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İBN ABDÜLBER es-SÜBKI 
(~ı_r.ıı ~ı,;r.l ) 

Ebü'l-Beka Bahaüddln 
Muhammed b. Abdilberr 

b. Yahya es-Sübkl 
(ö. 777 /1375) 

Şafii fakihi. 
_j 

Sübk'i ailesine mensup olup 707 yılı Re
biülewelinde (Eylül 1307) doğdu. Kutbüd
din es-Sünbati. Zeynüddin ei-Ketnani ve 
diğer alimlerden fıkıh , dedesi Sadreddin 
ile Alaeddin el-Konevi ve amcasının oğlu 
Takıyyüddin es-Sübk'i'den usul-i fıkıh ve 
usulü'd-din, Ebu Hayyan el-Endelüsi'den 
nahiv, Kadı Celaleddin Hatib el-Kazvini'
den meani dersleri aldı. Mizzi. Birzali. Ce
zerL Haccar ve Hafız Ebü'l-Abbas ed-Dim
yati'den hadis okudu. Kendisinden başta 
oğlu Bedreddin olmak üzere Ebu Hamid 
ibn Zahire. Cemaleddin el-isnevi, Şerefed
din el-Erzincani, Şehabeddin Ahmed b. 
ibrahim el-Keşşi el-Hanefi gibi alimler 
ders aldılar. 

739 (1338) yılında Takıyyüddin es-Süb
ki Dımaşk'a kadı olunca onunla birlikte 
Kahire'den Dımaşk'a giden ibn Abdülber 
bir süre sonra onun naibi oldu. Burada 
Atabekiyye, Zahiriyye. Berraniyye, Rewa
hiyye ve Kaymeriyye medreselerinde ver
diği derslerle şöhreti yayıldı. 759'da ( 1358) 
Dımaşk'ta Takıyyüddin 'in oğlu Taceddin 
es-Sübk'i'nin kadılık görevinden ayrılma
sının ardından bir ay müddetle Dımaşk 
kadılığı yaptıktan sonra Trablus kadılığı

na tayin edildi. 765 ( 1364) yılında Kahi
re'ye dönen ibn Abdülber burada izzed
din ibn Cemaa'nın kadı naibliğine getiril
di. Daha sonra kazaskerlik, kadılkudatlık, 
devlet bütçesinden yapılan her türlü alım 
satım işlerine bakan beytülmal vekilliği ve 
nihayet Memlükler'de sultanın savaş vb. 
sebeplerle devlet merkezinden ayrılması 

halinde devlet işlerini yürüten. bütün iş
lemlerde kendi özel imza ve mührünü 
kullandığı için "es-sultanü 's-sani" diye 
anıldığı el-vekaletü's-sultaniyye (naibü's
suıtan . niyabetü 's-saltana) görevlerinde bu

lundu. 773'te (1371-72) Dımaşkkadılku
datlığına getirildi ve 777 (1375) yılına ka
dar bu görevde kaldı. 775 (1373) yılı baş
larında ise Gazzaliyye. Adiliyye ve Nasıriy
ye medreselerine müderris. Eşrefıyye Da
rülhadisi'ne hoca (şeyh) olarak tayin edil
di. Ayrıca ölümünden bir ay önce Emeviy
ye Camii'nde hatiplik görevine getirildi. 
ibn Abdülber, bazı kaynaklara göre 777 

yılı Rebiülewel ayında (Ağustos 1375). bazı 

kaynaklara göre ise 13 Rebiülahir 777'de 
(1 1 Eylül 1375) vefat etti. 

ibn Abdülber tefsir. fıkıh, usul, lugat. 
nahiv ve edebiyat ilimierindeki geniş bil
gisine rağmen çeşitli resmi görevleri se

bebiyle eser yazmaya imkan bulamamış. 
yazmaya başladığı bazı eserleri ise ta
mamlayamamıştır. Kaynaklarda adı ge
çen eserleri şunlardır : Şer]J.u 'r-Ravza 

