiu"ife min

Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin
el-l:favi'ş -şag"ir'inin manzum hale getirilmiş şeklidir (Sehavl, I, 343; Brockelmann,
GAL, I. 495; II, 79 ; Suppl., I, 679) . 8. elGayşü'l-hdmi' şer]Ju Şer]Ji Cem'i'l-cevami'. Taceddin es-Sübkl'nin Cem'u'lcevami'ine Bedreddin ez- Zerkeşi'nin yazdığı şerhin muhtasarıdır (Süleymaniye
Ktp., HekimoğluAli Paşa, nr. 305). Eseri
Mahmud Ferec Süleyman'ın neşrettiği
belirtilmektedir (el-Müste{fı.d, neşredenin
girişi. I. 56). 9. Şer}Ju'n-Necmi'l-vehhac

ii na?mi'l-Minhac. Zeynüddin el-lraki,
Beyzavi'nin Minhacü'l-vüşiH ila 'ilmi'luşul adlı eserindeki hadisleri TalJiicü
e}Jddişi MuJJ.taşari'l-Minhac (Tal;rfcü
e/:ıftdfşi'l-Minhfı.c li'l-Beytfı.uf) adıyla tahrk etmiş. ayrıca en-Necmü'l-vehhac ii
na+mi'l-Minhac (N~mü Minhfı.ci'l-uüşül
ila 'ilmi'l-uşül) adıyla 1367 beyitte manzum hale getirmişti. İbnü'l-Iraki ise 788'de ( 1386) kaleme aldığı bu eserinde babasının manzum kitabını şerhetmiş olup
kitabın bir nüshası iran'da Kütüphane-i
Meclis-i Şura-yı Milli'de (Şura, nr. 9/70) bulunmaktadır (DMBİ, IV, 220) .
C) Diğer Eserleri. 1. Elfiyye ii tefsiri
garibi elfa+i'l-Kur'an. Alfabetik olarak
düzenlenen eser Tefsirü'l-Kur'ani'l'a+im'in (Cava 1355, II. 205-274) ve Dirini'nin et-Teysir ti'ilmi't-tetsir'i (Kahire
ı 310/1893, s. 2- ı 39) kenarında basılmıştır.
2. · Şer]Ju 'ş-şadr bi-?,ikri leyleti'l-~adr.
Mecmu'atü'r-resa'ili'l-müniriyye içinde (Riyad. ts., ı. 266-279) . ayrıca Leyletü'l-~adr adıyla müstakil olarak (Kahire.
ts .) neşredilmiştir. 3. Ünsü'l-va]Jid. Arap
edebiyatıyla ilgili olan eserin eksik bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 3786, I 26
va rak) . 4. Şer]Ju '1-urcuzeti'l-Yaseminiyye (el-Mu'in 'alfı. {ehmi urcüzeti İbni'l-Yfı.
semin). İbnü ' l-Yasemln diye anılan Ebu
Muhammed Abdullah b. Haccac ' ın "elcebr ve'l-mukabele" konusundaki urcuzesinin şerhidir (Brockelmann,GAL, II, 79) .
S. el-İnşaf (Brockelmann . GAL Suppl., ı.
509; ll. 71).
İbnü'l-Iraki'nin kaynaklarda adı geçen
diğer eserleri de şunlardır: Cem'u ]Javaşi'l-Bul~ini 'ale'r-Ravza, Cem'u turu~i
}Jadişi'l-Mehdi,

el-Cevahirü'l-behiyye

şer}Ju '1-Erba'ini'n-Neveviyye, el-Er-

ba'un ti'l-cihdd bi-duni'l-isnad, ed-Delilü'l-~avim 'ald şı]J}Jati cem'i't-ta~dim,

