
iBN KiRAN 

BOri (Fas, ts) birer şerh yazmış, BOri'nin 
şerhi üzerine de Ebü'l-Abbas İbnü'l-Hay
yat bir haşiye kaleme almıştır (Fas 1316. 

1324) 10. 'İ~dü neffı 'isi 'l-le'fıl fi tal:ı
riki'l-himemi'l-'av ali ile's-sümüv ila 
merfıtibi'l-kemfıl (Fas, ts.) 11. Ta~yi

dün 'acib ve tal:ırirün garib fi'l-far~ 
beyne ismi'I-cins ve 'alemi'l-cins ... 
(Fas, ts.). 12. Şu'abü'l-imfın (Fas, ts.). 13. 
Menfısikü'l-J:ıac (Fas, ts.) . 

ibn Kiran ' ın, müminlere nasihatlerin 
yer aldığı küçük bir risalesi ( el-Hizanetü 'l
amme 1 Rabat i , nr. K ı 072) ve bazı sürele
rin tefsirinden( ei-Hizanetü' l-amme !Ra
bati. nr. K 1379, 1673, 2534) başka el-lfi
kerriü '1- 'Atfı'iyye'ye, eş-Şalfıtü '1-Meşi
şiyye'ye ve İJ:ıyfı'ü 'u1Umi'd-din'in ilim 
ve iman kitaplarına birer şerhle diğer 
bazı eserler yazdığı da kaynaklarda zik
redilmektedir (bk ibn Süde, VII, 2487). 
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Ebü'l-Ferec Şemsüddln 
Abdurrahman b. Muhammed 

b. Ahmed el-Makdisl 
(ö . 682/1283) 

Hanbeli fakihi. 
L _j 

Muharrem S97'de (Ekim 1200) Dımaşk'

ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda Şewal 
S97'de (Temmuz 1201) doğduğu kaydedi
lir. Birçok alim yetiştiren Kudame aile-
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sine mensup olup künyesi Ebu Muham
med, lakabı babasına nisbetle İbn Ebu 
Ömer şeklinde de geçmektedir. İlk eğiti
mini. Hanbeli mezhebinin meşhur alim
lerinden olan babası Ebu ömer Muham
med ile amcası Muvaffakuddin İbn Kuda
me'den aldı . Daha sonra Dımaşk'ta Ebu 
Ali Hanbel b. Abdullah er-Rusafi el-Mü
kebber, Ebu Hafs İbn Taberzed, Ebü'l
Yümn ei-Kindi, Ebü'l-Kasım İbnü 'l-Ha
restani. İbn Melaib, Kadi Es'ad b. Münec
ca, Ahmed b. Abdüddaim, Ziyaeddin el
Makdisi; Mekke'de Ebü'l-Mecd ei-Kazvini 
ve İbn Basüye; Medine'de Ebü Talib Ab
dülmuhsin b. Ebü'l-Umeyd el-Hafifi gibi 
hocalardan ders aldı . Fıkhı amcası Mu
vaffakuddin. usül-i fıkhı, bu ilmin önemli 
kaynaklarından olan el-İJ:ıkfım ii uşCı.li'l
aJ:ıkfım adlı eserin müellifi Şafii alimi 
Seyfeddin el-Amidi'den tahsil etti. Ayrı
ca Ebu Sa'd İbnü's-Saffar, Ebü'I-Feth el
rytindal ve Ebü Ca'fer es-Saydelani'nin de 
içinde bulunduğu pek çok alimden icazet 
aldı. 

İbn Ku da me fıkıh ve usulü yanında ha
dis. kıraat ve nahiv gibi çeşitli ilimlerde 
kendisini yetiştirdi; özellikle hadis alanın

da derin bilgi sahibiydi. Altmış yıl hadis 
okuduğu rivayet edilmekte (Zehebl, Mu'
cemü'ş-ş üyD.i]., ı. 375) ve bu sebeple Zehe
bi tarafından yirmi altıncı tabakadaki ha
disçiler içerisinde sayılmaktadır (Mu'infi. 

tabakati 'L-muf:ıaddişin, S. 2 18) . Hadis ali
mi Nevevi ondan çeşitli rivayetlerde bu
lunmuş ve hocalarının en bi:iyüğünün İbn 
Kudame olduğunu söylemiştir (Zehebl. 
Mu'cemü'ş-şüyD.i]., ı. 375). 

