
kiyye fi'r-red 'alô. İbn Teymiyye ve til
mi~ihi İbn Kayyim el-Cevziyye (Bey
rut ı 983). Muhammed Enver es-Senhü
tl'nin İbn Kayyim el-Cevziyye siretü
hıJ. menhecühıJ. ve arô.'ühıJ. fi'l-ilô.hiy
yô.t (Riyad ı 407/ı 987). Abdülailm Şere
feddin'in İbn Kayyim el-Cevziyye 'aş
ruhu ve menhecühıJ. ve arô.'ühıJ. fi'l
fı]fh ve'I-'a]fii'id ve't-taşavvuf (Kahire 
1967). Yusuf Mahmud Muhammed'in en
Nefs ve'r-rıJ.J:ı fi'l-fikri'l-insani ve mev
]fıfü İbni'l-Kayyim minhü (Devha ı4ı4/ 
1993), Ahmed Hasan el-BakGrl'nin Ma'a 
İbni'l-Kayyim ii 'ô.lemi'r-rıJ.J:ı (Kahire 
ı 983), M. Halll Herras'ın ŞerJ:ıu'I-Kaşide
ti'n-nıJ.niyye (Beyrut 1986), Bekir b. Ab
dullah EbG Zeyd'in et-Ta]frib li-'ulıJ.mi 
İbn Kayyim (Riyad ı4ı6/1996), DavGd 
b. Süleyman el-Halidl'nin ŞulJ:ıu'l-Ll]vô.n 
min ehli'l-imô.n ve beyô.nü'd-dini'l
]fayyim ii tebri'eti İbn Teymiyye ve 
İbni'l-Kayyim ( Bombay 1306) adlı eser
leri bunlardan bazılarıdır. 
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480-503; a.mıf .. el-Feua'id, Beyrut 1986, s. 12, 
13-14, 39, 40, 140, 206, 241, 266; a.m ıf .. icti
ma'u ' l-c üyCışi'l-islamiyye (nşr. Beşir Muham
med Uyun). Dımaşk-Beyrut ı414/ ı993 , s. 8 , 
15-ı7 , 53-83, 1ı5-ıı6 , ı35-139, 2ı0-230; 

a . mıf .. Hidayetü 'l-f:ıayara fi ecuibeti'l-yehCıd 
ue'n-naşara, Kahire 1407/1987, s. 275,279-
280, 287, 288; İbnü'ı-Mevsııi, Mui)taşaru'ş-Şa
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düıhaflz Sa'd Atıyye). Kahire 1356/ 1937, s. 18-
30,55-56,62-63,76,88, 9ı, ı28, 136, ı45-
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İBN KEMAL 

(bk. KEMALPAŞAZADE). 

İBN KEMMÜNE 
(~~ 1)!1) 

İzzüddevle Sa' d b. Mansur 
b. Sa'd el-İsralll el-Bağdadl 

(ö . 683/1284) 

Tabip-filozof. 

_j 

_j 

612 (1215) yılında doğdu. Aslen yahudi 
olup Bağdat'ta yaşamıştır. Mantık, felse
fe, tıp ve kimya ile meşgul olmuştur. Da
ha ziyade felsefi eserleri ve bu alandaki 
bazı önemli kitaplara yazdığı şerhlerle ta
nınır. İbn Sina'nın felsefesi ve eserleri ya
nında işraki felsefeye ilgi duymuş, İbn Si
na ve Şehabeddin es-Sühreverdl el-Mak
tGI'ün tanınmış şarihleri arasında yer al
mıştır. Tanrı'nın birliği konusundaki tar
tışmalarından dolayı bu hususta şüpheci 
bir filozof olarak tanınmış olan İbn Kem
mGne'nin bilhassa kelam çevrelerinde 
adından sıkça söz edilmiştir. Hz. Muham
med hakkındaki bazı övücü ifadelerinden 
dolayı ( Tenl!:ll:ıu '1-eb/:ı[ış li '1-mileli'ş-şelaş, 
s. 98- ı 08) ihtida ettiği ileri sürülmüşse 
de (Sarton. II , 875) bu konuda kesin bilgi 
bulunmamaktadır. İlahi dinlerin peygam
berlik anlayışını sorgu laması , hatta yer yer 
tenkidl bir üs!Gp kullanması yüzünden 
683 ( 1284) yılında Bağdat halkının şid
detli tepkisiyle karşılaşmış. çıkan olaylar 
karşısında Mecdüddin İbnü'l-Eslr ve ileri 
gelen bazı şahsiyetler tarafından koruma 
altına alınarak şehirden kaçırılmış. ömrü
nün geri kalan kısmını oğlu Necmüddev
le'nin katiplik yaptığı Bağdat yakınların
daki H ille'de geçirmiştir (İbnü'l-Füvatl. IV. 
ı 59- ı 61). Ölümüyle ilgili olarak bazı kay
naklarda verilen 676 (1277-78) tarihi (Keş
fü'?·?unD.n, I, 685; Hediyyetü'l-'arifin, ı. 

