
iBN KADi SÜHBE, Bedreddin 

Bedreddin ibn Kadi Sühbe'nin Bidayetü'l-mutı tac {i şertıi'l-Min hac ad lı eserinin ilk iki sayfa s ı (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 1276) 

ilk beş bölümünde Nüreddin Zengl'nin 
doğumu ve vasıfları. adaleti. kahramanlı
ğı. ülkeye yaptığı hizmetler. zühd ve tak
vası aniatıldıktan sonra altıncı bölüm onu 
metheden Şerefeddin ibnü'I-Kayseran7 ve 
ibn Münlr et-Trablusl'nin şiirlerine . yedinci 
bölüm ise Nüreddin Zengl'nin gazalarına 
ayrılmıştır. Hacı Selim Ağa (nr. 786. Aziz 
Mahmud Hüdayl, nr. 1022). Nuruosmaniye 
(nr. 2906) ve Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
3 19 4 ) kütüphanelerinde yazma nüshaları 

bulunan eser Mahmud Zayid tarafından 
neşredilmiştir ( Beyrut 1971 ). 3. Tatrifü '1-
m ecalis bi-?,ikri '1-feva'id ve'n-neta'is 
(lzatıu'l-mekniın , I, 294 ; Brocke lm ann ' ın 
Ta;;;rifü 'l-mecalis şek! i nde kaydett i ği eseri n 
yazma nüshas ı için b k. GAL Supp l. , ll , 25) 

4. el-M evahibü 's-seniyye (et- Tutıfetü '1-
behiyye) if şerf:ıi '1-Üşnühiyye (e i-Enva
rü '1-behiyye {i şertıi Fera'iZi 'I-Üşnühiyye). 

Şafii fakihi Abdülazlz ei-Üşnühl'nin fe
raize dair e1-Kifaye'sinin (el-Üşnühiyye) 

şerhidir (Brockelmann. GAL, \, 489) S. 
Mul]taşaru Kitabi 'l-Ijayevan. Demiri'
nin eserinin muhtasarı olup bir nüshası 
Bodleian Library'dedir (a.g.e., ll . 37 ) 

ibn Kadi Şühbe'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır : İrşadü '1-
muf:ıtac ila tevcfhi'1-Minhac (Nevevl' 
nin Minhacü'Ha libfn' in e ya zd ı ğ ı büyük 
şerhtir) ; Taba1:H1tü'l-fu]faha'; el -Leva-
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m i 'u '1-muQ.ıyye mine '1-erba'ine'l -Bed
riyy e (ibn Kadi Şüh be' n i n ri vayet lerinin 
ta lebes i Ebü'I-Abbas ibnü' I-Lebbüdl ta
ra fında n yap ıl an tahrlc i olup kırk Şafii a li

mi ta riki yle ge len kırk hadisi ihtiva etmek
ted ir); el-Mesa'ilü '1-m u'allemat bi'l-i'ti
raza t 'ale'1-Mühimmat. Bağdatlı ismail 
Paşa. Takıyyüddin ibn Kadi Şühbe'ye ait 
Kifayetü'l-muJ:ıtac adlı M inhdcü 't-ta1i
bin şerhini Bedreddin 'e nisbet eder (iza
tıu ' l-meknun , ll , 373) . 

Bedreddin 
lbn Kadi 

Sühbe'nin 
el-Keuii.k ibü 'd 

d ürriyye 
{i's-s1reti'n

Nüriyye 
ad lı eserinden 

iki sayfa 
(Hacı Selim 
Ağa Ktp ., 

Aziz Mahmud 
Hüdayi, nr. 1022, 

vr. 1 ' , 2b) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn K adi Şühbe . Tabaka tü 'ş-Şafi 'iyye, n eş
redenin g iri ş i , I, 24-25; Se h avi , eçl-Dau' ü 'H am i', 
VII , ı55 - ı56; SüyGti, Na?mü 'l-'ikyan (n şr Ph i

l ip K. H i tt i ). Bey rut , ts . (e l -Mektebet ü'\ - ilm iyye). 

s. ı4 3; Nuaymi. ed-Daris fi taril]i ' l-meda ris ( n ş r. 

