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ÝBNÜ’l-HOCA, Muhammed b. Muhammed Beþîr

Ma te matikçi Ab dul lah İr fan Efen di’den 

ce bir, geometri, he sap ve as tro no mi oku-

du. Tekrar git ti ği Ka ra dağ’da Necîb Ka-

radâğî’den icâzet al dı (1911). Da ha genç 

yaş ta iken Süleymaniye’de ba ba sının 

mes ci din de ağa be yi Ma‘rûf ile bir lik te 

ders ver me ye ve med re se ler de oku tu lan 

eser le re hâşi ye ler yaz ma ya baş la dı, bölge-

de adı nı du yur du. I. Dün ya Sa va şı’nın yol 

aç tı ğı kıt lık ve karga şa or ta mın da eğitim 

fa ali yet leri bir sü re ak sa dı. Ha rap du-

ruma ge len Sü ley ma niye’de ki Mevlânâ 

Hâlid-i Nak şi bendî Ca mii sa vaş tan son ra 

ye ni le nip et ra fı na hüc re ler in şa edil di; 

İbnü’l-Ka radâğî bu ra ya imam ve mü der-

ris ola rak ta yin edil di (1920). Ve fa tı na 

ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. Ara la rın da 

Hü se yin Tâirbûğî, Resûl Telânî, Sey yid Ab-

dül kerîm el-Âlânî, Ab dür rahîm b. Mir za 

Serhî, Ab dül kerîm Mü derris, Ab dul lah b. 

Ab dürrahîm Darestânî, Mu ham med el-

Hâl’in de bu lun duğu birçok ta le be ye tiş-

tir di. İb nü’l-Ka radâğî 13 Ma yıs 1936 ta ri-

hin de Sü ley ma ni ye’de vefat et ti.

Eser le ri. 1. Ta£lîšåt £alâ Kitâbi’l-Bur-

hân. Ge len bevî’nin man tı ğa da ir ese ri 

üze ri ne ya zıl mış tır (Ka hi re 1347/1928, me-
tin le bir lik te). 2. el-Bed rü’l-£ulât fî keş fi 

³avâmi²i’l-maš†lât. Mol la Ali Kızıl cî’ nin 

man tık ve hik me tiy le il gi li ese ri nin şer hi-

dir (Ka hi re 1353/1934). 3. Ta£lîšåt £alâ 

Risâle ti’l-âdâb. Mü el lif bu ese rinde Ge-

len bevî’nin risâle si ni şer hetmiş tir (Ka hi re 
1353). 4. el-Men he lü’n-naŠŠâÅ fi’Å ti lâ-

fi’l-eşyâÅ. Mü el lif bu ese rin de Ne vevî’nin 

Min¼âcü’¹-¹âlibîn ad lı ese ri nin İbn Ha cer 

el-Hey temî, Hatîb eş-Şirbînî, Şehâbed din 

er-Remlî, Şem sed din er-Remlî, Ze ke riyyâ 

el-Ensârî ve di ğer şârih le riy le İbn Kåsım 

el-Abbâdî ve Şebrâmel lisî gi bi hâşi ye mü-

el lif le ri olan mü te ah hirîn Şâfiî ulemâsı 

ara sın da ki yay gın gö rüş ay rı lık la rı nı der-

le miş tir (Bey rut 1428/2007, Ali Muh yid-
din Ka radâğî’nin ta‘li kiy le). Eser, Bağ dat 

Üni ver si te si İslâmî İlim ler Fa kül te si’nde 

Ad nan Ab dülkådir Kâmil el-Hev remânî 

(iba det ler), Gafûr Mu ham med (büyû‘dan 
nikâha ka dar) ve Ömer Ah med Nizâmî 

(nikâhtan ese rin so nu na ka dar) tarafın-

dan yük sek li sans te zi ola rak neş re hazır-

lan mış tır (2007). 5. Câmi£u’l-mesâßil 

(Câ mi£u’l-fetâvâ). Eser de, mü el li fin ken-

di si ne so ru lan so ru la ra ver di ği ce vap lar 

fı kıh bab la rı na gö re dü zen len miş olup 

ta le be si Ab dül kerîm Mü der ris ta ra fın-

dan Cevâhi rü’l-fetâvâ ad lı ese ri için de 

ba sıl mış tır (I-III, Bağ dat 1969-1971). 6. 

el-Fet¼u’l-vâ mı² £ale’l-Mi na¼i’l-fâßi². 

