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l bnü 's-Serrac' ın et-işti/ı:afı: adlı eserinin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 2358/2) 

bir gramer kitabıdır (nşr. Abdülhüseyin 
Muhammed,el-fl1evrid, V/3[Bağdad 1976J, 
s. ı 03- ı 34) . Yakut el-Hamevibunu el-Hi
ca' ve el-Ijat şeklinde iki ayrı eser olarak 
göstermiştir (fl1u'cemü '1-üdebfı.' , XVIII , 
200) . 6. el-İştiJ_((l~. Arap dilinin etimolojisi 
konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri 
olup Muhammed Ali Derviş Mustafa el
Hudarl ( Dımaş k ı 973) ve Muhammed Sa
lih et-Tikrltl (Bağd a d ı 973) tarafından 
neşredilmiştir. 7. eş-Ş eki ve 'n-na~t
Kur'an-ı Kerim'in noktalanması ve hare
kelenmesinden bahseden eserin bir nüs
hası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğ
rafya Fakültesi Kütüphanesi İsmail Saip 
Sencer bölümünde bulunmaktadır (Sez
gin , IX, 85) . Abdülazlz es-Saverl. İbnü 's
Serrac'a ait "Kitabü'l-~lem" adlı tek say
falık bir metni müellifin eserlerine dair 
bir mukaddimeyle birlikte yayımiarnıştır 
(bk. bibl.) 

İbnü's-Serrac'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: AJ:ıkamü'ş
şi'r, el-Cümel, el-Hemz, 'İlelü'n-naf:ıv, 
Mücmelü'l-Uşul ( Cümelü '1-Uşül, ei-Uşü

lü 'ş-şagir; ei-Uşül' ün özeti olmalıdır), el
MuvaşaJQt ve'I-mü~ekkirat (ei-Muva
şalat, ei-Muvaşalat fi'l-al]btir ve 'l-mii?ek
kirat, ei-Muv<tşalat ve 'l-mii?ekkirat fi'l-al]
btir), er-Riyaf:ı ve'l-heva' ve'n-nar, Şer
J:ıu Kitabi Sibeveyhi, eş-Şi'r ve 'ş-şu'a
ra', Teh~ibi'l-luga ve İttitô.~u ehli'l-lu-
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ga ve fırô.~uhum ve ma yenferidü bi
hi'I-vô.J:ıidü minhüm. 
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Ebü'l-Fazl Abdullah b. Muhammed 
b. es-Sıddlk el-Gumari 

(1910-1993) 

Hadis, fıkıh 
ve usUl-i fıkıh alimi. 
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1 Receb 1328'de (8 Temmuz 191 O) Tan
ca'da doğdu. Ebü'l-Mecd , Ebu Salim ve 
Ebü's-Sena künyeleriyle. babası ve anne
si tarafından Hz. Hasan 'ın ve onun torun
larından olup Mağrib'de İdrlsl sülalesini 
kuran ı. İdrls'in soyundan geldiği için Ha
seni. İdrlsl. ayrıca Mağribl. Tand ve Eseri 
.nisbeleriyle de anılır. Annesi süfi müfes
sir İbn Aclbe'nin torunudur. Kur'an-ı Ke
rlm'i ezberledikten sonra Karaviyyln'e gi
derek oradaki alimlerden faydalan dı. Sıd
dlklyye Zaviyesi'nin şeyhi olan babasının 
okuttuğu dersleri takip etti. Bu sırada 
Teşyidü'l-mebô.ni li-tavzif:ıi mô. f:ıavet
hü '1-mu~addimetü '1-Acurrumiyye 
mine'I-J:ıa~a'i~ ve 'I-me'ani adlı ilk ese
rini kaleme aldı ve Şevkani'nin İrşô.dü'I
füf:ıul'ünü ihtisar etmeye başladı. 1930'
da Ezher Üniversitesi'ne kaydoldu. Ülke
sinde iyi bir tahsil gördüğü için İslami 
ilimlerde yetişkinliğini gösteren icazetler 
aldı ve Ezher öğrencilerine. özellikle de is
lami ilimlerde doktora yapan öğrencilere 
ders verdi. Mısırlı alimierin takdirini ka
zandı; gazetelerde makaleler ve fetvalar 
yayımladı. Başta babası ve ağabeyi Ebü'l
Feyz İbnü's-Sıddlk olmak üzere Libya Kralı 
İdrls es-Senusl. Yusuf b. İsmail en-Neb
hanl. Muhammed Bahlt, Muhammed Ha
seneyn Mahluf el-Adevl. Zahid Kevserl. 
Muhammed Abdülhay el -Kettani gibi 
alimlerden faydalandı. Muhammed Ha
mid el-Hamevl, Abdülfettah Ebu Gudde, 
Muhammed Yasin el-Fadanl, Muhammed 
Avame gibi alimler de onun talebeleri ara
sında yer aldı. Hasan el-Benna ve baba
sıyla yakından görüştüğü gibi İslami ce
miyetlerde dersler ve konferanslar verdi. 
1959-1969 yılları arasında Mısır hüküme
ti tarafından takibe alınarak defalarca 
hapsedilen Ebü'l-Fazl 19 Şaban 1413'te 
(11 Şubat 1993) Tanca'da vefat etti. Aile
sine ait zaviyede babasının yakınına def
nedildi. 

