
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') 

BİBLİYOGRAFYA : 

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, 
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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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hammed b. Hüseyin ei-Hınnal. İbn Sa'
dOn ei-Kurtubl, İbn EbO Ya'la. Ebü'I-Ha
san Ali b. Hasan ei-Muvazlnl. EbO Ali İbn 
Nebhan, Ebü'I-Kasım Ali b. İbrahim en
Neslb. İbn Kirat diye bilinen Sübey' b. Mü
seli em ile EbO Muhammed Hibetullah 
İbnü'I-Ekfanl de bulunmaktadır. İbn Asa
kir'in yetiştiği dönemde yeteri kadar ha
dis öğrenmeyen kimsenin fıkıh tahsiline 

başlamasına izin verilmediği için onun er
ken yaşlardan itibaren hadis ilmiyle uğ
raşmış olması gerekir. Hadis rivayet et
tiği kişilerden bazıları şöyle sıralanabilir: 

Abdülazlz b. Ahmed el-Kettanl. Haydere 
b. Ali . Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed b . Ku
beys. EbO Muhammed Hibetullah İbnü'l
Ekfanl. Zahir b. Tahir ve Tahir b. Sehl el
İsferaylni. İbn Asakir'in eğitim ve öğretim 
hayatında Emeviyye Camii'nin önemli bir 
yeri vardır. Hocalarının evlerine ve Şafii 
fıkhının okutulduğu Gazzaliyye Zaviyesi 
ile Emlniyye Medresesi dahil şehirdeki di
ğer eğitim müesseselerine de giden İbn 
Asakir Emeviyye Camii;nde kurulan her 

ders halkasına devam etmeye özen gös
teriyor ve burada dışarıdan gelen alim
ler le tanışarak onlardan da faydalanı
yordu. 

520 (1126) yılı, yirmi bir yaşına gelen 
ve artık şöhreti çevresinde yavaş yavaş 
yayılan İbn Asakir'in hayatında yeni bir 
dönemin başlangıcıdır. Bir yıl önce baba
sını kaybeden müellif. Dımaşk'taki Batıni 
hareketlerinin artmasından da rahatsız
lık duyarak hadis alimlerinden hadis öğ
renmek, ezberlediği hadisleri kendileri
ne okumak ve icazet almak amacıyla di
ğer ilim merkezlerini dolaşmaya karar 
verdi ve ilk önce ağabeyi Sainüddin ile bir
likte, VI. (XII.) yüzyılda hala İslam dünya
sının önemli kültür merkezlerinden biri 
olan, Selçuklular'ın Büveyhl hakimiyetine 

son vermelerinden (Ramazan 447/Aralık 
ı 05 5) sonra Sünni tedrlsatın tekrar yay
gınlaştığı Bağdat'a gitti. Ertesi yıl da bu
radan ayrılarak Hicaz'a geçti ve İslam 
dünyasının çeşitli bölgelerinden hacca ge
len alimlerle Mekke ve Medine;de temas 

kurarak bilgi alışverişinde bulundu; özel

likle Gazaldiye bilinen Abdullah b . Mu
hammed el-Mısrl ve Abdülhallak b. Ab
dülvasi' el-Herevl'den hadis dinledi. Hac 
dönüşü Bağdat'ta Nizarniye Medresesi 

başta olmak üzere eğitim ve öğretim fa
aliyeti yapılan yerlerde fıkıh, hadis, usul 
ve nahiv derslerine katıldı. Ebü'l-Hasan 
Ali b. Abdülvahid ed-Dineverl. Hibetullah 
b. Abdullah eş-ŞürOtl. Karategin b. Es' ad, 
EbO Galib İbnü'l-Benna ve EbO Sa'd el-
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Bağdadl'den hadis, EbO Sa'd İsmail b. Ah
med el-Kirmanl'den ilm-i hilaf dersleri 
aldı (Yaküt, xııı. 76) . Derslerde gösterdiği 
basiret ve konulara yaptığı katkılar Bağ

dat'ta kısa sürede şöhretinin yayılma
sına sebep oldu. Bu sırada Irak'ın kuze
yindeki Musul, Rahbe, Cizre (Cezlretü İbn 

Ömer). Diyarbekir ve Mardin şehirlerine 

ilmi seyahatler yaptı. S2S'te (1131) Dı
maşk'a dönerek evlendi ve iki yıl sonra 
oğlu Kasım dünyaya geldi (Tari/.] u Dımaşk: 

Teracimü'n-nisa', s. 32 1 ). 