Ferâize dair ken di ese ri nin şer hi dir (Ka-
hi re 1353; Bağ dat 1398/1978, me tin le ve 

Bey ile bir lik te ka tıl dı ğı Pa ris se ya ha ti hâtı-
ra la rı dır, Tu nus 1904), er-Ri¼le tü’l-Fal-

lières (Fran sa Cum hur baş ka nı Clément 
Ar mand Fal lières’in Tu nus zi ya re ti ne da ir-
dir, Tu nus 1912), er-Ri¼le tü’n-Nâ½ıriy ye 

bi’d-diyâri’l-Fran siy ye (eser de Mu ham-
med Nâsır Bey’in re fa ka tin de ka tıl dı ğı Pa-
ris zi ya re ti an la tı lır, Tu nus 1913). Mü el li fin 

he nüz ya yım lan ma mış eser le ri şun lar dır: 

el-Fe tâvâ eş-şer£iy ye fi’l-müs te ciddât 

ve’l-¼avâdi¦i’l-£a½riy ye, Cey şü’d-daÅîl 

fi’l-lisâni’t-Tûni siy yi’l-a½îl, Tek mi le-

tü £išdi’d-dür ve’l-mercân fî selâ¹îni 

Âli £O¦mân ve şer¼uhâ, TârîÅu’l-

bâyât ve’d-dâyât fi’d-dev le tey ni’l-

Murâdiy ye ve’l-¥üsey niy ye, Ve feyâtü 

a£yâni’t-Tûni siyyîn fi’l-£a½ri’l-¥üseynî, 

er-Ri¼le tü’l-müşîriy ye ti’½-½âdıšıy ye 

li’l-£â½ıme ti’l-Cezâßiriy ye, er-Ri¼le tü’l-

¥abîbiy ye, er-Ri¼le tü’l-Ma³ri biy ye. 

İb nü’l-Ho ca’nın hilâfet, Fran sız ca’ya ge çen 

Arap ça ke li me ler ve müs lü man ka dı nıy la 

il gi li Fran sız ca yaz dı ğı ki tap la rı da var dır 

(İb nü’l-Ho ca, TârîÅu me£âli mi’t-tev¼îd, 
neş re de nin gi ri şi, s. 20-21).

BİB Lİ YOG RAF YA :
İb nü’l-Ho ca, TârîÅu me£âli mi’t-tev¼îd fi’l-ša-

dîm ve fi’l-cedîd (nşr. Hammâdî es-Sâhilî – Cî lâ nî 
b. Yahyâ), Tu nus 1985, neş re den le rin gi ri şi, s. 15-
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Mu ¼am med İb ni’l-ƒoca”, el-Me cel le tü’z-Zey-
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(1362/1943), s. 23-26; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel-
li fîn, II, 259-261; Mu ham med Bûzîne, Meşâhîrü’t-
Tû ni siyyîn, Tu nus 1992, s. 493-494; İsmâil b. 
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ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —ÝBNÜ’l-KARADÂÐÎ
دا ) ( ا ا

Ömer b. Muhammed Emîn b. Ma‘rûf
b. Ömer el-Merdûhî el-Karadâðî

(1885-1936)

Iraklý âlim.˜ ™

Ku zey Irak’ta Sü ley ma ni ye şeh rin de 

doğ du. Böl ge de âlim le riy le meş hur Mer-

dû hî ai le si ne men sup tur. Ka radâğî nis-

be ti bu nu ilk kul la nan ba ba sın dan ge lir. 

