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(ö. 1937) 

Kur'an-ı Kerim'in mucize 
oluş yönlerini inceleyen eseri. 
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Müellifin Tari]] u fıdfıbi'l- 'Arab adlı üç 
ciltlik eserinin ll. cildi olup sonradan bazı 
değişikliklerle müstakil kitap haline geti
rilmiştir. Tam adı İ'cfızü'l-f>.ur'fın ve'l
belfıgatü'n-nebeviyye olan eser, uzu~' 
bir girişin ardından Kur'an'ın erişilmez üs
tünlüğü ve Hz. Peygamber'in belagatı ko
nularını ele alan iki bölümden meydana 
gelmektedir. Girişte Kur'an tarihi ve Kur
'an ilimlerine dair genel bilgilere yer ve
rilmiştir. Özellikle kıraat vecihleri, yedi 
harf meselesi, Kur'an'ın Arap diline tesi
ri, edebi yönü ve çeşitli ilimlerle ilişkisi 
gibi konuların işlendiği bu kısmın sonun
da, "Serairü'I-Kur'an" başlığı altında Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa'nın aynı adı taşıyan 
kitabının tanıtımı da yapılmıştır. 

Eserin asıl bölümü Kur'an'ın i'cazı me
selesine ayrılmıştır. Burada i'cazın tarifi 
verilerek insanı aşan ve onu aciz bırakan 
özelliği vurgulanmış. i'cazın Allah'ın irade
siyle ve zaman dilimleri içinde farklı boyut 
ve şekillerde gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Ayrıca bir surenin dahi benzerinin yapıla
mayacağı yönünde Kur'an'da yer alan be
yana karşı Müseylimetülkezzab, Esved el
Ansi, Thleyha b. Huveylid, Secah bint ei
Haris. İbnü'I-Mukaffa', Nadr b. Haris, İb
nü'r-Ravendl. Ebü't-Tayyib ei-Mütenebbl 
ve Ebü'I-Aia ei-Maarrl'nin teşebbüste bu-

. lundukları. ancak bunlardan hiçbirinin ba
şarıya ulaşamadı ğı bildirilmiştir. Öte yan
dan Kur'an'daki i'cazın, onun .üslubunun 
yanı sıra harf ve kelime dizisinde de yer 
aldığı ve Kur~an'daki harflerin okunuşu 
esnasında seslerin lisanl nağmeler şeklin
de çıktığı kaydedilerek bu özelliğin başka 
hiçbir metinde görülmediği vurgulanmış
tır. Birinci bölümün sonunda Kur'an'daki 
belagatın i;caz seviyesinde olduğuna işa
ret edilmiş, bu konuda önceki alimierin 
görüşleri ve eserleri zikredilmiş. çeşitli 
ayetterin belagat yönlerinden örnekler 
verilmiştir. Kitabın "ei-Belagatü'n-nebe
viyye" başlıklı ilave bölümünde Hz. Pey
gamber'in i:ıelagatı ele alınmış. onun sac 
natlı söz söylemeye gayret göstermediği 
belirtilerek ifadeterindeki fesahate dikkat 
çekilmiştir. Önceki alimierin görüşlerine 
de yer veren müellifin VaJ:ıyü '1-]f.alem adlı 
eserinde mevcut, ResGl-i Ekrem'in fesa
hatiyle ilgili geniş açıklamaları bu bölüm ün 
devamı ve tamamlayıcısı mahiyetindedir. 
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ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren pek çok ese
rin kaleme alındığı bir sahada Rafil'nin 
yaptığı bu çalışma, hem önceki ulemanın 
görüşlerini aktarması hem de orijinal sa
yılabilecek yeni hususlara işaret etmesi 
bakımından Kur'an ilimleri ve tefsir usu
lünü ilgilendirdiği gibi, Mu'tezile başta 
olmak üzere çeşitli mezhepterin bu konu
daki görüşlerini irdelemesi yönüyle ketarn . 
ilmiaçısından da önemli bir kitaptır. Eser
de daha çok Hattabi'nin Beyfınü i'cfızi'l
Kur'fın ve Abdülkahir ei-Cürcanl'nin De
lfı'ilü'l-i'cfız adlı kitaplarının etkisi görül
se de zaman zaman Cahiz, Muhammed b. 
Zeyd ei-Vasıtl. Ali b. lsa er-Rummanl. Ba
kıllanl, Fahreddin er-Razi, İbn Ebü'I-İsba' 
ve ibnü'z-Zemelkanl gibi alimlerden de 
faydalanılmıştır. Ancak genellikle ağır ve 
bazan muğlak bir dille kaleme alındığın
dan eserin anlaşılması güçlük arzetmek
tedir. 

