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ÿAli Bu lut

– —ÝBNÜ’l-HAYYÂT el-KARADÂÐÎ
دا ) ّאط ا ( ا ا

Ebû Alî (Ebû Muhammed)
Abdurrahmân b. Mollâ Muhammed

b. Mahmûd el-Karadâð¢
(1838-1917)

Iraklý âlim.˜ ™

16 Şev val 1253’te (13 Ocak 1838) Ku zey 

Irak’ta Sü ley ma ni ye şeh ri nin gü ney ba tı sın-

da ki Ka ra dağ’da doğ du. Teb riz ci va rın dan 

böl ge ye göç et miş Şekåk ad lı Kürt aşi re ti-

ne men sup tur. Ata la rın dan ter zi lik ya pan 

bi ri ne nis bet le “İb nü’l-Hay yât” di ye anı lan 

ilim eh li bir ai le den gelmekte, ba ba sı gi bi 

o da İb nü’l-Hay yât (İbn Hayyât zâ de, Hay yât-

zâ de, İbn İb nü’l-Hayyât) ola rak anıl mak ta dır. 

Arap ça ya nın da aklî ve naklî ilim le re da ir 

tah si li ni, Ba ban lar’dan Sü ley man Pa şa’nın 

Ka ra dağ’da ba ba sı Mol la Mu ham med Ka-

radâğî için yap tır dı ğı med re se de yap tı, ar-

dın dan bir sü re kal dı ğı Sü ley ma ni ye’de öğ-

re ni mi ni ta mam la dı. Da ha on se kiz ya şın-

da iken De šåßi šu’l-¼a šåßiš, yir mi ya şın da 

iken el-Îšå¾ fî şer¼i Ri sâ le ti va²£i’l-elfâ¾ 

ve Me vâ hi bü’r-ra¼ mân ad lı eser le ri te lif 

et ti. İlk icâze ti ni ta nın mış bir âlim ve ay-

nı za man da Hâ lid el-Bağdâdî’nin ha li fe le-

rin den olan ba ba sın dan al dı (1274/1858). 
Er te si yıl git ti ği Bağ dat’ta Sü ley ma ni ye 

Med re se si’nde müf tü Mu ham med Feyzî 

Efen di ez-Zehâvî’den bir yıl sü rey le tef sir 

ve hey’et oku ya rak icâzet al dı. Baş ta fı kıh 

usu lü ve ke lâm ol mak üze re iyi bir eği tim 

ala rak dön dü ğü Ka ra dağ’da üç yıl ka dar 

ders ver di; ta sav vu fa mey le de rek Hâ lid 

el-Bağdâdî’nin ha li fe le rin den Tavîle li Şeyh 

Os man Sirâced din’e in ti sap et ti ve on dan 

ir şad icâze ti al dı.

Ba ba sı nın 1281’de (1864) ve fa tı üzeri-

ne Ka ra dağ’da onun ders hal ka sı nın ba-

şı na ge çen İb nü’l-Hay yât’ın icâzet ver di ği 

ta le be sa yı sı nın 1000’i geç ti ği söy le nir. 

1299’da (1882) git ti ği Ker kük’te iki yıl kal-

dı. Bağ dat Ka dı sı Mîr Mu ham med Esad 

Efen di ve şeh rin di ğer ön de ge len le ri nin 

ki- sa de ce ne şe len mek is te dim” de di ği ni 

kay det miş tir (A£lâmü’n-nü belâß, XII, 515). 
Ve zir Mü hel lebî’nin ta le bi üzerine şa ir Mü-

te nebbî’yi de hic vet miş tir. Halif e ya nın da 

dev let adam la rı nı öven şi ir le ri de hezl den 

ve müs teh cen lik ten arınmış de ğil dir. Buna 

rağ men hiç bi ri ona tep ki gös ter me miş, 

bu şi ir le ri ne de ik ram ve iyi lik le kar şı lık 

ver miş tir. Hat ta Mı sır Fâtımî hü küm da rı 

Mu iz-Lidînillâh, di vanını kendi si ne gön der-

di ğin de hic vi ye ya zar kor ku suy la ona 1000 

di nar yol la mış tır.

