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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 



' -

:V.~J~ ";#lt.Af.L:iCif,)ıj! ( ::~::·!0-:-,N~''fi , ,;.~:~~ f:~_) 
• / f_;.,.l.:;,p) H[J'J r\_1 • ..-.JI., 

~'/t}!_r.:i);__ ~ ~. . f' L{!.r!J,!ll;., ·t::~Jii 
~ô _J ' 4 M--<? . J..JJ./df;..!Jl.ls .· ,_. -~ ı . . ----: C-' - /, 

a.:/t .. . -~IJ \ 
1 --, ..._:, ı ..f}: ,,J .'\..--"'_; ;J '!!i r<,.-?1 

"' .')J _j /~ ~~Jtr) 1/ı)) :'_lj '-- • , i !: :?:)Li':/"____;,;;.. p':_}fJu.;.~.;..__.>! 
'Y'-' YJ~. ~ ,, 
:"~j~~ . ~1(-:..r!~?~)s~'J 

- ~---- .,.-!) '! .. / _; 
'- e(!r2:::_-r,.1;:.r~t_,J~ J.J ,J__: •• ;J 

~ - V ı;:.r;:.tfU .• <; ~.:.Jl ) "(· 
- P.j 1 -. J Ji : ü>"'J _ _; 

y~~ . ~- >~ 
:j .· ...s r..§'t-4""}~ ~~ ~»! 

.· .--' U~z}u.,_, ~ Jj. . '" 
J,_~~ • ~ /' 'd':•OJ . . J ....- ' ._J• 

~}'. . 
~- ~ ~~(.;;_~ .rli,~~~dl , - /""M.· .:: J /J.i ~J X/,;;,-, Lt. 1 ~1 r-~-~~ .J;ııı:.v c-',;) -, L ,ı 1 -" . ' "·IJ 

'- "',:/:'pyrlfıii · ~~Ir ... !/ : 
)~ ~ ,, '--' .. 

~ .-: ~~_ı;C&.J1~iYJ:~ • . ,. t /ı.t ,, . {j~ ·r. :)J;?li J ~_; ~ //· .. ~ c Q· i-· ........ ' } 1· ':;..J . ~-· .. '!; . 1 :j 1 '!) :;-- ' ı-': :...:;:•'r.··~- __ \ .. 
• ·~ ....... "'ı .;) ıJf. ı 1 

) -·~Y~/j:t>JJ~).r-J 4<JJ 
·V<J?Iu-eJW!lJ6; ~ 

ibnü'l-lraki'nin 
ei-Ef:ıad1şü '1-
'uşariyyat adlı 

eserinin -· .. ~ - ~ _J , .. ! . ·_';7~-.J> ~~ 

-;.f'\ 

yer ilave ettiği bilgilerle yeni bir düzene 
koymuştur. Benzer eserlerde müphem 
şahıslarveya sahabi adlarının esas alın
masına karşılık fıkıh bablarına göre dü
zenlenen eserde genellikle önce sözü edi
len dört kitapta, ardından onların üçün
de, daha sonra ikisinde ve sadece birin
de yer alan müphem rivayetler kaydedil
miş, ayrıca müellifın tesbit ettiği m üp hem 
rivayetler de sıralanmıştır. Konusunun en 
muhtevalı çalışması olan eseri Abdurrah
man Abdülhamld ei-Ber üç cilthalinde ya
yımlamıştır (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 ha
disleri senedieriyle ezberlemesi için Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'i ile İmam 
Malik'in el-Muvatta'ından seçerek hazır
ladiğı kitabına Ta~ribü '1-esô.nid ve ter
tibü'l-mesô.nid adını vermiş. İbnü'l-lraki 
de bu eseri babasına dokuz mecliste oku
muştu. 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'l
uşi'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 bu
lunmaktadır (Hadis, nr. 725). 3. el-Etrô.f 
(el-itraf) bi-evhdmi'l-Etrdt. Yusuf b. Ab
durrahman ei-Mizzl'nin TuJ:ıfetü'l-eşrô.f 

bi-ma'rifeti'l-etraf'ında görülen bazı ha
taları d üzeltmek amacıyla kaleme alınmış 

r - -· - ---- --

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

olup Kemal Yusuf ei-Hut tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut 1406/1986 ). 4. el-Be
yan ve't-tav:W; li-men ul]rice lehi'i fi'ş
ŞaJ:ıil:ı ve müsse bi-c;larbin mine't-tec
riJ:ı. Buhar! ile Müslim'in eserlerine riva
yetlerini almalarına rağmen bazı alimler
ce tenkit edilen raviler hakkında bir çalış
ma olup müellif önce bu ravileri tenkit 
edenlerin, ardından savunanların görüş
lerini zikretmiştir (nşr. Kemal Yusuf ei
Hut, Beyrut 141 0/1990). S. e?:·Zeyl'ale'l
'İber ii 1J_aberi men gaber. Zehebl'nin 
el-'İber'i ile onun üzerine yine müellifi
nin 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) ka
dar olan dönemi kapsayan bir eserle de
vam 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 
el-Kaşif'e almadığı şahıslar derlenmiş , 

ayrıca Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'in
de yer almasına rağmen adı geçen kitap
larda bulunmayan ravilere de yer veril
miştir. 2198 şahsı ihtiva eden eseri Büran 
ed-Dannavl yayımiarnıştır (Beyrut 1406/ 