İlk defa 1914 yılında Kahire'de yayım
Ianan İ'cfızü'l-Kur'ô.n'ın günümüze ka
dar Kahire ve Beyrut'ta birçok baskısı 
gerçekleştirilmiştir. İlim, edebiyat ve si
yaset çevrelerinde yan kı uyandıran esere 
dönemin meşhur siyasetçiterinden Sa'd 
ZağiCıl bir takriz, Reşld Rıza da bir takdim 
yazmıştır. Bununla birlikte kitap özellikle 
Abbas Mahmud ei-Akkad ve İsmail Maz
har gibi edebiyatçılar tarafından eleştiril
miştir (Mustafa eş-Şek'a, s. 58; Fethi Ab
dülkadir Fer!d, s. 262-267). Fethi Abdül
kadir Ferld Belô.gatü'l-Kur'fın fi ede
bi'r-Rfıfi'i adıyla bir çalışma yapmıştır 
(Kahire 1985). 
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İCBAR 
(..ı ~f'l ) 

Dinin ve hukukun tanıdığı 

bir yetki kullanılarak kişinin 
caiz ya da gerekli olan bir işe 
zorlanması anlamında terim. 

_j 

Sözlükte "bozuk olan bir şeyi ıslah edip 
düzeltin ek; birine zor kullanarak iş yap
tırmak" anlamlarına gelen cebr kökün
den türetilen icbar kelimesi "zorlamak, 
zor kullanarak bir kimseyi bir işe sevket
mek" demektir. icbarın fıkıh literatürün
de yine bu çerçevede bir anlam kazandığı, 
hatta ikrah ile zaman zaman eş anlamlı 
olarak kullanıldığı görülür. Ancak sözlük 
anlamları birbirine yakın olsa da ikrah ile, 
bir kimsenin cebir ve tehdit kullanılarak 
yapmasının dinen veya aklen caiz olmadı
ğı ya da normal şartlarda razı olmayacağı 
bir işi yapmaya zorlanması , icbar ile ise 
bir kişinin meşru bir yetki kullanılarak 
dinen veya akl en caiz ya da gerekli bir işe 
zorlanması kastedilir. Bunun için de çok 
kesin bir ayırım olmamakla birlikte bir 
şahsın dinden çıkmaya, içki içmeye, malı
nı satmaya, karısını boşamaya zorlanma
sı ikrah ; küçük çocuğun namaz kılmaya, 
kızın evlenmeye. hacizli borçlunun malı

nı satmaya zorlanması da icbar terimiyle 
karşılanır. ikrah ile icbar arasındaki fark 
da esasen zor kullanımının hukuka uygun 
olup olmaması noktasında yoğunlaştığın 

dan literatürde zorlamaya konu olan şey 
açısından ikiye ayrılarak terim anlamın
daki ikraha "haksız ikrah" (el-ikrah bi-gay
ri hakkın). icbara da "haklı ikrah" (el-ikrah 
bi-hakkın) da denilir. 

İslam'a Girişte. Allah katındaki yegane 
dinin İslam olduğunu. İslam'dan başka 
bir dine tabi olmanın kabul görmeyece
ğini ifade eden ayetler (Al-i im ran 3/I 9, 
85). İslam'ın cihad. tebliğ, emir bi'l-ma'
rCıf nehiy ani'l-münker gibi ilkeleri, insan
Iarın ancak müslüman olmakla hidayete 
ereceği ve bu yönde çaba sarfetmenin 
dini bir ödev olduğu yönündeki ortak ka
bul, ilk bakışta insanların zor kullanılarak 
müslüman edilmesini haklı ve gerekli 
göstermekteyse de konuya bütün olarak 
yaklaşıldığında böyle olmadığı görülür. 
islam inkarcılığa, şirke ve putperestliğe 
karşı amansız bir mücadele açmış, bu ke
simin hidayete kavuşmasını cihadve teb
liğ siyasetinin temel hedefi seçmiş olmak
la birlikte yeryüzünde bulunan herkesi 
zorla müslüman yapma gibi bir amaç 
gütmemiştir. Kur'an'da Hz. Peygamber'e 