Ca'fe r e l -Hase ni ). Kah i re ı 988, I, ı 65, ı 75, 224, 
242, 295, 3 ı4 , 3 15, 339, 405 , 428, 440, 454 -
455, 464, 6ı3- 6 1 4; ibn iyas. Beda'i'u'z-züh ur, 
III , 44; Keş{ü 'z-zunun, ı , ı 27, nı; ll , 1521- ı 522 , 

1569, ı 875; Brockelma n n, GAL, ı , 489; ll , 37; 
Suppl., ll, 25; Tztı~:ı u 'l -meknun, ı , 169, 294 ; ll , 
79, 373, 475; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü'e llifin, 
VIII, 232; IX, ı 05 -1 06; Zirikli. el-A'lam (Fethu l

lah) . VI , 58; Selahaddin ei-Müneccid. Mu' ce
mü '1-mü'erri i]Ine 'd-Dımaşkıyyin , Beyrut 1398/ 
ı 978 , s. 252-253; Cezzar. Medal]il ü ' l-mü'ellifin, 
lll, 121 9; J. Schacht, " Ibn Kadi Shuhba" , EJ2 
( İ n g). lll , 8 14. 
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IBN KADI ŞUHBE, Takıyyüddin 
(~ ~1.9 -:r. ' ..:r-~ 1~ ) 

Ebü's-Sıdk Takıyyüddln 
Ebu Bekr b. Ahmed 

b. Muhammed 
el-Esedl ed-Dımaşki 

(ö. 851/1448) 

Şafii fakihi ve tarihçi. 

24 Reb'iülevvel 779 (30 Temmuz 1377) 
tarihinde Dımaşk'ta doğdu . Dedesinin ba
bası Necmeddin Ömer kırk yıl Şühbe 'de 
(Havran) kadılıkyaptığından İbn Kad7Şüh
be lakabıyla tanındı. Kur'an-ı Kerlm'i. na
hiv, fıkıh ve fıkıh usulüne dair bazı temel 
metinleri ezberledi. Siraceddin Ömer b. 
Raslan ei-Bulkin7, Şerefeddin ibnü 'ş-Şe
r7ş7. Şehabeddin ibn Hicc7, ibnü'I-Mülak
kın. Bedreddin ibn Mektüm. Cemaleddin 
et-Tayman7. Zeynüctdin el-Irak! ve Şere-



feddin lsa b. Osman ei-Gazzl gibi alimler
den fıkıh. hadis ve tarih dersleri aldı. 

Dımaşk'ta Taberiyye, Emlniyye. İkbaliy
ye medreseleriyle Emeviyye Camii'nde ha
dis. fıkıh ve usül-i fıkıh dersleri veren İbn 
Kadi Şühbe. 820 (1417) yılının başında 
Kadılkudat Necmeddin İbn Hiccl'ye niya
beten Dımaşk kadılığına getirildi. On beş 
yıl süren bu görevinden. ilimle meşgul ol
masını isteyen hacası Alaeddin Muham
med b. Muhammed ei-Buharl'nin arzusu 
üzerine ayrıldı. İki yıl sonra hacca gitti. 
Cemaziyelewel842'de (Kas ım 1438) Dı
maşk kadılkudatlığına tayin ediidiyse de 
aynı yılın zilkadesinde (N isan 1439) göre
vinden alındı. 843 Ramazanında (Şubat 
1440) tekrar getirildiği bu görevden 844 
Muharreminde (Haziran 1440) ayrıldı ve 
ikinci defa hacca gitti. Dımaşk'taki birçok 
medresede müderrislik, darüladl müftü
lüğü , Emeviyye Camii'nde hatiplik. el-BI
maristanü'n-Nürl'de nazırlık, Sümeysa
tiyye Hankahı'nda şeyhlik yaptı. 

Döneminde Şafii fıkhının önde gelen 
alimlerinden biri olan İbn Kadi Şühbe is
lam hukuku yanında tefsir. hadis. tarih 
gibi çeşitli ilim dallarında eser verecek 
kadar uzmanlaşmıştı. Yetiştirdiği talebe
ler arasında Şemseddin es-Sehavl ve Nec
meddin İbn Kadi Aclün gibi birçok alim 
vardır. Dımaşk müftüsü unvanıyla anılan 
İbn Kadi Şühbe'ye İslam dünyasının çeşitli 
bölgelerinden fetva sorulurdu; diğer üç 
mezhebin kadıları bile bazı zor meseleler
de onun görüşlerine başvururlardı. 

İbn Kadi Şühbe ailesiyle birlikte gittiği 
Kudüs'te (Muharrem 851 /Nisan 1447ı bir 
müddet kalıp hadis r ivayet ettikten son
ra Dımaşk'a döndü ve 11 Zilkade851 (18 
Ocak 1448) tarihinde vefat ederek Bilbüs
sagir Kabristanı'na defnedildi. Mütevazi 
bir insan olup kendi hakkında bazı taka
pların kullanılmasından rahatsız olurdu. 
Oğlu Bedreddin İbn Kadi Şühbe de Şafii 
fıkıh alimidir. 

