
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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üıviyede kalan müridierini Kur'an'ı ezber
lemeye teşvik etmesi üzerine Riyazü't
tenzih ii faz1i 'l-Kur'an ve ]Jamilih adlı 
eserini kaleme aldı. 1 921' de Kahire'ye gi
derek Ezher Üniversitesi hocalarından İb
rahim es-Sekka'dan nahiv, mantık, akaid. 
fıkıh ve hadisle ilgili bazı eserleri, ayrıca 
Muhammed b. Salim eş-Şerkavl. Muham
med es-SemalOtY. Ahmed b. Nasr el-Ade
vi. Abdülmaksud Abdülhali~. Muhammed 
Bahlt gibi alimlerden çeşitli ilimiere dair 
temel kaynakları okudu. Olağan üstü ba
şarılarıyla temayüz ederek hocalarının il
gisini çekti. Ezher Üniversitesi'ni bitirdik
ten sonra Fet]Ju '1-vehhab bi-tal_ırici e]Ja
dişi'ş-Şihab adlı eserini kaleme aldı. Ka
hire'ye gelen babasıyla birlikte Mağrib'e 
döndü. Kendini tamamen hadise veren 
İbnü's-Sıddlk bu konuda eserler yazdı. ay
rıca öğrenci yetiştirdi. Kardeşlerinin tah
sili için 1930'da tekrar Kahire'ye gitti ve 
muhtelif camilerde ders verdi. Mağrib'de 
çok sayıda müridi ve geniş nüfuzu bulu
nan babasının (Abdüsselam b. Abdülkadir 
ibn Sude, Delllü '1-mü'erril]i'I-Magribi'l-a~
şa, ı. 205. 238) vefatı üzerine 193S'te ül
kesine döndü. onun halifesi olarakzaviye
sinin başına geçti. Burada Kütüb-i Sitte 
ile bazı hadis ve usul-i hadis kitaplarını 
okuttu. Ayrıca uzun bir aradan sonra Tan
ca'daki el-Camiu'l-keblr'de ve Mısır'da 
Seyyidina Hüseyin Camii'nde verdiği ders
lerle hadis imla geleneğini yeniden can
landırdı. 

İbnü's-Sıddlk, Fas'ın Avrupalı devletle
rin sömürgesi haline gelmesini önlemek 
amacıyla mücadele etti: İspanyollar'ın 
Mağrib'den çıkarılması için 1936 ve 1949 
yıllarında halkı ayaklandırdığından üç bu
çuk yıl hapse mahkum edildi. Fransızlar·ın · 
Darülbeyza'daki çıkar kavgasına karşı di
rendi. Hapisten çıktıktan sonra yabancı 
güçler onu rahat bırakınayınca 1957'de 
ülkesini terkederek Kahire'ye gitmek zo
runda kaldı. Burada ilmi çalışmalarını 
sürdürdü: ayrıca Hicaz. Dımaşk. Halep ve 
Sudan'a gitti. buralarda büyük itibar gör
dü. 1 Cemaziyelahir 1380'de (20 Kasım 
1960) Kahire'de vefat etti. 

Mütevazi. cömert ve cesur bir insan 
olan İbnü's-Sıddlk'ın Fas kralından çekin
meden ülkesindeki yabancılara karşı ver
diği mücadeleden Batı basıı:ında övgüy
le söz edilmiştir. Mensup olduğu Maliki 
mezhebinde genellikle delile başvurulma
dığını görünce delile önem veren Şafiller'i 
takdir ederek Şafii mezhebine geçmiş. ic
tihad derecesine ulaştıktan sonra sünne
te göre yaşamaya başlamış. bu sebeple 
taklid taraftarlarının h ücumuna uğramış-
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tır. Ülkesinde ekonomik bakımdan güçlü 
olan yabancıların etkisi altında kalınma
ması için uğraşmış . muhtemelen bu se
beple çocukların modern okullarda oku
tulmamasını. gazete okunmamasını ve 
resmi görev kabul edilmemesini teşvik 
etmiştir. Sufimeşrep olan İbnü's-Sıddlk 
Şazell tarikatına mensuptu. 

