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İBN NASRULIAH 
(4iı~ 1,)!1) 

Ebü' I-Fazl Muhibbüddin 
Ahmed b. Nasrillah b . Ahmed 

et-Tüsteri ei-Bağdadi 

(ö 844/1440) 

Hanbeli fakihi ve Mısır kadılkudatı. 

17 Receb 765 (20 Nisan 1364) tarihinde 
Bağdat'ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklar
da doğum tarihi 14 Receb, künye ve Iaka
bı Ebu Yusuf Şehabeddin olarak kayde
dilir. ilk tahsilini , Müstansıriyye Medrese
si 'nde müderris olan babasının ve Bağ-

dat'ın önde gelen alimlerinin yanında ta
mamladı. Bunlar arasında Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ahmed el-Füwl. Ebu Bekir Necmed
din es-Sincar!. Şerefüddin Hüseyin b. Sa
lar el-Gaznevl ve Flruzubadl gibi alimler 
sayılab ilir. Daha on yedi yaşlarında iken 
kabiliyeti. zekası ve ilme olan merakı se
bebiyle hacası Şemseddin el-Kirmanl'nin 
takdirini kazandı. Kirmanl'den Buharl'nin 
el-Cô.mi'u'ş-şa]J.f]J.'ine yazmış olduğu el
Kevô.kibü'd-derô.rf ad lı şerhi okuyarak 
icazet aldı ( 782/ 1380). On sekiz yaşında 
Bağdat'ta ders ve fetva vermesi için ken
disine icazet verildi ve Müstansıriyye'de 
muld oldu. Daha sonra ailesiyle birlikte 
Halep'e göç etti (786/1384); burada Şeha
beddin ibnü'I-Murahhil ve Ebu Bekir Şe
refeddin el-Harranl'den hadis dersi aldı. 
Ardından Ba'lebek'te Şemseddin ibnü'l
Yünaniyye'den. Dımaşk'ta Zeynüddin ibn 
Receb 'den fıkıh ve hadis okudu. 787 
( 1385) yılında Kudüs'ü ziyaret etti ve bu
radan Kahire'ye geçti. Kahire'de Ebü'l
Yümn ibnü'l-Küveyk, Necmeddin ibn Re
zin. Mutarriz. Zeynüddin ibnü 'ş-Şeyha , 
Siracüddin ömer b. Raslan el-Bulkinl. Si
racüddin ibnü'l-Mulakkın . Şehabeddin el
Cevherl. Şemseddin el-Ferisi ve Takıyyüd
din ed-Dicvl gibi alimierin derslerine ka
tıldı. Kaynaklarda Zeynüddin el-lraki'den 
hadis okuyup okumadığı hususunda çeliş
kili bilgiler vardır (Burhaneddin ibn Müflih. 
ı. 203; Sehav1. e?-Zeyl, s. 114; ibnü'l-imad, 
VII , 250). Bir ara iskenderiye'ye geçerek 
Bahaeddin ed-Demamlni'den ders aldı. 
daha sonra hacca gitti ve ardından Kahi
re'ye döndü. 

Memlük Sultanı Berkuk'u öven bir ka
side ile Berkukıyye Medresesi'nin methini 
konu alan bir risale kaleme alan ibn Nas
rullah . Mevlanazade Şehabeddin Ah
med'in ölümünden sonra bu medresenin 
hadis hocalığına tayin edildi ( 791 1 ı 389) 
Selahaddin ibnü 'l-A'ma'nın vefatıyla da 
aynı medresenin fıkıh hocalığına getirildi 
(795/ 1393). Bu görevleri babasının ölümü
ne kadar onunla birlikte. onun vefatından 
( 8 1 2/ 1409) sonra da tek başına yürüttü. 
Ayrıca Müeyyediyye. Mansüriyye ve Şey
huniyye medreselerinde Hanbeli fıkhı 
okuttu. Bir müddet Kadılkudat Mecdüd
din Salim b. Salim'e ve ardından İbnü'l
Muğll'ye niyabette bulunduktan sonra 
828 yılı Safer (Ocak 1425) ayında Hanbeli 
kadılkudatlığına tayin edildi. Hanbeli mez
hebini ön plana çıkarması sebebiyle 1 3 Ce
m aziyelahir 829'da (22 Nisan 1426) göre
vinden alındıysa da 12 Safer 831'de (2 Ara
lı k 1427) görevine iade edildi ve ölünceye 
kadar on dört yılı aşkın bir süre bu vazife-
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de kaldı. Başta oğlu Yüsuf olmak üzere 
birçok talebe yetiştirdi. Kaynaklarda ken
di döneminde Hanbeli fıkhını en iyi bilen. 
fıkıh usulünde de derin bilgisi bulunan ki
şilerden biri olarak zikredilmektedir. ibn 
Nasrullah 15 Cemaziyelewel 844 (1 2 Ekim 
1440) t arihinde Kahire'de vefat etti. 

Kaynaklarda adı geçen eserleri şunlar
dır: Ijô.şiye (en-Nüket) 'ale't-Ten~i]J. (Zer
keşl'nin Şa/:ı1/:ı- i Bul]arf ye yaptığ ı şerhin 

haş iyes idir). Ijô.şiye 'ale'l-Füru' (i b n Müf
lih'in eseri üzerine yazılmı ş bir haşiyedir). 
Mu]]taşaru Tô.rf]]i'l-Ijanô.bile (ibn Re
ceb' in e?·Zeyl'ala Taba/s:ati 'l-f:fanabile's i
ni ihti sa r et mi şt ir). Ijô.şiye 'ale'l-Vecfz, 
Ijô.şiye 'ale'l-Muharrer, Ijô.şiye 'ale'r
Ri'ô.ye. 
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Takıyyüddin Abdurrahman 
b. Muhammed b. Yusuf b. Ahmed 

b . Abdiddaim et-Teymi 
(ö . 786/ 1384) 
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Memlüklü devlet adamı. 

..J 

Muhtemelen 726 (1326) yılında Kahi
re'de doğdu. Lakabını babasının görev un
vanından alır. Dini ilimler tahsil ettikten 
sonra kadı ve nazırü'I-ceyş olan babasının 
sağlığında Divan-ı inşa'da katibü'd-destli
ğe girerek devlet hizmetine başladı ve bu 
görevini Bahri Memlük sultanları el-Me
likü'l-Mansür Selahaddin Muhammed 
( 1361-1 363 ) ve el - Melikü 'I-Eşref Şa'ban 

( 1363- 1376) dönemlerinde de sürdürdü. 
el-Melikü'l-Mansür Alaeddin Ali tarafın
dan 778 ( 1376) yılında babasının yerine 
nazırü'l-ceyş tayin edildi ve ömrünün so
nuna kadar bu görevde kaldı. Sultan Ber-
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