iBNÜ's-SAlAH, Ebü'I-FütOh
bir bölümünün (V makale, ı 7. bölüm) şer
hiyle ilgili olarak Farabi'nin eleştirildiğ i ve
ilgili kısmın yeniden şerhedildiği bir çalış
mad ı r (Ebü ' l - ı<a s ım Kurbani, s. 37). 15 . elFevzü'l-aşgar fi'l-]J.ikme (İbn EbG Usaybia, s. 641 ).
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ğum yerine nisbetle Nasri, Kürdi ve Şe
rehani diye de anılır. K ur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra babasından Şafii fıkhı
nı öğrendi. İlme olan ilgisini gören babası
erken yaşta onu Musul'a göndererek İb
nü's-Semin Ubeydullah b. Ahmed'den hadis öğrenmesini ve ondan Ebu İshak eş
Şirazl'nin eJ-MüheHeb'ini okumasını
sağladı. Burada ayrıca hadis ve kıraat
okudu ve Nizarniye Medresesi müderrisi imadüddin Ebu Hamid Muhammed b.
YGnus'a yardımcılık yaptı. İbn Yunus'un
kardeşi Ebü'I-Feth Musa b. Yunus'tan bir
süre gizlice mantık dersi aldıysa da hocası kendisine halkın bu ilmi okuyanları itikad ı bozuk saydığım hatırlatması üzerine
mantık dersine son verdi. ilmi seyahatlerine devam ederek Bağdat'ta İbn Sükeyne, İbn Taberzed Ömer b. Muhammed,
Hemedan'da İbnü 'I- Muazzim Abdurrahman b. Abdülvehhab, Nişabur'da Mansur b. Abdülmün 'im ei-Furavi, Müeyyed
b. Muhammed b. Ali et-TGsl, Horasan
müftüsü İbn ü 's-Saffar Kasım b. Ebu Sa' d
Abdullah , İbn Dihye ei-Kelbi, Merv'de
Ebü'I-Muzaffer es-Sem'ani, Kazvin'de Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, Halep'te İbnü'I-Üstad Abdurrahman b. Abdullah, 613 ( 1216) yılı civarında gittiği Dı
maşk'ta Ebu Mansur İbn Asakir ve Harran'da Ruhavi gibi alimlerden faydalan dı.

Tefsir, hadis ve fıkıh sahalarında devrinin tanınmış alimleri arasında yerini
alan. Arap dilini ve lugat ilmini de iyi bilen İbnü's-Salah, Kudüs'te ei-Medresetü's-Salahiyye'de (ei-Medresetü'n-Naslriyye)
bir müddet hocalık yaptı. 616'da (1219)
ei-Melikü'I-Muazzam, şehrin Haçlılar'ın eline geçeceğini ve daha sonra burayı geri
almanın zorlaşacağını düşünerek şehir
surlarını yıktınnca

Kudüs'ü terkedip Dı
gitti ve yeni kurulan Revahiyye
medreselerinde ders verdi. ei-Melikü'IEşref. Eşrefiyye Darülhadisi'ni yaptırdığı
zaman (630/1233) yönetimini ona verdi.
İbnü's-Salah hayatının sonuna kadar burada hocalık ve idarecilik yaptı. Ayrıca Sittüşşam (eş-Şamiyyetü ' I-Civaniyye) ve eş-Şa
miyyetü's-suğra medreselerinde ders
verdi. Kendisinden faydalanmak amacıyla
Dımaşk'a gelen talebelerle meşgul oldu,
imla meclislerinde hadis rivayet etti ve
başta kendi eseri 'UWmü'l-]J.adiş olmak
üzere Şa]J.i]J.-i Bul.Jdri, Şa]J.i]J.-i Müslim
ve es-Sünenü'l-kübrd'yı okuttu. Kemaleddin İshak b. Ahmed ei-Maarrl, Ebu
Muhammed Abdurr ahman b ..NGh eiMakdisi, Sellar b. ömer ei-Erbili, Ebu Şa
m e ei-Makdisi, Muhammed b. Hüseyin
b. Rezi n ei-Hamevl, İbn Hallikan, Ebü'IYümn İbn Asakir ve Ali b. Muhammed
el-YOnini onun talebelerinden bazılarıdır.
maşk' a
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İBNÜ' s-SAIAH eş-ŞEHREZÜRi
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Ebu Amr Takıyyüdd!n Osman
b. Salahiddm Abdirrahman
b. Musa eş-Şehrezur!
(ö . 643/1245)
L

Hadis alimi ve fakih.

