
İBN ASAKİR, EbO MansOr 

Neda Hassan b. Temlm ez-Zeyyat. Ebü'l
Mekarim Abdülvahid b. Hilal el-Ezdl. Da
vud b. Muhammed el-Halid!. Muhammed 
b. Es' ad el-lraki gibi alimlerden hadis din
ledi. Kutbüddin Mes'ud b. Urve en-Nisa
burl'den Şafii fıkhını öğrendi ve onun kı
zıyla evlendi. Dımaşk'ta Şafii fıkhının oto
riteleri arasına giren. meclisi fetva so
ranlarla dolup taşan İbn Asakir'den Ziya
eddin el-Makdisl. Zekiyyüddin el-Birzall 
ve Taceddin Abdülvehhab b. Zeynülüme
na gibi bazı şahsiyetler hadis rivayet et
ti. Fıkıh dersi verdiği talebeler arasında 
ise İzzeddin İbn Abdüsselam. Ebu Şame 
el-Makdisl ve Şehabeddin İsmail b. Ha
mid el-Kusl sayılabilir. 

Hacası Nlsaburl'nin ölümünden sonra 
Dımaşk'ta Caruhiyye Medresesi'nde onun 
yerine müderris olan İbn Asakir 593 
(1197) yılından itibaren buradaki Azraviy
ye. bir müddet sonra da Kudüs'teki Sala
hiyye Medresesi'nde fıkıh, hadis ve akaid 
dersleri vermeye başladı; ayrıca Eyyubl 
Sultanı 1. el-Melikü'l-Adil tarafından Dı 
maşk'taki Takaviyye Medresesi'ne müder
ris tayin edildi. bir süre de Azlziyye Med
resesi'nde ders verdi. 

el-Melikü'I-Adil, zühd ve takvasıyla ta
nınan İbn Asakir'i Dımaşk kadılığına ge
tirmek istediyse de İbn Asakir bu teklifi 
kabul etmedi. Fakat sultan bu mesele 
üzerinde ısrar ettiğinden şehri terketmek 
zorunda kaldıysa da daha sonra bağışla
narak geri getirildi. Yerine bir başkasını 
tavsiye etmesi istenince de İbnü'l-Hares
tanl'yi teklif etti. el-Melikü'I-Adil'den son
ra tahta geçen el-Melikü'l-Muazzam se
lefinin yasaklamış olduğu işret meclisle
rini yeniden serbest bırakınca bu icraatı 
gayri meşru görüp karşı çıkan İbn Asakir 
ile yeni sultanın aras ı açıldı. el-Melikü'l
Muazzam bu sebeple İbn Asakir'in Taka
viyye ve Salahiyye'deki görevlerine son 
verdi. Sadece Caruhiyye'deki vazifesine 
devam eden İbn Asakir. Urviyye ve Nuriy
ye darülhadislerinde hadis dersleri ver
meye başladı. Ayrıca haftada iki gün, am
cası Ebü 'l-Kasım İbn Asakir'in ders ver
diği yer olan Emeviyye Camii'ndeki Kub
betü'n-nesr'in altında ve Maksuretü's-sa
habe adıyla bilinen kısımda hadis okutu
yordu. Hayatının sonuna kadar öğretim 
faaliyetleriyle meşgul olan İbn Asakir 1 O 
Receb 620 (9 Ağustos 1223) tarihinde Dı
maşk'ta öldü ve Sufiyye Kabristanı'na 
defnedildi. 

İbn Asakir'in fıkıh ve hadis alanında 
eser verdiğini kaydeden kaynaklar. sade-
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ce Kitfıbü '1-Erba'in ii menfı]fıbi üm
mihfıti'1-mü'minin raJ:ımetullahi 'a1ey
him ecma'in adlı eserinin ismini zikret
mektedir. Günümüze ulaştığı tesbit edi
len yegane eseri de budur. Müellif. Hz. 
Peygamber'in hanımlarının menkıbele

riyle ilgili olan bu eserini hazırlarken Bu
har! ve Müslim'in eş-ŞaJ:ıiJ:ı'leri. Ebu Da
vud. Tirmizi. Nesa! ve İbn Mace'nin es
Sünen'leri. Ahmed b. Hanbel'in e1-Müs
ned'i. amcası İbn Asakir'in Tfıril]u Dı
maş]f'ı, İbn Sa'd'ın et-Taba]fatü'1-küb
rfı'sı. Beyhaki'nin De1fı'ilü 'n-nübüvve'