İb nü’l-Haccâc’ın ha cim li (on cilt) di va nı 

üze ri ne ba zı ça lış ma lar ya pıl mış tır. As tro-

no mi, ma te ma tik, tıp âli mi, fi lo zof ve şa ir 

Bedî‘ el-Us turlâbî, di van dan seçtiği şi ir-

le ri Dür re tü’t-tâc min şi£ri İb ni’l-¥ac-

câc adıy la bir ara ya ge ti rip ko nu larına 

gö re 141 bö lüm (bab) ha lin de düzenle miş 

(nşr. Ali Cevâd et-Tâhir, Bey rut 2008), 
İb nü’l-Haş şâb en-Nahvî de di va na bir 

mukaddim e yaz mış tır. Eyyûbî Ve zi ri Es‘ad 

b. Mem mâ tî Æaršara tü’d-decâc fî elfâ¾i 

İb ni’l-¥accâc is miy le bir eser ka le me al-

mış tır (He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 205). İbn Nü-

bâ te el-Mısrî de Tal¹îfü’l-mizâc min şi£ri 

İb ni’l-¥accâc adıy la bir eser hazırlamı ş 

(nşr. Necm Ab dul lah Mus ta fa, Ka hi re 
2001), bu eser üze ri ne İbn Hic ce el-Ha-

mevî Le¹âßifü’t-Tal¹îf’i ka le me al mış tır. 

Şe rîf er-Radî, İb nü’l-Haccâc’ın müs teh cen 

ol ma yan şi ir le ri ni el-¥asen min şi£ri’l-

¥üseyn ad lı bir eser de top la mış tır. Ba-

zı kay nak lar da bu ese rin adı et-Ten¾îf /

en-Na ¾îf mi ne’s-seÅîf ola rak da ge çer. 

Se â li bî, Yetîme tü’d-dehr’in de İb nü’l-Hac-

câc’ın şi ir le ri ne sek sen bir say fa ayır mış tır 

(III, 35-116). Di van hak kın da iki dok to ra 

ça lış ma sı ya pıl mış tır (Ab delg ha fur A. A. 
al-As wad, Der D¢wån des Ibn al-Haggåg, 
Te ila us ga be: der Re im buch sta be n†n, 
Uni ver sität Gi es sen 1977; H. S. M. Man na, 
al-Hu seyn Ibn Haj jaj [d 391/1001]: his Li fe 
and Ver se to get her with a Cri ti cal Edi ti on 
of the Fi nal Part of his Di wan, SO AS Uni-
ver sity of Lon don 1985-86).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Şerîf er-Radî, Dîvân, Bey rut, ts. (Dâru Sâdır), 

II, 441-442; İbn Mis ke veyh, Tecâri bü’l-ümem 
(nşr. Ebü’l-Kåsım İmâmî), Tah ran 1420/2000, 
VII, 468; Seâlibî, Yetîme tü’d-dehr, III, 35-116; 
Hatîb, TârîÅu Ba³dâd (nşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf), 
Bey rut 1422/2001, VI II, 26; İbn Şehrâşûb, Me£âli-
mü’l-£ulemâß, Bey rut, ts. (Dârü’l-edvâ’), s. 149, 
183; Yâk†t, Mu£ce mü’l-üdebâß, IX, 206-232; 
İbn Hal likân, Ve feyât, II, 168-172; Ze hebî, Te×ki-
re tü’l-¼uffâ¾, Bey rut 1419/1998, III, 152; a.mlf., 

A£lâmü’n-nü belâß, Ka hi re 1427/2006, XII, 
515; İbn Faz lul lah el-Ömerî, Mesâlik, XV, 262-
263; Keş fü’¾-¾unûn, I, 480, 739; İb nü’l-İmâd, 