İbn Asakir, S29'da (1135) son büyük il
ml seyahatini hadisçilik açısından önemli 

bir merkez olan Horasan bölgesine yaptı 
ve İsfahan , Merv. Nlşabur, Herat gibi ilim 
merkezlerini dolaştı. Bu sırada Kitabü'l
Ensab müellifi Abdülkerlm es-Sem'anl 
ile tanıştı ve seyahatinin bir bölümünü 
onunla beraber gerçekleştirdi. Sem'anl 
birlikte hadis dinlediklerini. onun vası
tasıyla icazet aldığını ve el-Mu'cemü'l
müştemil'inden faydalandığını yazar (et
Taf).bfr, ı , 291, 321, 383). İbn Asakir, bu se
yahatinde Horasan ve çevresindeki otuz 
dört şehri ziyaret ederek (Yaküt . XIII, 75) 
islam dünyasınin doğusundaki alimlerle 

tanışmış ve bilgi alışverişinde bulunmuş
tu. Bu yolculuklar sırasında erkek kadın 
ayırımı yapmaksızın pek çok alimden ha
dis aldığı ve 1300 erkek. seksen kadın
dan hadis dinlediği rivayet edilmektedir 
( a.g.e. , Xlll, 76). Onun. Kitabü'l-Erba'i
ne 'l-büldaniyye ve el-İşraf 'ala ma'ri
feti'l-etrdi gibi bazı kitaplarını da bu gün
lerde tasnif veya telif ettiği görülür (el
işra(, vr. 2•-6b; İbn Hallikan . lll, 309). 

S33'te (1139) Horasan seyahatini ta

mamlayan İbn Asakir Bağdat'ta iki yıl da
ha kaldıktan sonra Dımaşk'a döndü ve 
ömrünün geri kalan kısmını burada eser
lerini yazıp öğrencilerini yetiştirmekle ge
çirdi. Derslerini S66'dan ( 1171) itibaren, 
S49'da (1154) Dımaşk'ı ele geçiren N üred

din Mahmud Zengl'nin kendisi için yaptır
dığı Darü'l-hadlsi'n-NOriyye'de verdi (E bO 

Şame, 1, 23; Makrlzl, ll , 375; Nuayml, 1, 98-
1 00). Ta~viyetü '1-münne 'ald inşa'i Da
ri's-sünne adlı eseri. muhtemelen bu 

medresede akutmuş olduğu ders notla
rının bir araya gelmiş şeklidir. Darü'l-ha

dls'in kurulması ve İbn Asakir'in ders ver

mesiyle birlikte şehirde kültür hayatı ye
niden caniandı ve İslam dünyasının çeşit

li bölgelerinden buraya ilim yolculukları 
başladı. VI (XII) ve VII. (XIII.) yüzyıllarda 
onun soyundan gelenler bu müessesede 
ders vermeyi sürdürdüler. İbn Asakir. Se-

lahaddin-i EyyObl'nin Dımaşk'a girişinden 
bir müddet sonra 11 Receb S71'de (25 
Ocak 1176) vefat etti ve sultan ın da katıl
dığı cenaze namazının ardından Bilbüssa
gir Mezarlığı'nda babasının yanına defne

dildi (İbn Hallikan, lll , 31 ı) . 

Ağır başlı ve mütevazi kişiliğiyle tanı

nan İbn Asakir boşa vakit geçirmez ve na
mazlarında da cemaatten hiç geri kalmaz
dı. Ailesinin zenginliği sebebiyle maddi sı

kıntı çekmemiş ve ömrü boyunca ilim dı
şında hiçbir işle meşgul olmamıştır. NO
reddin Zengl alimiere yakınlık gösterirken 
özellikle onu her meclisinde hazır bulun

durmuş. o da bundan duyduğu memnu
niyeti eserlerinde yer yer dile getirmiştir. 
Selahaddin-i EyyObl'nin de Dımaşk'a gir

mesinden itibaren tutumu aynı olmuş ve 
İbn Asakir onun meclislerinde yine başkö
şeye oturtulmuştu. Her iki hükümdarın 
da onunla ilmi sohbetlere girdiği ve İbn 
Asakir'in gerektiğinde kendilerini tenkit 
ettiği bilinmektedir. 