hitaben, "Eğer rabbin dileseydi yeryüzün
dekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O 
halde sen inanmalçın için insanları zorla
yacak mısın?" (Yunus ı 0/99) buyurulur
ken icbar değil ikrah kelimesinin kullanıl
ması dikkat çekici olup böyle bir zorlama
nın teoride ve sonuçta onların yararına 
da olsa dünyevl ahkam yönüyle tasvip 
görmediğini ifade eder. Yine Kur'an'da 
insanları zorlamak yerine onları h ür ira
deleriyle baş başa bırakmanın tercih edil
diği ve imtihan yurdu olan dünyada diğer 
din mensuplarının kendi dinlerinde kal
mak veya İslam'ı tercih etmek arasında 
serbest bırakıldığı bildirilir (Yunus ı 0/99; 

ei-Kehf ı8 /29 ; ei-Kafirun ı09/6) Dinin 
inanç ve uygulama ilkelerinin benimse
nip yaşatılması esasen bir gönül işi olup 
h ür iradeye ve bilinçli tercih e dayandığı 
takdirde değerli ve anlamlı görülür. Bu 
tavır. İslam'ın kendine duyduğu özgüven
den kaynaklandığ ı gibi din ve vicdan hür
riyetine önem vermesiyle de doğrudan 
ilgilidir. Aynı anlayış sebebiyledir ki İslam 
alimleri dinde zorlamanın bulunmadığını 
ifade eden ayete de (ei-Bakara 2/256) ge
nelde bu bağlamda bir anlam yüklemiş
ler. yani ayet din (isl.3m) içinde değil de 
dine girişte bir zorlamanın olmaması ge
rektiği şeklinde anlaşılmıştır. Ayetin de
vamında yer alan ifadeler ve nüzQI sebe
biyle ilgili olarak nakledilen olaylar da bu 
yorumu haklı kılar. Bundan dolayı yarıma
dadaki müşrik Araplar'a yönelik ilk dö
nem uygulamaları ve bazı münferit olay
lar hariç tutulursa gayri müslimlerin zor
la müslüman edilmesi tarihi süreç için
de gerek doktrinde gerekse uygulamada 
rağbet görmemiştir. istisna teşkil eden 
uygulamaları da Kur'an'ın savaşla ilgili 
ayetleriyle temellendirmekten ve dinin 
kalıcı bir çizgisi olarak görmekten ziyade 
yeni bir din in ve siyasi birliğin kuruluş 
şartlarıyla ve o dönemde milletlerarası 
ilişkilerde hakim telakkıler ve uygulama
larla açıklamak gerekir (bk CİHAD). öte 
yandan mürtedin irtidadından vazgeçip 
İslam'a dönmeye zorlanmasının haklı ve 
bu yöndeki beyanının hukuken geçerli sa
yılması mevcut siyasi birliği koruma. zor
lama sonucu müslüman olan kimsenin bu 
beyanının geçerli sayılması ise dini söyle
min teorik tutarlılığını koruma gayeleri
ne yöneliktir. Doktrinde bu konudaki tar
tışmaların ikrah. İslam içi ödevlerin zorla 
ifa edilmesinin ise icbar kelimeleriyle kar
şılanması da İslam hukukçularının genel 
eğilimlerini yansıtması yönüyle anlamlı
dır (bk RİDDE ). 

İbadetlerin İfasında. Dinin iman esas
larından sonraki ikinci önemli halkasını 
ve boyutunu teşkil eden ibadetlerin. hat
ta diğer bütün dini ödevlerin yerine geti
rilmesinde aynı şekilde h ür irade ve bi
linçli davranış esastır. Bunun için de kişi
lere bu yönde zorlamada bulunulması il
ke olarak benimsenmemiş. bir kimsenin 
kural olarak üzerine terettüp eden bir gö
revi zorlama sonucu yapması halinde bu
nun üçüncü şahısların hakları yönüyle ge
çerliliği kabul edilse bile dini ve uhrevl ah
kam açısından geçerliliği tartışmalı kal
mıştır. Bundan dolayı bazı alimler zorla
ma sonucu kılınan namazı kişinin niyeti
ne bakarak sahih saymazken bazıları da 
fiilin yapılmış olmasına ve ihtiyarın bulun
masına bakarak geçerli kabul etmişlerdir 