1986) İbn Hacer ei-Askalanl, Zeylü'l-Ka
şif'te gördüğü tashihe muhtaç hususla
ra Ta'cilü'l-menfa'a bi-zevô.'idi ricali'l
e'immeti'l-erba'a'da işaret etmiş, ayrı
ca el-Ev ham elleti va~a'at li'l-ljüseyni 
ve Ebi Zür'a (el-Cevabü'l-celfli'l-va~'a fi
ma yüraddü 'ale'l-f:lüseyni ve Ebi Zür'a) 
adlı eserinde bu tashihlerini sürdürmüş
tür. 7. ŞerJ:ıu Süneni Ebi Davi'id. Müel
lifin ilk çalışmalarından olan yedi cilt hac
mindeki bu eser. Sünenü Ebi Davi'id'un 
"Sücüdü's-sehv" bahsine kadar gelen kıs-
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mının şerhidir. Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan başı ve sonu eksik iki nüs
ha (Carullah Efendi, nr. 316, 131 varak; nr. 
318, 79 va rak) muhtemelen bu tamamla
namamış çalışmadır. 8. Emô.li fi'l-l:ıadiş 
(C üz'): Kettani'nin 600 meclis kadar oldu
ğunu söylediği ( er-Risaletü '1-müstetra{e, 
s. 342) eserin bir nüshası Köprülü Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (nr. 251/2; diğer nüs
haları için bk. Brockelmann, GAL Suppl., 
ll, 71 ). 9. el-E]Jô.dişü'l-'uşariyyô.t. İbnü'l
lraki tarafından imla edilmiş kırk hadisi 
ihtiva eden eserin bir nüshası Köprülü Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır ( nr. 3 71 ) . 

10. TuJ:ıfetü't-taJ:ışil ii ?:ikri ruvati'l-me
rasil (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. TabaM
tü'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 konu
daki diğer eserleri tamamlamıştır. Kita
bın bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Mecmua, nr. 386/5; diğer nüsha
ları 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 (el
Hükm bi'ş-sıf:ı/:ıa ve'l-f:ıükm bi'l-mucib, el
Far~ beyne 'l-f:ıükm bi'ş-şıf:ıf:ıa ve'l-mucib). 
Fetva· usulüne dair olan eserin bazı nüs
haları Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (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 (en
Nüket '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'l
es'ileti'l-Mekkiyye. Takıyyüddin İbn Fehd 
ei-Mekkl'nin yönelttiği otuz soruya İ bnü'l 
lraki'nin 809 'da (1406) verdiği cevaplar
dan ibaret olan eseri Muhammed Tamir 
yayımiarnıştır (Kahire 141111991) . 4. Ten
~iJ:ıu'l-Lübdb. İbnü'I-Mehamill'nin el-Lü
bdb fi'l-fı~h adlı eserinin muhtasarıdır 
(Brockelmann, GAL, 1, 192;Suppl., ll, 71). 

s. Mul]taşarü'l-Mühimmat (Mühimma
tü 'I-Mühimmat) . İsnevl'nin el-Mühimmat 
'ale'r-Ravza'sının muhtasarı olan eserin 
bir nüshası Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de ka
yıtlıdır (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 71 ). 

6. ŞerJ:ıu Man?Cime fi'l-vuc;li'i'i'l-müste
J:ıab. Kırk yerde abctest almanın m üste
hap 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
merçiıyye şer]Ju'l-Behceti'l-verdiyye. 

Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin 
el-l:favi'ş-şag"ir'inin manzum hale getiril
miş şeklidir (Sehavl, I, 343; Brockelmann, 
GAL, I. 495; II, 79 ; Suppl., I, 679) . 8. el
Gayşü'l-hdmi' şer]Ju Şer]Ji Cem'i'l-ce
vami'. Taceddin es-Sübkl'nin Cem'u'l
cevami'ine Bedreddin ez-Zerkeşi'nin yaz
dığı 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'l
uşul adlı eserindeki hadisleri TalJiicü 
e}Jddişi MuJJ.taşari'l-Minhac (Tal;rfcü 
e/:ıftdfşi'l-Minhfı.c li'l-Beytfı.uf) adıyla tah
rk etmiş. ayrıca en-Necmü'l-vehhac ii 
na+mi'l-Minhac (N~mü Minhfı.ci'l-uüşül 
ila 'ilmi'l-uşül) adıyla 1367 beyitte man
zum hale getirmişti. İbnü'l-Iraki ise 788'
de ( 1386) kaleme aldığı bu eserinde ba
basının manzum kitabını şerhetmiş olup 
kitabın bir nüshası iran'da Kütüphane-i 
Meclis-i Şura-yı Milli'de (Şura, nr. 9/70) bu
lunmaktadır (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 Diri
ni'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 için
de (Riyad. ts., ı. 266-279) . ayrıca Leyle
tü'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-Yaseminiy
ye (el-Mu'in 'alfı. {ehmi urcüzeti İbni'l-Yfı.
semin). İbnü 'l-Yasemln diye anılan Ebu 
Muhammed Abdullah b. Haccac' ın "el
cebr ve'l-mukabele" konusundaki urcu
zesinin 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 ]Java
şi'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-De
lilü'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'r
rumuz ve keşfü'l-künuz, l:faşiye 'ale']-
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Keşşdt, MuJ].taşarü'l-Keşşaf (bu çalış
mada el-Keşşfı.{'ın hadisleri tahrlc edil
diği gibi bazı eksiklikleri de tamamlan
mı ş tır). İkmalü Şer]Ji'l-a}Jkam (mü
ellifin babasının eseri üzerine yaptığı bir 
çalışmadır). el-İstifade bi'l-va]Jid min 
i~ ilmeti cum'ateyn ii mekan va]Jid, Ki
tab fi'l-a]Jkdm, Kitab ma çiu"ife min 
ebfıdişi'ş-Şa}Ji}Jayn, MuJ].taşarü'l-Men

seki'l-kebir li-'İJ,zeddin b. Cema'a, 
MuJJ.taşarü'l-Mühimmat fi'l-fı~h, el
Müselsel 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}J
rir 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 eseri
nin şe rhidi rJ, Şer]Ju Nüketi Ebi İs}Ja~ 
eş-Şirazi ii 'ilmi'l-cedel, et-Ta'~ibat 
'aJe'r-Rafi'i(İbnü'l-Iraki'nin yazdığı kı sım

ların altı ci lt kadar olduğu belirtilmekte
dir). et-Te?;kiretü'l-mütide (birkaç ciltten 
meydana geldiği söylenmektedir). 'İ'u]Jfe
tü '1-varid bi-tercemeti'l-valid, e?;-Zeyl 
'ala ?;ey li validihi 'ale'l-Veteyat (Zey
nüddin el-Iraki 'nin Zeylü'?-Zeylli-Ve{eyfı.

ti'l-a'yfı.n'ı üzerine yapılan bu çalışma 806 
11403-14041 yılından başlamaktadır) . 
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İBNÜ'I-iBRi 
( 1.5~11)11 ) 

Ebü'l-Ferec Cemalüddln 
Yuhanna Mar Grigorius b. Tacidd!n 

EhrCın (HarCın-Aaron) el-Malati 
(ö. 685/1286) 

Süryani tarihçisi , 
filozof, ilahiyatçı , edip ve tabip. 

..J 

622'de (1225) Malatya'da doğdu. Baba
sı Malatya yakınlarındaki İbra köyünden
dir. Bu sebeple veya aslen yahudi olma
sından dolayı İbnü'l-İbrl(ibralı ' nın oğlu
ibrani'nin oğlu) lakabıyla tanınır. Süry~nl
ler kendisine Bar İbraya , Batılılar ise Bar
hebraeus derler. Kaynaklarda Ebü'l-Fe
rec künyesini ve Cemaleddin Iakabını ni
çin aldığına dair bilgi bulunmamaktadır. 

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 fel
sefe ve ilahiyat okudu . Babasından ve 
devrin diğer tabiplerinden tıp öğrenimi 
gördü. Babası. Moğol istilası sırasında 
Moğol kumandanlarından birinin dokto
ru 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 Trablusşam'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 yakınlarındaki 
Lakabbln (Lakabhin, Lacabane) piskoposlu
ğuna 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 metro
politliğine getirildi. Ancak muhaliflerinin 
daha önce davranıp Halep hakimi el-Me
likü'n-Nasır Selahaddin Yusuf'un deste
ğini sağlamaları üzerine H alep'te tutuna
madı ve tekrar Malatya'ya döndü. Bir iki 
yıl Barsuma Manastırı'nda Patrik Diyoni
sius'un yanında kaldıktan sonra Dımaşk'a 
gitti ve el-Melikü'n-Nasır'dan Diyenisi
us'un patrikliğinin tasdikini talep etti. 
Anadolu Selçuklu Sultanı ll . izzeddin Key
kavus tarafından Batı Ya'kübileri'ne pat
rikliği onaylanan Diyonisius'un Doğu Ya'
küb11eri patrikliğine tayini hakkında da 
berat aldı. Moğollar Ocak 1260'ta Halep'e 