Şe×erât (Ar naût), II, 312; IV, 487-489; Broc kel-

mann, GAL, I, 82; Suppl., I, 130; He diy ye tü’l-
£ârifîn, I, 205; M. Rızâ el-Hakîmî, TârîÅu’l-£ulemâß 
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Abbâsî Ha li fe si Muk te dir-Billâh, ikin ci si 

Bü veyhî Hü küm da rı İz züd dev le Bah tiyâr 

za ma nın da İbn Ba kıy ye’nin ve zir li ği dö ne-

min de dir. Mu‘te mid-Alel lah ile Tâi‘-Lillâh 

ara sın da on ha li fe dev ri ni gör dü. Şi ir de İm-

ru ül kays b. Hucr se vi ye si ne ulaş tı ğı ka bul 

edi lir (İbn Hal likân, II, 168). Ba zı la rı onu şi ir 

ko nu sun da “mu al lim-i sânî” ka bul et miş tir. 

Bu na gö re İm ru ül kays ve ya Mü hel hil (Adî 

b. Rebîa) mu al lim-i ev vel dir. İb nü’l-Haccâc, 

27 Cemâzi yelâhir 391 (24 Ma yıs 1001) ta ri-

hin de Bağ dat’la Kûfe ara sın da Fı rat neh ri 

ke na rın da bir bel de olan Nil’de ve fat et ti. 

Ce na ze si Bağ dat’a gö tü rül dü. Va si ye ti ne 

uy gun ola rak gü nü müz de Bağ dat’ın Kâzı-

mi ye sem tin de İmâm Mûsâ Kâzım’ın kab-

ri nin ayak ucu na def ne dil di ve me zar ta şı-

na, “Kö pek le ri de ma ğa ra nın gi ri şin de ön 

ayak la rı nı uzat mış yat mak ta idi” meâlin de ki 

âyet (el-Kehf 18/18) ya zıl dı. Ar ka da şı Şerîf 

er-Radî onun için bir mer si ye yaz mış sa da 

(Dîvân, II, 441-442) şi ir le rin de Hz. Pey gam-

ber’in as ha bı nı zem me den bi ri ne mer si ye 

yaz dı ğı için kı nan mış tır.

Bü veyhîler za ma nın da hezl (mi zah) tar-

zın da şi ir ya zan en meş hur şa ir ler den bi ri 

olan İb nü’l-Haccâc, Abbâsî Ha li fe si Mutî‘-

Lil lâh, Bü veyhî hü küm dar la rı İz züd dev le 

Bah tiyâr, Adu düd dev le, Şe re füd dev le İbn 

Bü veyh, inşâ kâtip le ri Ebü’l-Fazl İb nü’l-

Amîd ve Sâhib b. Abbâd baş ta ol mak üze-

re bir çok ha li fe yi ve dev let ada mı nı öv müş, 

bu sa ye de çok pa ra ka zan mış tır. Di va nın-

da met hi ye, hic vi ye ve ya mer si ye yaz dı ğı 

ki şi le rin sa yı sı alt mı şı geç mek te dir. Onun 

şi ir le rin de Ehl-i beyt’e öv gü bü yük bir yer 

tu tar. Şi ir le rin de müs teh cen bö lüm ler yer 

al dı ğı için ba zı his be gö rev li le ri ço cuk la ra 

onun şi ir le ri ni ez ber le me yi ya sak la mış tır. 

Hezl tar zı şi ir le rin de so kak di li hâkim dir. 