(Yahya b. Şeref en-Nevevl'nin Rautatü 't
ta libfn ad lı eseri nin şerh i). Mu]].taşarü'l
Matlab (imam Gazza ll'nin e1-Vasf(ini n 
Necmeddin Ahmed b. Muhammed ta rafın

dan yapılm ı ş e1-Mat1abadındaki şe rhinin 

m u h tasarı). Şer]J.u'l-Ijô.vi'ş-şagir (Ab
dülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin el
ljau i 'ş-şagir ad lı eserinin şe rh i). Şer]J.u 
Mu]].taşari İbni'I-Ijô.cib (Cemaleddin ib
nü' l-Hacib'in el-Mui]taşaradlı eserinin ya
rım ka lmış şerhi). Mu]].taşarü'l-me?,heb 

(muhtemelen Şafii mezhebinin görüş l e ri 

nin özetlendiği bir eser). Ayrıca bazı kay
naklarda ibn Abdülberr'in çeşitli şiirle
rine de rastlanmaktadır (Safedl. lll, 212-
214: SüyOtT, I, I 53). 
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Ebu Abdiilah Şemsüddln 
Muhammed b. Ahmed b. Abdilhadl 

es-Salih! ed-Dımaşki 
(ö. 744/1343) 

Hanbeli fakihi ve muhaddis. 
_j 

islami ilimierin çeşitli dallarında birçok 
alim yetiştiren ibn Kudame ailesinden 
olup dedesi Abdülhadi'ye nisbetle ibn Ab
dülhadi lakabıyla tanınmıştır. Ayrıca ibn 

iBN ABDÜLHADT, Semseddin 

Kudame el-Makdisi diye de anılır. 705 
(1305) yılında Dımaşk'ın Salihiye mahal
lesinde doğdu. Çağdaşı olan tabakat mü
ellifleri çoğunlukla doğum tarihi olarak 
705 yılını verirken (SafedT. el-Va([, II, ı 6 ı : 

ibn Keslr. XIV. 2 I O; ibn Tağrlberdl, ll, 587) 
kendisiyle bilgi alışverişinde bulunmuş 
olan Zehebi bir yerde 705 veya 706 yılın
da (Te?kiretü'l·f:tuffii?. IV, 1508). başka bir 
yerde 705'te veya ona yakın bir tarihte 
( el-Mu'cemü '1-mui].taş, s. 2 I 6). yine çağ
daşlarından ibn Receb ise 704 yılı Receb 
ayında (Şubat 1305) doğduğunu belirt

mektedir ( e?-Zeyl 'a la Tabal).ati 'l-Hanabi· 
le, Il. 436: ayrıca bk. ibn Tolun, II. 432: ib
nü'l-imad. VI, 141) 

Erken yaşlarda temel islami ilimierin 
öğrenimine başlayan ibn Abdülhadi, as
rının şeyhülkurrası kabul edilen ibn Bas
han Muhammed b. Ahmed'den kıraat. 
Ebü'l-Abbas el-Enderşi'den gramer, İbn 
Teymiyye'nin hacası Ebu Bekir Ahmed b. 
Abdüddaim es-Salihi. lsa el-Mut'im. Yu
suf b. Abdurrahman el-Mizzi ve Zehebi 
gibi alimlerden hadis ve rivayet ilimleri
ni, Mecdüddin ismail b. Muhammed el
Harrani ve Hanbeli mezhebinin diğer ba
zı meşhur alimlerinden fıkıh okudu. On ye
di yaşlarında iken bir müddet Takıyyüddin 
ibn Teymiyye'den akaid ve kelam dersle
ri aldı. ibn Abdülhadi bu ilimierin her bi
rinde köklü bir öğrenim görmüşse de da
ha çok hadis ricali , ile!, cerh ve ta'dil ko
nularında temayüz etmiş. Zehebi, ibn Ke
slr ve Süyuti gibi alimler onu hadis hafız
ları arasında saymışlardır. 

ibn Abdülhadi. daha sonra öğretim ve 
telif çalışmalarına başlayarak Dımaşk'ta
ki Ziyaiyye, Sadriyye, Sabbabiyye ve öme
riyye medreselerinde hadis dersleri ver
di. Ömeriyye Medresesi'ndeki derslerine 
bazan tanınmış Hanbeli alimleri ve Dı
maşk halkından pek çok kişi de katılırdı 
(İbn Keslr. XIV. 189 ) Ebü'l-Mehasin -el
Hüseyni onun görev yaptığı medreseleri . 
sayarken Gıyasiyye ve Mansuriyye (leylü 
Te?kireti'l-f:tuffii.?. s. 50). Süyuti de Gıyasiy
ye'nin adını zikrediyorsa da (Bugyetü 'l
vu'at, s. ı 2). Dımaşk'ta özellikle Hanbell
ler'in Gıyasiyye adında bir medreseleri bu
lunmamaktadır. Dolayısıyla burada Ziya
iyye kelimesi bir zühul eseri olarak Gıya
siyye şeklinde yazılmış olmalıdır. Ayrıca 
Mansuriyye Medresesi de Dımaşk'ta de
ğil Kahire'de olup ibn Abdülhadi'nin Mı
sır'a giderek orada ders verdiğine dair 
kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut 
değildir. 
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iBN ABDÜLHADT, Semseddin 

