
bi kelam ve dil alimlerine hocalık yaptı. 
Fıkıhta Şafii mezhebinden olduğu nakle
diliyorsa da (İbn Hacer, I, 23 I). Sübkl ta
rafından Taba~iitü'ş-Şfıti'iyye'de zikre
dilmemesi şüphe uyandırmaktadır. 21 
Şaban 326'da (23 Haziran 938) Bağdat'

ta vefat etti. Tabakat kitapları İbnü'I-İh
şid'in Arap dili ve edebiyatma derin vu
kufunu. ayrıca zühd ve ilim ehli oluşunu 
öne çıkarırlar. Kendisine ait bir çiftliğin 
gelirini ilim hizmetine tahsis etmesi onun 
ilme verdiği değeri gösterir. 

Mu'tezile'nin dokuz ve onuncu tabaka
ları içinde sayılan(ibnü ' I-Murtaza, s. 100, 

ı 08). Ebu Haşim ei-Cübbai ve Ka'bi ile bir
likte döneminin üç büyük Mu'tezile ima
mından biri kabul edilen (İbn Hazm. V, 70-
7 I ı İbnü'I-İhşid'in kendi eserleri kayboldu
ğundan onun kelami düşüncesi hakkında 
yalnızca nakil yoluyla bazı bilgilere ulaşıla
bilmektedir. Mesela İbnü'I-İhşid, arazların 
değişken olması sebebiyle süreklilik ar-· 
zetmemesine karşılık cevherlerin tek tip 
olmadığı ve bir kısmının süreklilik göste
rirken diğerlerinin varlıklarını sürdürebi
leceği kanaatini taşıyordu (Ebu Reştd en
NtsabGrt. s. 87-88). Büyükgünah konusun
daki yaklaşırnma göre günahı işlemenin 
hemen ardından pişmanlık duyanlar töv
be etmiş ve günahtan kurtulmuş sayılır. 
Günahın tekrar işlenmesi durumunda da 
pişmanlık halinde tövbe geçerli kabul edi
lir (İbn Hazm, V, 71 ). İbnü'l-İhşid'in, Mu'
tezile alimlerinin mezhep içinde müstakil 
düşünme geleneğine uygun olarak bazan 
Bağdat ekolünün görüşlerini tercih ettiği 
ve farklı fikirler arasında sentez yaptığı 
anlaşılmaktadır. Onun bu fikirleri ve Ebu 
Haşim'in görüşlerine yönelik itirazları 
Basra ekolü içinde Behşemiyye'ye rakip 
olarak İhşidiyye kolunun ortaya çıkması
nayol açmıştır(Fahreddin er-Razi, s. 46). 

Eserleri. İbnü ' l-İhşid'e nisbet edilen 
eserler şunlardır: 1. Kitfıbü'1-Ma'une 

fi'1-uşul. En önemli eseri olup hıristiyan
lara reddiyelerinin yer aldığı bir bölümü 
de ihtiva eder (Kadi Abdülcebbar, Teşbftü 
deUi'ili 'n-nübüvve, 1, 148, I 98ı. Büyük öl
çüde Ebu Ali ei-Cübbai'nin görüşlerine yer 
verilen esere talebesi Rummani bir şerh 
yazmıştır (Sezgin, VIII. 113ı. 2. TabaM
tü '1-Mu'tezile. İbnü 'n-Nedlm 'i n. Mu'te
zile mezhebinin kuruluşu ve alimleri hak
kında verdiği bilgileri yer yer İbnü'I-İh
şld 'i n bir eserine dayandırması (mese la 
b k. el-Fihrist, s. I I 3. 20 I, 214 ı onun böyle 
bir kitap kaleme aldığını gösterir. Bu ese
re sonraki tabakat kitaplarında isim zik
redilmeden referanslar yapılmaktadır 
( ibnü 'l-Murtaza, s. 70). 3. Kitfıbü Na?mi 

