
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü'I-Feyz ibnü 's-Sıddik , el-Hidaye fi tal]ri· 
ci ef:ıadişi 'l-Bidaye (n ş r. Yusuf Abdurrahman 
e i - Mar ' a ş l l- Adn a n Ali Ş e l a k) . Beyrut 1407 / 
1987, neşredenin giri şi, 1, 47 -64; a.mlf., 'Ali b. 
Ebi Talib : imamü 'l-'ari{in(n ş r. Ahmed Muham
med Mürsl). Kahire 1389/1969, neşredenin gi
rişi , s. 13-22; Abdüsselam b. Abdülkadir ibn 
SGde, Delflü mü'erril]i'l-Magribi 'l-a~şa, Darül 
beyza 1960, ı , 199, 205, 228, 238 , 240, 269, 
292, 302, 444, 451 ; a.mlf .• ittıafü'l-mütali' bi
ve{eyati a'lami'l-~arni 'ş-şa liş 'aşer ve'r-rabi' 
(Mevsu'atü a'lami 'l-Magrib içinde. nşr. Muham
med Haccl). Beyrut 1417/1996, VII, 2577; VIII, 
3039; IX, 3357; a.mlf., Sellü'n-nişalli 'n-niçia l 

bi 'l-eşyal]i ve ehli 'l-kemal(a.e. içinde). IX, 3357-
3360; Zirikll, el-A' lam (Fethullah). 1, 253 ; Mv.M, 
lll , 135; Muhammed b. Abdullah Alü Reş!d , im
dadü 'l-{ettaf:ı bi-esanidi ve merviyyati'ş-Şeyl] 

'Abdilfetta f:ı , Riyad 1419/ 1999, s. 262, 275, 
335-338, 427' 527 . !Al 
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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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İBNÜ's-Sİ KA es-SAYRAFf 

d is, ikinci kısımda 44S başlık altında 7S8 
hadis kayqedilmiştir. Konu başlıkları alfa
betik olarak düzenlenen ve hadislerdeki 
bazı garlb kelimelerle ilgili açıklamalara 
yer verilen eser tek nüshasına dayanıla
rakyayımlanmıştır(Mekke 141 7/1997; n ş r. 

Muhammed Hasan Muhammed Hasan is
mail eş-Şa fii , Beyrut 1418/1998) . 4. el-Fe
tdva'n-nebeviyye fi'l-mesa'ili'd-diniy
ye ve'd-dünyeviyye. Fıkıh konularına 

. göre düzenlenen eserin sonu eksik bir 
nüshası Kahire'de bulunmaktadır ( Darü'l
kütübi ' I -Mısriyye, Umumi, nr. 4984 [Fıkıh , 

nr. I 35 1; ayrı ca b k. Fihristü 'l-kütübi'l-'Ara
biyyeti 'l-maf:ıfü?a fi 'l-Kütübl]aneti~l-Jjidi

viyye, VI, 160; Brockelmann, GAL, ll , 208). 

İbnü's-Sika es-Sayrafi ayrıca. Kitabü '1-
Va'd ve'l-va'id adlı bir eser kaleme aldı
ğını ve bu çalışmasında insan bedeninde
ki organları ilgilendiren günah ve sevap
Iara dair hadisleri topladığını söylemek
tedir (el-Evamirve'n-nevahi, s. 296). 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibnü 's-Sika es-Sayrafi, el-Evamir ve 'n-nevahf 

(nşr. Muhammed Hasan Muhammed Hasan is
mail eş-Şafii). Beyrut 1418/1998, s. 296, 492; 
Zehebi. Mu'cemü'ş-şüyCıl:;: el-Mu'cemü'l-kebfr 
( n şr. M. Habib el-Hile). Tiiif 1407,1, 177,216-
217; ll, 204; Fasi, ıeylü't-Takyfd fi ruvati 's-sü
nen ve'l-mesanfd(nşr. Kemal YCısufei-HCıt), Bey
rut 1410/1990, 1, 142, 469; ibn Kadi Şühbe. et
Tari/:; (n ş r. Ad nan Derviş). Dımaşk 1994, 1, 266; 
ibn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, ll, 65; Keş{ü'?
?UnCın , 1, 345; Fihristü'l-kütübi'I-'Arabiyyeti 'l
mat:ıfCı?a fi ' I-Kütübl:;aneti 'l-!jidfviyye, Kahire 
1308, VI, 160; Brockelmann. GAL, ll , 208; 
Suppl., ll, 203 ; Hediyyetü 'l-'ari{fn, ı, 315; iza-
f.ıu 'l-meknCın, ll , 158. r:;j;:I '· 

l!'1'!l CEMiL AKPlNAR 

ı İBNÜ' s-SiKKİT 
-, 

( .;;_.J:...J f ..:,.! f ) 

Ebu Yusuf Ya 'küb b. İshak es-Sikkıt 
(ö. 244/858) 

L 
Arap dili alimi ve edip. 