385; Sarton . II. 875) yanlıştır. 

İbn KemmGne, üç büyük kitabi din in 
yanı sıra yahudi düşünürü İbn Meymün 
ile İbn Sina, Gazza!I, Ebü'l-Berekat el-Bağ 
dadl ve özellikle Fahreddin er-Razi gibi 
müslüman alim ve düşünürleri iyi incele
miş, bu düşünürlerden geniş ölçüde fay
dalanmıştır. Allah'ın varlığı ve sıfatları 
hakkındaki düşünceleri yanında kitabi 
dinlerin peygamberlikle ilgili görüşlerini 
karşılaştırmalı olarak incelemesi, bu hu
sustaki farklı anlayışları ve eleştirileri sis
tematik olarak sunması, felsefi eseriere 
yazdığı şerhler, dil ve mantıkla ilgili tah-
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Iilieri bu alanlarda iyi bir formasyana sa
hip olduğunu göstermektedir. Felsefi gö
rüşlerinde olduğu gibi özellikle üç büyük 
din hakkında u ziaştırıcı bir yaklaşım or
taya koyan İbn KemmGne, muhtemelen 
Bağdat'ın farklı inanç, düşünce ve kül
türleri içinde barındıran yapısının da et
kisiyle dinler arasındaki ilişki üzerinde du
rarak dini mahiyetieki çatışmaları açık
ça eleştirmiştir (Niewöhner. el-ictihad, 
Vl l/28 [ı 4 ı6/ ı 9951. s 163- ı 78; ER, Xl. 400-
40ı) 

İbn Sina'yı takip ederek kozmalajik de
liller arasında özellikle imkan deliline ağır
lık veren İbn KemmGne, ayrıca illiyet pren
sibinden ve teselsülün imkansızlığı öncü
lünden hareket edip Allah'ın varlığını is
patlamaya çalışmıştır ( el-Cedid fi'l-f:ıikme, 
S. 527-533) Düşünüre göre alem müm
kün varlıktır ve mevcudiyetini Allah'a 
borçludur. Allah ise vacibü'l-vücGd olup 
mahiyeti gereği var olmak için herhangi 
bir sebebe ihtiyacı yoktur. O basit (mürek
keb olmayan) bir varlıktır: hakkında çok
luktan veya bir ortağının bulunduğundan 
söz etmek imkansızdır. Cisim olmadığı 
gibi her türlü eksiklikten de münezzeh
tir; rahmet. celal, kerem ve inayet sahi
bidir (a.g.e., S. 527). Birden fazla vacibü'l
vücGd olup olamayacağı konusundaki mü
zakeresi sebebiyle kendisine Tanrı'nın bir
liği hakkında bir şüphe isnat edilmişse de 
içinde yetiştiği islami kültürün etkisiyle 
Hıristiyanlık'taki teslls inancını ve MecG
sllik'teki düalist tanrı anlayışını bile tev
hid inancı doğrultusunda te'vil etmeye 
çalıştığı görülmektedir (Tenkif:ıu'l-ebf:ı[ı;ı 
bi'l-mileli 'ş-;ıela;ı, s. ı O ı). Tanrı'nın birli
ği konusunda tartışmaya girişmesindeki 
asıl amacı ise daha önce İbn Sina'nın yap
tığı gibi tevhid inancını akli temeller üze
rine kurma arzusud ur. Nitekim bu tartış
manın sonunda Tanrı'nın çokluğundan 
veya bir ortağının bulunmasından söz edi
lemeyeceği, O'nun eşi ve benzerinin ola
mayacağı, niteliklerinin de sadece kendi
sine özgü olduğu sonucuna varmıştır. 