(ZerkeşT, ı , 3 6ı) Çocukların erken yaşta 
namaza. bedenen güç yetirebildiği dö
nemden itibaren de oruca alıştırılmasının 
ve gerektiğinde zorlanmasının tavsiye 
edilmesi (Buhar!, "Şavm", 47; Ebu Davud. 
"Şalat", 26; ŞevkanT, I, 348-349; IV, 222-

224), bu ibadetleri n dinde çok önemli ol
masından ve İslam'ın beş esası arasında 
yer almasından ziyade dini eğitimin kü
çük yaşta başlatılması gerektiği. ibadet 
bilincinin de ancak erken dönemde kaza
nılan bir alışkanlık üzerine bina edilerek 
kazanılabileceği teziyle ilgilidir. Hadislerde 
namazın önemi vurgulanıp terkedenler 
ağır bir dille ayıplandığı. terkin kötü so
nuçlarına dikkat çekildiği (i b n Mace, "İ~
met". 77; Tirmizi, " İman ", 9; Nesa!, "Şa
lat", 8; Şevkan!, I, 336-348) ve diğer temel 
ibadetler için de benzeri açıklamalar ya
pıldığı halde bu ibadetlerin mükelleflere 
zorla yaptırılması teklifi yer almaz. Dakt
rinde namazı kasten terkeden ve terki 
alen! bir inat haline getiren. ramazan oru
cunu açıkça ihlal eden kimseler hakkında 
bazı maddi yaptırımların öngörülmüş ve 
bunlardan bir kısmının zaman zaman uy
gulamaya da yansımış olması ibadet mü
kellefiyeti ne vurgu. kamu düzenini koru
ma ve toplumda kötülüklerin alenen iş
lenmesini engelleme gibi mülahazalardan 
kaynaklanır. Zekat ödemeye yanaşma
yaniardan zekat borçlarının zorla tahsil 
edilebilmesi ve Hz. Ebu Bekir'in böyle bir 
direniş gösterenlerle savaşı bile göze al~ 
ması . bu ibadetin kul ile Allah arasında 
kalan dini özelliğinden çok zekatın ihtiyaç 
sahiplerinin hakkını ilgilendiren sosyal yö
nü ve onların hakkının da ancak böyle bir 
cebri tahsille korunabileceği, ayrıca o dö
nemde devlet tarafından tahsil edilen ze
kat vergisini ödememe yolundaki direni-
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şin yönetime karşı bir isyan niteliği taşı
ması gerçeğiyle ilgilidir. 

Muarnelatta. Hukukun temel nitelikle
rinden biri de maddi yaptırım ve cebir 
unsurudur. Toplum içinde ferdin diğer 
şahıslara ve topluma karşı konumunu. 
hak ve ödevlerinin bütününü konu edi
nen muamelat hukukunda da dinin veya 
hukukun tanıdığı bir yetkinin kullanımı 
sonucu kişilerin belli bir davranışa veya 
bir akdi yapmaya icbar edilmesi durumu
na sıkça rastlanır. Bu icbar ya koca. veli , 
vakıf mütevellisi gibi kanunun kendisine 
yetki verdiği bir şahıs veya muhtesip, ha
kim, devlet başkanı gibi bir kamu yetkili
sinden gelir. İcbar yetkisi tartışmalarının 
en çokyoğunlaştığı alanlardan biri evliliğe 
icbar konusudur. Ehliyetsiz veya eksik eh
liyetli kimselerin, ayrıca kadınların hakla
rını korumak üzere onlar üzerinde vela
yet kurulmuş olması, velinin bunları ev
lendirmede ne derece yetkili olduğu tar
tışmasını da beraberinde getirir. Baş
kaları adına onların rızaları aranmaksızın 

hukuki işlernde bulunma yetkisini ifade 
eden velayet. İslam aile hukukunda zor
layıcı olan ve olmayan velayet (ve layet-i 
icbar, velayet-i nedb) şeklinde ikiye ayrıla
rak ele alınır. Doktrinde hakların kullanı
mını iyileştirmeye ve denetlerneye matuf 
tedbirler çerçevesinde gündeme gelen 
bazı ahlaki ve hukuki kayıtlar hariç tutu
lursa velayet-i icbar yetkisine sahip olan 
kimseye kural olarak, velayeti altında bu
lunan kimseyi onun rızasını almaksızın 
evlendirme hakkı tanınır. Ancak kimlerin 
böyle bir yetkiye sahip olduğu. kimlerin 
bu tür bir velayetin altına girdiği. özellik
le de buiQğa ermiş kızların velisi tarafın
dan zorla evlendirHip evlendirilemeyece
ği öteden beri fakihler arasında geniş tar
tışmalara konu olmuştur. Hanefiler'e gö