_j 

186 (802) yılı civarında Bağdat'ta doğ
du. Babasının lakabı olan Sikklt'e ( çoksus
kun) nisbet! e İbnü's-Sikklt diye tan ındı. 
Babası lugat alimi olup dilci Ali b. Hamza 
el-Kisal'nin arkadaşıydı. Bağdat'ta çocuk
lara ders vererek geçimini sağlıyordu. İb
nü's-Sikklt öğrenimine babasının yanın
da başladı; ardından Kutrub. Yahya b. Zi
yad ei-Ferra. Ebu Ubeyde et-Teyml. As
maL Ebu Abdullah İbnü'I-A'rabl. Ahmed 
b. Hatim el-Bahill, Ebu Amr eş-Şeybanl. 
Ali b. Mugire el-Esrem ve Ebü'l-Hasan el
Lihyanl gibi lugat ve dil alimlerinin tale
besi oldu. Fasih dil öğrenmek. garip ve 
nadir lugatlar, emsal ve ah bar deriemek 
için bir süre bedeviler arasında yaşadı. 
Daha sonra Bağdat'ın Kantara semtinde 
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babasıyla birlikte çocuklara ders verme
ye başladı. Abdullah b. Tahir'in çocukla
rıyla Halife Mütevekkii-Alellah 'ın oğulları 

Müeyyed- Billah ve Mu'tez- Billah'ın hoca
lığına kadar yükseldi. Ancak saraya gir
mesi hayatına mal oldu. Bir sohbet sıra
sında Mütevekkii-Aiellah, Şla 'ya müte
mayil olduğu bilinen İbnü's-Sikklt'e Müey
yed ve Mu'tezz'i mi yoksa Hz. Hasan ve 
Hüseyin'i mi daha çok sevdiğini sordu. İb
nü's-Sikklt, Resul-i Ekrem'in torunlarını 
tercih ettiğini. hatta Hz. Ali 'nin kölesi 
Kanber'i bile Müeyyed ve Mu'tez'den da
ha çok sevdiğini söyledi. Bu cevaba çok 
kızan halifenin emri üzerine linç edilerek 
öldürüldü (5 Receb 2441 17 Ekim 858). Ke
maleddin ei-Enbarl, İbnü's-Sikklt ile Mü
tevekkil arasında geçen konuşmaya dair 
farklı bir ri vayeti kaydeder ( Nüzhetü '1-
elibba~. s. ı 40) Bilhassa Küfe nahviyle lu
gat sahalarında otorite olan İbnü"s-Sik
klt, hem çağdaşlarının hem daha sonra
ki alimierin takdirlerini kazanmış . arala
rında Ebu Hanife ed-Dineverl. Ebu Said 
es-Sükkeri ve Mufaddal b. Selerne gibi 
dil alimlerinin bulunduğu öğrenciler ye
tiştirmiştir. 

İbnü's-Sikklt çok sayıda şiir derleyerek 
bunları rivayet etmiş ve açıklamıştır. Onun 
rivayet veya şerhettiği divanların sayısı 
otuzu aşmaktadır. İlk olarak Ebü'n-Necm 
ei-İcll'nin şiirlerini derlemiş. bu çalışma 
onun tanınmasını sağlamıştır ( ibnü'I -Kıf

tl, IV, 60) Derlediği İmruülkays . Nabiga 
ei-Ca'dl, Hutay'e, Lebld b. Rebia. Cerir b. 
Atıyye ve Kümeyt ei-Esedl gibi şairlerin 
divanlarından sadece Müzerrid b. Dırar 
ei-Gatafani'nin divanı günümüze ulaşmış
tır (n şr. ibrahim At ıyye , Bağdad ı 962). Ay
rıca Urve b. Verd. Nabiga ez-Zübyani, Kays 
b. Hatlm. Ebu Nüvas. Tarafe b. Abd. Kat
tat et-Kitabi. Ebu Duad eı-iyadl. Tufeyt et
Ganevi ( şiirleri için b k. F Krenkow, 1 I 9071. 

s. 8 15-877). Ahtal, Meymün b. Kays ei
A'şa. Züheyr b. Ebu Sülma. ömer b. Ebu 
Rebia. Hansa ve Amr b. Kamie'nin divan
Iarıyla el-Mu'alla]fiitü's-seb'i de şerhet
miştir. 