Öğrencileri arasında Zehebl ile Selahad
din es-Safedl gibi meşhur kişilerin de bu
lunduğu İbn Abdülhadl'nin özellikle Zehe
bl ile olan ilişkisi bir hoca -talebe münase
betinden ziyade birbirinden faydalanan 
iki arkadaş ilişkisi şeklinde olmuştur (el

Mu'cemü '1-mul]taş, s. 2 ı 6). Ahlaki mezi
yetleri ve dini ilimlerdeki derin vukufu ile 
çağdaşı olan alimierin takdirini toplayan 
İbn Abdülhadl1 o Cem aziyelevvel 744 
(30 Eylül 1343) tarihinde Dımaşk'ta sıt
madan öldü ve KasiyOn Mezarlığı'na def
nedildi. 

İbn Abdülhadl'nin, hacası Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'nin hayatına dair müstakil 
bir kitap yazması ve onun bazı görüşleri
ni savunmak için çeşitli risaleler kaleme 
alması. aralarında hoca-talebe ilişkisinin 
ötesinde köklü bir düşünce birliği bulun
duğunu göstermektedir. Talebesi Safe
dl'nin, "Yaşasaydı ilirnde şaşılacak dere
cede yükselecekti" (A'yanü'l-'aşr, ll. 425) 

diyerek övdüğü İbn Abdülhadl, kısa süren 
hayatına rağmen yetmişi aşkın kitap ya
zarak Hanbeli mezhebi tarihi içerisindeki 
önemli yerini almıştır ( eserlerinin listesi 
için b k. Tenkl/:ıu 't- Ta/:ıkil!=, neşredenin giri
şi, l, 95 -106; el-Muf:ıarrer fi'l-f:ıadfş, neşre

denin girişi, I, 43-53). 

Eserleri. 1. el-Mu]Jarrer fi'l-]Jadiş. Ah

kam hadisleri konusunda önemli kaynak
lardan olan İbn Dakikul'ld'in el-İlmdm ii 
e]Jddişi'l-a]Jkdm (Beyrut 1406/1986; nşr. 

Hüseyin İsmail el-Cemel, l-ll, Riyad 1414/ 

1994) adlı kitabının ihtisarı olup fıkıh ki
tapları sistematiğine göre düzenlenmiş
tir. 1304 hadis ve haber ihtiva eden eser 
Yusuf Abdurrahman el-Mar' aşil. Muham
med Sellm İbrahim Semare ve Cemal 
Harndi ez-Zehebl tarafından yayımlan
mıştır (HI, Beyrut 1405/1985). 2. Ten~i
]Ju't-Ta]J~i~ ii e]Jfıdişi't-Ta'li~. Ebü'l-Fe
rec İbnü'l-Cevzl'nin, Ebu Ya'la el-Ferra'ya 
ait et-Ta'Ii~u 'l-ke bir fi'l-mesd'ili'l-l]ild
tiyye beyne'l-e'imme adlı eserde geçen 
hadisleri tahkik ve tashih ettiği et-Ta]J
~i~ ii e]Jfıdişi'l-l]ildt ( nşr. Mes'ad Abdül
ham!d Muhammed es-Sa'den!- Muham
med Faris, HI, Beyrut I 415/1994) adlı ki
tapta bulunan hadislerden bazılarının se
nedlerinin kısaltılması ve bazı yeni konu
ların ilave edilmesiyle meydana getiril
miştir. İbn Abdülhad! burada hadis ravi
leri, hadislerin sıhhat veya zayıflık dere
cesi ve İbnü'l-Cevzl'nin hakkında görüş 
belirtmediği bazı ravilerin hayatları hak
kında geniş bilgi vermiştir. Hilafla ilgili 
toplam 351 meselenin incelendiği eser-
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de İbnü 'l-Cevzl'nin bazı yanlışları ve çe
lişkileri de gösterilmiştir (I, 119-125, neş