si gibi çeşitli kaynakların yanında şeyhle
rinden bizzat işittiği bazı rivayetlerden de 
faydalanmıştır. Kitfıbü'1-Erba'in Muham
med Mutl' el-Hafız ve Gazve Büdeyr ile 
( Dımaşk 1406/1986) Muhammed Ahmed 
Abdülazlz (Kah i re 1410/ 1989) ve Muham
med İbrahim ed-Desuki (Bulak 1992) ta
rafından neşredilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Asakir. KW'ıbü '1-Erbtı'fn {i menakibi üm
mihati'l -mü'minfn (nşr. M. Mutl' e l - Hafız) , 

Dımaşk 1406/1986, neşredenin gi rişi , s. 7-
25; İbnü' J-Esi r, el-Kamil, XII, 418; İbn Halli
kan . Ve{eyat, lll, 135; Münziri. et-Tekmile, lll , 
102-1 03; Zehebi. el-'iber, lll , 181-182; a.mlf .. 
A'lamü'n-nübela', XXII , 187-190; a.mlf., Tari
l]u'L-islam : sene 611-620, s. 451-454; Safedi. 
e/-Va{i, XVlll , 235; Kütübi, Fevatü'l-Ve{eyat, 1, 
261; Sübki. Taba/!:at, Yili , 177 -178; isnevi, Taba
/!:atü 'ş-Şa{ı'iyye, ll, 219-220; İbn Kesir. el-Bida
ye, Xlll, 101; YMii. Mir'atü'l-cenan, IV, 47; İbn 
Kacti Şühbe. Taba/!:atü 'ş-Şafi'iyye, ll , 54-55; İbn 
Tağriberdi. en-Nücümü 'z-zahire, VI , 256; Nuay
mi, ed-Daris fi taril]i 'l-medaris(n ş r. Ca'fer el-Ha
se ni). Ka hi re 1988, 1, 82-86; Abdülcelil Hasan 
Abdülmehd!. el-Medaris {i Beyti'l-Ma /!:dis, Am
man 1981 , ı . 205-209; N. Elisseeff. " Ibn 'Asa
kir". EJ2 (ing.), lll , 714. fAl 
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İBN ASAKiR, Ebu Muhammed 
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Ebu Muhammed Bahaüddin 
el-Kasım b. Ali 

b. el-Hasen ed-Dımaşkı 
(ö. 600/ 1203) 

Ünlü tarihçi 
Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in oğlu, 

L 
muhaddis ve tarihçi. 

_j 

15 Cemaziyelevvel 527'de (24 Mart 
1133) Dımaşk'ta doğdu. Babası gibi İbn 
Asakir diye meşhur oldu. İlk eğitimini ba
bası. amcası ve dedelerinden aldı. Baba
sı kendi hocalarından onun da ders alma
sını sağlamış. Hibetullah b. Sehl el-Bista
ml gibi Bağdatlı. ayrıca Horasanlı birçok 
muhaddisten onun adına icazet almıştır. 

Hocaları arasında Cemalülislam Ebü'l-Ha
san Ali b. Müsellem es-Süleml. Ebu Sa'd 
b. Semman ve Nasrullah b. Muhammed 
el-Mısslsl gibi alimler de vardır. Olgunluk 
çağına kadar babası hayatta olduğu için 
ondan çok faydalandı ve eserlerinin teli
fine yardım etti. Nitekim babasının Tari
]] u m edineti Dımaş]f'ını iki defa temize 
çekti. Zehebl, babasından çok hadis riva
yet eden alimler arasında onun gibi biri
ni duymadığını söylemektedir. Kendisin
den de oğlu Ali b. Kasım ile İzzeddin İbn 
Abdüsselam , Ruhavi ve İbnü'l-Enmatl 
diye bilinen İsmail b. Abdullah gibi şahsi
yetler ders aldı. Şam. Kudüs, Hicaz ve Mı
sır ' a ilmi amaçlarla kısa süreli seyahat
ler yaptı. Rivayet ve semaının çokluğu, 
dini hayatının mükemmelliği bakımından 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'den daha üstün 
sayılmakla birlikte İbnü' l-Cevzl'nin hem 
rica! ve hadis metinlerine hem de diğer 
ilimiere vukufu bakımından ondan ileri
de olduğu kabul edilmektedir. 