' Eserleri_ 1. Talpicü ef:ıadişi'l-Lüma' 
ti uşuli'I-fı]fh . Ebu İshak eş-Şirazl'nin 



eserindeki 118 rivayetin ele alındığı çalış
mada rivayetlerin kaynakları zikredilmiş 
ve Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi. Zehe
bi, Abdullah b. Yusuf ez-Zeylai. Zeynüd
din el-lrakl, İbn Hacer el-Askalani gibi 
alimierin bu hadisler hakkındaki görüş
leri belirtilmiştir. Yusuf Abdurrahman el
Mar'aşli eseri el-Lüma' ile birlikte yayım
lamıştır (Beyrut ı 405/ı 985. ı 40611986). z. 
el-İbtihdc bi-tal].Iici ef:ıddişi'l-Minhdc . 
Kadi Beyzavi'nin Minhacü '1-vüşul fi ma'
rifeti 'ilmi'l-uşUJ'ünde kısaca verdiği 118 
rivayetin senedieriyle ve tam metinleriy
le birlikte zikredilip açıklandığı eseri Se
mir Taha el-MeczOb Minhacü '1-vüşul ile 
birlikte neşretmiştir ( Beyrut ı 405/ ı 985). 
3. İJsiimetü '1-burhô.n 'ala nüzuli 'isa fi 
al]iri'z-zaman. Eserde yirmi sekiz saha
binin Hz.Peygamber'den rivayet ettiği 
altmış bir hadise yer verilmiş, bu konuda 
farklı düşünenierin görüşleri çürütülme
ye çalışılmıştır ( Beyrut ı 4 ı 0/ ı 990. 3. bs.). 
Müellifin 'Akidetü ehli'l-İslô.m fi n üz u
li 'isô. 'aleyhi's-selô.m adıyla basılan eseri 
(Kahire. ts.) muhtemelen aynı kitaptır. 4 . 