Ar go la fız lar ve ba ya ğı ifa de ler kul lan mak-

tan çe kin me miş, bu se bep le avam ta ra fın-

dan rağ bet gör müş tür. Zen gin bir ha yat 

ya şa ma sı na rağ men şi ir le rin de hezl üslûbu 

ge re ği hep fa kir lik ten ya kın mış, et ye me-

ği bir ta ra fa içe cek çor ba da hi bu la ma yıp 

tuz ek mek ye di ği ni, ku ru ek mek ye mek-

ten bo ğa zı nın ya ra için de kal dı ğı nı, kış lık 

ve yaz lık el bi se le ri ol ma dı ğı nı di le ge tir mi-

şir. İb nü’l-Haccâc’ın bu şi ir le ri nin ya nın da 

cid di bir üslûpta ka le me al dı ğı şi ir le ri de 

var dır. İs ter hezl is ter cid di ol sun şi ir le ri 

yap ma cık ifa de ler den uzak tır ve sağ lam, 

sa de bir üslûbu yansıt mak ta dır. Ze hebî 

onu, “As rın şa iri ve edi bi, müs teh cen li ğin 

kra lı, müs teh cen li ği naz ma dök me de ve 

ha fif meş rep lik te tek ba şı na bir üm met” 

di ye ni te ler ve İb nü’l-Haccâc’ın, “Bü tün 

müs teh cen şi ir le rim de -Al lah şa hit tir 
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İb nü’l-Hay yât’ın kay nak lar da anı lan di-

ğer eser le ri de şun lar dır: Ta£lî šåt £alâ 

Tu¼ fe ti’l-mu¼tâc (İbn Ha cer el-Heytemî’-
nin Şâfiî fık hı na da ir ese ri üze ri ne ya zıl-
mış tır), el-Fe tâ va’l-fıšhiy ye, Ta£lî šåt 

£alâ Tef sî ri’l-Bey ²â vî, Es ne’l-me¹âlib 

fî be yâ ni £il mi’l-vâcib, et-Ta¼š¢šu’l-£âlî 

şer ¼u Æa ½î de ti Bedßi’l-emâlî, Sa£âde-

tü’d-dâreyn fî be yâ ni ke li me te yi’ş-şe-

hâ de teyn, Şer ¼u’t-ªavâli£, Mu laÅ Åa-

½u’l-aš vâl fî mesßele ti Åalši’l-a£mâl, 

¥â şi ye £alâ Şer ¼i’t-Tef tâ zâ nî (Zen câ-
nî’ nin el-£İz zî fi’t-Ta½ rîf ’i üze ri ne ya zı lan 
şer hin hâ şi ye si dir), Ta£lî šåt £alâ ¥â şi ye ti 

£Ab dil ¼a kîm es-Si yâl kû tî £alâ Şer ¼i’ş-

Şem siy ye li-Æut biddîn er-Râzî.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İb nü’l-Hay yât el-Ka radâğî, et-Tib yân fî be yâ-
ni’n-nâsiÅ ve’l-mensûÅ mi ne’l-Æurßân l’İb ni’l-
ƒay yâ¹ el-Æaradâ³¢: Dirâse ve ta¼š¢š (nşr. Ümîd 
Nec med din Cemîl el-Müf tî), Sü ley ma ni ye 2005, 
neş re de nin gi ri şi, s. 11-87; a.mlf., Tenbîhü’l-a½ di-
šåß fî be yâ ni’t-tašlîd ve’l-ic tihâd ve’l-is tiftâß ve’l-
iftâß (nşr. Ümîd Nec med din Cemîl el-Müf tî), Er bil 
1431/2010, neş re de nin gi ri şi, s. 8-25; M. Emîn 

Zekî, Meşâhîrü’l-Kürd ve Kür distân fi’d-dev ri’l-
İs lâ mî, Bağ dad 1366/1947, II, 11-12; Ze kî M. Mü-

câ hid, el-A£lâmü’ş-Şaršıy ye, Ka hi re 1374/1955, 
III, 109; Ab bas el-Azzâvî, TârîÅu’l-£Irâš bey ne’l-
i¼tilâleyn, Bağ dad 1376/1956, VI II, 51, 314; Ab-

dul lah el-Cübûrî, Fih ri sü maÅ¹û¹âti ¥a san el-En-
kürlî el-mühdât ilâ mek te be ti’l-ev šå fi’l-£âmme 
bi-Ba³dâd, Ne cef 1387/1967, s. 23, 126; K. 

