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İBN KADI BA'LEBEK 

(bk. BA'LEBEKKİ). 

İBN KAni'I-CEBEL 
( ~1 ~IS.:r.l ) 

Ebü'l-Abbas Şerefüddin 
Ahmed b. el-Hasen b. Abdiilah 

el-Makdisi ed-Dımaşki 
(ö. 771/1370) 

Hanbeli fakihi. 

_j 

_j 

Babasının Hanbeli kadılığı yaptığı Dı

maşk'ta 9 Şaban 693 (5 Temmuz 1294) ta
rihinde doğdu. Birçok alim yetiştiren Ku
düs ası llı Ku dam e ailesine mensuptur. İbn 
Kadi'I-Cebel İbn Şeyhü'I-Cebel lakabıyla 
tanınmıştır. İsmail b. Abdurrahman ei
Ferra. Muhammed b. Ali ei-Vasıtl. Ahmed 
b. Abdurrahman b. Mü'min es-SCırl. Mu
hammed b. Yahya b. Sa'd el-Makdisl. Ta
kıyyüddin Süleyman b. Hamza. Münecca 
et-Ten Cı hi gibi alimlerden hadis dinledi. 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'den başta fıkıh 
olmak üzere birçok ilim dalında ders aldı. 

Babası Hasan b. Abdullah, Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, Ebü 'I-Fazl İbn Asakir ve 
Ömer İbnü'I-Kawas gibi alimierin icaze
tiyle genç yaşta fetva vermeye başlayan 
İbn Kadi'I-Cebel. Hanbeli fıkhı konusunda
ki derin bilgisiyle mezhepte ictihad dere
cesine ulaştı . Mısır'dan aldığı davet üze
rine. yeni inşa edilen Sultan Hasan Med
resesi'nde fıkıh dersleri vermek için 761 
(1360) yılında Kahire'ye gitti ve bu göre
vinin yanında Saldüssuada (Salahiyye) Han
kahı'nın meşihatlığına tayin edildi. Bura
da bir müddet kalarak öğretim. telif ve 
fetva ile meşgul olduktan sonra Dımaşk'a 
dönen İbn Kadi'I -Cebel'in. Sultan Mansur 
Selahaddin Muhammed tarafından Gaz
ze'deki bir kaleye sığınan isyancı Beyde
mir'e 28 Ramazan 762 ( 1 Ağustos 1361) 
tarihinde gönderilen elçilik heyetinde yer 
aldığı ve bundan üç yıl sonra tekrar Ka
hire'ye davet edildiğine dair bilgilerden 
Mısır ve Suriye'de hüküm süren Memlük 
yöneticileriyle iyi ilişkiler içinde olduğu an
laşılmaktadır. 

Dımaşk'taki Sahibiyye, Cevziyye ve Ebu 
Ömer medreseleriyle Emeviyye Camii'n
de de çeşitli dersler veren İbn Kadi'I-Cebel 
767 yılı Ramazanında (Mayıs 1366) Dımaşk 
Hanbeli kadılkudatı tayin edildi. Bu göre
vini sürdürürken 14 Receb 771 (11 Şubat 
1370) tarihinde Dımaşk'ta vefat etti ve 
KasiyCın'daki aile kabristanına defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Müna~ale ve'l-istibdal 
bi'l-ev~at (el-Münakale fi 'l-eui).a{ ue ma 

fi ;;alike mine 'n-niza' ue'l-f)ilaf). Müellifin. 
vakıfların istibdal yoluyla amacına uygun 
bir başka şekilde daha yararlı hale geti
r ilmesi meselesini diğer mezhepterin gö
rüşlerine de başvurmak suretiyle incele
diği bir risaledir. Bu husustaki görüşleri

ni, çağdaş ı olan Hanbeli alimi Yusuf b. 
Muhammed ei-Merdavl el- Vazı]J.u'l-celi 
ii na~zi ]J.ükmi İbn [\açii'l-Cebel el
Jjanbeli adlı eserinde tenkit etmiştir. Bu 
iki risale, aynı konudaki üçüncü bir risa
leyle birlikte Muhammed Süleyman el
Eşkar tarafından Mecmu' fi'l-müna~a
l e ve'l-istibdal bi'l-ev~di adıyla neşre
dilmiştir ( Küveyt 1409/1989) z. Fetava 
ti'l-gına. MOsikinin dini hükmüne dair 
bir risale olup Hamed b. Abdülazlz ed-Du
veyyan tarafından yayımlanmıştır (Riyad 
1409/ ı 988). Eserin kapağında yanlış ola
rak müellifin adı İbn Kadi'I-Cll. vefat tarihi 
de 751 (1350) şeklinde yazılmıştır. 3. el
Kava'idü '1 -fı~hiyye . Klasik kaynaklarda 
adı geçmeyen bu eserin eksik bir nüsha
sı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 2754) 

bulunmaktadır (Brockelmann, ll, 129: Ab
dullah b. Ali es-Sübeyl s. 46) 