Fetf:ıu'l-mu'in bi-nakdi Kitô.bi'l-Erba'in 
(Medine, ts.). Hace Abdullah-ı Herevi'nin 
Allah Teala'nın isim, fiil ve sıfatlarıyla il
gili kırk hadisi bir araya getirdiği Kitô.
bü '1-Erba'in fi delô.'ili't-tevf:ıid'ine red
diye olarak yazılmış olup HereVi'nin kita
bını neşreden Ali b. Muhammed b. N asır 
el-Fukayhi de el-Fetf:ıu'l-mübin 'alô. nak
di 'Abdillah b. Muf:ıammed eş-Şıddik 
el-Gumô.ri li-Kitô.bi'l-Erba'in adlı çalış
masıyla İbnü's-Sıddik'in görüşlerini ten
kit etmiştir. S. el-Kenzü'ş-şemin ii ef:ıô.
dişi'n-nebiyyi'l-emin (Beyrut ı 40311983. 
2. bs.) Müellif bu çalışmasını el-Fetf:ıu'l
mübin bi-şerJ:ıi'l-Kenzi'ş-şemin adıyla 
şerhetmiştir. 6. Nihayetü'l-ô.mô.l fi şıJ:ı
J:ıati ve şerf:ıi f:ıadişi 'art.i'l-a'mô.l . Re
sOl-i Ekrem'in hayatı gibi ölümünün de 
ümmeti için hayırlı olacağını. öldükten 
sonra ümmetinin iyi ve kötü arnellerinin 
kendisine gösterileceğini belirten ve Şi
rOye b. Şehredar ed-Deylemi'nin Firdev
sü '1-al]bô.r'ında yer alan bir hadis üzerin
de yapılan çalışmadan ibarettir (Kahire 
ı 368) Nasırüddin el-Elbani'nin buna Ga
ye tü '1-amal fi beyani t.a'fi J:ıadişi 'ar
t.i'l-a'mô.l ve'r-red 'ale'l-Gumari fi taş
J:ıif:ıihi bi-şaJ:ıiJ:ıi'l-makdl adıyla reddiye 
yazdığı belirtilmektedir (Ali Hasan Ali Ab
dülhamid ei-Halebi el-Eseri. s. 78). 7. er
Resô.'ilü'l-Gumô.riyye. Müellifin İrşô.
dü'l-cahili'l-gavi ilô. vücubi i'tikadi en
ne Adem ne bi, Cüz' fihi red 'ale'l-Elbd
ni ve Mürşidü '1-J:ıfı'ir li-beyô.ni vat.'i J:ıa-

dişi Cô.bir adlı çalışmalarını ihtiva eden 
eser Kemal Yusuf el-HOt tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut ı4ı ı;ı 99 ı). 8. Kur
retü '1- 'ayn bi-edilleti irsali'n-nebi ile'ş
şekaleyn (Devha. ts.) 9. İ'lô.mü'n-ne
bil bi-cevazi't-takbil. Bir soru üzerine 
kaleme alınan risalede Hz. Peygamber'in 
hayatından örnekler verilerek e). yüz. alın, 
baş öpmenin bid'at olmadığı anlatılmış
tır (Beyrut ı405/ı985. 2. bs) 10. İrga
m ü '1-mübtedi'i'l-gabi bi-cevô.zi't-te
vessül bi'n-nebi. Nasırüddin el-Elbani'
nin tevessül konusundaki görüşlerine red
diye olarak kaleme alınan ve Mağrib'de 
neşredilen risaleyi Hasan b. Ali es-Sek
kaf, Abdülaziz b. Muhammed b. Sıddik 
el-Gumari'nin yine Elbani'ye reddiye ola
rakyazdığı Beyô.nü nekşi'n-nô.kiş li'l
müte'addi bi-tat.'ifi'l-Jjô.riş adlı çalış
masıyla birlikte yayımiarnıştır (Amma n 
ı 4ı 2/ı 992). Ali Hasan Ali Abdülhamid el
Halebi el-Eseri de Elbani'yi savunmak 
üzere Keşfü'l-mütevô.ri min telbisô.ti'l
Gumô.ri ve reddü 'udvanihi 'alô. Ehli's
sünne'yi kaleme almıştır (Demmam ı4ıO/ 
ı 990). 11. Fet.ô.'ilü'l-Kur'an (Beyrut ı 406/ 
ı 986 ). 1 Z. Bide'u 't-tefô.sir. Zemahşeri'nin 
el-Keşşô.f'ı. M. Ferid Vecdi'nin el-Muş
J:ıafü'l-müfesser'i. Muhammed Abdülla
tif el-Hatib'in Evzaf:ıu't-tefô.sir'i ve EbO 
Zeyd ed-DemenhQri'nin Tefsir'i gibi eser
lerde görülen hatalara dair bir çalışmadır 
(Kahire ı385/ı965).13. el-İJ:ısô.nfita'ak
kubi'l-İtktin li's-Süyuti (Kah i re, ts . [Da
rü'l-ensar[). 14.ljavô.tır diniyye. Muhte
lif dini meseleleri n incelendiği üç ciltlik 
bir eser olup I. cildi yayımlanmıştır (Ka- . 
hi re ı 388; Ebü'l-Fazl ibnü's-Sıddlk'ın di
ğer eserleri için bk. Tai]rlcü e/:ı[ıdlşi'l-Lü
ma', neşredenin girişi, s. 3 ı -34; el-İbtihac, 
neşredenin girişi, s. ı 5- ı 8) 