(Na~li)'1-Kur'fın. İbnü'n-Nedlm'in müel
life nisbet ettiği bu eser ( el-Fihrist, s. 41, 

22 1 ı onun. Ebu Ca'fer Muhammed et-Tü
sl'nin Tibyfın'ında çokça zikredilen tefsi
ri olmalıdır. İbnü'I-İhşid 'e kaynaklarda ay
rıca Kitfıbü'1-Mübtedi, Kitfıbü'1-İcmfı', 
en-Na~z 'a1e'1-ljfı1idi fi'1-ircfı', İ]]tişfı
ru Kitabi Ebi 'Ali fi'n-nefy ve '1-işbfıt ve 
İl.Jtişfıru Tefsiri't-Taberi gibi diğer bazı 
eserler de nisbet edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü 'n-Nedim , el-Fihrist (Teceddüd). s. 41, 
113,201 ,214, 219-221; Ebfı Reşid en-Nisabfıri, 
el-Mesa'il fi 'l-i]il[ıf beyne'l-Başriyyin ve'l-Bag
dadiyyin (nşr. Ma'n Ziyade- R ıdvan es-Seyyid), 
Beyrut 1979, s. 87-88, 215; Ebfı Hayyan et-Tev
hidi. el-imta' ve'l-mu'anese, Beyrut 1373/ 1953, 
ı, ı 07 -ı 08 ; lll , 196; Kadi Abdülcebbar. Fatlü '1-
i'tizal ve Taba~atü 'l-Mu'tezile (n şr. Fuad Sey
yid ). Tunus 1393/1974, s. 308-309, 329-333 ; 
a.mlf .. Teşbitü dela'ili 'n-nübüvve, Beyrut, ts . 
(Darü'l-Arabiyye). ı : 148, 198; Bağdadi. el-Far~ 
(Abdülhamid). s. 193; İbn H!!Zm. ei-Faşi(Umey
re). V, 70-71 ; Hatib, Tarif] u Bagdad, IV, 309; Ta
bersi. Mecma'u'l-beyan fi te{siri'l-f<:ur'an (nşr. 

H aşim Mahallati - Fazl ullah et-Tabatabili) . Bey
rut 1406/1986, ı, 669; Fahreddin er-Razi, i 'ti~a
dat (nşr. Muhammed el-Mu 'tas ım- Billah el-Bağ

dildi). Beyrut 1407/1986, s. 46; Yaküt, Mu'ce
mü '1-üdeba' (nşr. D. S. Margoli outh). London 
1911-13, V, 281; VI, 73; Zehebi. A'lamü 'n-nübe
la', XV, 217-218; İbnü'I-Murtaza. Taba~atü'l
Mu'tezile, s. 70, 100, 108; İbn Hacer. Lisanü'I
Mizan, I, 231; Sezgin, GAS, VIII, 113; Albert N. 
N ader. Le systeme philosophique des Mu'ta
zila, Beyrouth 1984, s. 45, 307, 406 ; Josef van 
Ess . Theologie und Geselscha{t im 2. und 3. 
Jahrhundert Hidschra, Berlin 1992, ll , 37, 337; 
J.-C. Vadet, " Ibn al-Ikhshid", EJ2 (ing.). lll, 807 ; 
Ali Ekber Ziyai. "İbn il}şid", DMBi, ll , 713-714; 
Daniel Gimaret, "Ebn al-Elsid", Elr., VIII, 15-16. 
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Ebü'l-Felah Abdülhay b. Ahmed 
b. Muhammed es-Salih! el-Hanbel! 

(ö. 1089/ 1679) 

Şe?erfitü'?·?eheb 
adlı eseriyle meşhur olan 

L 
tarihçi, fakih ve edip. 