İbn Asakir keskin zekası, geniş hadis 
bilgisi, zühd ve takvası ile tanınır. Kültür
lü ve yüksek seviyeli bir aileden gelmesi
nin sağladığı geniş imkanlar sebebiyle dö
nemin en seçkin hocalarının yanında çok 
iyi bir tahsil görmüş. dini ilimierin hemen 
hemen tamamına ilgi duymakla birlik
te hadis ve tarih sahasında yazdıklarıyla 
meşhur olmuştur. Hadisleri anlama, ez
berleme, rivayetlerdeki gizli kusurları (ile!) 

tanıma, sahih, garlb, ferd ve münker ri
vayetleri bilme konusunda dönemin ön
de gelen hadis hafızlarından biriydi. Di
ğer meslektaşlarından ayrıldığı en önemli 
nokta ezberlediği hadisleri tasnif etmiş 
olmasıdır. Hadislerin hem metinlerini hem 
de senedierini iyi bilen İbn Asakir bu sa
hada çeşitli eserleri bir araya getirmiştir; 

bundan dolayı ilirnde hadisçilik tarafı da

ima öne çıkmıştır. İbn Asakir, eserlerin
de verdiği her bilgiyi muhaddislerin me
toduna uyarak senediyle birlikte naklet

miştir. Onun başlıca özelliği. faydalandığı 
eserleri birbirleriyle karşılaştırması ve la
fızlarını tashih etmesidir. Yaptığı ilim yol

culukları yetişmesinde ve ilmini geliştir

mesinde etkili olmuş. bilhassa Horasan 
seyahati sırasında pek çok hadis alimin

den icazet almıştır. Ancak onun bu seya
hatinden önce de hadis topladığı bilin

mektedir; Tôril.Ju medineti Dımaş~·ın

da babasından rivayet ettiği hadisiere yer 

vermesi bu işe ne kadar erken başladığı
nı gösterir. İbn Asakir. Tirmizi'nin el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin İbnü'l-Arabl ile birlikte 



iki önemli ravisinden biridir. islam dünya
sının pek çok bölgesinden hadisçiler on
dan hadis almak için Dımaşk'a gelmişler

dir. Kendisinden hadis alanlar arasında 
oğlu Kasım. yeğeni Ebu Mansur İbn Asa
kir, Abdülkerlm b. Muhammed es-Sem
'anl, Ruhavi, Taceddin İbn Hameveyh Mek
ki b. Müsellem. Ebü'l-Mevahib Hasan b. 
Hibetullah b. Sasra, Ebü'l-Kasım Hüse
yin b . Hibetullah b. Sasra. Emir Seyfüd
devle Ebu Abdullah Muhammed b. Gas
san ve Ömer b. Abdülvehhab b. Serazil 
bulunmaktadır (Zehebl, A'Lamü'n-nübe
La', XX, 556-557). Hocalarından Hatlb 
Ebü'l-Fazl et-Tusl hadis hafızı lakabına 
ondan daha layık kimsenin olmadığını 
söyler. Bunun dışında İbn Asakir'e ilmi 
şahsiyetine uygun olarak "sikatü'd-dln, 
sadrü'l-huffaz" gibi pek çok lakap veril
miştir (Tari(] u Dımaş!<, neşredenin girişi. 
l, 26-27) 