İbnü's-Sıddik ayrıca birçok kitabı tas
hih edip notlar ekleyerek yayımlamıştır. 
Ebü'ş-Şeyh'in Al]laku'n-nebi'si (Kahire 
ı 378/ı 958, Ebü 'l-Feyz ibnü 's-Sıddlk ile bir
likte) , Bedreddin eş-Şibli'nin Akô.mü'l
mercô.n fi garô.'ibi'l-al]bô.r ve af:ıkô.
mi'l-cô.n'ı (Kahire ı376), İbn Receb el 
Hanbeli'nin el-İsti]]rô.c li-af:ıkô.mi'l-l]a
rac'ı (Kahire 1352; Beyrut ı982, ı405/ 

ı 985; Beyrut ı 399, E bO YOsuf ve Yahya b. 
Ade m· i n Kitabü 'l-fjarac adlı eserleriyle 
birlikte). İbnü'l-Murtaza'nın Zeydi fıkhı
na dair el-Baf:ırü'z-zel]]]ô.r'ı (1-V, Kahire 
ı 366- ı 368/ ı 94 7- ı 949, Abdullah b. Abdül
kerim el-Cirafl ve Abdülhafiz Sa 'd Atıyye 
ile birlikte). Hattabi'nin Beyô.nü i'cô.zi'l
Kur'ô.n'ı (Kahire ı 372/1953), Şemseddin 
es-Sehavi'nin el-Makasıdü '1-J:ıasen~ 'si 
(Kah i re ı 375/ ı 956; Beyrut ı 399), Süyuti'-
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nin el-Jjabô.'ik fi a]]bô.ri'l-melô.'ik'i (Ka
hi re, ts .) ve Müsnedü Ebi Bekri 'ş-Şıd

dik'ı (Mekke ı402), Ebü'l-Hasan İbn Ar
rak'ın Tenzihü'ş-şeri'a'sı (1-11, Kahire 
ı375, ı383; 1-ıı. Beyrut ı40l.Abdülvehhab 
Abdüllatlf ile birlikte). el-Emirü'l-kebir es
Sünbavi'nin Maliki fıkhına dair el - İklil 
şerf:ıu Mul]taşari ljalil'i (Kahire, ts.), 
İbn E bO Zeyd el-Kayrevani'nin Maliki fık
hına dair er-Risô.Je'si üzerine Ebü'l-Feyz 
İbnü 's-Sıddik' ın kaleme aldığı Mesô.li
kü'd-delô.le 'ald metn (mesa'il)i'r-Risô.
le'si (Kahire ı 39 ı) onun bu çalışmaların
dan bazılarıdır (diğerleri için b k. Tai]rlcü 
ef:ıadlsi'l-Lüma', neşredenin girişi, s. 35-
36; el-İbtihac, neşredenin girişi, s. ı8). 
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Ebü'l-Feyz Ahmed b. Muhammed 
b. es-Sıdd!k el-Gumari 

(1 90~- ı 960) 

Hadis alimi ve fakih. 
_j 

27 Ramazan 1320'de (27 Aralık 1902) 
Gumare kabilesi yakınlarında meskOn olan 
Beni Said kabilesinde bir yakınının evinde 
doğdu ve Gumari n is besiyle tan ındı. Baba 
ve anne tarafından Hz. Hasan'ın ve onun 
torunlarından olup Mağrib'de idrisi süla
lesini kuran ı. İdris'in soyundan geldiği 
için Haseni. İdrisi. M ağri bi ve Ta nci nisbe
leriyle de anılır. Babası sufi bir muhaddis 
olup annesi sOfi müfessir İbn Acibe'nin 
torunudur. Babası tarafından Tanca'ya 
götürülen İbnü's-Sıddik, Kur'an'ı ezberle
dikten sonra Sidi el-Arabi b. Ahmed BO
derre'den sarf, nahiv, Maliki fıkhı, akaid; 
babasından nahiv, fıkıh ve hadis okudu. 
Yirmi yaşlarında iken hadise daha çok ilgi 
duymaya başladı ve o sırada babasının. 
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