_j 

8 Receb 1032'de (8 Mayıs 1623) . Dı
maşk'ın Salihiye semtinde oturan Hanbe
ll mezhebine mensup bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Eyyub b. Ahmed 
el-Halvetl. Abdülbaki b. Abdülbaki el-Han
beli ve Muhammed b. Bedreddin el-Ba
labanl gibi hocalardan dini ilimler okudu . 

iBNÜ'I-iMAD 

Daha sonra Kahire'ye gitti ve uzun süre 
burada kalıp Şehabeddin Ahmed b. Ah
med el-Kalyubi, Şemseddin Muhammed 
b. Alaeddin el-Babill, Sultan b. Ahmed 
el-Mezzahl ve Nüreddin Ali Şebramellisl'
nin derslerine katıldı. Dımaşk'a dönünce 
müderris olarak görevlendirildi. 16 Zilhic
ce 1 089'da (29 Ocak 1679) Mekke'de ve
fat etti ve Cennetü'l-mualla'da toprağa 
verildi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında 
lju1fışatü '1-eşer müellifi Muhibbi de bu
lunmaktadır. Tarih. edebiyat. fıkıh ve na
hiv alanlarında ilim sahibi ve aynı zaman
da iyi bir hattat olan İbnü'l -İmad'ın şiir 
yazdığı da bilinmekte ve kaynaklarda 
bunlardan bazı örneklere rastlanmak
tadır. 

Eserleri. 1. Şezerfıtü'z-zeheb ii al.Jbfı
ri men zeheb. Hicretin ilk yılından baş
layarak 1 000 ( 1592) yılına kadar meyda
na gelen olayları , özellikle de ulema ve 
devlet adamlarının biyografılerini içeren 
bir vefeyat kitabıdır. 19 Ramazan 1 080'
de (1 O Şubat 1670) tamamlanan eser, her 
yılın olaylarını özetle anlattıktan sonra o 
yıl vefat eden muhaddis, fakih. edip, alim 
ve devlet adamlarının kısa hayat hikaye
lerini verir; halife ve sultaniara ise daha 
geniş yer ayrılmıştır. Bu açıdan Memlük
ler döneminde yaygınlaşan "el-havadis 
ve'l-vefeyat" türü kitapların özelliklerini 
yansıtmaktadır. 10.000 civarında biyog
rafi içeren kitap bir zümreye, zamana ve 
mekana hasredilmemiş olduğundan ge
nel biyografik eserler sınıfına girer. Ver
diği biyografilerin bir kısmında orijinal 
bilgiler bulunmakla birlikte bazı tezatlar 
da mevcuttur. Müellifin eserinde daha 
önceki kaynaklardan büyük miktarda 
alıntılar yaptığı görülür. Bunlar arasında 
Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'nin e1-Egiini, Ha
tlb el-Bağdadl'nin Tari]] u Bagdfıd, İbn 
Ebü Ya'la el-Ferra ' nın Taba~iitü 'l-lfanfı

bi1e, Süleml'nin Taba~iitü'ş-şufiyye, İbn 
Hallikan'ın Vefeyfıtü'l-a'yfın, İbn Hacer 
el-Askalanl'nin İnbfı'ü'1-gumr, Sehavr
nin Taba~iitü '1-evliyfı', İbnü'd-Deyba'ın 
Bugyetü '1-müstefi d'i ile Takıyyüddin 
İbn Kadi Şühbe ve Zehebl'nin eserleri sa
yılabilir. Kitapta Selahaddin-i Eyyübl'nin 
kardeşleri Tacülmülk Mecdüddin Böri ile 
el-Melikü'l-Muazzam Turanşah, Ba'lebek 
hakimi İzzeddin Ferruhşah . Abbas! Hali
fesi Müstazhir- Billah ve Selçuklu Veziri 
Nizamülmülk gibi hükümdar. vezir ve 
ümeranın şiirlerine de yer verilmesi Arap 
edebiyatı tarihi açısından önemlidir. Eser
de kadın alimiere de yer verilmiştir. Şeze
rfıtü 'z-zeheb, İbnü'l-İmad'ın öğrencisi 
Abdürrahlm b. Mustafa ed-Dımaşki es-
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Salihi tarafından ihtisar edilmiş (Dublin 
Chester Beatty Library, nr. 3706). Ekrem 
Hasan el-Ulebi de esere Xl. (XVII.) yüzyıl 