Hadis hafızı ve tarihçi olarak bilinen 
Ebu Muhammed İbn Asakir. İbn Nukta 
tarafından sika olarak değerlendirilmiş
tir. Çeşitli eserler kaleme almasına. pek 
çok bilgi toplamasına karşılıkyazısının kö
tü olduğu belirtilmektedir. Bunun sebe
bi muhtemelen çok hızlı yazmasıdır. Ba
basının ölümünden sonra Şam'da Eme
viyye Camii'nde hadis akutmaya başla
yan İbn Asakir, Nureddin Mahmud Zen
gl'nin yaptırdığı Darü'l-hadlsi'n-Nuriyye'
ye müderris olmuş. ölünceye kadar bu gö
revde kalmıştır. 

İbn Asakir arnelde Şafii, itikadda koyu 
bir Eş'arl idi. Ma]fa1fıtü'1-İs1fımiyyin'i 
çok okuduğu rivayet edilir. Ayrıca dindar
lığı, fazileti. sünneti müdafaa edip bid'at
lara karşı çıkması ile tanınmıştır. Zarif, 
şakacı ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan 
İbn Asakir'in darülhadis müderrisliği gö
revini fahrl olarak sürdürdüğü. medre
senin suyundan içmediği gibi oradan ab
dest bile almayacak derecede takva sa
hibi olduğu. hadis tahsili için gelen öğren
cilere bütün imkanlarıyla yardımda bu
lunduğu rivayet edilir. 9 Safer 600'de (18 
Ekim 1203) Dımaşk'ta vefat eden İbn Asa
kir Babüssagir Kabristanı'nda babasının 
yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. e1-Cfımi'u '1-müsta~şfı ii 
tez fı'ili '1-M escidi '1-a]fşfı. Fezfı'ilü '1-
[\uds, Fezfı'ilü Beyti'1-ma]fdis ve Fe
zfı'ilü '1-Mescidi'1-a]fşfı gibi isimlerle de 
anılan eserin (Keşfü '?·?un ün, ı. 574) bir 
nüshası Bağdat'ta (Hizanetü'l-evkafi'l -am-



me, nr. 783), aslından seçmeler ihtiva eden 
bir nüshası da British Museum'da (nr. 

ı 250) bulunmaktadır. İbn Asakir'in Fazlu 
ziyô.reti'l-ljalil 'aleyhi's-selô.m ve mev
<;iı'i kabrihi ve kubliri ebnô.'ihi'l-kirô.m 
adlı eserinin de bu kitabın bazı kısımla
rından ibaret olduğu belirtilmektedir. z. 
Münte{ıabdt min Tô.ri{ıi Dımaşk. Ba
basının Tô.ri{ıu medineti Dımaşk'ından 
seçmeler yaparak telif ettiği bu eserin 
bazı kısımları Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
dedir (M. Nas ırüddin el-Elbani. s. 84). 3. 

Cüz' li a{ıbô.ri'l-lfafı?- İbn 'Asakir. Ba
basının hayatı ve eserlerine dair olup Ya
kut ve Zehebl'nin görüp faydalandığı. an
cak daha sonra kaybolduğu zannedilen 
eser (EF ling.J. ııı. 714) Selahaddin el-Mü
neccid tarafından bulunarak yayımlan
mıştır (Beyrut 1980). 4. Kitô.bü '1-Cihô.d 
(Fazlü '1-cihad). Müellif. halkı Haçlılar'a 
karşı savaşmaya teşvik etmek amacıyla 
kaleme aldığı bu eserini 576 (1180) yılın
da Selahaddin-i EyyGbl'ye takdim etmiş
tir. Eserinin başında ve sonunda Kudüs'ün 
geri alınması için Allah'a dua ettiğini, du
asının kabul edildiğini ve S83'te (1187) 
gerçekleşen fethe kendisinin de katıldı
ğını söylemektedir. İki ciltten meydana 
gelen eserdeki rivayetlerin isnadı çok 
uzun tutulduğundan hacmi oldukça ka
barmıştır. Bu sebeple kitap, yine müellifi 
tarafından el-Münteka min Kitabi Faz
li'l-cihô.d ve mô. e'addallahü li'l- 'ibô.d 
adıyla ihtisar edilmiş olup bunun bir nüs
hası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 1044) . S. Zeyl 'ala Tô.ri{ıi Dımaşk. 
Babasının eserine yaptığı bir zeyil olup ta
mamlanmamıştır (Keş{ü'?-?Unün, ı. 294). 