Avvâd, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-£Irâ šıy yîn, Bağ-
dad 1969, III, 202; Yûnus İbrâhim es-Sâmerrâî, 
Tâ rî Åu £ulemâßi Ba³dâd fi’l-šar ni’r-râbi£  £aşer 
el-hic rî, Bağ dad 1398/1978, s. 362; Zi riklî, el-
A£lâm (Fet hul lah), III, 334; Ab dül kerîm Mü der ris, 
Dâ niş mendân-ı Kürd der ƒid met-i £İlm u Dîn 
(trc. Ah med Havârî Ne seb), Tah ran 1369 hş., s. 
200-201; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel-
li fîn, Bey rut 1414/1993, II, 118; Kâzım Ah med el-

Me şâ yi hî, el-İmâm Em ced b. Mu¼am med Sa£îd 
ez-Zehâvî, Her n don 1417/1996, s. 100-102; 
Bâbâ Merdûh Rûhânî, TârîÅ-i Meşâhîr-i Kürd, 
Tah ran 1382 hş., I, 145-146; Hamîd M. Ha san 

ed-Derâcî, er-Ru bu¹ ve’t-tekâya’l-Ba³dâdiy ye 
fi’l-£ah di’l-£O¦mânî, Bağ dad 2001, s. 95; Ab dül-

ha mîd Ubâde, el-£İšdü’l-lâmi£ bi-â¦âri Ba³dâd 
ve’l-mesâcid ve’l-cevâmi£ (nşr. İmâd Ab düs selâm 
Raûf), Bağ dad 2004, s. 163-165; M. Ali Su vey rekî, 
Mu£ce mü a£lâmi’l-Kürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 
418-419.

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’l-HAYYÂT ez-ZÜKKÂRÎ
ّכאري ) ّאط ا ( ا ا

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed
b. Ömer ez-Zükkârî el-Hasenî el-Fâsî

(1836-1925)

Faslý fakih ve muhaddis.˜ ™

16 Şâban 1252’de (26 Ka sım 1836) Fas’-

ta doğ du. Fas şe rif le rin den İdrîsîler hâ-

ne danı nın ku ru cu su I. İdrîs’in so yun dan 

ule mâ sı nın ke lâm, fı kıh vb. ko nu lar da 

Bağ dat ule mâ sın dan sor du ğu ba zı so-

ru la ra mü el li fin ver di ği ce vap la rı ih ti va 

eder (el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 
438/3). 5. et-Tib yân fî be yâ ni’n-nâsiÅ 

ve’l-mensûÅ mi ne’l-Æurßân. Ümîd Nec-

med din Cemîl el-Müf tî’ nin Er bil’de ki Se lâ-

had din Üni ver si te si’nde yük sek li sans te zi 

ola rak neş re ha zır la dı ğı eser (et-Tib yân fî 
be yâ ni’n-nâsiÅ ve’l-mensûÅ mi ne’l-Æurßân 
l’İb ni’l-ƒayyâ¹ el-Æa ra dâ ³¢: Dirâse ve 
ta¼š¢š, 1424/2003) da ha son ra ba sıl mış-

tır (Sü ley ma ni ye 1426/2005). 6. el-İ£lâm fî 

be yâ ni’l-îmân ve’l-İs lâm (el-Mec mau’l-
il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 416/4, 438/1). 
7. Ta£lî šåt £alâ Şer ¼i’d-Devvânî. el-

£Ašåßidü’l-AŠu Šiy ye üze ri ne Devvânî’nin 

yaz dı ğı şer hin hâ şi ye si dir (el-Mec mau’l-il-
miy yü’l-Irâ k¢ Kü tüp ha ne si’nde bir yaz ma 
nüs ha sı ol du ğu kay de di lir; bk. İb nü’l-Hay-
yât el-Ka radâğî, et-Tib yân, neş re de nin gi-
ri şi, s. 54). 8. Ri sâ le fi’l-ša²â ve’l-šader 