Eserleri. 1. e1-Hidaye ii tal_ırici e]Ja
dişi'1-Bidaye (Hidayetü'r-rüşd bi-tal]rfci 
eb.Eıdfşi Bidayeti İbn Rüşd). Bidayetü'1-
müctehid'deki 1 799 merfQ hadisin tah
rk edildiği kitapta her hadisin Kütüb-i 
Sitte'de ve diğer kaynaklarda bulunan ri
vayet tarikleri kaydedilmiş. farklı lafızlar 
gösterilmiştir. Eser, Yusuf Abdurrahman 
el-Mar' aşil. Adnan Ali Şelak ve başkaları 
tarafından Bidayetü'1-müctehid'le bir
likte neşredilmiştir (I-VIII, Beyrut 1407/ 
1 987) . 2. Fet]Ju '1-vehhab bi-tal_ırici 
e]Jddişi'ş-Şihdb . Kudal'nin Şihdbü'1-
al_ıbar'ındaki hadislerin 893 ana başlık 
halinde tahrlc edildiği çalışmada hadisie
i'in kaynakları gösterilmiş ve senedier
deki zayıf raviler tenkit edilmiştir. Harndi 
Abdülmedd es-Selefi eseri tahkik ederek 
yayımiarnıştır (l-ll, Beyrut 1408/ 1 988). Mü
ellif. Şihabü '1-al_ıbar'ın hadisleri üzerin
de ayrıca üç cilt hacminde Veşyü'l-ihab 
bi'l-müstal_ırec 'ala Müsnedi'ş-Şihab, 
bir cilt hacminde Münyetü't-tullab bi
tal_ırici e]Jadişi'ş-Şihab ve iki cilt hac
minde el-İshab fi'l-istil_ırac 'ala Müs
nedi'ş-Şihdb ({f tal]rfci efJadişi'ş-Şihab) 
adlı çalışmaları yapmıştır. 3. e1-Mugir 
'ale'l-e]Jadişi'l-mevzu'a ti'l-Cami'i'ş-şa

gir. Müellifin, Süyutl'nin kitabında mevzu 
olduğunu söylediği 453 rivayeti bir araya 
getirdiği eseridir (Beyrut ı 402/ 1 982) 4. 

Miftd]Ju't-tertib li-eJ::ıddişi Taril].i'l-Ija
tib. Hatlb el-Bağdadl'nin Taril_ıu Bag
dad'ındaki hadislerin düzenlendiği bir ça
lışmadır (Kah i re 1 355) 5. el-Mine]Ju'l
matlt1be fi'sti]J.babi ret'i'l-yedeyn fi'd
du'a' ba'de'ş-şalavati'1-mektt1be . Fas'
ta taş baskısı olarak neşredildiği belirti
len eseri (Mu.f\1, ııı. 135) Abdülfettah Ebu 
Gudde Şelaşü resa'il ti'sti]J.bi'ıbi'd-du'a' 
ve ref'i'l-yedeyn fihiba'de'ş-şalavati'l

mektabe içinde yayımiarnıştır (Halep 
ı 4 ı 7/1997, s. 49- ı 20) . 6. Der'ü'z-za't'an 
]Jadişi "men 'aşil}a te'atfe ".Aşık olduk
tan sonra iffetli davranıp aşkını gizli tu
tan kimsenin cennete gireceğine dair Hz. 
Peygamber' e nisbet edilen rivayeti uyçlur
ma kabul eden İbn Kayyim el-Cevziyye'nin 
bu görüşünü çürütmek için kaleme alın
mıştır (nşr. Ahmed el-Gavc. Kahire 1416/ 
ı 996). 7. lfuşulü't-tefric bi-uşuli'l-'azvi 
ve't-tal_ıric. Hadis tahrlci çalışmasının ne 