Eserleri. 1. e?:-ZeyJ. İbn Keslr'in el-Bi
dôye ve'n-nihôye, Zehebl'nin Tôril]u'l
İslôm ve Birzali'nin el-Mu]ftefô adlı 
eserlerine zeyil olarak hazırlanan beş cilt
lik bir kitap olup 741-81 O ( 1340-1407) yıl
larını ihtiva etmektedir. Müellifin daha 
sonra iki cilthalinde ihtisar ettiği, 741-
808 (1340-1405) yıllarını kapsayan eser 
Adnan Derviş tarafından dört bölüme ay
rılıp önce Tôril]u İbn KMi Şühbe adıyla 
üçüncü bölümü 1. cilt ( Dımaşk 1 977ı. daha 
sonra birinci bölümü ll. cilt ( D ı maşk 1994). 
ikinci bölümü lll. cilt ( Dımaşk 1 994ı ve dör-

d üncü bölümü de IV. ci lt (D ı m aşk 1997 ı 
olarak neşredilmiştir. 2. el-İ'Iôm bi-tô
ril]i eh1i 'l-İs1ô.m. 200-792 (815-1390) yıl
larını kapsayan genel bir tarih olup mü
ellif hattı nüshası Millet Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (Feyzul\ah Efendi. nr. 1 403ı 

3. M üntel]abü Dürreti'1-es1ôk. İbn Ha
blb ei-Halebl'nin Memlükler tarihine ait 
Dürretü'1-eslô.k ii dev1eti '1-etrôk adlı 
eserinden yaptığı seçmelerden oluşmak
tadır. 4. Mul]taşarü '1- 'İber. Zehebl'nin 
tarihe dair eserinin muhtasarıdır. s. Ta
ba]fatü 'ş-Şôti'iyye (Tabak:atü '1-fuk:aha'i 'ş
Şa{i 'iyy e). İmam Şafii'den itibaren 840 
( 1436-37) yılına kadar gelen Şafii alimle
rinin biyografisiyle ilgili bir eser olup mü
el lif bu kitabını. Zehebl'nin Tô.ril]u '1-İs-
1ôm 'ından çıkardığı malzemeyi diğer kay
naklardan aldığ ı bilgilerle genişleterek 
hazırlamıştır ( nşr. H af ız Abdü lallm Han, 
1-IV. Hayda rabad-Dekken 1398-1400/ 
1978- 1979; Beyrut 1407/ 1987; nşr. Ali Mu
hammed Ömer. 1- 11 , Kahire, ts. (Mekte
betü 's-sekafet i ' d-dlniyyeJı. Ahmed b . 
Muhammed ei-Esedl ( ö. ı 066/ 165 5 ı , Ta
ba)fiitü 'ş-Şô.ti'iyye ( Darü · 1-kütübi '\-M ıs
ri yye, TeymGr-Tarih, nr. 24, mi krofilm nr. 
ı 7697ı adl ı eserinin birinci bölümünde 
bu kitabı ihtisar etmiş. ikinci bölümünde 
ise daha sonraki Şafii alimlerine yer ver
miştir (Hemedanl, s. 27 5-285 ı Perdinand 
Wüstenfeld bu eserden seçmeler yaparak 
bir kitap hazırlamıştır (Die Academien der 
Araber und ihre Lehrer, Göttingen 1 837ı. 

6. Terô. cimü '1-fu]fahô.'i'ş -Şôfi'iyye min 
Zeyli'r-Ravzateyn. Müellifin Şafii hukuk
çularının biyografisini ihtiva eden diğer 
bir eseri olup Ebu Şam e el-Makdisl'nin Ki
tô.bü'r-Ravza teyn if al]bô.ri 'd-devleteyn 
adlı kitabına yine kendisinin yaptığı e?:
ZeyJ 'a1e'r-Ravzateyn'den çıkardığ ı bil
gilerle derlenmiştir. 7. Menô.]fıbü 'l-İmô.m 
eş- Şô.ti'i ve aşf:ıô.bih (Menalqbü'ş-Şafi'i 
ve tabak:atü asl)abih) . B. Taba]fiitü'n-nü
hôt ve'1-1ugaviyyin. Arap dil ve edebiyat 
alimlerinin biyografilerine dair bir eserdir 
(nşr. Muhsin Gıyaz. Necef 1 974ı 9. Mul]
taşaru Taba]fiiti fu]fahô.'i'1-Yemen. İbn 
Semüre el-Ca'dl'nin Yemen hukukçula
rının biyografilerini ihtiva eden eserinin 
muhtasarıdır. 

