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Ebü'l-Kasım (Ebü'l-Berekat} 
Şerefü 'I-İslam Abdülvehhab 
b. Abdilvahid b. Muhammed 

eş-Ş!razl ed-Dımaşki 

(ö. 536/1141} 

Hanbeli fakihi. 
L _j 

Dımaşk'ta doğdu. Pek çok ilim adamının 
yetiştiği bir aileden gelmektedir. Özellikle 
babası Ebü'l-Ferec Abdülvahid eş-Şirazi. 
Hanbeli mezhebinin Suriye ve Filistin böl
gesinde yayılması hususunda büyük gay
ret göstermiş olup soyundan gelenler İb
nü'l-Hanbeli diye anılmıştır. İbnü' l-Han
beli. küçük yaşta kaybettiği babasından 
ve Ebu Tali b İbn Yusuf'tan ders aldı . Fıkıh 
ve tefsir başta olmak üzere dini ilimlerde 
adını duyurdu ve döneminde önde gelen 
Hanbeli alimlerinden biri oldu. Şafiiler 'in 

itirazına rağmen, Hanbeli mezhebinin ya
yılması ve doktrinin gelişmesinde önemli 
roller üstlenmiş olan Dımaşk'taki Hanbe
liyye Medresesi'ni kurdu. Eş'ariler'e karşı 
Hanbeli-Selefi akldesini savundu. Bilhas
sa Dımaşk'taki Malikiyye Medresesi'nin 
hocalarından Maliki- Eş'ari alimi Ebü'l
Haccac Yusuf b. Devnas ei-Mağribi el-Fih
delavi ile çeşitli konularda tartışmalarda 
bulundu. Muhtemelen bu tartışmalar yü
zünden ortaya çıkan huzursuzluklar sebe
biyle bir ara Emeviyye Camii'nde vaaz ver
mesi yasaklandı. 

Haçlılar 523 (1129} yılında Dımaşk'a 
sald ı rdığı zaman burada hüküm süren 
Tacülmüluk Böri b. Tuğteg i n, İbnü'l-Han
beli'yi yardım istemesi için Bağdat'a elçi 
olarak gönderdi. Halife Müsterşid-Bil
lah, İbnü 'l-Hanbeli'ye hil 'at giydirerek 
Dımaşk'a askeriyardım göndereceğini va
ad etti. İbnü'l-Hanbeli. Bağdat'ta kaldığı 
süre içinde ders verdi ve bazı ilim adam 
ları ile münazaralar yaptı. Bağdat'ta ken
disinden hadis dinleyenler arasında Ebu 
Bekir İbn Kamil bulunmaktadır. 

İbnü ' l - Hanbeli 17 Safer 536'da (21 Ey
lül 1141} Dımaşk'ta vefat etti. Sı bt İbnü'I
Cevzi ölüm tarihini 533 ( 1138} olarak ver
mektedir (M ir' atü 'z-zaman, VIIIII , s. 169) . 
Kaynaklarda onun el-Müntel].ab fi'l-fıl)h 
(iki ci lt). el-Müfredat, el-Burhan ii uşu
li'd-din, Risale fi'r-red 'ale'l-Eş'ariyye 
adlı eserleri bulunduğu belirtilmektedir. 
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Ebü'l-Ferec Nasıhudd!n Abdurrahman 
b. Necm b. Abdilvehhab 

el-Ensarl ed-Dımaşkı 
(ö. 634/1236} 

Hanbeli fakihi. 
L _j 

17 Şewal 554 (1 Kas ı m 1159) tarihinde 
Dımaşk'ta doğdu. Ensardan Sa'd b. Uba
de'nin soyundandır. Büyük dedesi Ebü'l
Ferec eş-Şirazi, Hanbeli mezhebinin Sur i
ye ve Filistin bölgesinde tanınması ve yer
l eşmesinde öncülük etmiş. bu sebeple 
onun soyundan gelenler İbnü 'I-Hanbeli 
diye anılmıştır. Fakih ve müfessir olması 
yanında etkili bir vaiz olan dedesi Şere
fülislam Abdülvehhab Hanbeli mezhebi
nin yayılması ve doktrininin gelişmesin

de önemli rol üstlenen Dımaşk'taki Han
beliyye Medresesi'ni kurmuş . el-Münte
l].ab fi'l-Fıl)h, el-Müfredat ve el-Burhan 
ii uşuli'd -din gibi çeşitli eserler kaleme 
almış. yaşadığı dönemde Eş'ariler 'e kar
şı Selef akldesini savunmuştur. Babası 
Necm de döneminin önde gelen Hanbeli 
alimleri n dendi. 