zaman başladığını belirten, tahrlcin şart
larını ve usulünü anlatan eserin devamın
da müellifin Ret'u'l-menar li-turul}i ]J.a
dişi "men sü'ile 'an 'ilmin fe-keteme
hu ü1cime yevme'1-l}ıyame bi-licamin 
min nar"; el-Müshim ii beyani ]J.ali 
J:ıadişi "talebü'l-'ilmi farizatün 'ala 
külli müs1im "; e1-İsti'a~e ve'l-J:ıasbele 
mimmen şa]J.]Ja]J.a J:ıadişe '1-besme1e 
"küllü emrin ~i bdlin la yübde'ü fihi 
bi-bismillahirra]J.manirrahim te-hüve 
al}ta'" adlı risaleleri yer almaktadır (Ri
yad 1414/ 1994;son risalemüstaki l olarak 
da yayımlanmıştır! Dımaşk 14051). 8. Mu
tabal}atü '1-il_ıtira'ati'1-'aşriyye limô. al_ı
bere bihi seyyidü'1-beriyye. Hz. Pey
gamber'in uçak, otomobil. telefon. tel
graf. radyo, atom ve hidrojen bombası, 
petrol. elektrik, suni yağmurlama gibi ba
zı icatları. ayrıca XX. yüzyılda ortaya çıkan 
bazı hastalıkları ve diğer gelişmeleri çe
şitli hadislerinde haber verdiğini delille
riyle göstermek amacıyla yazılmış olup 
Kahire'de (ı 387) basılmış, ayrıca Mul_ı
taşaru Mutabal}ati'J-il_ıtira'ati '1- 'aşriyye 
lima al_ıbere bihi seyyidü'l-beriyye . adıy

la yayımlanmıştır ( Dımaşk- Beyrut 1409/ 
ı 989) . 9. Teşniiü'l-a~an bicedilleti istiJ:ı
bi'ıbi's-siyade 'inde ismihi 'a1eyhi'ş-şa-
1atü ve's -se1am ti'ş-şalat ve'l- il}ame 
ve'l-e~an (Kah i re 1 972).10. Beydnü tel
bisi'1-müfteri Mu]Jammed Zahid e1-
Kevşeri (Reddü '1-Keuşerf 'ale'I-Keuşeri) 
(nşr. Ali b. Hasan b. Ali b. Abdülham!del
Halebl el-Eser!, Ri ya d 141 3) . 11 . 'Ali b. Ebi 
Tali b imamü '1- 'arifin (ei-Burhanü '1-celf 
ff ta/J~l~i intisabi'ş-şü{lyye ila 'A if) . İbn 
Teymiyye ve İbn Haldun'un. tarikatların 
Hz .. Ali ile bir ilgisi bulunmadığı ve Hasan-ı 
Basri'nin Hz. Ali'den hadis duymadığı şek
lindeki görüşlerinin çürütülmeye çalışıl
dığı, Hz. Ali'nin tasawufla yakın ilgisi. su
filerin kesintisiz şekilde Hz. Ali'ye bağlan
dığı gibi konuların yer aldığı eseri Ahmed 
Muhammed Mürsl neşretmiştir (Kahire 
I 389/ 1 969). 12. Fet]J.u'l-meliki'l-'ali bi
şı]J.]J.ati J:ıadişi "bdbü medineti'1-'ilm 
'Ali". Müstakil olarak (Kahire 1354) ve 'Ali 
b. Ebi Talib imamü'l-'arifin ile birlikte 
(Kahire 1389/1969) basılmıştır. 13. e1-İs
tinfar 1i-gazvi't-teşebbühi bi'l-küffar. 
Gayri müslimlere benzemeyip onlara mu
halefet edilmesi gerektiğine dair ayet ve 
hadisleri ihtiva eden eser, Abdullah et
Telldl tarafından hadislerin senedieri ve 
mükerrer rivayetleri çıkarılarak. ayrıca 
konuyla ilgili diğer bazı rivayetler ilave 
edilerek yayımlanmıştır ( Dımaşk ı 384 , 
ı 409) 14. İbrazü'l-vehmi'l-meknun min 
kelami İbn Ija1dun. Mul}addime adlı 



eserinde Mehdi hakkındaki rivayetlerin 
zayıf olduğunu ileri süren İbn Haldün'un 
ve onun gibi düşünen Muhammed Habi
bullah eş-Şinkiti'nin eleştirildiği bir risa
ledir ( Dımaşk ı 34 7) 15. İzaletü'l-]]atar 
'ammen cema'a beyne şaldteyn fi'l-J:ıa
:lar (Kahire ı 369/ 1 950) . 16. İgtinamü'l
ecr min J:ıadişi'l-isfar bi'l-fecr ( Dımaş k 