Öğrenimini tamamladıktan sonra ken
dini eğitim faaliyetlerine veren İbn Kuda
me, döneminde Dımaşk'ın tanınmış fıkıh 
otoritelerinden biri oldu. Bundan dolayı 
"şeyhülislam" ve "kutub" sıfatlarıyla anıl
dı. Dımaşk'ta Camiu'l-cebel'de hatiplik, 
Eşrefiyye Darülhadisi ve Ziyaiyye Medre
sesi'nde hocalık yaptı. Eşrefiyye 'de ilk ola
rak onun ders verdiği kaydedilir (Nuayml, 
ı. 48) . Yetiştirdiği talebeler ve kendisin
den rivayette bulunanlar arasında Takıy
yüddin İbn Teymiyye, Mecdüddin İsmail 
b. Muhammed el-Harran!, Nevevl, Zehe
bi, Ebü'l-Feth İbnü'l-Hacib, Mizzl, Birza
li, İbnü'l-Habbaz. Ahmed b. Abdurrah
man el-Harlrl. Ebu Bekir el-Münavl. Ebu 
İshak el-Fezari gibi alimler yer almakta
dır. 

ilmi yanında ahlak ve yaşayışıyla da 
halkın ve yöneticilerin saygısını kazanan 
İbn Kudame 664 Cemaziyelewelinde (Ş u-

bat 1266) kadılkudatlığa getirildi. Ta
rihçiler, bunun Dımaşk'ta Hanbeli kadı
lığına yapılan ilk tayin olduğunu belirtir
ler (ibn Keslr, XIII , 302; ibn TağrTberdT, 
el-Menhelü'ş-şafi., VII, 2 ı 2). On iki yıldan 
fazla bir süre ücret almadan yürüttü
ğü bu görevden kendi isteğiyle ayrıldı. 
682 yılı Rebiülahir ayının son günü (27 
Temmuz 1283) vefat etti ve KasiyOn Me
zarlığı 'nda babasının yanına defnedildi. 
Zehebi bir eserinde ibn Receb ve diğer 
pek çok tabakat müellifi gibi bu tarihi ve
rirken (Mu'cemü 'ş-şüyD.i]. , 1, 376) bir baş
ka eserinde aynı yılın 9 Cemaziyelewe
linde (5 Ağustos) öldüğünü kaydeder (el

Mu'cemü'L-mui].taş bi'L-muf:ıaddişin, s. 

ı 39). Nuaymi'nin rebiülewel ayının son 
gününü (28 Haziran) zikretmesi ( ed-Daris 

fl tarli].i 'L-medaris, 1. 49) bir zühul eseri ol
malıdır. Kaynaklarda, İbn Kudame hakkın
da öğrencisi İbnü'l-Habbaz'ın 1 so cüzlük 
bir eser yazdığı ve Zehebi'nin biyografi 
hususunda bu hacimde bir çalışmaya 
rastlamadığını söylediği zikredilmek
tedir. 

Eserleri. İbn Kudame'nin günümüze 
ulaşan tek eseri eş-ŞerJ:ıu '1-kebir'dir. eş
Şfıfi adıyla da anılan eser, amcası Muvaf
fakuddin İbn Kudame'nin Hanbeli fık.
hına dair el-Mu~ni' adlı kitabının şer
hidir. Amcasının kendisine bu eseri 
okutma ve gerekli düzeltmeleri yapma 
izni vermesi üzerine yine amcasının 
Hanbeli mezhebinin en meşhur fıkıh ki
taplarından olan el-Mugni'sinden ge
niş bir şekilde faydalanarak el-Mu~ni'i 
şerhetmiş ve bundan dolayı mezhebi n 
müteahhir alimleri tarafından "sahibü'ş
şerh" diye anılmıştır. İbn Kudame eserin
de önce el-Mu~ni'den bir meseleyi zikre
derek onu açıklamış, daha sonra bu me
sele hakkında amcasının görüşü ile ona 
muhalif görüşleri tartışarak tercihini be
lirtmiştir. Belli ölçüde ictihadi bir bakış 
açısını yansıtmakla beraber bu yaklaşımın 
Hanbeli mezhebiyle sınırlı olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır (i b n Bed ran , s. 435). 