(el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 443). 
9. Mi£râc nâ me. Nec med din Mu ham med 

b. Ah med el-Gay tî’ nin Æı½ ½a tü’l-Mi£râc 

ad lı Arap ça ese ri nin Kürt çe ter cü me si-

dir (Bağ dat Dâ rü’l-mah tû tâ ti’l-Irâkıy ye, 
nr. 9474, 21219, 21880). 10. De šåßi šu’l-

¼a šåßiš (Câmi£u’l-¼a šåßiš, ¥â şi ye £alâ 
Şer ¼i’l-Ünmû×ec). Ze mah şerî’nin nah ve 

da ir ese ri ne Sa‘dul lah el-Ber daî ta ra fın-

dan ¥a dâßi šu’d-dešåßiš adıy la ya zı lan 

şer hin hâ şi ye si dir (el-Mec mau’l-il miy yü’l-
Irâ k¢ Ktp., nr. 464, 540/1; Dâ rü’l-mah tû-
tâ ti’l-Irâkıy ye, nr. 25070). 11. el-Îšå¾ fî 

şer¼i Ri sâ le ti va²£i’l-el fâ¾ (Şer ¼u Ri sâ le-
ti’l-va²£). Mol la Ebû Be kir Mîr Rüs te mî’ nin 

(III./IX. yüz yı lın ilk ya rı sı) ese ri üze ri ne ya-

zıl mış tır (el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., 
nr. 416/2; Sü ley ma ni ye Mek te be tü’l-evkåf, 
nr. 2825; Dâ rü’l-mah tû tâ ti’l-Irâkıy ye, nr. 
3162/2, 10298, 20879/2, 29931). 12. Me vâ-

hi bü’r-ra¼ mân fî şer¼i Ri sâ le ti’l-be yân 

(Şer ¼u Ri sâ le ti’l-be yân, Şer ¼u Ri sâ le ti’l-
is ti£â re). Mol la Ebû Be kir Mîr Rüs temî’ye 

ait ese rin şer hi dir (el-Mec mau’l-il miy-
yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 416/1; Bağ dat Mek te-
be tü’l-evkåf, nr. 13806; Dâ rü’l-mah tû tâ-
ti’l-Irâ kıy ye, nr. 3162/3, 3163/1, 20879/3). 
13. Tu¼ fe tü’l-lebîb £alâ ¥â şi ye ti šıs-

mi’l-man ¹ıš mi ne’t-Teh×îb. Tef tâ zâ nî’-

nin Teh ×î bü’l-man ¹ıš ve’l-ke lâm ad lı 

ese ri nin man tık kıs mı üze ri ne Ab dul lah 

b. Hü se yin el-Yezdî’nin yaz dı ğı hâşi ye üze-

ri ne ka le me alın mış bir ta‘lî kåttır (Bağ dat 
Mek te be tü’l-evkåf, nr. 24212, 24356). 14. 

er-Râ bı ¹a tü’n-Našşiben diy ye (Bağ dat 
Mek te be tü’l-evkåf, nr. 4741/6). 15. Bi dâ-

ye tü’l-hi dâ ye (Dâ rü’l-mah tû tâ ti’l-Irâkıy-
ye, nr. 5386).

da ve ti üze ri ne 1303’te (1886) Bağ dat’a 

ta şın dı, Mey dan ma hal le sin de ki Ba ba 

Kor kor Mes cid ve Med re se si’nde (et-
Tekiy ye tü’l-Bektâşiy ye) va kıf mü tevel-

li si ve mü der ris ola rak gö re ve baş la dı. 

Bura da ver di ği ders ler den, va az ve ir şad 

fa ali yetin den baş ka Kâzı mi ye sem tin de-

ki İmam Ebû Yûsuf Med re se si’nde ders 

okut tu. Kı sa za man da adı nı du yur du, 

Bağ dat’ta ki öğ re tim fa ali ye ti sı ra sın da 

300’ü aş kın ta le be ye icâzet ver di. Ta le be-

le ri ara sın da Ab dül kå dir el-Ka radâğî, Mu-

ham med Sâ lih el-Ka radâğî, Alâed din Ali b. 