6. Ta'ziyetü'l-müslim 'an a{ıihi (Kitabü 
Ta'ziyeti'l-müslim) . Mecdl Fethi es-Seyyid 
tarafından yayımlanan eser (bk. bibl.) iç 
kapakta yanlışlıkla müellifin babasına nis
bet edilmiştir. 7. el-Ebdalü'l-'aliye. Ge
nellikle babasının eserlerinden yaptığı 
seçmelerden ibarettir. Müellifin Kitô.
bü '1-Ebdô.li'l-mu{ırace mine 'ş-şıJ.:ıô.J.:ı 
ve'l-J.:ıisô.n ve'l-'avali (ROdani. s. 137) 

adıyla anılan eseri de muhtemelen bu 
kitaptır. 

İbn Asakir'in ayrıca Fezô.'ilü '1-Medine 

(el-Enba'ü'l-müblne {f fazli'l-Medlne, Faz
lü'l-Medlne), Kitfıbü'l-Menô.sik, el-Mu

vô.fakat, el-Emô.li (Mecalis), es-Sübô.'iy
yô.t, Fazlü (Feza'ilü)'l-lfarem, Kitô.b li
men J.:ıaddeşe bi-medô.'ini'ş-Şô.m ve 
kurô.hô. adlı eserleri kaynaklarda zikre
dilmektedir. 

Ebü Muhammed 
lbn Asakir'in 
el-Münte~a 

minKitabi 
Fatli'l-cihad adlı 

eserinden 
iki sayfa 
(Beyazıt 

Devlet Ktp., 
nr. 1044, 

VT. 2•, 39') 
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İbn Asakir. el-Müntel!:a min Kitabi Fatli'l-ci
had ve ma e'addallahü li'l-'ibad, Beyazıt Dev
let Ktp., nr. 1044, vr. 1'-39"; a.mlf .. Ta'ziyetü'l
müslim 'an al]fhi ( nşr. M ecd! Fethi es-Seyyid İb
rah im). Cidde 1411/1991, neşredenin girişi, s. 
7-11; Münziri. et-Tekmile, ll , 8-9; Eb Cı Şame, 
e?-leyl 'ale'r-Ravzateyn, s. 47; İbn Hallikan. 
Vefeyat, ııı, 331; İbn Abdülhadi. 'Ulema'ü'l-f:ıa
diş, IV, 142-144; Zeheb!. A 'lamü 'n-nübela', XXI, 
405-411; a.mlf .. Te?kiretü '1-f:ı.uffaz, IV, 1367-
1369; a.mlf .. Düvelü'l-İslam, Beyrut 1405/1985, 
s. 319; Sübkl. Tabakat (Tanahi). vııı, 209, 296, 
352-353; isnevi. Tabal!:atü'ş-Şafi'iyye, ll, 218-
219; İbn Kesir, el-Bidaye, XIJI, 38; Fasi.leylü 't
Tal!:yidf1 ruvati's-sünen ve'l-mesan1d (nşr. Ke
mal Yusuf el-HGt). Beyrut 1410/1990, ll, 268; 
İbn Tağriberd!. en-Nücümü 'z-zahire, VI , 186; 
Sehavi. el-İ'Ian bi't-tevbil], s. 263, 274; SüyGti, 
Tabal!:atü 'l-f:ıuffaz (Lecne). s. 484-485; Nuay
mi, ed-Darisfi tar1/]i'l-medaris (nşr. Ca'ferel-Ha
seni), Kahire 1988, 1, 1 O 1-1 03; Keşfü 'z-zunün, 
ı, 294, 574; ll, 1275, 1278; İbnü'J-İmad. Şe?e
rat, IV, 347; RCıdani. Şılatü'l-l]alefbi-mevşüli's