_j

577'de (1181) Kuzey Irak'taki Erbil'e
köyünde doğ
du. Bölgenin tanınmış bir Kürt alimi olup
Halep'teki Esediyye Medresesi'nde hocaIık yapan babasının lakabından dolayı İb
nü's-Salah diye tanındı . Üçüncü göbekten
dedesi Ebü'n-Nasr'a, ayrıca soyuna ve dobağlı ŞehrezOr ' un Şerehan
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İbnü's-Salah eş-Şehrezüri'nin ŞLyilrıetü Şa/:1.1/:li Mü.slim adlı eserinin ilk Iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 475)

İBNÜ's-SALAH eş-SEHREZORT
İbnü's-Salah 25 Reblülahir 643'te (19
Ekim 1245) Dımaşk' ta vefat etti ve Makabirü's-sGfiyye'ye defnedildi.

Kaynaklarda İbnü's-Salah'ın vakarlı, fasih konuşan. takva sahibi bir alim olduğu
ve devri n sultanından büyük saygı gördüğü belirtilmektedir. Selefi görüşü benimseyen İbnü 's-Salah Kur 'an ve hadisleri
te'vil etmeyi doğru bulmaz, tartışmalı konulara girmezdi. İsmail!- Batıniler felsefeyi Ehl-i sünnet' e karşı bir silah. mantığı
muhatabı aldatmak için safsata mantığı
olarak kulland ı klarından felsefe ve mantıkla ilgilenenler hakkında sorulan bir soruya verdiği cevapta felsefeyi saçmalık,
şaşkınlık ve sapıklık olarak nitelemiş. felsefeyle uğraşanların ilahi yardımdan ve
nübüwetin aydınlığından mahrum kalacağını belirterek bu uğursuzların şerrin
den müslümanları korumanın ve kendilerini medreselerden uzaklaştırmanın
sultana vacip olduğunu söylemiştir (Zehebi, A'lamü 'n-nübela', XXIII, I 43) Melikler onun görüşüne değer verdiklerinden
Dımaşk'ta yıllarca felsefe ve mantık okutulmamıştır (ibn Kadi Şühbe, ll, I 14).
Es e r leri. A) H ad is. 1. Muljaddim e tü
İbni' ş- Şalal_ı * ('UIUmü '1-f:ıadiş, Akşa '/emel ve'ş-şevk fi 'ulümi f:ıadişi'r-Resül).

Hadis usulü konularının ele alındığı eser
üzerinde çoğu şerh ve ihtisar olmak üzere yüzlerce çalışma yapılmış. ayrıca manzum hale getirilmiş, bu ihtisarlar ve manzorneler üzerine şerhler yazılmıştır. Kitap
Abdülhay ei-Leknevl ( Leknev I 304 [taş
baskısı[), NGreddin ltr (M edine-Halep
1386/1966, I 972; Dımaşk 1984), Aişe Abdurrahman (Kahire 1974, 1989, 1411 / 1990)
ve başkaları tarafından yayımlanmıştır.
Z. Şıydnetü Şa]J.il:ıi Müslim mine'l-i.blali (l]aleli) ve'l-galat ve himayetühu
mine 'l-is]fati ve's-sa]fat. On bölümden
meydana gelen eserde Şa]J.i]J.-i Müslim
hakkı nda genel bilgiler verilmiş, kitaba
yöneltilen bazı tenkitler cevapla ndı rı l mış
ve Şa]J.i]J.-i Müslim' in mukaddimesiyle
bazı hadislerdeki garib kelimeler açıklan
mıştır. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yegane nüshasını (Ayasofya, nr.
475) Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir
yayımiarnıştır (Beyrut 1404/ 1984). 3. Miş
bd]J.u '1-mişkdt fi 'l-e]J.ddiş (Süleymaniye
Ktp ., Ayasofya, nr. 883) . 4 . er-Red 'ale'ttergib min ('an) şalati'r-regii'ibi'l-mev
:i:u'a ve beydnü md fiha min mu{ıale
feti's-süneni'l-meşru'a (fjükmü şalati'r
rega'ib). On dört sayfadan ibaret olan risaleyi Muhammed Nasır ei-Eibani ve Muhammed Züheyr eş - Şaviş neşretmiştir
( Dımaşk 138011960). s. Envarü'l-lüm'a