Akla ve Tanrı'nın akılla bilinmesine bü
yük önem vermekle birlikte İbn KemmG
ne dini n ve peygamberlik müessesesinin 
lüzumunu da kabul etmiştir. Konuya bilgi 
problemine dair kısa bir incelemeyle gi
ren düşünüre göre insanın özü (cevher) 
yaratıldığı sırada tamamen boş olup on
da ilk olarak beş duyu meydana gelmek
te, bunlarla insan çevresindeki nesneleri 
ve olguları id rak etmektedir. Daha sonra 
dış duyularla algılanması mümkün olma
yan şeyleri idrak eden temyiz gücü, son 
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olarak da zorunluluk, imkan. imkansızlık 
gibi anlamla rı kavrayan akıl gücü ortaya 
çıkar. Ancak aklın ötesinde bir bilgi gücü 
daha bulunmaktadır ki gaybı gören, geç
mişte olanları ve gelecekte vuku bulacak
ları bilen bu güç de nübüvvettir (a.g.e., 
S. 2) 

İbn KemmGne, bazı insanların peygam
ber tarafından ortaya konan bilgileri red
dettiklerini hatırlattıktan sonra Gazzali 
gibi kendisi de bu davranışı. söz konusu 
kimselerin peygamberin ulaştığı bilgi ka
pasitesinden yoksun olmalarıyla izah eder. 
Halbuki bu durumda yapılacak şey, inkar
cı bir tavır takınmakyerine gözleri gör
meyen bir insanın renkler hakkında anla
tılanları kabul etmesinde olduğu gibi pey
gambere inanıp tasdik etmektir. İbn Kem
mGne u!Ghiyyet, nübüvvet ve ahirete dair 
inanç konularıyla ibadet ve ahlak alanla
rında. fert, aile ve toplum hayatının dü
zene sokulmasında peygamberlik mües
sesesinin aydınlatıcı ve yasa koyucu ro
lünü önemle vurgulamaktadır (a.g.e., s. 
ı 7- ı8) . 

Ten)fil:ıu'l-ebJ:ıô.ş adlı eserinde Fahred
din er-Razi'den ( Me'alimü uşüli'd-din, s. 
72-73) yaptığı bir alıntıyla onun nübüvve
tin ispatına dair bazı görüşlerini aktarıp 
tenkit eden İbn KemmGne aynı düşünü-

rün Yahudilik, Hıristiyanlık ve Meclisili
ğin tevhid ilkesine aykırı bulduğu u!Ghiy
yet telakkisiyle Cahiliye Arapları'ndaki 
putperestlik inancına yönelttiği eleştiri
leri de abartılı bulmuştur. Kendisi yahudi 
olmasına rağmen öteki diniere de olduk
ça tarafsız ve hoşgörülü yaklaştığı görül
mektedir (Tenkil:ıu'l-ebf:ıtiş, s. 98-ıOO) . İs
lam dini ve inançlarıyla Hz. Peygamber' e 
yöneltilen tenkitlerio bir kısmını müslü
manların ağzından cevaplandırmakla ye
tinirken bir kısmına verilen cevapların ye
tersiz olduğunu ileri sürmüştür. Bunun
la birlikte müslümanların dini telakkisi
ne tenkitler yöneltirken İslam dini ve Hz. 
Peygamber hakkında saygılı bir üs!Gp kul
lanmaya özen gösteren İbn KemmGne'
nin gerek Yahudilik gerekse diğer dinler 
üzerine yaptığı değerlendirmelerde içinde 
yetiştiği İslam kültürünün tesirleri açık
ça hissedilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Cedid fi'l-f.ıikme (e/-Ce
did, el-Hikmetü ve'l-ilahiyyat, el-Hikme
tü '1-cedide). Mantık. felsefi kavramlar, ta
biat. nefis. akıl ve Tanrı konularına dair 
yedi bölümden oluşan eser Hamid Mer
ld ei-Kübeysi tarafından tahkik edilerek 
yayımlanmıştır (Bağdad ı 986). Eserin asıl 
metni ve muhtasarlarının çeşitli el yaz
maları el-Kô.şii, Kitô.b fi'l-J:ıikme ve Tel-