İbn Asakir hadisin yanı sıra fıkıh, tarih, 
ah bar ve edebiyat konularını da ele almış, 
fakat genel anlamda rivayet vermeyi ter
cih ederek şahsi görüşlerini az açıklamış

tır; zaman zaman kendi mezhebinin dı
şından görüş belirttiği de olmuştur. Onun 
en seçkin sıfatı tarihçiliğinde güvenilir. 
hadisçiliğinde doğru olmasıdır. İbn Asa
kir mahalli tarihçilik alanında temayüz 
etmiş bir şahsiyettir ve bu şöhretini Tô.
ril]u medineti Dımaş]f adlı eseriyle ka
zanmıştır. Bu alanda yapılmış en kap
samlı çalışmalardan olan ve kendi döne
mine kadar yazılmış ensab, tabakat ve 
tarih kitaplarındaki bilgileri bir araya ge
tiren bu eserde Dımaşk şehrinin coğrafi 
ve topografik özelliklerinin yanında şehir
le doğrudan veya dolaylı ilgisi olan 9000 
civarında kişinin biyografisini kaydetmiş

tir. Nazım ve şiir müellifin yaşadığı çağda 
popüler edebiyat türlerinin başında geli
yordu. İbn Asakir'in ilmi seyahatlerinde 
faydalandığı alimierin kırk altısının edebi 
yönünün bulunduğu kaydedilir. Eserlerin
de gerek kendisine gerekse başkalarına 
ait şiiriere yer vermesi onun şiir zevkini ve 
Arap edebiyatma vukufunu göstermek
tedir. imadüddin el-İsfahanl Ijaridetü '1-
]faşr'da İbn Asakir'i Dımaşk şairleri ara
sına almıştır(! , 274). Döneminde revaç bu
lan bu tarza uyması müellifin tenkit edil
mesine de sebep olmuş, Yaküt onun şiir
de zayıf olduğunu belirtirken Sem'anl bu 
konuyla ilgilenmesini gereksiz görmüş
tür; Ebü'l-Yümn el-Kindl ise onun şairli

ğiyle alay etmiştir (Yaküt, xııı. 86) 

ilmi şahsiyetinde hadisçiliği ağır bas
ınakla birlikte İbn Asakir kelama dair Te b-

yinü ke~ibi'l-müiteri, eş-Şıfô.t, Zem
mü'r-Rô.fıza, Nefyü 't-teşbih adlı eser
leri de telif etmiş ve Eş'ariyye'yi hararet
le savunmuştur. Ona göre Allah peygam
berleri ve onların sonuncusu olan Hz. Mu
hammed'i dünyaya hidayet önderi, Sün
ni alimleri de islam dinini isabetli bir şe
kilde aniayıp açıklayan imamlar olarak 
göndermiştir. Bu alimler sayesinde müs
lümanlar arasında ortaya çıkan teşbih ve 
ta'tll görüşlerinin yayılması önlenmiş. 
böylece taraftarlarının sayıları azalmıştır. 
Eş' ari bu alimierin başında gelir; çünkü 
Eş'arl hem Kur'an ve Sünnet' e bağlı kal
mış, hem de kelam yöntemini kullanarak 
İslam akaidini akli delillerle kanıtlamayı 
başarmıştır. Eş'arl, Müşebbiheve Müces
sime'yi eleştirip inkıraza uğrattığından bu 
zümrelerin mensuplarınca çeşitli iftira 
ve tenkit! ere maruz bırakılmıştır ( Tebyf
nü ke?ibi'L-mü{teri, s. 25-28). Onun kendi 
zamanına kadar gelen Eş'ariyye'ye men
sup alimler hakkında verdiği bilgiler ke
lam tarihi açısından çok önemlidir; zira 
bu konuda başka kaynak yoktur. Bunun
la birlikte İbn Asakir. Eş' ari alimlerini sa
vunması sebebiyle İbnü'l-Cevzl ve Sem
'anl tarafından eleştirilmiştir ( ei-Munta

;;:am, xııı. 224-225). İbn Asakir'in en önem
li vasfı derlemeciliği olup Eş'arlliği sa
vunmak amacıyla yazdıklarının dışındaki 
bütün eserleri kendi görüşlerinden ziya
de, zamanımıza ulaşmayan ve dönemin
de müellifi bilinmeyen bazı kitaplardan 
da istifade ederek o güne kadar topladı
ğı rivayetlerin bir araya getirilmiş şek
lidir (Tari(] u Dımaş(<, neşredenin girişi, l, 
30). 