re asa be çerçevesindeki yakın akraba mi
rastaki sıralamaya uygun şekilde icbar ve
layetine sahip olup asabenin bulunma
ması durumunda imameyn'e göre bu 
velayet hakime, Ebu Hanife'ye göre asa
be dışındaki yakın akrabadan oluşan ze
vi'l-erhfım grubuna geçer. Bu yetkiyi Ma
lik!. Hanbeli ve imamiyye mezhepleri ba
ba ve özel yetkili vas! ile. Şiifiller baba ve 
dede ile sınırlı tutmaktan yanadır. Çoğun
luk, evlenmemiş yetişkin kızın velisi tara
fından razı olmadığı bir evliliğe zorlana
bileceğini benimserken Hanefiler ve bir 
grup müctehid. kişinin buluğa ermekle 
üzerinden icbar velayetinin kalkacağını 
ve ancak rızası alınarak evlendirile bile-
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ceğini söylerler (bk. VEı..A.YET). Hanefiler, 
ayrıca küçükken baba ve dedesi tarafın
dan evlendirilenlere bullığa erdiğinde 
belli durumlarda, bunlar dışında birisi ta
rafından evi en dirileniere de mutlak olarak 
bu evliliği feshetme hakkı tanıyarak müc
bir veli grubunu geniş tutmanın muhte
mel olumsuz sonuçlarını da önlemek iste
mişlerdir (HanefTler'in buluğ muhayyerli
ği açısından icbar velayetini üç kadernede 
ele almaları hakkında bk. M. Ebu Zehre, 
el-Af:ıualü'ş-şal]şiyye, s. ı 18-ı21). Bu me
seledeki görüş ayrılığı, kadınlar üzerinde
ki icbar velayetinin sebebinin yaş küçük
lüğü mü, evlenmemiş olma mı yoksa her 
ikisi de mi olduğu konusunda fakihlerin 
farklı kanaatler taşımasından kaynaklan
maktadır. Bu konudaki icbar velayetinin 
kapsamını en geniş tutanlar Malikiler'dir 
(bu mezhepteki icbarteorisinin kaynakla
rı hakkında bk. M. K. Masud, X.XIV/2 [ ı405/ 
ı 985 ı. s. 2 ı 5-253). Dul kadının velisi tara
fından zorla evlendirilemeyeceğinde ne
redeyse ittifak bulunmakla birlikte akıl 
hastalarının (mecnun ve ma'tuh) hangi 
şartlarda evlendirilebileceği ve onlar üze
rinde veli ve hakimin hangi ölçü ve sıra 
dahilinde icbar velayetinin olacağı dakt
rinde tartışmalıdır. Öte yandan İbn Şüb
rüme, Osman ei-Bettl, Ebu Bekir ei-Esam 
gibi bir grup müctehid, küçükler üzerin
de icbar velayetinin bulunmadığı görü
şünde olup küçüklerin evlenmelerini ve 
evlendirilmelerini, evliliğin bulüğ sonra
sını ilgilendiren bir hak ve durum olu
şundan hareketle muteber görmez. İbn 
Hazm da küçük erkek çocukları üzerinde 
icbar velayetinin bulunmadığı görüşünde
dir (el-Muf:ıalla, XI. 42-43) . Fakihlerin ço
ğunluğunun. aralarındaki görüş farklılık

larına rağmen ehliyetsiz veya eksik ehli
yetli kimselerin zorla evlendirilebilmesi
ni ilke olarak benimsernesi ve kadının ev
lenme ehliyetini kısıtlı tutması, böyle bir 
yetkiyi ima eden ayetlerden (en-Nur 24/ 