İlk eği ti mi ni ba ba sın dan ve am ca sı Ab-

dur rah man’dan al dı. Da ha son ra Ka ra-

dağ’a gi de rek bir sü re ak ra ba sı Necîb 

Ka radâğî’nin ders le ri ne de vam et ti. Sü-

ley ma ni ye’ye dö nün ce Mol la Hü se yin Pek-

sendî’nin yanında öğ re ni mi ni ta mam la dı. 

da ir çok sa yı da ma ka le yaz mış, araş tır ma 

ve ça lış ma la rı nı da ha zi ya de Ku zey Af ri-

ka, özel lik le de Tu nus ta ri hi ve me de ni ye ti 

üze ri ne yo ğun laş tır mış tır. Tu nus hal kı nın 

sos yal me se le le riy le il gi len miş, ül ke si nin 

Fran sız et ki sin den kur tul ma sı ve mo dern 

ku rum la rın oluş ma sı için bü yük ça ba 

gös ter miş tir. Baş ta Fran sa ol mak üze re 

çe şit li ül ke le re se ya hat ler yap mış, bu se-

ya hat le ri ve resmî zi ya ret le riy le il gi li ye di 

se ya hatnâme ka le me al mış tır.

Eser le ri. 1. Tu¼fe tü’l-incâd fi’l-mu šå-

be le bey ne târîÅayi’l-hic re ve’l-mîlâd 

(Tu nus 1896). Hicrî ve milâdî tak vim le rin 

mu ka ye se si ya nın da 1976 yı lı na ka dar ta-

rih le ri çe vir me kı la vu zu ha zır la mış tır. 2. 

Mu¼âve re tü’ş-ŞeyÅ £Ömer ve’l-¥âc 

Fü tû¼ (Tu nus 1898). Mü el li fin ilk ese ri 

olup bu iki şah sın ra ma zan âdâbı hak kın-

da ki ko nuş ma la rı nı içe rir. 3. Ba¼¦ târîÅî 

ye te£al lašu bi’l-šaŠâßi’ş-şer£î ve Åı¹¹atü 

şeyÅi’l-islâm fî Tûnis (Tu nus 1326/1908). 
1908’de Pa ris’te dü zen le nen Ku zey Af ri ka 

Kon gre si’nde su nu lan Fran sız ca teb li ğin 

mü el lif ta ra fın dan ge niş le til miş Arap ça 

ter cü me si dir. 4. er-Rûznâme et-Tûni siy-

ye min se ne 1319 ilâ 1335. 1902-1918 

yıl la rı nı kap sa yan rûznâme nin her cil din de 

o yıl için de mey da na ge len astro nomiy le il-

gi li olay lar ve idarî, ta rihî hadise ler anlatıl-

mak ta dır, rûznâme Tu nus ta ri hi için 

önem li bir kay nak tır. 5. TârîÅu me£âli-

mi’t-tev¼îd fi’l-šadîm ve fi’l-cedîd (Tu-
nus 1358/1939; nşr. Hammâdî es-Sâhilî – 
Cî lâ nî b. Yahyâ, Tu nus 1985). Eser de mü-

el li fin idarî ve si yasî gö revleri sı ra sında ya-

şa nan ge liş me ler le il gi li müşa he de le ri nin 

ya nı sı ra Tu nus şeh rin de ki ca mi, mes cid 

ve med re se ler ta nı tı lır. Fran sa sö mür-

ge dö ne mi için önem li bir kay nak tır. 6. 

Øafa¼ât min târîÅi Tûnis (nşr. Hammâdî 
es-Sâhilî – Cîlânî b. Yahyâ, Bey rut 1986). 
Bu eser de İb nü’l-Ho ca’nın 1936-1942 yıl la-

rın da der gi ler de ya yım la nan otuz ye di ma-

ka le si bir ara ya ge ti ril miş tir. Beş bö lü me 

ay rı lan ese rin bi rin ci bö lü mün de İslâm ve 

özel lik le Tu nus ta ri hi, ikin ci bö lüm de şer‘î 

yar gı ve şey hü lislâmın gö rev le ri, üçün cü 

bö lüm de Tu nus’ta yay gın olan âdet ve 

ge le nek ler, dör dün cü bö lüm de Câmiu’z-

Zeytûne ve el-Med re se tü’s-Sâdı kıy ye gi bi 

ta rihî eser ler, be şin ci bö lüm de Tu nus’ta 

ye ti şen meş hur şah si yet le rin bi yog ra fi le-

ri ne da ir ma ka le ler yer alır.