Eser el-Mugni ile birlikte on iki cilt ha
linde basılmıştır (nşr. M. Reşld Rıza, Ka
hire 134 H 348/1922-1929 ~ Beyrut ı 392/ 

1 972). Son baskıya Xlll-XlV. ciltler olarak 
ilave edilen bir tür ansiklopedik indeks 
(Beyrut 1393/ 1 973) yalnız el-Mugni'nin 
konularını içermektedir. İbn Kudame'nin 
kaynaklarda Teshilü'l-matlab fi tal:ı
şili'l-me?,heb ve el-Vaşıyye adlı iki ese
ri daha zikredilmektedir (Brockelmann, 
GAL, I , 504-505; Suppl., 1. 691 ). 
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Ebu Muhammed Muvaffakuddin 
Abdullah b. Ahmed b. Muhammed 
b. Kudame el-Cemmalli el-Makdisi 

(ö. 620/1223) 

Hanbeli fakihi ve usulcüsü. 
_j 

541 Şabanında (Ocak 1147) Kudüs ya
kınlarında bulunan Nablus'a bağlı Cem
mali köyünde doğdu. Birçok alim yetişti
ren Kudame ailesinin tanınmış şahsiyet
lerindendiL Bölgeye hakim olan Frank
lar'ın kötü muamelesi yüzünden Ku dam e 
ailesi 551 (1156) yılında Dımaşk'a göç et
ti. İbn Ku dam e, ilk eğitimini babası tara
fından 556'da (1161) kurulan Salihiyye 
Medresesi'nde babasından, Ebü'I-Meka
rim İbn Hilal ve diğer bazı hocalardan al
dı. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Hı
rakl'nin el-Mu]]taşar'ını ve mezhep fık
hıyla ilgili çeşitli metinleri ezberledi. Ba
basının vefatından sonra ağabeyi Ebu 
Ömer Muhammed'in himayesinde yetişti 

ve ondan ders aldı. Yazdığı bir şiirde kul
landığı "muvaffak" redifinden dolayı halk 
arasında Muvaffakuddin lakabı ile meş
hur oldu . 561 'de (1166) teyzesinin oğlu 
Abdülganl b. Abdülvahid ei-Makdisl ile 
birlikte tahsil için Bağdat'a gitti. Burada 
Abdülkadir-i Geylani'den ders almaya baş
ladıysa da hacası kırk gün sonra vefat et
ti. Bu arada Abdülkadir-i Geylani'den ta
sawuf h ırkası giydi. Hayatının ileri safha
sında onun tasawuf anlayışını devam et
tirdiği görülür (tasavvuf sil silesi için bk. 
George Makdisi, Religion, Law and Learn

ing in Classical Islam 1199 1 J, s. 88-96) . 
Bağdat'ta kaldığı dört yıl boyunca başta 
Ebü'I-Feth İbnü'I-Mennl olmak üzere böl
genin ileri gelen alimlerinden ders aldı. 
565'te ( 1169) Musul'a geçti; bir süre kal
dığı bu şehirde Ebü'I-Fazl Abdullah b. Ah
med b. Muhammed et-Tüsl'nin dersleri
ni takip etti. Ardından Dımaşk'a döndüy
se de yaklaşık bir buçuk yıl sonra ikinci 
defa Bağdat'a giderek (567/1171) öğre

nimini sürdürdü. 573 (1178) veya 574 
( 1179) yılında hacca gitti ve Mekke'de 
Hanbeli alimlerinden Mübarek b. Ali b. 
Hüseyin et-Tabbah'tan ders aldı. Hac dö
nüşü Bağdat'ta yaklaşık bir yıl daha ka
larak tahsil ine devam etti. Bu arada Dı
maşk'a dönmeyi düşündüğünde hacası 
İbnü'l-Mennl'nin Bağdat' ın ona ihtiyacı ol
duğunu söylemesi İbn Kudame'nin öğre
nimi sırasında bile seçkin bir yer edindiği

ni gösterir. Hocaları arasında ayrıca Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzl. İbnü'I-Haşşab, Ebü'I
Hasan ei-Mevazlnl. Ebu Ali er-Rahbl, İb
nü't-Tac, Ebu Mansur İbnü 'd-Damegani, 
İbn Zafer. İbn Ebu Asrün, Ebü'I-Meall Ab
dullah b. Abdurrahman es-Süleml, Ebü'I
Mekarim Abdullah b. Muhammed el-Ez
di gibi alimler bulunmaktadır (hocaları
nın bir li stes i içi n bk. İşbatü şıfati'L-'ulüv 
ln şr. Bedr b. Abdul lah BedrJ, neş redenin 
g iri ş i, s. 13-20; Zehebl, XXII, 166) . 