İbnü'I-Hanbeli, ilk eğitimini babasından 
ve dayısı Dımaşk vaizi Ebü'I-Hasan İbn Nü
ceyye'den (Ali b. ibrahim b. Neca) aldı; özel
likle dayısının teşvikiyle daha genç yaşta 
iken vaaz vermeye başladı. Kadılkudat 
Ebü'I-Fazl İbnü'ş-Şehrezuri ve Ahmed b. 
Hüseyin el-lraki'nin derslerini takip etti. 
Ardından ilim yolculuğuna çıktı; Kahire, 
Bağdat, Musul, İsfahan , Hemedan ve Ha
remeyn gibi birçok ilim merkezini dolaş
tı . Ebü'I-Feth İbnü'I-Menni, Ebü'I-Beka ei
Ukberi, Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Şühde ei
Katibe. Ni'met bint el-Kadi Ebu Hazim b. 
Ferra. Ebu Musa ei-Medini , Muhammed 
b. ömer el-İsfahani ve Abdullah b. Ebü'l-
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Hüseyin el-Cü b bal'den ders aldı. Selahad
din-i Eyyubi'nin 583 (1187) yılında Ku
düs'ü fethinde hazı r bulundu. 612'de 
(1215) hac dönüşü uğradığı Bağdat'ta 
dönemin Abbasi halifesi N asır c Lidinillah 
tarafından saygıyla karşıtanan İbnü'I-Han
beli, muhtemelen onun arzusu üzerine bir 
süre Bağdat'ta vaizlik yaptı; daha sonra 
ilim merkezlerine seyahatini sürdürdü. 

620 (1223) yılında Erbil'den Dımaşk'a 
dönen İbnü'I-Hanbeli hayatının bundan 
sonraki dönemini burada geçirdi. Aynı yıl 
vefat eden Hanbeli alimi Muvaffakuddin 
İbn Kudame onun Dımaşk'a gelmesine 
sevinmiş, mezhebin zayıflayacağı ve men
suplarının ihtilafa düşeceği endişesinden 
kurtulduğunu söylemiştir (İbn Receb, ll , 
ı 95). Aralarındaki samimi ilişkiye ve dost
luğa rağmen bu iki alim ilmi konu larda 
birbiriyle tartışmış ve farklı fetvalar ver
miştir (a.g.e. , Il, ı 95- 199). Dımaşk'ta Han
beli mezhebinin imamlığı kendisine inti
kal eden İbnü'I -Hanbeli dedesinin inşa et
tirdiği Hanbeliyye Medresesi ile Selahad
din-i Eyyubi'nin kız kardeş i Rabia Ha
t un'un yaptırdığ ı Sahibiyye ve Mismariy
ye medreselerinde hocalık yaptı. Öğren
cileri arasında başta oğ lu Seyfeddin Yah
ya olmak üzere Zekiyyüddin ei-Münziri. 
Zeynüddin Halid b. Yusuf en-Nablusi ve 
Muhammed b. Mahmud en-Neccar gibi 
alimler bulunmaktadır. İbnü ' I- Hanbeli, 3 
Muharrem 634'te (6 Eylül 1236) Dımaşk'

t a vefat etti ve KasiyCın Mezarlığı'na def
nedildi. Fıkıh ve hadis bilgisi yanında ede
biyat kültürüne de sahip olan İbnü'I-Han
beli'nin, Muvaffakuddin İbn Kudame'nin 
aksi yöndeki fetvasına rağmen musikiyi 
de şiir gibi iyi ve kötü diye ayırarak bazı 
şartlarta musikiye cevaz vermesinde (ko
nuyla ilgili tartışma için bk. a.g.e., Il, ı 95-
1 99} edebiyatla olan ilgisinin etkisi olma
lıdır. Hayatı boyunca başta Abbasi halife
leri ve Eyyubi sultanları olmak üzere dev
rinin yönet icileriyle iyi ilişkiler kurmuştur. 

Ese rleri. 1. Kitabü Al)yiseti'n-nebiy
yi'l-Muştafa MuJ:ıammed. İçinde deği
şik açı lardan da.olsa bir tür kıyas, teşbih 
ve temsil bulunan 182 hadisi ihtiva et
mektedir. Buhari ve Müslim'in eş-ŞaJ:ıiJ:ı'

leriyle Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'in
den seçilen hadisler senedieriyle birlikte 
verilir. Eser Ahmed Hasan Cabir ve Ali Ah
med ei-Hatib tarafından neşredilmiştir 
(Kahire ı 393/1973; Sayda 1415/1994) . Z. 
İstil].racü '1-cidal mine 'I-Kur 'ani'l-Ke
rim. Kur'an'da yer alancedel çeşitleriyle 

ilgili açıklamaların yapıldığı ve peygam
berlerin hayatından örneklerin verildiği 

eser i Zahir b. Awaz ei-Eimai ( Beyrut 1400/ 
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