İbn Kadi Şühbe ' nin bunlardan başka 
Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in Tô.ril]u M edi
neti Dımaş}f, Zehebl'nin Tô.ril]u'l-İslô.m, 
e1-Mu'cemü'I-mul]taş ve el-'İber, Na
sırüddin İbnü ' l-Furat ' ın Tô.ril]u'd-düve1 
ve'l-mülCık, İbn Dakmak'ın Nüzhetü'1-
enô.m gibi kitaplarından yaptığı seçme
lerle hazırladığı başka eserleri de vardır 

İBN KALAKIS 

( eserlerinin yazma nüshaları içi n b k. Taba
k:atü 'ş-Şafi'iyy e, neşred e nin g iri şi, 1, 26-
30; Brockelmann, CAL, ll. 46, 58, 63-64; 
Suppl., ll, 50; Se lahaddin el-M üneccid , s. 
238-241 ı. Müellifin ayrıca fıkıh . tarih ve 
tefsire dair bazı eserlerinin ad ları kaynak
larda zikredilmektedir ( Tabak:atü 'ş-Şafi

'iyye, n eş rede nin g iri ş i , i , 26-30; Muham
med b. Kadi Şühbe, LVIII/3 Jl403/ 1983J, 
s. 4 76-4 79; Keşfü 'ı-zun ün, 1. 127. 294,438, 
492,829; 11,11 0 1, 1510, 1810, 1876, 1915; 
Adnan De rvlş , XXX I V/ 1 -2 \1 4 1 0/ 1 990 \. s. 

29-32ı . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Ka di Şühbe . Taba katü 'ş -Şa[!'iyye, neş
redenin gir i şi, i, 16-43;a.mlf .. Taril] (nş r. Adnan 
Derviş ), Dımaşk 1977, neşredenin girişi , ll , 7 -
53; Muhammed b. Kadi Şühbe. Takıyyüddin 
Ebu Bekr b. J<:açii Şühbe (nşr. Adnan Derviş, 
MMLADm., LVIII/3 \1403/ 1983 \ içi nde). s. 457 -
483;Makrizi.es-Sü1Qk,XII, 1100,1101,1112, 
1135, 1183, 1188, 1201; ibn Tağriberdi, Haua
dişü 'd-dühur, Beyrut 1990, 1, 157, 162; Sehavi. 
eçi-Qau'ü' l-lami', Xl, 2 1-25; Süyüti. f'la?mü 'L
'ikyan \nş r PK. Hitti). New York 1927, s. 94 ; 
Nuaymi, ed-Daris fi taril]i'l-medaris (nşr. Ca'fe r 
ei -Hasen1), Kahire 1988 , 1-11 , tür.yer.; Keşfü'?

?Unun, ı , 127, 294, 438 , 492 , 829; ll , 1101 , 
1510,1810, 1876, 1915 ; Şevkani , ei-Bedrü't-ıa

li' , 1, 164; Brockelmann. GAL, II , 46, 58, 63 -64; 
Suppl., ll, 50; fzaf:ıu '1-meknun, ı, 302; A. G. Eli is, 
Catalogue of Arabic Books in th e British Mu
seum, London 1967,1, 100; F. Rosenthal, A His
tory of Muslim Historiography, Le iden 1968, 
s. 317,415, 492, 496; Selahaddin ei-Müneccid. 
Mu 'cemü ' 1-mü'erril]ine 'd-Dımaşkıyyin, Beyrut 
1978, s. 237-241; a.mlf .. Mu 'cem, V, 38-39 ; C. 
Zeydan. Adab, lll , 204-205; Bender b. Muham
med b. Re şi d ei-Hemedani, ei-Menhecü 't-taril]i 
li-mü'erril]i Mekkete'l-mükerreme fl'l-karni'l
/:ıtı.di'aşere l-hicri, Riyad 1418/1997 , s. 275-
285; Adnan Derviş. "Kısşatü n eş ri Tiiril;:ıi İbn )5a

<,11 Şühbe" , MMMA, XXXIV/ 1-2 \14 10/1990). s. 
25-32; "İbn Kadl Şühbe", İA , V /2, s. 760; David 
C. Reisman, "A Holograph MS of lbn Qadi Shu
hbah's Dhayl", Mam/Cık Studies Rewieu, ll , 
Chicago 1998, s. 19-49; J. Schacht. "1bn Ka <,il 
S]:ıuhb a", EJ2 (ing.). lll , 814; Ali Refii, "İbn ~Ml 
Şühbe", DMBİ, IV, 442-443 . 
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!il CENG iZ KALLEK 

İBN KAIAKIS 
( ._,...9>1.9 ..:r.' ) 

Ebü' l-Feth (Ebü ' l-Fütuhı 

Nasr (Nasrullah) b. Abdi ilah b. Mahlüf 
b. Kalakıs el-Lahml el -İskenderl 

(ö . 567 / ll 72) 

Fatımiler dönemi edip ve şairi. 
_j 

4 Reblülahir 532'de (20 Ara lık 1137) is
kenderiye'de doğdu. Öğrenimine Hatızıy
ye Medresesi'nde başladı. Şiir alanında 
belli bir şöhrete ulaştıktan sonra Kahire'-
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