Eserleri. İbn Asakir islam dünyasında 
tasnif ve telifinin çokluğu ile tanınmış 
bir şahsiyettir. Babasının hayatı ve eser
leri hakkında C üz' ii al]bô.ri'l-Ijô.il'?- İbn 
'Asô.kir'i (nşr. Selahaddin el-Müneccid, 
Beyrut 1980) kaleme alan oğlu Kasım ba
basının altmış adet kitap yazdığı nı kayde
derken Yaküt bunların sayısını 134 olarak 
vermekte. bu sayıyı 200'e kadar çıkaran
lara da rastlanmaktadır (et-Tevbe ve si'a

tü raf:ımetillah, neşredenin girişi, s. 38). Bu 
fark. bir arada bulunan çalışmalarının ay
rı ayrı düşünülmesinden ve kaynaklarda 
400'ün üzerinde olduğu kaydedilen ema
Illerinden kaynaklanmaktadır. 1. Tari!Ju 
medine/i Dımaşlj*_ Müellifin en hacim
li eseridir. Hatlb el - Bağdadl'nin Tô.ril]u 
Bagdô.d'ı örnek alınarak yazılan kitap Dı
maşk'a dair en geniş kaynaktır; ayrıca Ha
lep, Ba'lebek, Sayda gibi Suriye şehirlerin
de yaşamış bazı önemli şahsiyetler hak-
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kında da bilgi ihtiva eder. Hadisçi meto
duyla kaleme alınan eserin son cildi ka
dın muhaddis ve şairlere ayrılmıştır. Dı
maşk Zahiriyye nüshalarının Kah i re, Me
rakeş ve istanbul'dakilerle eksikleri gide
rilerek eserin tıpkıbasımı yapılmıştır (I
XIX, Arnman 1407/1987; yazmaları için bk. 
Selahaddin el-Müneccid, Mu'cemü'L-mü

'erril].fne'd-Dımaş!<ıyyfn, s. 38-51 ). Pek çok 
muhtasarı, zeyli ve kısmi neşirleri olan 
eser yayımlanmıştır (1-LXX. Beyrut I 979-

1998). Z. Kitô.bü'l-Erba'ine'l-büldô.niy
ye (Erba'iıne f:ıadfşen Li-erba'fne şeyl].an 

min -erba'ine beldeten 'an erba'fn min er

ba'tn Li-erba'fn tr erba'in). Abdullah b. 
Mübarek ile ( ö. ı 81/797) başlayan kırk ha
dis (erbalniyyat) geleneği, İbn Asakir'in ho
calarından Ebu Tahir es-Silefi tarafından 
kırk ayrı yere mensup kırk hocadan riva
yet edilen kırk hadis şeklinde geliştirilmiş, 
İbn Asakir de buna kırk sahabiden kırk 
ayrı konuda rivayet edilme durumunu ek
leyerek bu eserini meydana getirmiştir. 
Müellif çalışmasında gezdiği coğrafyayı 
ve hadis aldığı hocalarını da tanıtır. Riva
yetlerine Mekke'den başlar ve kırkıncı şe
hir olarak el-Cezlre bölgesindeki Hakka'
da bitirir; bu şehirlere gidiş tarihlerini ve 
hadisleri ne zaman aldığını da ayrıca kay
deder. Eseri yayımiayan Selahaddin el
Müneccid de İbn Asakir'in hadisleri aldı
ğı hocalarıyla dolaştığı şehirlerin adlarını 

ve buralarda bulunduğu tarihleri bir liste 
halinde kitaba eklemiştir ( ed-Dirasatü '1-
'Arabiyye, Vl/3-4 j1965 J, s. 209-233). Eser 
Mustafa Aşur (Kah i re 1409/1989) ve Mu
hammed Mu tl' el-Hafız (Beyrut- Dımaşk 
1413/1992) tarafından da neşredilmiştir. 
3. el-Erba'un fi'l-]J.aşşi 'ale'l-cihô.d. Müs
lümanları Haçlılar'a karşı savaşa teşvik 

amacıyla derlenmiş cihadın faziletiyle il
gili kırk hadisi içerir. Abdullah b. Yusuf ta
rafından tahkikli neşri yapılmış (Küveyt 
1404/1984), ayrıca Ahmed Abdülkerlm 
H alevani de eseri bir çalışmasıyla birlikte 
yayımiarnıştır (İbn 'Asa kir ve devruhu {i.'L

cihad zıdde'ş-Şalfbiyyin, Dımaşk 1991). 