İbn Kudame 575 (1179) yılında Bağ
dat'tan ayrılarak Dımaşk'a yerleşti, eği
tim ve telif çalışmalarını burada sürdür
dü. Kudüs'ün işgaline son vermek için Se
lahaddin-i Eyyübl'nin 583'te (1187) Frank
lar'a karşı düzenlediği sefere katılması 
dışında şehirden pek ayrılmadı. Selahad
din-i Eyyübl bu savaşta İbn Kudame'ye 
ve ağabeyi Ebu ömer Muhammed' e müs
takil bir çadır verdi. İbn Kudame, Eyyübl 
Hükümdan ei-Melikü'l-Muazzam Şerefed
din ile de iyi ilişkiler içinde oldu ve muh
temelen bu sebeple, 617 ( 1220) yılında 
Dımaşk Emeviyye Camii'nde Hanbelller 
için de bir kürsü kuruldu. İbn Kudame Dı
maşk'a yerleştikten sonra uzun müddet 

İBN KUDAME, Muvaffakuddin 

Emeviyye ve KasiyOn camilerinde ders 
verdi; ayrıca ağabeyi Ebu ömer'in ölü
münün ardından ei-Camiu'I-Muzaffer'i'
de imamlık ve hatiplik görevini üstlendi. 
Özellikle cuma günleri namazdan sonra 
aralarında birçok fakihin de bulunduğu 
çeşitli kişilerle münazaralar yaptı. İbn Ku
dame'den birçok kişi ders aldı. Öğrencile
ri arasında kızı tarafından tarunu Ebü'I
Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Muhammed 
ei-Makdisl, Ebu Muhammed Safiyyüddin 
İshak b. İbrahim eş-Şakrav'i, Ebu Muham
med Şerefeddin Hasan b. Abdullah ei
Makdis'i, Ebü's-Saffı HaiH b. Ebu Bekir ei
Meragi, Ziyaeddin el-Makdisl, Ebu Mu
hammed Bahaeddin Abdurrahman b. İb
rahim ei-Makdis'i, Ebu Şame ei-Makdisl, 
Ebü'I-Ferec Abdurrahman b. Rez'in el
Havran'i, Ebu Süleyman Abdurrahman b. 
Abdülgani ei-Makdisl. Ebu Zekeriyya İb
nü's-Sayrafi, kardeşinin oğlu ve el-Mu]f
ni' ile el-Mugni'nin şarihi Ebü'l-Ferec 
İbn Kudame, Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed 
es-Sa'dl ve Ebu Bekir İ bnü'I-İmad ei-Mak
disl gibi alimler bulunmaktadır (öğren ci

lerinin listes i için bk. İşbatü şıfati'L-'ulüv 

1 nş r. Bedr b. Abdullah Bed rJ, n eş redenin 
girişi, s. 20-25; Zehebl, XXII. 167) . 1 Şewal 
620'de (28 Ekim 1223) Dımaşk'ta vefat 
eden İbn Kudame, el-Camiu'I-Muzaffe
r'i'nin arkasındaki KasiyOn Kabristanı'na 
defnedildi. İbn Kudame'nin hayatına dair 
öğrencilerinden Ziyaeddin ei-Makdisl bir 
eser yazm ı ş . birçok tarihçi onun şahsiye
ti hakkındaki bilgileri bu eserden naklet
miştir (Zehebl, XXII , 167; İbn Receb, Il, 
136) 

İbn Kudame'nin ahlakifaziletleri ve ke
rametlerine dair tabakat kitaplarında bir
çok rivayet bulunmaktadır (Ebu Şam e. s. 
140; İbn Receb, ll , 136- 138). Thkva ve züh
dü yanında sünnete sıkı sıkıya bağlılığı , 

her türlü bid'at ve hurafeye karşı müca
delesiyle de tanınmıştır. Bir taraftan Se
lef akldesini savunurken diğer taraftan 
Hanbeli mezhebinin hukuki mirasını ken
disinden sonraki nesillere aktarmak için 
eser telif etmeye ve öğrenci yetiştirme
ye çalışmış. ders halkalarında ilmi me
seleleri tartışıp Hanbeli fıkıh kültürü ve 
doktrininin oluşumuna katkıda bulun
muştur. Böylece Ebu Muhammed ei-Ber
beharl, Şerif Ebu Ca'fer el-Haşim!, Hace 
Abdullah-ı Herevi ve Abdülkadir-i Geylani 
gibi ferdi hayatlarında zühdleri, içtimal 
hayatlarında ise mücadeleleriyle tanınan 
Selefi-Hanbeli geleneğinin VII. (Xl ll. ) yüz
yıldaki en önemli temsilcilerinden biri ol
muştur. İbn Kudame geniş fıkıh kültürü, 
zühd hayatı ve bid'atlarla mücadelesi gi-
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