32; et-Talak 65/4) veya Hz. Peygamber'in 
bilgisi dahilinde cereyan eden bazı evlen
di rm e olaylarından ziyade (Şevkanl, VI, 
ı 36- ı 38) toplumlarının bu yöndeki güç
lü geleneğiyle, küçükleri n ve kadınların 
müstakbel haklarının korunabilmesi için 
onlar adına böyle bir yetki kullanımının o 
dönemde gerekli görülmesiyle ilgilidir. 
Konunun sosyal şartlarla bu şekilde yakın 
ilgisi olduğu için de çağımız İslam ülkele
rinde yapılan kanuniaştırmalarda evlilik 
için asgari yaş sınırlaması getirilmiş ve 
veliye icbar yetkisinin tanınmaması ci h e
tine gidilmiştir. 
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Hukuk, toplumda yürürlükte olan ve 
kamu otoritesi tarafından yaptırıma bağ
lanan kurallar bütünü olduğundan, İslam 
toplumunda kaza! nitelikteki dini hüküm
lerin ve hukuk kurallarının ifası sürecinde 
taraflar arası bir anlaşmazlık, kamu dü
zenini ya da üçüncü şahısların haklarını 
ihlal eden bir durum ortaya çıkarsa kamu 
yetkililerinin devreye girmesi kaçınılmaz 
görülür. Miras hükümlerinin uygulanma
sında hakimin devreye girmesi, belli du
rumlarda annenin çocuğunu emzirmeye 
veya yakınların aile içindeki küçük çocuk
ların bakım ve eğitimi görevini üstlenme
ye zorlanabilmesi, ödeme imk2ını bulunan 
borçlunun ödemeye, belli durumlarda es
naf ve sanatkarın mesleğini icra etmesi
ne, nafaka yükümlüsünün sorumlusu ol
duğu şahısların geçimini sağlamasına ve 
elinin altındaki hayvanın yeterince bakı
mını yapmayan kimselerin satıma zorlan
ması , ayrıca ihtikarı önlemek için alına
cak zecrl tedbirler. kamu yararı için is
timlak ve narh uygulaması, ortaklığın gi
derilmesinde ve şüfa hakkının sağlanma
sında yargı yolu, arazi sahibinin elindeki 
fazla suyu satıma zorlanabilmesi gibi du
rumlar böyledir. Devlet başkanının veya 
diğer kamu yetkililerinindinin caiz ve mu
bah alanına giren konularda getirebilece
ği kısıtlamalar. kamu yararının sağlanma
sına veya dinin bir ilkesinin korunmasına 
yönelik olarak alacağı tedbirler de yine 
cebri uygulamanın bir diğer türünü oluş
turur. Bu bağlamda Hulefa-yi Raşidln dö
nemindeki birçok uygulama, esnaf için 
dükkaniarında zayi olan müşteri malını 
tazmin etme yükümlülüğünün getirilme
si. müslüman erkeklerin gayri müslim ka
dınlarla evlenmesinin bir dönemde yasak
lanması, gayri müslimlerin faize yol aça
bilecek belli meslekleri icradan menedil
mesi gibi örnekler hatırianabilir (bu ko
nuda çeşitli uygulama örnekleri hakkında 
bk. Muhammed Mustafa Şelebl, Ta'lflü'l
af:ıkam, s. 35-71 ). Son grupta yer alan bu 
ve benzeri örnekler, doktrinde zaman za
man hakkın özüne dokunan bir müdahale 
olarak görülüp hukuken sonuç doğurup 
doğurmayacağı tartışılmışsa da ağırlıklı 
görüş, bunların hukukun koruduğu özel 
veya genel bir yararın sağlanmasına yö
nelik bir hak kullanımı veya kamu görevi 
olduğu yönündedir. 
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(bk. ÇOCUK DÜŞÜRME). 
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ı 
ici, Adudüddin 

ı . 

(~yı .:.ı-ı~'~) 

Ebü'l-Fazl Adudüddln Abdurrahman 
b. Ahmed b. Abdilgaffar el-le! 

(ö. 756/1355) 

Kelam, usul 

L 
ve dil alimi, muhakkik. 

_j 

680'de (1281) Şlrazyakınlarındaki lc'de 
doğdu. Hz. EbG Bekir'in neslinden geldiği 
söylenen varlıklı bir aileye mensup olup 
babası doğduğu şehrin kadısı idi. k'de ye
tiştikten sonra önce Şlraz'a, ardından İl
hanlılar'ın yeni kurduğu başşehir Sultani
ye'ye giden Adudüddin, İlhanlı Veziri Re
şldüddin Fazlullah'ın himayesine girdi. Bu 
sırada aynı şehri ziyaret eden İbnü'I-Fu
vatl, lcl'nin 706 (1306) yılında Sultaniye'-