İb nü’l-Ho ca’nın ye di se ya hatnâme sin-

den dör dü ya yım lan mış tır: Sülûkü’l-ibrîz 

fî mesâli ki Pârîs (Fran sa zi ya re tiy le il gi-
li not la rı dır, Tu nus 1900), Tevâdü dü’l-

kirâm (1904’te Mevlây Mu ham med Hâdî 
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ÝBNÜ’l-MELÂHÝMÎ

yet kin li ği se be biy le kaynak lar da za man 

za man is mi nin sonuna “Usûlî” la ka bı ek-

le nir.

Hârizm böl ge sin de ye ti şen İb nü’l-Me lâ-

hi mî, Mu‘te zi le âli mi Ze mah şerî ile ara la-

rın da ho ca-ta le be iliş ki si bu lun du ğun dan, 

Ze mah şerî’nin de ha ya tı nın bü yük bir bö-

lü mü nü ge çir di ği Hârizm böl ge si nin en 

bü yük şeh ri Cürcâni ye’de (Ür genç) ya şa-

mış ol ma lı dır. Tah si li ne ve tedrîs ha ya tı na 

da ir bil gi yok de ne cek ka dar az dır. İb nü’l-

Mur tazâ onun Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin 

öğ ren ci si ol du ğu nu söy ler se de ara la rın-

da ki bir asır lık za man di li mi ho ca-ta le be 

iliş ki si ni imkânsız kıl mak ta dır.

İb nü’l-Melâhimî’nin bi li nen tek ho-

ca sı ken di sin den tef sir oku du ğu Ze-

mahşerî’dir. Kelâm il mi ni ve özel lik le Hü-

seynî öğ re ti yi, muh te me len Ebü’l-Hü se yin 

el-Basrî’nin dü şün ce si ni Hârizm böl ge si-

ne ta şı yan Ebû Mu dar Mahmûd b. Cerîr 

ed-Dab bî el-İs fahânî’den (ö. 507/1114) 
al mıştır. Ay nı şe kil de Meşşâî fel se fe si ne 

kar şı reddi ye yaz dı ğın dan fel sefî yön te mi 

de bu alanda bi ri ki me sa hip bu lun du ğu 

kay de di len Dabbî va sı ta sıy la ta nı mış ol ma-

lı dır. İb nü’l-Melâhimî’nin öğ ren ci le ri hak-

kın da da ye ter li bil gi yok tur. Onun gö rüş-

le ri ni iyi bi len ve eser le rin de sık ça ken di-

si ne atıf ta bu lu nan Fah red din er-Râzî’nin, 

yak la şık 560-570 (1164-1174) yıl la rı ara-

sın da ki Hârizm zi ya re ti sı ra sın da ilmî tar-

tış ma lar da bu lun du ğu Mu‘te zilîler’in bir 

kıs mı onun öğ ren ci le ri ka bul edil se de 

bun la rın hiç bi ri nin adı bi lin me mek te dir. 

Sa de ce Ze mah şerî’ye kelâm okut tu ğu be-

lir til mek te dir. Bu nun ya nın da İbn Fun duk 

adıy la bi li nen ta rih çi Ali b. Zeyd el-Bey hak¢ 

de İb nü’l-Melâhimî’den kelâm oku du ğu nu 

kay de der (Me£âri cü Neh ci’l-belâ³a, s. 36). 
Ba zı mo dern ça lış ma lar da Şâfiî ola bi le ce ği 

yo lun da ka na at ler be lir til miş se de İb nü’l-

Melâhimî’nin Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin 

el-Mu£te med fî u½ûli’l-fıšh ad lı ese ri ni 

ih ti sar et me si, ay rı ca Kitâbü’l-Fâßiš’in-

de ge çen “as ha bı mız dan Irak lı fa kih ler” 

ifa de siy le fı kıh li te ra tü rün de Ha nefîler için 

kul la nı lan “Irak lı lar”ı (Irâkıyyûn) sa hip len-

me si onun Ha nefî ol du ğu nu gös ter mek-

te dir. İb nü’l-Melâhimî 17 Rebîülev vel 536 

(20 Ekim 1141) ta ri hin de ve fat et ti.