4. Tebyinü ke~ibi'l-müfteri* fimô. nü
sibe ile'l-İmô.m Ebi'I-Ifasan el-Eş'ari. 
Hasan Ali b. Ahvazl'nin (ö. 446/1055) Me
sô.li bü İbn Ebi Bişr el-Eş'ari'sine karşı 
Eş'ari'yi savunmak ve hakkında ileri sürü
len iddiaları reddetmek için kaleme alın
mıştır. Eserin Hüsameddin el-Kudsi (Dı
maşk 1347/1928), Zahid Kevserl (Kahire 
139911979; Beyrut 1984, 1991) ve Abdül
baki el-Kudsi (Beyrut 1983) tarafından ya
pılmış üç ayrı neşri mevcuttur. s. Keşfü'l
mugattô. ii fazli'l-Muvatta'. Malik b. 
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Enes'inel-Muvatta' adlı eserinin kıyme
tini ortaya koymak amacıyla yazılmış, İz
zet Attar Hüseynl (Kah i re ı 373/1 954) ve . 
Muhammed Mutl' el-Hafız (Beyrut- Dı

maşk ı 992) tarafından yayımlanmıştır. 6. 
el-Mu'cemü'l-müştemil 'ala ?:ikri es
ma'i şüyuJJi'l-e'immeti'n-nübel. İbn 
Asakir bu çalışmasında kendilerinden ha
dis almış olduğu hocalarını bir araya top
lamış ve bunlara günümüze ulaşmayan 
pek çok eserden faydalanarak Buhar! ve 
Müslim'in hocalarını da ilave etmiştir. Ze
hebl kitabı özetlerken bazı eklemeler de 
yapmıştır. Eser Seki'ne eş-Şihabl tarafın
dan neşredilmiştir (Dımaşk 1981). 7. Ter
tibü esma'i'ş-şa}J.abe elle?:ine aJJrece 
}J.adi§ehüm A}J.med b. lfanbel fi'l-Müs
ned. Kitapta Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inin ilmi kıymeti, tertip ve tan
zimi hakkında bilgi verildikten sonra sa
habi raviler alfabetik düzenle sıralan
makta ve rivayetlerinin el-Müsned 'in 
hangi bölümlerinde geçtiği kaydedilmek
tedir. Eseri Amir Hasan Sabri yayımlam ış 
(Beyrut ı 409/ 1 989) ve bu bölümleri n el
Müsned'in altı ciltlik baskısının (Kahire 
ı 3 ı 3) nerelerinde bulunduğunu belirt
miştir. 8. el-İşrat 'ala ma'rifeti'l-etrat. 
Ebu Davud, Tirmizi. Nesa! ve İbn Mace'
nin sünenleri üzerine yapılmış ve sahabi 
ravilere göre alfabetik sırayla düzenlen
miş bir etrat* kitabıdır. Mukaddimesin
de kısaca sünenler, etraf kitaplarının ta
rihi ve yazılış sebepleriyle eserin özellik
lerinden bahsedilir. Müellif. Horasan se
yahati sırasında yazdığı müsveddeyi Dı