1403). 17. Tebyinü'l-belehmimmen en
kere vücilde J:ıadişi "v e men lega feld 
cum'ate leh " ( Dımaş k 1403). 18. et-Ta
şavvur ve't-taşdi]f bi-a]]bdri'ş-şeyJj Si
di MuJ:ıammed İbni'ş-Şıddi]f. Babasının 
biyografisiyle onun belli başlı müntesip
lerine dair Sübf:ıatü'l-'a]fi]f ii tercemeti 
(al]bari)'ş-şey]] İbni'ş-Şıddi]f adlı çalış
masının muhtasarıdır (Kah i re ı 366/ 1 947) . 

19. Mesalikü'd-delale 'ald m esa'ili met
ni'r-Risale. Müellif. İbn EbG Zeyd el-Kay
revani'nin er-Risale 'si üzerine önce Ta]J
ricü'd-dela'illima ii Risaleti'l-Kayre
vani mine'l-füril' ve'l-mesa'il adıyla ol
dukça hacimli bir şerh yazmaya başlamış . 

ni kah bahsine gelince eseri daha kısa tu
tarakMesalikü'd-delale 'yi kaleme al
mıştır (nşr. Abdullah b. Muhammed es
Sıddlk , Kahire ı 391) 20. el-Müdavi li
'ileli'l-Münavi. Muhammed AbdürraGf 
el-Münavi'nin, SüyGti'nin el-Cami'u'ş-şa
gir'ine yazdığı şerhin haşiyesi olup eser
de Münavi'nin hadisleri değerlendirirken 
yaptığı hatalar gösterilmiştir. Ahmed Mu
hammed Mürsi eserin dört büyük cilt 
hacminde olduğunu söylemektedir ('Ali 
b. Ebi Talib: imamü 'l-'arifin, neş rede nin 
girişi, s. 1 7) . 21. el-Mü'~in bi-a]]bdri'ş
Şey]] AJ:ımed b. 'Abdilmü'min. Şazeliy
ye tarikatının Derkaviyye kolunun kurucu
su Ebu Hami d Mevla Ahmed el-Arabi ed
Derkavi'nin talebesi ve bu tarikatın Gu
mariyye kolunun kurucusu olan. müelli
fin ikinci dedesi Ahmed b. Abdülmü'min 
el-Gumari'nin (ö. 1262/ 1846) biyografisi
dir. Eserde Derkaviyye tarikatının silsile
sinde yer alan şahıstarla bu tarikatın bel
li başlı müntesipleri de anlatılmıştır. 22. 
Mecma'u fu:lald'i'l-beşer min ehli'l
]farni'ş-şaliş 'aşer. X il ı. (XI X. ) yüzyılın 

Mağrib 'de ve diğer İslam ülkelerindeki ta
nınmış şahsiyetlerinin alfabetik olarak ele 
alındığı eserin iki ciltten meydana geldiği 
belirtilmektedir. 23. Mu'cemü'ş-şüyil]] . 

Müellif. hocalarına dair olan bu eseri el
Mu'cemü'l-veciz li'l-müsteciz adıyla ih
tisar ederek 1 00 hocasının biyografisi
ni bir araya getirmiştir ( kaynaklarda son 
dört eserin yayımlandığ ı bildirilmekte be
raber bas kı yeri ve tarihleri belirtilmemiş

tir; müellifin diğer eserleri için b k. el-Hida
ye, neşredenin giriş i , 1, 57-62). 
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İBNÜ's-sio 

(bk. BATALYEVSİ) . 

İBNÜ's-SİKA es-SAYRAFi 
( ..J~I~I ..:,ı l) 

Hüseyn b. Mübarek b. es-Sika 
Yusuf es-Sayraff el-Mevsıll 

(ö. 742/1341) 

Hadis alimi, kütüphaneci. 