fi'l-cem' b e yne'ş-şı]J.a]J.i's-s e b'a . Kaynaklarda zikredilmemekle birlikte eserin
Chester Beatty Library'de bir nüshasının
bulunduğu kaydedilmektedir (Arberry, II,
I I24 , nr. 5100) . 6. Müsnedü'l-]J.dfı;ç, 'Oş
man b . eş-Şala]J. el-Eşeri fima verede
mine'l-e]J.adiş fi fa:i:li'l-İskenderiyye
ve 'As]falan. Yine kaynaklarda yer almayan bu eserin bir nüshasının Berlin
Königlichen Bibliothek'te kayıtlı olduğu
belirtilmektedir (Ahlwardt, Verzeichnis,
ıı. I85 , nr. i389). 7. el-Emali. Darü'I-kütübi'I-Mısriyye ' de (Ezher, nr. 3749) nüshası
mevcut olan eserin birinci hadisi bazı kaynaklarda lfadişü 'r-ra]J.meti'l-müselsel
bi'l-evveliyye (Şerf:ıu '1-f:ıadişi 'l-müselsel
bi 'l-evveliyye: er-Raf:ıimüne yerf:ıamühü
mü 'r-raf:ıman ve turukuhü ve feva'idühü) adıyla müstakil bir kitap olarak geçmekte, RGdanl bunu Meclis fihi ]J.adişü'r-ra]J.me bi-feva'id gazire adıyla zikretmekte (Şllatü ' l-l]alef, s. 398), Muhammed Abdülhay ei-Kettanl, el-Müselsel
bi'l-evveliyye'nin iki kürraseden ibaret
bir nüshasının özel kütüphanesinde bul unduğunu söylemektedir. 8 . el-E]J.adişü '1-külliyye e ll eti 'aleyha medarü 'ddin. İbnü's-Salah . muhtemelen bir kırk
hadis kitabı yazmak amacıyla ceva miu '1ke lim* özelliğine sahip hadislerden yirmi
altısını bu çalışmasında bir araya getirmiş, ancak eseri tamamlayamamıştır.
Nevevl, buna aynı nitelikteki on altı hadisi ilave ederek kırk iki hadisten meydana
gelen el-Erba'un adlı derlemesini meydana getirmiştir. 9. Şer]J.u Ma'rifeti 'uWmi'l-]J.adiş . Müellif. Hakim en-Nisabürl'nin eserini şerhetmeye başlamış. ancak
tamamlamaya ömrü yetmemiştir. 1O. etTenvir ii mevlidi 's-siraci'l-münir. İb -