selef(nşr. Muhammed Haci), Beyrut 1988, s. 
83-87, 137, 453; Hediyyetü'l-'fı.ri{in, ı , 828; iza
J:ıu '1-meknün, 1, 358; Kettani. er-Risaletü '1-müs
tetra{e (Özbek). s. 49; Brockelmann. GAL, 1, 331; 
Suppl., 1, 567 -568; a.mlf .. "İbn Asakir", İA , V 1 
2, s. 701-702; Kehhale.Mu'cemü'l-mü'ellifin, 
VIII, 106; a.mlf .. ei-Müstedrek, Beyrut 1408/ 
1988, s. 553; Elbani. Mal]ıaıtı.t, s. 84; Selahad
din ei-Müneccid. Mu'cemü'L-mü'erri/]1ne'd-Dı 

maşl!:ıyy1n, Beyrut 1398/1978, s. 170-171; 
a.mlf .. "ei-Mü'erril)ı1ne ' d-Dımaşl9yyı1n ve aşii.
ruhümü'l-malJ.çfıta", MMMA (Kahi re).ll/1 ( 1376/ 
ı 956). s. 88; Yasin Muhammed es-Sewas. Fihri
sü mal]ıaıau Dari'l-kütübi'z-~ahiriyye: et-Ta
rfl) ve mülf:ıal!:atüha , Dımaşk 1403/1983, s. 
129-130; a.e. : ei-Mecam1', Dımaşk 1403/1983, 
s. 232; Muhammed Kürd Ali. KünCı.zü'l-ecdad, 
Dımaşk 1404/ 1984, s. 299; Zirikli. el-A'Iam 
(Fethullah). V, 178; Bessam Abdülvehhab el-Ca
bi, Mu'cemü'l-a'lam, Limasol 1407/1987, s. 
603; N. Elisseeff, "Ib n 'Asakir", E/ 2 (İng.). lll, 
713-715; NCırullah Kisai, "İbn Asakir", DMBİ, 
IV, 294-296. 
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İBN ASAKİR, Ebü'I-Kasım 

ı 

(ÇI....: <.J-!1 r"""I.QJI Y-i) 

Ebü'l-Kasım Ali b. el-Hasen 
b. Hibetillah b. Abdiilah b. Hüseyn 

ed-Dımaşki eş-Şafii 
(ö. 571/11 76) 

Hadis hiifızı 
ve Tarif;ıu medineti D1maş/_( 

L 
adlı eseriyle tanınan tarihçi. 

_j 

499 Muharreminde (Eylül 11 OS) Dı
maşk'ta doğdu. Babası Hasan b. Hibe
tuilah gibi Kureyş soyundan gelen anne 
tarafı da ilim ve marifetiyle tanınıyordu; 
annesinin babası Ebü'l-Fazl Yahya b. Ali 
el-Kureşl Dımaşk kadılığı yapmıştı. Ebü'l
Kasım Ali b. Hasan'dan önce sülalesinde 
İbn Asakir lakabıyla anılan kimse bulun
mamakta. ona da ölümünden sonraki 
yıllarda ilk defa Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi 
tarafından tesbit edilen bu lakabın (el
Muntazam, X. 261 ) neden verildiği bilin
memektedir (Zehebi, A'Uimü'n-nübela', 
XX, 555); Sıbt İbnü'l-Cevzi ise lakabın İbn 
Asakir'in anne tarafından geldiğini kayde
der (Mir'atü 'z-zaman, VIII, 336). Daha son
ra onun Kur'an ilimleri, nahiv ve fıkıh 
alanlarında yetiştirdiği alimlerle temayüz 
eden. Dımaşk'ın idari ve kültürel tarihin
de, özellikle Dımaşk Şafii ekolünün orta
ya çıkmasında önemli roller üstlenen ah
fadına da Beni Asakir denilmiştir. 

İbn Asakir ilk bilgilerini ailesinden aldı. 
Dedesi Ebü'l-Fazl Yahya'dan Arap dili ve 
belagatı, Ebü'l-Hasan Ali es-Süleml'den 
fıkıh okudu. İbn Asakir'in fıkha ilgi duy
masında Dımaşk kadısı olan Ebü'l-Meall 
Muhammed b. Yahya ile Ebü'l-Mekarim 
Sultan b. Yahya adlı dayılarının da rolü 
vardır. Kur' an, hadis, fıkıh ve usul dersle
ri aldığı hocaları arasında Ebu Tahir Mu-
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