_j 

ı 

_j 

670 ( 1272) yı lından sonra Musul'da 
doğdu. Sarraf olan dedesine nisbette Say
raft diye meşhur oldu. Reşidüddin İbn 
Ebü'l-Kasım ve İmadüddin İbnü't-Tabbal 
gibi alimlerden faydalandığına göre tah
silini Bağdat'taki Müstansıriyye Medre
sesi'nde yapmış olmalıdır (Zehebl, 1, ı 77 ; 

ll, 204; Fas!, ı. 142 , 469) . Öğrenimini ta
mamladıktan sonra Dımaşk'taki Sümey
satiyye Hankahı Kütüphanesi'ne müdür 
oldu ve hayatının sonuna kadar bu göre
vini sürdürdü. Zehebi'nin dindar. zahid ve 
hayır sever bir kiş i olarak tanıttığı İ bnü 's
Sika adı geçen hankahta sGfiler arasında 
yaşamış, güzel yazısıyla çok sayıda kitap 
istinsah etmiş; hadis. fıkıh , İslam ahlakı 
ve tasawuf konularında eserler yazmış
tır. İbnü's-Sika Cemaziyelahir 742'de (Ka
sım 1341) Dımaşk'ta vefat etti ve SGfiye 
Kabristanı'nda toprağa verildi. 

Eserleri. 1. Ijuldşatü'l-men}fiil min 
eJ:ıadişi'r-Resill. Müellif bu çalışmasın

da, İbnü 'I-Esir'in Cdmi'u 'J-uşilJ'ündeki 

mukaddime ve levahik bölümleriyle mü
kerrerleri çıkararak, hadisleri Rez'In b. 
Muaviye el-Abderl'nin Tecridü'ş-şıJ:ıdJ:ıi's

sitte'siyle karşılaştırıp Tirmizi'nin hadis
ler hakkındaki "sahih, hasen" gibi değer
lendirmelerini ilave etmek suretiyle ese-

iBNÜ's-SiKA es-SAYRAFT 

r in astma göre bir düzenleme yapmış, ha
dislerin kaynaklarına rumuzlarla işaret 
etmiş ve sayfa kenarında garib kelimele
ri açıklamıştır. İki ciltten meydana gelen 
eserin ı. cildi Dımaşk'ta 20 Zilkade 720'
de (22 Aralık 1320), ll. cildi 8 Şaban 721 '
de (2 Eylül1321) tamamlanmış olup mü
ellif hattıyla yazılmış nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Şe

hid Ali Paşa, nr. 405, 406) 2. Matlabü 'l
vüşill ila ittiba'i sünneti'r~Resill. Neve
vi'nin Riyazü'ş-şaliJ:ıin ve el-E~kar'ında

ki hadisiere ŞaJ:ıif:ıayn 'den seçilen hadis
lerin de eklenmesiyle beş ana bölüm ha
linde düzenlenen eserde farz ve nafile 
ibadetler, insanı manen yücelten fazilet
ler. helak edici günahlar, mubah adetler 
ve kıyamet günü meydana gelecek olay
lar ele alınmıştır. Eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunan 1. cildi (Şehid Ali 
Paşa, nr. 574) ilim. iman. namaz. zekat ve 
sadaka. oruç. hac. Kur'an okuma, Zikir ve 
dua konularının yer aldığı birinci bölümü
nü ihtiva etmektedir. Tamamının günü
müze ulaşmadığı anlaşılan kitabın aynı 
cildinden diğer bir nüsha da British Mli
seum'da (Or. , nr. 651 9) bulunmaktadır 
(Brockelmann , GALSupp/. , ll, 203). 3. el
Evamir ve'n-nevahi. Kütüb'-i Sitte'de 
yer alan bu konulara dair hadislerin bir 
araya getirildiği eser iki kısma ayrılmış , 

birinci kısımda 424 başlık altında 934 ha-

lbnü 's-Sika es-savrafi'nin /julil.şatü 'l-men~ül min e/:ıii 

dfşi 'r-Resül adlı eserinden bir sayfa (Suıeymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 405, ı , vr. 1 ' ) 
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