ibn KemmO ne'nin ei-Cedid {1'1-/:ıikme (ei-Kaş if) ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr.-2446/1) 
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{ıişü '1-f:ıikme başlıklarıyla Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasof
ya, nr. 2446/ ı , 244 7; Esad Efendi. nr. ı 930, 
ı 933). Z. Ten]fiJ:ıu'l-ebf:ıô.ş li('ani)'l-mi
leli'ş-şelô.ş . İbn KemmGne'nin 679 (1280) 
yılında kaleme aldığı ve Yahudilik, Hıristi
yanlık ve Müslümanlığı incelediği için bu 
adı verdiğini belirttiği eser din felsefesi, 
dinler tarihi ve kelam ilmini ilgilendiren 
önemli bir çalışmadır. Karşılaştırmalı bir 
dinler tarihi çalışması da denilebilecek 
olan eser dört bölümden oluşmakta
dır. Müellif birinci bölümde din ve pey
gamberlikle ilgili genel bilgilere, ikinci bö
lümde Yahudiliğin peygamberlik anlayı
şına yer vermiş , yahudi iken ihtida ettiği
ni bildirdiği Samuel b. Yahya ei-Mağribi'

nin İfhô.mü '1-Yehud adlı eserindeki iti
razları ele alarak bunlara Yehuda Halevi 
ve İbn MeymGn'dan esinlenen cevaplar 
vermeye çalışmıştır. Bu bölümdeki konu
lar arasında revrat metninin muhafazası 
ve hükümlerinde değişiklik, bozulma ve
ya neshin olup olmadığı, revrat'ın ayetle
ri arasında Allah hakkında teşbih ve tec
simi andıran niteliklerle aklın kabul etme
yeceği hikayelerin bulunup bulunmadığı 
revrat'ta geçmiş peygamberlerle ilgili ri
vayetlerin doğruluk derecesi. ahiret ha
yatıyla ilgili haberlerin yer almamasının 
sebebi gibi problemler bulunmaktadır. 
Eserin üçüncü bölümünde Hıristiyanlığın 
peygamberlik anlayışı incelenmiş. Hz. Ysa 
ve İnciller'le ilgili bilgi verilmiştir. Dördün
cü bölüm İslam dinine ayrılmış ve burada 
Hz. Muhammed'in risaleti üzerinde du
rulmuş. İslam inancına göre Hz. Peygam
ber'in önemi, şahsiyeti. fesahati, dindeki 
konumu ve mucizeleri anlatılmış. kelam
cıların konuyla ilgili kanaatleri verilmiş ve 
bunların tenkidi yapılmıştır. Aynı bölüm
de Kur'an'ın nüzGiü, i'cazı. süre ve ayet
lerinin tertibi , aniaşılıp yorumlanması 
gibi konular işlenmiş. bu husustaki ih
tilaflara temas edilmiştir. Bu bölümde 
Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer ve
rilerek İbn Sina. Gazzali. İbn MeymGn ve 
Fahreddin er-Razi gibi düşünürlerden ko
nuyla ilgili alıntılar yapılmıştır. Kaynaklar, 
Muzafferüddin İbnü's-Saati'nin (ö. 694/ 

ı 295) muhtemelen bu esere karşı ed
Dürrü'l-mencjud fi'r-red 'ale'l-feyle
sat el-yehud adıyla bir reddiye kaleme 
aldığını zikretmektedir (İbn Tağrlbe rdl , I. 
421 ; Temlml. ı. 401 ). Yine Zeynüddin Sarı
ca b. Muhammed el-Malati de esere Nü
hucju J:ıaşişi'n-nühud ila {ıavzı {ıabişi'l
yehud adıyla bir reddiye yazmıştır (Keş
fü '?-?Unün, ı . 495). Moshe Perlmann, Ten-