nü's-Salah bu eseri, hadis tahsili için Horasan'a giderken 604'te (1207-1208) uğ
radığı Erbil'de kaleme almıştır. Kaynaklarda ayrıca onun tamamlanmadığ ı belirtilen Şer]J.u Şa]J.i]J.i Müslim, lfavaşi
ve ta'li]fat 'ald Metali'i'l-envar li-Ebi
İs]J.a]f İbn Kurkül adlı çalışmaları zikredilmektedir.
B) Fıkıh. 1. Şer]J.u müşkili'l- V asit (İş
ka/at 'ale'l-Vasit). Gazzall'nin eserine yönelttiği tenkitlerden ve bazı tashihlerinden ibarettir. Ahmed Mahmud İbra
him. eserin Darü'l-kütübi'I- M ısriyye'de
bulunan nüshasını (Fıkhu ' ş-Ş§.fil , nr. 260)
Gazzall'nin el-Vasit fi 'l-mqheb'i ile birlikte yayımiarnıştır (I -VII. Kahire 1417/
I 997) Z. Ed e bü '1-müfti ve '1-müstefti (Şurütü'l-müfti) . Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir ( Beyrut 1407/1986).
Fetava ve mesa'ilü İbni'ş-Şala]J. ile
birlikte Abdülmu'ti Emin Kal'acl (Beyrut
140611986, I, 3-I 33), Edebü'l-fetvaveşü

rutü'l-müfti ve şıfati'l-müstefti ve a]J.kamühu ve ke yfiyyetü'l-fetva ve 'l-istiftd' adıyla Rif'at Fevzi Abdülmuttalib
tarafından neşredilmiştir (Kah i re I 413/
1992) . Mustafa Yayla, kitap üzerinde Ebu
Amr eş-Şehrezuri ve Edebü 'l-müfti ve
müstefti'nin Tahlili adlı bir yüksek lisans
çalışması yapmıştır ( 1985, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 3. Fetava ve mesa'ilü
İbni'ş-Şala]J. fi't-tefsir ve'l-]J.adiş ve'luşul ve '1-fı]fh. Talebelerinden Kemaleddin İshak b. Ahmed ei-Maarrl'nin bir araya getirdiği 1264 fetvasından ibaret olan
esere Kadılkudat Kemaleddin Ahmed b.
Abdullah İbnü'I-Üstaz'ın haşiyeleri bulunmaktadır. Kahire'de yayımlanan eseri
( 1348/1929) Abdülmu'tl Emin Kal' aci Edebü'l-mütti ve'l-müstefti ile birlikte n eş-

