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Arrakıyye

kolunun kurucusu.
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878' de (1473) Dımaşk'ta doğdu. Bir
Çerkez emirinin oğludur (Taşköprizade,
s. 353) . Bazı çağdaş kaynaklarda (Zirikll,
VI, 290; DMBi, IV, 2 18) lakabı ibn Irak şek
linde kaydedilmiştir. ömer ed-Daranl. ibrahim el-Kudsi gibi hocalardan Kur'an ve
tecvid, Zeyneddin ei-Arafe adlı bir alimden matematik dersleri alan ibn Arrak.
üç yıl yanında kaldığı Ömer es-SayhOn'i'den hat sanatını öğrendi. 89S'te (1490)
babası ölünce onun bazı işlerini takip etmek için Beyrut'a gitti. Burada Allah'ın
veli kullarından olduğunu duyduğu Şeyh
Muhammed er-Rai(5 ile tanıştı. Bu zat
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kendisine Beyrut'ta Şeyh Affan. Trablus'ta Şeyh Vasir, Sayda'da Şeyh Ömer ile de
görüşmesini tavsiye etti. Daha sonra Dı
maşk'a dönerek avcılık, binicilik, satranç
gibi sporlarla meşgul olmaya ve eğlence
ler! e dolu bir hayat sürmeye başladı. Bir
süre sonra dini hayata yönelen ibn Arrak
dini ilimleri öğrenmeye girişti. 904 ( 1499)
yılında Şazel'i şeyhi Ali b. MeymOn'a intisap etti. Ağır riyazet ve müd~hedelerle
dolu bir seyrü sü!Ok dönemi yaşadı. Ertesi yıl Mısır'a giderek Celaleddin es-SüyOt'i, Şeyh Abdülkadir ed-DeştOt'i, Ebü'IMekarim ei-Heyt'i, ibn Hab'ib es-Safed'i gibi alim ve şeyhlerle tanıştı. onların meclislerine katıldı. Ardından Dımaşk'a döndü. Şeyhi Ali b. MeymOn'un Bursa'dan
Hama'ya geldiği 911 (1505) yılına kadar
Hama'da ikamet eden ibn Arrak bir yıl
daha burada kaldıktan sonra şeyhinin izniyle Beyrut'a dönerek irşad faaliyetine
başladı. Kısa sürede yirmi dört kitap kaleme aldığını öğrenen şeyhi Ali b. MeymOn
bir mektup göndererek onu Dımaşk'a
çağırdı ve çok kitap yazmamasını tavsiye
etti (913/1507). Birkaç yıl Dımaşk civarın
daki Salihiyye'de ikamet ettikten sonra Ali
b. MeymOn'un bulunduğu MecdelmaOş'a
gitti ve onun vefatma kadar (917/1511)
burada kaldı. 923 ( 1517) yılında Beyrut'a
bir tekke açan ibn Arrak ertesi yıl hacca
gitti. Bir daha Beyrut'a dönmeyip Medine'ye yerleşti ve irşad faaliyetini burada
sürdürdü. 24 Safer 933 (30 Kasım 1526)
tarihinde Mekke'de vefat etti.
Şazeliyye tarikatının Suriye bölgesindeki en büyük temsilcilerinden biri olan ibn
Arrak, bu tarikatın kendi adına nisbet
edilen Arrak.ıyye kolunun kurucusud ur.
Tarikat XVII. yüzyılda Hicaz bölgesinde de
yaygınlık kazanmıştır. ibn Arrak'ın oğlu
Ebü'I-Hasan Ali (ö. 963/1556). mevzO ha-
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Eserleri. ibn Arrak'ın nüshaları tesbit
edilen belli başlı eserleri şunlardır: e1-Evrad (Süleymaniye Ktp ., Lala ismail, nr.
246); Hidayetü 'ş-şel.m1eyn ii fai:li'1-lfaremeyn (Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu
Ali Paşa , m 941/3); Keşfü'1-}J.icab (Hediyyetü'L-'arifin, ll, 232; Brockelmann, GAL,
ll, 437); Mevahibü'r-ra}J.man ii keşfi
'avrati'ş-şeytan (Brockelmann, GAL, ll,
437); Te'dibü '1-a~a1 ve teh~ibü'1-a'ma1
(Fuad Seyyid, 1. 117); Risa1e ii ehli'Hari}f (a.g.e., ı. 371). Risa1etü İbn 'Arra}f
i1e'ş-şılfiyye (M . Riyad eleMali h, lll, 615616); Vaşıyyetü'1 -munta ?ar(a.g.e., lll.
165; Fuad Seyyid, lll, 200); e1-Kava'idü'ş 
şer<iyye li-sa1iki 't -tarilsa ti '1-Mu}J.am mediyye (a.g.e. , ll , 221 ); Cevheretü'1gavvaş ve tu}J.fetü eh1i'l-il].tişaş (Ahlwardt, ı . 161); 'A}fidetü İbn 'Arra}f (izaf:ıu'L-meknün, ll, 116). Kaynaklarda adı geçen diğer eserleri şunlardır : es-Sefine·
tü'1- 'Arra}fıyye ii 1ibdsi'l-l].ır}fati'ş-şufiy
ye, Sefinetü'n-necat, Risa1e ii şıfati ev1iya'illah, el-Mine}J.u'1-<dmmiyye ve'nnefe}J.atü '1-Mekkiyye.
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disler konusunda Tenzihü'ş-şeri'a baş
lıklı önemli bir eser telif etmiştir.

lbn Amik'ın
Hidayetü 'ş ·
şefı:aleyn ad lı

eserinin
ilk iki sayfas ı
(Süleymaniye Ktp. ,
Hekimoğlu

Ali

Paşa ,

nr.

941/3)

Ebu Mansur Fahrüddin Abdurrahman
b. Muhammed b. ei-Hasen -ed-Dımaşkl
(ö. 620/1223)
L

Şafii

fakihi ve hadis alimi.
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SSO Recebinde (Eylül1155) doğdu. Amcalan Ebü' I-Kasım ibn Asakir ve Sainüddin ibn Asakir ile ibn EbO AsrOn, Abdurrahman b. Ebü'I-Hasan ed-Daranl. Ebü'n-
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