Nu‘mân el-Âlû sî, Mahmûd Şükrî el-Âlûsî, 

Yahyâ b. Kå sım el-Vetrî, Ab dur rah man 

en-Nak¢b, Ce mîl Sıd k¢ ez-Zehâvî, Em ced 

ez-Zehâvî, Ab dül kå dir b. Ab dür rezzâk 

el-Hatîb, Ab dül me lik b. Tâhâ eş-Şevvâf 

anı lır. İb nü’l-Hay yât 21 Ma yıs 1917 ta ri-

hin de Bağ dat’ta ve fat et ti ve Ba ba Kor kor 

Med re se si’nde ki hüc re sin de def ne dil di. 

Oğul la rı Mu ham med el-Ka radâğî ile Ali el-

Ka radâğî ba ba la rın dan son ra Ba ba Kor kor 

Med re se si’nde ders ve ren ve çe şit li resmî 

gö rev le re ta yin edi len bi rer âlim olup ba-

ba la rı nın ya nın da med fun dur.

Eser le ri. 1. Men he cü’l-vu½ûl £alâ 

Min hâ ci’l-u½ûl. Kådî Beyzâvî’nin ese ri 

üze ri ne ya zıl mış tır (Bağ dat el-Mec mau’l-
il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 441, mü el lif hat tı; 
Bağ dat Mek te be tü’l-evkåfi’l-âmme, nr. 
24212, mü el lif ta ra fın dan tas hih edil miş 
ve ke na rı na hâ şi ye ler ko nul muş tur; Mek-
te be tü’l-evkåfi’l-âmme, nr. 13764; di ğer 
yaz ma la rı için bk. İb nü’l-Hay yât el-Ka-
radâğî, et-Tib yân, neş re de nin gi ri şi, s. 
51-52). Bağ dat Üni ver si te si Kül liy ye tü’l-

ulû mi’l-İs lâ miy ye’de ba zı öğ ren ci ler ese rin 

muh te lif bö lüm le ri üze ri ne yük sek li sans 

ve dok to ra tez le ri ha zır la mış tır. Bun lar-

dan Âmir Mu ham med Halîfe’nin ça lış ma-

la rı, el-ƒaber ve ašsâmuhû min Kitâbi 

Men he ci’l-vu½ûl fî şer¼i Min hâ ci’l-u½ûl 

ve el-Æı yâs min Kitâbi Men he ci’l-vu½ûl 

fî şer¼i Min hâ ci’l-u½ûl, Râid Ab dül ha lim 

et-Tayf’ın ça lış ma sı en-Ne saš min Kitâbi 

Men he ci’l-vu½ûl fî şer¼i Min hâ ci’l-u½ûl 

baş lı ğı nı ta şı mak ta dır. 2. Tenbîhü’l-a½-

di šåß fî be yâ ni’t-tašlîd ve’l-ic tihâd 

ve’l-is tiftâß ve’l-iftâß (Bağ dat 1330). Üç 

bö lüm ve bir hâti me den olu şan eser Ümîd 

Nec med din Cemîl el-Müf tî ta ra fın dan Er-

bil’de ki Se lâ had din Üni ver si te si’nde dok to-

ra te zi ola rak neş re ha zır la nıp ya yım lan-

mış tır (Er bil 1431/2010). 3. ¥â şi ye £alâ 

MuÅ ta ½a ri’l-mün tehâ. İb nü’l-Hâcib’in 

fı kıh usu lü ne da ir ese ri üze ri ne ya zıl mış-

tır (el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâ k¢ Ktp., nr. 
349, mü el lif hat tı). 4. el-Ec vi be tü’l-be-

hiy ye £ani’l-esßile ti’l-Hin diy ye. Hint 