İbn ü 's-Salah
eş-Sehrezüri ' nin

Mişbtıf:ıu '1 mişkat
fi'/-ef:ıadTş ad lı

eserinin
ilk iki sayfası
{Sül eymaniye Ktp. ,

Ayasofya, nr. 8 83)
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retmiştir (Beyrut 140611986, ı. 137-403
ve II . ci lt) . 4. Şer]Ju'l- Vara]f.at fi'l-uşul.
İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl'nin eserinin şerhi olup bir nüshası Hacı Selim Ağa
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 269).
S. Şılatü'n-nô.sik fi şıfati'l-m enô.sik (elMenasik) . Bir nüshası Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye'dedir ( Taba/<:atü 'l-fu/<:aha'i'ş-Şa{i'iy
ye, n eş redenin gir işi, I, 44). 6. Nüket
'ale'l-Müheııeb li-Ebi İsf:ıô.]f. eş- Şirô.
zi. İbnü's-Salah 'ın el-Müheııeb'in pek
az bir kısmını şerhettiği, Nevevi'nin de
Tehıibü'l-esmô.' ve'l-lugat'ta bu şerhe
başvurduğu belirtilmekteyse de eserin
günümüze ulaşmadığı anlaşılmaktadır.
C) Diğer Eserleri. 1. Taba]fatü'l-fu]fahô.'i'ş-Şô.fi'iyye. Müellifin temize çekmeye fırsat bulamadığı bu eseri çok beğenen
Nevevi bazı biyografiler ekleyerek kitabi
yeniden düzenleyip ihtisar etmeye baş
lamış. onun da tamamlayamadığı bu çalışmayı Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl
i km al etmiştir (Sübkl, I, 2 ı 7; nşr. Muhyiddin Ali Neclb, 1-11. Beyrut 1413/1992) . Takıyyüddin es-Sübkl'nin Münte]]abü Taba]f.Qti'l-fu]fahô.' li'bni'ş-Şalô.]J adlı bir
çalışması bulunmaktadır. z. el-Münte}]ab mine'l-Müıheb fi ıikri şüyu}]i'l
meıheb li'l-Mutavva'i. Ebu Hafs Ömer
b. Ali ei-Mutavval'nin Ebü't-Tayyib Sehl
b. Muhammed es-Su'lukl için kaleme aldığı el-Müıheb fi ıikri şüyu}]i'l-meı
heb'den İbnü's-Salah'ın yaptığı seçmedir.
3.· Ifilyetü'l-İmô.m eş-Şô.fi'i (nşr. Bessam
Abdülvehhab ei-Cabl, Dımaşk ı 401 / 198 ı)
4. Risô.le fi nesebi Resı11illô.h ve mevlidihi ve meb'aşihi (Beyazıt Devlet Ktp.,
Veliyyüddin Efendi, nr. 2 I 87, vr. I J4b- I I~) .
s. Risô.le fi'r-rü'yô.. Ebu Ca'fer Muhammed b. Abdullah es-Seleml'nin 386 (996)
yılında gördüğü bir rüyada hadis ilimleriyle ilgili olarak Hz. Peygamber'e sorduğu
sekiz soruya aldığı cevapları ihtiva eden
ve pek sağlam olmadığı anlaşılan bir rivayetin derlenmesiyle meydana gelmiş risalenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Laleli , nr. 3720, vr.
137•- J4I b) . 6. Fevô.'idü'r-ri]Jle (er-Ril:ıle·
tü 'ş-şa rJ<:ıyye). Müellifin Horasan seyahati sırasında çeşitli kitaplardan derlediği
bilgileri ihtiva ettiği belirtilmektedir (Keş
fü'?-?Unün, ı. 836; II, 1297). Taceddin esSübkl, İbnü's-Salah'ın bazı mecmualarını
gördüğünü kaydetmekte ( TabaJ<:at, IV,
ı ı 7; V, 209. 246). çeşitli kaynaklarda ayrı
ca Efrô.dü'l-'ilm ve et-Ta]Jrirgibi çalış
maları zikredilmekte, Brockelmann. ona
nisbet ettiği Tô.ri]] üsturi li'r-Resul 'aleyhi's-selô.m adlı bir eserin yazma nüshası
nın Floransa'da bulunduğunu söylemektedir (GAL, I, 442) .
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mektebeti Chester Beatty (tre. Mahmud Şak ir
Said). Arnman 1992-93, I, 500; ll, 1124; J. Robson, "ıbn al-Şalal.ı", EJ2 (Fr.), lll , 95ı; Muhsin
Abidi, " İbn Şalal.ı", DMBi, IV, 116-1 ı 7.
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IBNU's-SAYRAFI, Ebil. Zekeriyya
(~~~ .:,.ıf G:Çj ~i)

ı

Ebu Zekeriyya Cemalüddin Yahya
b. Ebi Mansur b. Ebi 'I-Feth el-Harran!
(ö. 678/ 1279)
L

Hanbeli fakihi.