da yaşayan kişilerin biyografılerini içeren 
Tekmiletü Şe?,erati'ı-?,eheb adıyla bir 
zeyil yazmıştır ( Dımaşk 1412/1 991) Kitap 
Kahire 'de iki defa yayım ianmış ( 1332, 
1350-1351) bunlardan Hüsameddin el
Kudsi tarafından gerçekleştirilen ikinci 
neşir Beyrut'ta ofset olarak birçok defa 
tekrarlanmıştır; tahkikli neşrini ise son 
cildi fıhrist olmak üzere on bir cilt halinde 
Abdülkadir el-ArnaOt ve Mahmud el-Ar
naOt yapmıştır (Beyrut 1406-1416/ 1986-
1995) . 2. Şer}Ju Bedi'iyyeti'bni ljicce 
eJ-Jjamevi(Darü' l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 
8772). 3. Şer}J <ala-metni'l-Müntehfı. Ta
kıyyüddin İbnü'n-Neccar el-Fütuhrnin Han
beli fıkhına dair eserinin şerhidir (Ömer 
Ferruh, Il , 730) . 4. Mu<tıyyetü'l-eman 
min}Jinşi'l-eyman ( Darü' 1-kütübi' 1-Mısriy
ye, 295 numaralı mecmua içinde). 5. Şer
}Ju man{: ilmeti edebi'I-eki (Lamiyyetü '1-
edeb; bk. Ysa İ skender Ma'IOf, V 1 19251. s. 
133). 6. Esbfıbü'l-}Jalaş bi-sureti'l-İ]J
laş (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 19952). 7. 
Nüzhetü ?,ati'l-<im ad <ala tefsiri'l-<alla
meti'l-Beyzavi li-sureti Yasin (Darü'l 
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 5542). 8. M an{:ume 
fi'n-necasat (Ömer Ferruh, II, 730) . 
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Muhibbi, /julaşatü 'l-eşer; ll, 240-241; Mura
di, Silkü 'd-dürer; III, 143; Kemaleddin ei-Gazzi, 
en-Na'tü 'l-ekmel (n ş r. Muhammed Muti' ei-Ha
fız- Nizar Abaza) , Dımaşk 1402/1982, s. 240-
249; Fihristü '1-kütübi 'l·'Arabiyyeti'l-maf:ıffi.?a 

bi'l-Kütübl].fi. neti 'l-/jidioiyye, Kahire 1308, VII/ 
1, s. 332; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 403; A. 
J. Arberry, The Chester Beatty Ubrary, A Hand
list of the Arabic Manuscripts, Dublin 1958, 
lll, 90; Selahaddin ei-Müneccid, Mu'cemü'l-mü
'erril].ine'd-Dımaş~ıyyin, Beyrut 1398/1978, s. 
325-326; Riyad Abdülhamid Murad - Yasin M. 
es-Sewas, Fihristü mal].tütati Dari 'l-kütübi '?
Zahiriyye: el-Edeb, Dımaşk 1402/1982, 1, 333-
334; c. Zeydan, Adab, lll, 325; Salah Muham
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s. 353; isa İskender Ma'llıf, "ljaza'inü 'l-kütü
bi'I-'Arabiyye",MMİADm., V (1925). s. 133; Said 
ei-Kermi, "Şeıeriitü'ı-ıeheb fı abbari men ıe
heb" , MMLADm., 1 ( ı 969 ). s. 65-75; Teysir Halil 
ez-Zevahire. "Ebü'I-Fetl). 'Abdüll).ay b. el-'imad 
el-l:lanbell 1032/1623-1089/1679 : ljayatühı1 
ve menhecühı1 fı kitabihl Şeıerati'ı-ıeheb fı 
abbari menıeheb", Mu'te li 'l-bul;ıılş oe 'd-dira
sfi.t, Xl/ 2, Mu'te(Ürdün) 1416/ 1996, s. 13-51 ; 
Franz Rosenthal. "Ib n ai-' Imad", EJ2 (ing.). lll , 
807 ; Necib Mayil-i Herevi, "İbn 'imact", DMBİ, 
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iBNÜ'I-iMAniYYE 
(bk. MANSÜR b. SELIM). 