~iJ:ıu'l-ebJ:ıfış'ı İstanbul ve Tahran'da bu
lunan yazma nüshalarına dayanarak neş
retmiş. daha sonra İngilizce'ye çevirerek 
Sa'd b. Mansur Ibn Kammuna's Ex
amination of the Inquiries in to the 
Three Faiths başlığıyla yayımiarnıştır 
(Berkeley- Los Angeles 1967) 3. ŞerJ:ıu'l
İşarat (Şerf:ıu'I-Uşul ve'l-cümel min mü
himmati'l-'ilm ve'l-'amel). İbn Sinifnın 
el-İşarat ve 't - tenbihat'ının adlı eseri
nin şerhidir(Süleymani ye Ktp ., Laleli, nr. 
2516) 4. ŞerJ:ıu't-TelviJ:ıat. Sühreverdl el
MaktGl'ün et-Telvi]J_fıt'ının şerhidir. 669 
(1270) yılında tamamlanan eserin Süley
maniye Kütüphanesi'nde değişikyazma
ları bulunmaktadır ( Hekimoğlu Ali Paşa, 
nr. 854; Damad ibrahim Paşa , nr. 820; La
leli, nr. 2525; Yenicami, nr. 766) . Aynı kü
tüphanedeki diğer iki nüshasında Şer
J:ıu 't- TelviJ:ıfıti's-Sühreverdi (Şehid Ali 
Paşa, nr. 1740) ve ŞerJ:ıu't-TelviJ:ı_at fi'l
J:ıikme (Ayasofya, nr. 2423) adlarıyla da ge
çen eser. et-TelviJ:ıfıt'a yapılan dört şer
hin birincisi olması sebebiyle işrak felse
fesi açısından büyük önem arzetmekte
dir. s. Cevdb 'an su'ali Fal]riddin el-Kaşi 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3641-
3642). 6. Ta'li~a 'ald Risaleti Necmid
din el-Katibi (Süleymaniye K tp., Ayasof
ya, nr. 4862). 7. Risale fi'l-MübdJ:ıaşat va
~a'at beyne İbn Kemmune ve'l-Kfıtibi 
(Süleymaniye Ktp. , Pertev Paşa, nr. 617). 
8. Risfıle fi enne işbdte'l-imkan Id yel
zemü minhü imkdnü'ş-şübut (Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 4862) . 9. Ta'li~a 
'ale 's-su) ald ti '1-murade 'ale '1-uşuleyn 
min Kitdbi'l-Me'alim. Fahreddin er-Ra
zl'nin Me'dlimü uşuli'd-din adlı eseri 
hakkında bir çalışmadır (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 1932) 10. Kitdb fi'l
J:ıikme (Süleymaniye Ktp , Esad Efendi, 
nr. 1933; Ayasofya, nr. 244 7) Müellifin el

Cedid fi'l-J:ıikme adlı eserinde ele aldığı 
mantık. tabiat ve metafizikle ilgili görüş
lerinin özetidir. 11. et-Ta'rifat (Süleyma
niye Ktp, Esad Efendi, nr. 3642) 12. Te?:
kire fi'l-Kimiya. 13. Risfıle fi ezeliyye

ti'r-ruJ:ı. Mantık! açıdan ruhun ölümsüz
lüğünün ispatlanmaya çalışıldığı bu eseri 
Leon Nemoy, Ibn Kammuna's Treatise 
on The Immortality of The Saul adıyla 
İngilizce'ye çevirmiş ve yayımiarnıştır 
(bk bibl) 14. el-Kafi'l-kebir. Tıpla ilgili 
bir çalışmadır. 1 s. Mülte~atu Tell]işi'l
MuJ:ıaşşal. Naslrüddln-i TGsl'nin Tell]i
şü'l-MuJ:ıaşşal adlı çalışması üzerine 
notlardan ibarettir. 16. el-Far~ beyne'r
Rabbô.niyyin ve'l-Kara'iyyin. Yahudi 
toplumunun iki büyük grubu arasındaki 
farklılıklara temas eden bir çalışmadır 

(eser hakkında geniş bilgi için b k. Nem oy, 
Tarbiz, XXIV, 343-354). 
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İBN KENNAN 
(..:,ıW" <,)1 1) 

Muhammed b. İsa b. Mahmud 
b. Muhammed b. Kennan 

ed-Dımaşki es-Salih! el-Halvetl 
(ö. 1153/1 740) 