Eserleri. 1./şlal;w'l-mantı/J*. Dil ha
talarını d üzeltmek için yazılan ve üzerin
de çeşitli çalışmalar yapılan eser Ahmed 
Muhammed Şakir ve Abdüsselam Mu-

. hammed Harun tarafından yayımlanmış
tır (Kah i re I 949, 1956, 1970, 1987) 2. el
Ella?. Konulara göre düzenlenmiş bir 
sözlük olup kelimeler mensur ve manzum 
örnekler verilerek açıklanmıştır (n ş r. Lu
vis Şeyh o, Beyrut ı 897). Hatib et-Tebriz! 
eseri Kenzü '1-J:ıufia? fi Kitabi Teh z;i
bi'l-elia? adıyla şerhetmiştir. Bu şerhin 
Lu vis Şeyh o ( Beyrut ı 896-1898) ve Salih b. 

Ali (Kah i re 132 5/ 1907) tarafından yapılmış 

iki neşri vardır. Şerhte geçen örnek beyit
leri Yusuf b. Hasan es-Sirafi'nin açıkladığı 
kaydedilmektedir (ibnHayr, s. 343, 474). 

3. el-EZdad (nşr. August Haffner. Şelaşe
tü kütüb fi'l-etdad içerisinde. Beyrut 1912. 

s. I 63-220) 4. el-Kalbü ve 'l-ibdal. Bün
yelerinde harf dönüşümleri bulunan veya 
farklı harflerin birbiri yerine kullanılabil
diği Arapça kelimelere dair bir sözlüktür. 
August Haffner eseri önce 1903'te Bey
rut'ta. daha sonra Texte zur Arabischen 
Lexikographie adlı eserinin içinde (Le
ipzig 1905 , s. 3-65) yayımlamıştır. Bu ça
lışmanın el-Kenzü'l-lugavi fi 'l-lisani 'l
'Arabi ismiyle tıpkıbasımı yapılmış (Ka
hire, ts.). Kitfıbü 'l-İbdal adıyla Hüseyin 
Muhammed Muhammed Şeref tarafın
dan da neşredilmiştir (Kahire 1978) s. 
lfurutü'l-memdud ve'l-ma]fşur (el-Mak
şür ve'l-memdüd) . Müellifin baş tarafın
da maksur ve memdQd isimlerle, mu nsa
rif ve gayri munsarif kelimelere dair bilgi 
verdiği eseri Hasan Şazeli FerhQd (Mecel
letü Külliyeti 'l-adab ıca miatü Me! ik su
Gdi. Riyad 1983,X, 3-70 ; Riyad 1405/ 1985) 

ve Muhammed Muhammed Said (Ka hire 
ı 985) yayımlamıştır. 6. el-If urlıtü 'll eti 
yütekellem biha ii gayri mevçlı'iha. 
Müstear kelimeler le şiirdevezin gereği 
asıl yapısı değiştirilmiş olarak kullanılan 
bazı müfretler. tağlib yoluyla kullanılan 
tesniyeler. tekil ve ikil yerine kullanılan 
bazı cemi kelimeleri ele alan bu risale, bü
yük ihtimalle müellifin günümüze ulaş
mamış el-Müşenna ve'l-mübenna ve'l
mükenna adlı eserinin bir bölümüdür. 
Ramazan Abdüttewab tarafından önce 
bir dergide (b k bi bl.). daha sonra Şela
şetü kütüb içerisinde (bk. bibl.) çeşitli 
notlar. müellif ve eserlerine dair uzunca 
bir mukaddimeyle birlikte yayımlanmış
tır. Naşir. bazı kaynaklarda İbnü's-Sikklt'e 
nisbet edilen Mecazü ma ca'e fi'ş-şi'r 
ve J:ıurrife 'an cihetihiadlı kitabın da bu 
eser olduğu görüşündedir. 7. el-BaJ:ış. 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de ve el-Mekte
betü't-Teymüriyye'de yazma nüshasının 
olduğu kaydedilmektedir (Sezgin, VIII. 
132). 8. el-Ma]fşur ve'l-memdud. Bir 
konu sözlüğü olduğu ve Medine'de Arif 
Hikmet Kütüphanesi'nde yazmasının bu
lunduğu bildirilmektedir (a.g.e., IX, ı 37) . 

9. Mantı]fu't-tayr (DMBİ, III , 698) 

İbnü's-Sikklt'in derlediği veya şerhetti
ği divanlardan yayımlananlar şunlardır: 
Divanü'l-lfutay'e (Kahire 1958; nş r. Nu'
man Emin Taha, Kahire 1987; n şr. Müfld 
Muhammed Kumeyha. Beyrut 1413/1993); 

Divanü'l-Müzerrid b. l)ırar(nşr. Halll 
ibrahim el-Atıyye, Bağdad ı 962); Divanü 