İb nü’l-Melâhimî, son dö nem Mu‘te zi-

le’si için âde ta bir ka le ko nu mun da bu lu-

nan Hârizm böl ge sin de VI. (XII.) yüz yıl da 

ya şa mış tır. Esas iti ba riy le kelâmcı ola rak 

ta nın dı ğı için En de resbânî ta ra fın dan 

ken di dö ne min de kelâm il mi nin yegâne 

şah si ye ti di ye ta nım lan mış tır. Hârizm’de 

ye ti şen Mu‘te zi le âlim le ri nin ço ğu ge nel-

de dil ve fı kıh ala nın da öne çık mış âlim ler 

244, 342, 348; el-Fih risü’ş-şâ mil, III, 463; 
Adnân Ab dülkådir Kâmil el-Hevrâmânî, 
sy. 29 [2012], s. 264-271). Eyyûb Ali Ab-

dul lah ez-Zelmî, Ma lez ya İn san Bi lim le ri 

Yüksek Aka de mi si’nde eş-ŞeyÅ £Ömer 

el-Æaradâ³¢ ve cü hûdü hü’l-fıš hiy ye 

adıy la bir yük sek li sans te zi ha zırla mış tır 

(2007).
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Tah ran 1369 hş., s. 309-312, 407-408; Mah mûd 
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Mu£ce mü’l-müßel li fîn, Beyrut 1414/1993, II, 
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2000, Bağ dad 2002, V, 486; M. Hayr Ra ma zan 

Yûsuf, Mu£cemü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve-
feyât 1315-1424 (1897-2003), Riyad 1425/2004, 
I, 475; M. Ali Su vey rekî, Mu£cemü a£lâmi’l-Kürd, 
Süleymaniy e 2006, s. 514; Adnân Ab dülkådir 

Kâ mil el-Hevrâmânî, “Nüb×e £an ¼ayâti’l-
£Allâme İbni’l-Æaradâ³¢ ve va½fün li-maÅ¹û¹âti 
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İslâmiy ye, sy. 29, Bağdat 2012, s. 246-275.

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’l-MELÂHÝMÎ
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Rüknüddîn Mahmûd b. Muhammed
el-Melâhimî el-Hârizmî

(ö. 536/1141)

Mu‘tezile kelâmcýsý
ve fýkýh âlimi.˜ ™

Ha ya tı hak kın da der li top lu tek bil gi, Ze-

mah şerî’nin genç bir çağ da şı olan Ab düs-

selâm b. Mu ham med el-En de resbânî’nin 

Ze mah şerî hak kın da yaz dı ğı bi yog ra fi nin 

bi li nen tek yaz ma nüs ha sı nın hâmi şi ne 

dü şü len kı sa not tan iba ret tir. Adı, eser-

le ri nin yaz ma nüs ha la rın da ge nel lik le 

Rük ned din Mahmûd b. Muham med el-

Me lâ hi mî el-Hârizmî ola rak ve ri lir. Anca k 

En de resbânî’nin ese ri nin hâmişinde is mi 

Rük ned din Mahmûd b. Ubeydullah el-Me-

lâhimî şek lin de ge çerken bir eserini n yaz-

ma nüs ha sı na dü şü len kayıtta Mah mûd b. 

Ab dul lah el-Hârizmî di ye kayde di lir. Muh-

te me len Mu ham med ve Ab dul lah (Ubey-

dul lah) isim le rin den biri baba sı na, di ğe ri 

de de si ne ait tir. Ayrıca kelâm il min de ki 

mü el li fin ta le be si Mu ham med el-Hâl’in 
ho cası na ve eser le ri ne da ir mu kad di me-
siy le). Ârâm b. Şeyh Celâl ese ri, Ma lez-

ya İn san Bi limle ri Yük sek Aka de mi si’nde 

yük sek li sans te zi ola rak neş re ha zır la-

mış tır (2007). 7. ed-Dür re tü’l-mün ci ye 

fî şer¼i Ferâßi²i’l-Æızıl ciy ye. Mol la Ali 

Kı zılcî’nin ese riy le il gi li olup Os man Ali et-

Tu rayzî ta ra fın dan Bağ dat Üni ver si te si 

İslâmî İlim ler Fa kül te si’nde yük sek li sans 

te zi ola rak neş re ha zır lan mış tır (2006). 8. 

Ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-Üş nüvî £ale’l-£İzzî 

fi’t-ta½rîf. Ali b. Hâmid el-Üş nü vî’nin ese-

ri üze ri ne ya zılmış tır (Kahire 1345). 9. 

Vesîle tü’n-necât fi’½-½alât ve’s-selâm 

£alâ Mu¼am med sey yi di’l-kâßinât (Sü-
ley ma ni ye 1977, 1979).

Ka radâğî’nin yaz ma ha lin de ki di ğer ba zı 

eser le ri de şun lar dır: ¥avâşî ve ta£ lî šåt 

£alâ Tašrîbi’l-merâm şer¼u Teh ×î bi’l-

kelâm (ba ba sı nın ho ca sı Ab dül kå dir b. 
Mu ham med Saîd el-Muhâcir’in Tef tâzâ-
nî’ nin ese ri ne yaz dı ğı şer hin hâşi ye si-
dir); Ta£lîšåt £alâ ¥âşi ye ti ƒayâlî £alâ 

Şer¼i’l-£Ašåßid; Ta£lîšåt £alâ ¥â şi ye ti 

Celâliddîn ed-Devvânî £alâ Kitâ bi’t-

Teh ×îb fi’l-man¹ıš ve’l-¼ik me; Ta£lîšåt 

£alâ ¥âşi ye ti £Ab dillâh el-Yez dî £alâ 

Teh×îbi’l-man¹ıš; Ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-

Ge len bevî £ale’r-Risâle ti’l-Esî riy ye 

fi’l-man¹ıš; Ta£lîšåt ve ¼avâşî £alâ Te-

tim me ti’t-Teh×îb (Mîr Ebü’l-Feth’in ese ri 
üze ri ne ya zıl mış tır); ¥âşi ye £ale’l-Îsâ ³†-

cî; ¥âşi ye £ale’r-Risâle ti’l-lüzûmiy ye 

(Mol la Şem sed din’in ese ri üze ri ne ka le-
me alın mış tır); ¥avâşî ve ta£lîšåt £alâ 

Tu¼ feti’l-mu¼tâc (İbn Ha cer el-Hey-
temî’nin ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); ¥âşi-

ye £alâ Şer¼i’l-Celâl el-Ma¼allî £alâ 

Cem£i’l-cevâmi£; ¥avâşî ve ta£lîšåt 

£ale’l-Fetâ va’l-küb re’l-fıšhiy ye (İbn 
Ha cer el-Hey temî’nin ese ri üze ri ne kale-
me alın mış tır); £Alâßišu’l-ferâßi² fî £il-

mi’l-ferâßi²; ¥a vâ şî ve ta£lîšåt £alâ 

Na¾mi’l-Ferîde (Sü yû tî’nin nah ve da ir 
ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); Cilâßü’l-šulûb 

fi’l-£amel bi-rub£i’l-mušan¹arât ve’l-

cüyûb; ¥avâşî £alâ ƒu lâ½ati’l-¼isâb 

li’l-£Âmilî; ¥âşi ye £alâ Teşrî¼i’l-eflâk 

fi’l-heyße (Bahâed din el-Âmilî’nin ese-
ri üze ri ne ka le me alın mış tır); ¥a vâ şî ve 

ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-İşârât (Âmi lî’nin 
us tur lap la il gi li ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); 
¥avâşî ve ta£lîšåt £alâ Tu¼fe ti’r-reßîs 

fî şer¼i Eşkâli’t-teß sîs (Mu ham med b. 
Eş ref es-Se merkandî’nin ese ri üze ri ne 
ka le me alın mış tır); Me nî¼atü’l-i£râb fî 

şer¼i’l-Us¹urlâb (yaz ma hal de ki eserle-
ri ve bulun duk la rı kü tüp ha ne ler için 
bk. Mahmûd Ah med Mu ham med, II, 