Halveti şeyhi, tarihçi, edip ve şair. 
L ~ 

1 07 4 ( 1663) yılında Dımaşk'ın Salihiye 
semtinde doğdu; varlıklı bir tüccar aile
sine mensuptur. Büyük dedesine nisbet
le İbn Kennan (ibnü'l-KennanT) diye şöhret 
bulmuştur. İlk eğitimine Halvetl şeyhi olan 

İBN KENNAN 

babasından tasawufa dair bilgiler öğre
nerek başladı. Birçok alimden Kur'an. tef
sir, hadis, tarih. fıkıh , sarf, nahiv, aruz, 
ziraatçılık ve bahçecilik dersleri aldı; ast
ronomi , tıp, tarih ve edebiyatla ilgili ki 
tapları. bu arada çeşitli şairlerin divanla
rını okudu. Hocaları arasında Abdullah ei
Makdisl, Ham ei-Mevsıll. Yahya Çelebi eş
Şafii, Muhammed es-Salih! ei-Hilall, Ebü'I
Fida İsmail b. Ali el-Haik. İbnü'I-İmad, 
Osman el-Kattan, Abdülganl en-Nablusl, 
Ebü'I-Mevahib el-Hanbell, Ahmed b. Ab
dülkerlm ei-Gazzl, Abdurrahman es-Sü
leml ve Burhaneddin İbrahim ei-Fettal'in 
adları sayılabilir. İbn Kennan Dımaşk'a bir 
alim geldiği zaman onunla görüşmeye ça
lışırdı; Belhli el-Hac Muhammed en-N ak
şi bendi ve Bursa lı Hakkı Efendi bunlar
dan bazılarıdır. Hacca gidince Mekke ve 
Medine'de de birçok alimle görüştü ve 
Medine'de İbrahim b. Hasan ei-KGranl'
den hadis aldı. Hadis. tefsir. tarih, fıkıh, 
lugat, tıp. astronomi gibi ilimierin yanın
da tasawufa da yönelen İbn Kennan, XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda yaygın olan Halvetiy
ye tarikatına mensuptu. Babasının ölü
münün (ö. ı 093!1682) ardından yerine ge
çerek ömrünün sonuna kadar Dımaşk'ta

ki Muallak Camii'nde (Cami u Bürdebek) bu 
tarikatın şeyhliğini yaptı; kendisinden 
sonra da postuna oğlu Muhammed Said 
oturdu (Murad!, IV, 85-86). 

İbn Kennan ilk dersini. 13 Reblülahir 
1121 'de (22 Haziran 1709) Salihiye'deki ei
Mürşidiyyetü'l-Hanefiyye Medresesi'nde 
birçok alimin huzurunda verdi. Bu med
resede Hanefi fıkhı, tıp ve mantık akut
tu , daha sonra evinde vermeye başladığı 
hadis derslerine Muhammed b. Şems, Ab
dülganl en-Nablusl ve Ma'tGk Çelebi el
Ekrem! gibi dönemin alimleri de katılarak 
kendisiyle ilmi tartışmalarda bulundu. 
Çok sayıda öğrenci yetiştirdi; Abdurrah
man ei-Uleml, fakih ve dil alimi Muham
med ei-Küncl, Ahmed ei-Ba'll, Abdurrah
man ei-Ba'll, Ali es-Süleml, Yusuf es-Sek
banl. Muhammed b. Muhsin es-Salih! ve 
Zeynüddin ei-Habbal bunların önde ge
lenleridir. Kaynaklar onun ailesinin Han
beli olduğunu belirtirse de kendisinin 
Hanbeli veya Hanefi olduğu husus u tar
tışmalıdır. İbn Kennan Dımaşk'ta vefat 
etti ve KasiyOn dağı eteklerine defnedil
di. Çevresiyle iyi ilişkiler kuran İbn Kennan 
saygı duyulan bir ilim adamıydı. İnsanlar
la yakından ilgilenir, sıkıntılarını giderme
ye çalışır, ihtilafları çözmede, zulüm ve 
haksızlıkları ortadan kaldırmada orta yolu 
seçerdi. Dönemindeki alimler kendisinden 
övgüyle söz ederler. 
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