Bekir İbn Guneyme ei-Halavl'den fıkıh öğ
rendi. Ukberl'den Arapça dersleri aldı ve
et-Tibyô.n fi i'rô.bi'l-Kur'ô.n adlı kitabını
okudu.
Tahsil sırasında ve daha sonra uzun
süre Bağdat'ta kalan İbnü's-Sayraft burada ve Harran'da öğretim. fetva ve telifle
meşgui oldu, birçok kitap istinsah etti.
Ardından Dımaşk'a yerleşti; Emeviyye Camii'nde ders verdi. Aralarında Takıyyüd
din İbn Teymiyye, Hatız Abdülmü'min
ed-Dimyatl, Mes'ud b. Ahmed ei-Harisl,
Ebü'I-Hasan İbnü'I-Attar. İbnü'I-Habbaz .
Bedreddin İbn Cemaa ve Zehebl'nin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 4 Safer
678 (16 Haziran 1279) tarihinde Dımaşk'
ta vefat etti ve Babülferadis Kabristanı'
na defnedildi. İbnü 's-Sayraft sünnete aşı
rı derecede bağlı, müttaki, bid'at ehline
karşı sert ve hakkı söylemekten çekinmeyen bir alimdi. Kaynaklarda a dı geçen
eserleri şunlardır; Nevô.dirü'l-me?:heb,
De'ô.'imü'l-İslô.m fivücubi'd-du'ô.' li'limô.m (Mü s ta n s ır- Billah için yaz ılmıştır) .
İntihô.zü'l-furaş fi men eftô. bi'r-ru]]aş,
'U]filbô.tü'l-cerô.'im ( Dımaşk Valisi iftiharüddin el-Harran! ad ın a yazılmıştır). Adô.bü'd-du'ô.'.
BiBLiYOGRAFYA : .
Yunini, j;eylü Mir'ati'z.zaman, Haydarabad
1374/1954, IV, 34; Birzali, Meşyel]atü ~açti ' l
kuc;iat Bedreddin ibn Cema'a ( n ş r. Muvaffak b.
Abdu llah b. Abdü lkad ir) . Beyrut ı408/1988, ll ,
555-561; Zehebi, Mu'cemü ş üyüi] (nşr. Ruhiyye Abdu rrahm an es-S üyufi). Beyrut ı41 o; ı 990,
s. 648-649; a.mlf., el-işare ila uefeyati'l-a'yan
(nşr. ibrahim Sal ih) . Beyrut 1411 / 1991 , s. 369;
ibn Receb , e?-Zeyl 'ala Tabakati'l-fjanabile,
Kahire ı 372/1952-53, ll , 295-297; ibn Yağri
berdi, en-Nücümu 'z.zahire, VII, 290; Burhaneddin ibn Müflih, e l-Makşadü'l-erşed (nşr. Abdur·
ra h man b. Sü leyman el-U sey mln). Riyad 1410/
1990, lll, 87-88; Ebü'I-Yümn el-Uleymi, el-Menhecü '1-a/:ımed (nşr. Abdülkadir el-Arnaut- Mahmud el-Arnaut). Beyrut 1997, IV, 31 1-312.
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583 (1187) yılında Harran'da doğdu.
İbnü'I-Hubeyşl diye de anılır. Abdülkadir
b. Abdullah er-Ruhavi ve Hammad b. Hibetullah ei-Harranl'dem. ayrıca 607'de
(1210) gittiği Bağdat'ta İbn Taberzed, İb
nü'I-Ahdar. İbn Menlna. Ebü'I-Beka eiUkberl. Ebu Muhammed İbnü'I-Gazzal;
Dımaşk'ta Ebü'l-Yümn et-Kindi. İbnü'I
Harestanl. İbn Mülaib, İbnü ' I-Cülacüll.
Ebu Abdullah İbnü ' I-Benna; Musul'da
Mahmud b. Mevdud'dan hadis dinledi.
Dımaşk'ta Muvaffakuddin İbn Kudame.
Bağdat'ta Ebü'I-Beka ei-Ukberl ve Ebu

AHMET ÖZEL

ı İBNÜ's-SAYRAFİ, Ebü'I-Kasun ı
(~~~.:,.ıl f'>""lAII ~i)
Ebü ' I-Kasım Tacü'r-riase
Eminüddin Ali b. Müncib
b. Süleyman ei-Katib et-Tenuhi
(ö. 542/1147)
Fatımi

L

devlet adamı, tarihçi,
edip ve şair.
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21 Şaban 463'te (25 Mayıs 1071) Kahire'de doğdU. Babası sarraf olduğu için
İbnü's-Sayraft diye anıldı. İyi bir öğrenim
gördü. Dedesinin devlet dairelerinde katiplik yapmış olmas ı onu da bu alana yö-