redenin gir i şi). Eser M. Hamid el-Fıki 
(Kah i re ı 954) ve Amir Hasan Sa br! (el
Ayn ı 409/1 989) tarafından neşredilmiş

tir. 3 . Risdle latife ii e]Jddişi müteter
ri~a za'ite. Özellikle fıkıh kitaplarında 
çeşitli hükümlerin dayandınldığı bazı 
zayıf hadisleri tesbit eden önemli bir risa
ledir (nşr. Muhammed Id el-Abbas!, Dı
maşk - Beyrut 1400/1980, 1404/1 983; Ri
yad 1408/1 987). 4. Kavd'idü uşuli'l-fı~h 
(n ş r. Cemaleddin el-Kasım!, Dımaşk, ts ., 
fıkıh ve tefsir usulüne dair iki risale ile bir
likte bir mecmua içeris inde). 5. eş-Şdri

mü'l-münekki fi'r-red 'ale's-Sübki. Şa
m alimlerinden ve İbn Teymiyye'nin en 
büyük muarızlarından biri olan Takıyyüd
din es-Sübkl'nin kabir ziyareti konusun
da İbn Teymiyye'nin görüşlerini tenkit et
tiği Şiid'ü's-se~iim ii ziyareti l]ayri'l
endm adlı eserindeki iddialara cevap ver
mek için yazılmıştır (Kahire 1318/!900; 

Riyad 1983; Beyrut 1985). Ancak İbn Ab
dülhadl'nin bu eserine karşı İbn Teymiy
ye muarızları reddiye yazmaya devam 
etmişlerdir (bu reddiyeler için bk. Süb
kl, neşredenin girişi, s. 12) . 6. Taba~a
tü 'ulemd'i'l-]Jadiş. Eserde 350 hadis 
hafızının hayatı anlatılmaktadır (nşr. Ek
rem el-B Cı şi- İbrahim ez-Zeybek, I-lV, Bey
rut I 409/1989). 7. el-'U~ildü'd-dürriyye 
ii mend~ıbı Şeyl]ilisldm A]Jmed İbn 
Teymiyye (nşr. M. Ham id el-Fıki, Kah i re 
1356/1938; Beyrut 1406/1986; nşr. Hüse
yin İsmail el-Cemel, 1-11, Riyad 1414/1 994) 

İbn Teymiyye hakkındaki ilk kaynaklardan 
biridir. 8. Feza'ilü 'ş-Şam ( nşr. Mervan 
e l-Atıyye, MMLAÜr., sy. 49, s. 91-166; nşr. 

Mecdl Fethi es-Seyyid, Tanta 1408/1988). 

9. er-Red 'ald Ebi Bekir el-ljatib ii mes
'eleti'l-cehr bi'l-besmele (Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 55). 

İbn Abdülhfıdl'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer bazı eserleri de şunlardır: E]Ja
dişü'I-cem' beyne'ş-şaldteyn fi'l-]Ja
zar, E]Jfıdişü ]Jaydti'l-enbiyd' ii ~ubU
rihim, el-A]Jkdmü'l-kübrd, el-İ'Idm ii 
?,ikri meşdyil]i'I-e'immeti'l-a'ldm ( Kü
tüb-i Sitte m üelliflerinin hayatına dair), 
et-Tetsirü'l-Müsned, er-Red 'ald İbn 
Di]Jye, er-Red 'ald İbn Tahir, er-Red 
'ale'l-Kiyd el-Herrdsi, Şer]Ju Elfiyyeti 
İbn Malik, Şer]Ju Kitdbi'l- 'İl el 'ald ter
tibi kütübi'l-fı~h, el-'Umde fi'l-]Juiid?-, 
Fezd'ilü'l-lfasan el-Başri. 

Bazı kaynaklarda, İbn Ferah'ın hadis te
rimlerine dair manzumesinin İbn Abdül-

had! tarafından Zevdlü't-tera]J ii şer]Ji 
Man?-ı1meti İbn Fera]J adıyla şerhedil
diği ve Fleischer'in bunu yayımladığı ( Lei
den 1895) belirtiliyorsada(Serkls, 1, 167; 

Nedb el-Akiki, ll , 363) söz konusu eser İbn 
Cemaa'ya aittir. 
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