iBNÜ'I-iMAM 
(f~y ı ı.)! l) 

Ebü'l-Feth Takıyyüddln Muhammed 

-, 

_j 

-, 

b. Muhammed b. All b. Hümam el-Mısrl 
(ö. 745/1344) 

Kıraat ve hadis alimi. 
L _j 

682'de (1283) Kahire'de dünyaya geldi 
(ibnü 'l-Cezerl, Il , 245) . Bazı kaynaklarda 
doğum yılı 677 (1278) ve 688 (1289) ola
rak verilmekteyse de onunla ilgili bilgileri 
oğlu Muhibbüddin İbrahim'den alan İb
nü'l-Cezeri'nin kaydettiği tarih doğru ol
malıdır. Asi en Askalanlı olup çok sayıda 
alim yetiştiren bir aileye mensuptur. Bü
yük dedesi Hümam muhaddis ve fakihti. 
Dedesi NCıreddin Ali ve babası Taceddin 
Muhammed'in, Fatımiler'in veziri el-Me
likü's-Salih tarafından Kahire'de yaptırı
lan Salih Camii'nin imam ve hatibi olma
ları sebebiyle İbnü'l-imam diye tanındı. 
İlk bilgileri aile içinde aldı . Babasının gö
revli olduğu Salih Cc;ımii ' nin adeta alimie
rin ziyaretgahı olması onun yetişmesin-

de önemli rol oynadı . Bu alimlerden bir
çok hadis kitabını ve Ahmed b. ishak el
Eberkühi'den Siretü İbn Hişam'ı okudu. 
Ezher müderrisi ve kıraat alimi Ali b. Yu
suf eş-ŞattanOfi'den kıraat okudu. Hadis 
alimi Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyati'
den hadis dinledi ve icazet aldı. Ali İbnü 's
Sawaftan da hadis dinlemiş olan İbnü'l
imam, Şihab el-Muhsin!' den fıkıh öğrendi. 

Şafii fakihi. kıraat ve hadis alimi olarak 
Kahire'nin önde gelen şahsiyetleri arasın

da yer alan İbnü'l-imam babasının vefa
tından ( 71 3/ ı 31 3) sonra Salih Camii'nde 
imamlık yapmaya başladı ve hayatının so
nuna kadar bu görevde kaldı. Zehebi. İb
nü'l-İmam'ın sika ve müttaki bir alim ol
duğunu söylerken (MuJ:.ıtaşaru Sita.l:ıi ' l

mü'min, vr. 3•) İbnü'l-Cezeri onun kıraat 
okuttuğuna dair bilgisi olmadığını belirt
mektedir. İbnü'l-imam 1 S Rebiülewel74S'
te (27 Temmuz 1344) Kahire'de vefat etti 
ve Karare Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Eserleri. 1. Sila}Ju'l-mü'min. Müellif 
bu eserini Kütüb-i Sitte ile imam Mil
lik'in el-Muvatta', Hakim'in el-Müsted
rek <ale'ş-Şa}Ji}Jayn, Ebu Avane'nin el
Müsnedü'l-müsta}Jrec<aıa Şa}Ji}Ji Müs
lim, İbn Hibban ' ın Şa}Ji}J, İbn Ebu Şey
be'nin el-Muşannef ve Beyhaki'nin es
Sünenü '1-kübra adlı eserlerinden dua 