İbn Kadi'I-Cebel'in kaynaklarda adı ge
çen diğer bazı eserleri de şunlardır: el
Fa'i~ ii füru'i'l-ljanbeliyye, el-f\aşdü'l

müiid ii (ıükmi 't-tev~id, Katrü'l-ga
mam ii şer]J.i e]J.adJşi'l-a]J.kdm, Mes'e
l etü ref'i'l-yedeyn, Ten~i(ıu'l-eb(ıfış ii 
ref'i't-teyemmüm li'l-a(ıdaş, er-Red 
'ale'l -Kiya el-Herrasi. 
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İBN KAni ŞÜHBE, Bedreddin 
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( ~ ~ıs .:r. ' ~~'y·l-1 ) 

Ebü'l-Fazl Bedrüddin Muhammed 
b. Ebi Bekr b. Ahmed b. Muhammed 

el-Esedi ed-Dımaşki 

(ö. 874/ 1470) 

L 
Şafii fıkıh alimi. 

_j 

2 Safer 798 ( 16 Kas ı m 1395) tarihinde 
Dımaşk'ta dünyaya geldi. Süyütl ve İbn 
İ yas doğum tarihini 806 ( 1403-1404) ola
rak vermektedir. Babası tanınmış fakih ve 
tarihçi Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe'd i r. 
Büyük dedesi Necmeddin Ömer el-Ese
dl'nin Havran'a bağlı Şühbe'de kadılık 
yapmasından dolayı ailenin diğer fertleri 
gibi Bedreddin de İbn Kadi Şühbe diye 
tanındı. İlk öğrenimini ve fıkıh tahsilini 
babasından yaptı. Aişe bint Muhammed 
b. Abdülhadl. Şehabeddin İbn Hicd. İb
nü'ş-Şeraihl gibi alimlerden hadis din
ledi. İbn Hacer ei-Askalanl'nin Dımaşk'a 
yaptığı seyahat sırasında (836/1433) ken
disinden istifade i mkanı buldu. Babası
nın ölümünden sonra Kahire'ye giderek 
İ bn Hacer'in derslerine devam etti. Daha 
sonra Dımaşk'ta Şahiniyye . Azraviyye. İk
baliyye, Mücahidiyye, Berraniyye, Emce
diyye, Takaviyye. Dimagıyye, Asrüniyye, 
Farisiyye, Kavsıyye ve Nasıriyye medrese
lerinde ders verdi. Ebü'l-Beka Bahaeddin 
İbn Hicd. Şehabeddin ei-Ümevl el-Malik! 
ve Ebü'I-Abbas İbnü ' I - Lebbüdl gibi alim
ler talebeleri arasında yer alı r. Darüladl 
müftü lüğü ve 839 (1435) tarihinden ölü
müne kadar kadı naibliği görevlerinde bu
lunan İbn Kadi Şühbe 12 Ramazan 874'
te ( 15 Mart 1470) vefat etti ve Babüssaglr 
Kabristanı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. Bidayetü'l-mu(ıtac ii şer
J:ıi'l-Minhfıc. Nevevi'nin Minhfıcü't-tô
libin adlı eserine yazdığı iki şerhten kü
çüğü olup müellif hayatta iken istinsah 

edilen iki ciltlik bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi 'nde kayıtlıdır (Ayasofya, nr. 
1276: nr. 1277). Eserin Dublin (Chester 
Beatty, nr. 3204) ve Riyad'da (Camiatü ' r
Riyad. nr. 2482) birer nüshası daha bulun

maktadır. z. ed-Dürrü'ş-şemin ii sireti 
Nuri d din (el-Keuakibü 'd-dürriyye fi's-s[

reti 'n-f'luriyye). Halep ve Şam Atabegi 
NOreddin Mahmud Zengl'nin biyografi
sine dairdir. Yedi bölümden oluşan eserin 
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