maşk'a döndükten sonra İbn Mace'yide 
ekleyerek temize çekmiştir. Eserin iki cilt
lik bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (Ayasofya, nr. 455, 456) . 
9. Em ali. İbn Asakir'in Dımaşk Emeviyye 
Camii'ndeki meclislerinde okuttuğu ha
dislerin bir araya toplanmasından mey
dana gelmiştir. 408 adet olduğu rivayet 
edilen bu meclisierin her biri ayrı bir ko
nuya ayrıımıştı ve sadece hadisle sınırlı 
değildi; aralarında yahudilerin zemmi
ne, halife ve sahabilerin faziletlerine dair 
olanlar da vardı (Yaküt, XIII, 81, 83). Mü
ellifin Zemmü m en la ya'melü bi-'ilmi
hi ve Zemmü ]furena'i's-su' adlı mec
lisleri, Meclisi'ın min mecalisi'l-l:fi'ıfı? 
İbn 'Asakir ii mescidi Dımaş]f adıyla 
Muhammed Mutr el-Hafız tarafından bir 
arada(Dımaşk 1403/ 1983) ve bunlardan 
Zemmü men la ya'melü bi-'ilmihi Ali 
Hasan Ali Abdülhamld (Amma n 1988) ve 
Ahmed el-Bezre tarafından ( Dımaşk 141 O/ 
ı 990) yayımlanmıştır. Fazlü 'Ab dillah b. 
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Mes'ud'u Seklne eş-Şihabl (MMLADm., 
LVIIJ/411983 1. s. 753-771), Zemmü ?:i'l
vecheyn ve lisaneyn'i Vefa Takıyyüddin 
(a.g.e., LXl/3 1 19861. s. 554-577). Fazlü 
Sa'd b. Ebi Va]f]fas'ı Seklne eş-Şihabl 
(Mecelletü't-Tür~i'l-'AraN sy. ll-1 2 11403/ 
19831. s. 187-196). Med}J.u't-tevazu' ve 
?:emmü'l-kibr' i Abdurrahman Nablu
sl ( Dımaşk 141 3) ve et-Tevbe ve si'atü 
ra]J.meti'llah'ı A. Muhammed Mansur 
(Beyrut 1417/ 1996) yayımiarnıştır (meclis
Ierin yazma nüshaları için bk. Tarll]u Dı
maşk: Teracimü 'n-nisa', neşredenin girişi, 
s. 5-53; et-Tevbe ve si'atü raf:ımeti'llah, neş

redenin girişi, s. 39-44). 10. Tebyinü'l-im
tinan bi'l-emr bi'l-iJ]titan. M. Fethi es
Seyyid tarafından yayımlanmıştır (Tanta 
141 0/1989). 11. AJJbi'ır li-J:ııf?i'l-K.ur'an. 
Mahmud b. Muhammed ei-Haddad ta
rafından el-Cami' ti'l-f.ıa§§i 'ala ]J.ıf?i'l

'ilm adlı eser içerisinde neşredilmiştir 
(Kah i re ı 4 ı 2, s. 209 vd.). 1Z. el-Erba'u
ne '1-ebdal. Zahiriyye Kütüphanesi'nde
ki (nr. 17) mecmua içerisinde bir nüshası 
mevcuttur. 

Bunun dışında İbn Asakir'e nisbet edi
len çok sayıda eserden bazıları şunlardır : 

Ta]fviyetü'l-münne 'alCı inşa'i Dari's
sünne, el-Muvafa]fat 'ala şüyuJJi'l-e'im
meti'§-§i]fat, Teh?:ibü '1-mütelemmis 
min 'avali Malik b. Enes, et-Tali li-J:ıadi
şi Maliki'l-'ali, Mecmu'u'r-rega'ib mim
ma va.]fa'a min e}J.adi§i Maliki'l-ga
ra'ib, el-Mu'cem li-men semla minhü 
ev ecaze lehu, Men semi'a minhü mi
ne'n-nisvan, Fazlü aş}J.abi'l-J:ıadi§, Ki
tCıbü'l-Mü§elşelCıt, el-Müstefid fi'l-e}J.Q
di§i's-sübi'ı'iyyeti 'l-esanid, Men vafa]fat 
künyetühu künyete zevcetih, Kitabü 'l
Erba'ine'Hıval, Kitabü'l-Cevahir ve'l
le'ali ti ebdali'l-'avali, Kitabü'l-Ma
]faleti'l-tapJ:ıQ li'r-risaleti'l vazi}J.a, el
K,avlü ii cümleti'l-esanid ii }J.adişi'l
mü'eyyed, Zikrü'l-beyan 'an fazli ki
tabeti'l-K,ur'an, el-İn?:i'ır bi-J:ıudu§i'z
zelazil (İbn Asakir'e nisbet edi len diğer 
eserler için bk. Yaküt, Xl ll. 76-83; Zehebl, 
A'lamü'l-nübela', XX, 558-562; Tarfl:;u Dı
maşk : Teracimü 'n-nisa', neşredenin giri
şi, s. 25-27) . 
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