Fazlü'l-JJ.ayl ve ma tiha mine'l-JJ.ayr
ve'n-neyl, Fihristü merviyyat, l:fallü'rrumuz ve keşfü'l-künuz, l:faşiye 'ale']-
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seki'l-kebir li- 'İJ,zeddin b. Cema'a,
MuJJ.taşarü'l-Mühimmat fi'l-fı~h, elMüselsel bi'l-evveliyye, en-Nüket
'ale'l-lza}J ti'l-menasik li'n-Nevevi,
Şer]Ju ebyat min Eltiyeti validihi fi'l]Jadiş, Şer]Ju M'a min Kitabi'd-De~ii'i~
ti'r-re~ii'~, Şer]Ju metni Minhaci'l-uşul,
Teracimü ricaliMinhdci'l-uşul, et-Ta}Jrir limati'l-Minhaci'l-uşul mine '1-ma'~ül ve'l-men~ül, Şer]Ju Na?mi'l-İ~tira}J
fi'l-ıştıla}J (müellifin babasına ait eserinin şe rhidi rJ, Şer]Ju Nüketi Ebi İs}Ja~
eş-Şirazi ii 'ilmi'l-cedel, et-Ta'~ibat
'aJe'r-Rafi'i(İbnü'l-Ira ki'nin yazdığı kı s ım
ların altı ci lt kadar o ldu ğu belirtilmektedir). et-Te?;kiretü'l-mütide (birkaç ciltten
meydana ge ldiği söylenmektedir). 'İ'u]Jfe
tü '1-varid bi-tercemeti'l-valid, e?;-Zeyl
'ala ?;eyli validihi 'ale'l-Veteyat (Zeynüddin el-Iraki 'nin Zeylü'?-Zeylli-Ve{eyfı.
ti'l-a'yfı.n'ı üzerine yap ılan bu ça lışma 806

11403-14041 yılından başlamaktadır) .
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Ebü'l-Ferec Cemalüddln
Yuhanna Mar Grigorius b. Tacidd!n
EhrCın (HarCın-Aaron) el-Malati
(ö. 685/1286)

L

filozof,

Süryani tarihçisi,
ilahiyatçı , edip ve tabip.

..J

622'de (1225) Malatya'da doğdu. Babası Malatya yakınlarındaki İbra köyünden-

dir. Bu sebeple veya aslen yahudi olmasından dolayı İbnü'l-İbrl(ibralı ' nın oğlu

ibrani'nin oğlu) lakabıyla tanınır. Süry~nl
ler kendisine Bar İbraya , Batılılar ise Barhebraeus derler. Kaynaklarda Ebü'l-Ferec künyesini ve Cemaleddin Iakabını niçin aldığına dair bilgi bulunmamaktad ır.
Yuhanna adını ise vaftiz sırasında almış
tır. Babası Ehrun din değiştirip hıristiyan
olmuş itibarlı bir hekimdi. Ehrun oğlu
nun öğrenimiyle yakından ilgilendi. İbra
nice, Süryanlce, Grekçe ve Arapça öğren
mesini sağladı . İbnü'l-İbrl daha sonra felsefe ve ilahiyat okudu . Babasından ve
devrin diğer tabiplerinden tıp öğrenimi
gördü . Babası. Moğol istilası sırasında
Moğol kumandanlarından birinin doktoru olarak görevlendirildi (I 243). Malatya'nın düşmesinden kısa bir müddet sonra
ailesiyle birlikte Haçlı hakimiyetinin hala
devam ettiği Antakya'ya giden İbnü'l-İbri
burada bir süre münzevi bir hayat yaşa
dı. Ardından Trablu sşam'a geçerek Ya'küb adındaki Nesturl bir alimden ilahiyat
ve tıp tahsil etti. 1246'da Ya'küb1 patriği
ll. lgnatius tarafından Malatya civarında
ki Cubas (Gabos) Ya'küb1 piskoposluğuna
tayin edildi ve Grigeri us (Gregorg- Grigori)
adını aldı. Ertesi yıl Cubas yakınların daki
Lakabbln (Lakabhin, Lacabane) piskoposluğuna g~tirildi. 1252'de Patrik Jgnatius'un
ölümü üzerine patrik olması için John Bar
Madani'ye (Yuhanna İbnü ' l-Ma'denl) karşı
Diyonisius'u destekledi. Diyenisi us patrik
olunca kendisi de 1253'te Halep metropolitliğine getirildi. Ancak muhaliflerinin
daha önce davranıp Halep hakimi el-Melikü'n-Nasır Selahaddin Yusuf'un desteğini sağlamaları üzerine Halep'te tutunamadı ve tekrar Malatya'ya döndü. Bir iki
yıl Barsuma Manastırı'nda Patrik Diyonisius'un yanında kaldıktan sonra Dımaşk'a
gitti ve el-Melikü'n-Nasır'dan Diyenisius'un patrikliğinin tasdikini talep etti.
Anadolu Selçuklu Sultanı ll. izzeddin Keykavus tarafından Batı Ya'kübileri'ne patrikliği onaylanan Diyonisius'un Doğu Ya'küb11eri patrikliğine tayini hakkında da
berat aldı. Moğollar Ocak 1260'ta Halep'e

