
~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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Eserleri. 1. el-Mevakibü'l-İsldmiyye 
fi'l-memdlik ve'l-mef:ıdsini'ş-Şamiyye. 
Eliiyi aşkın kaynaktan faydalanılarak ka
leme alınan ve Suriye'nin tarihine, tarihi 
eserlerine ve tabii güzelliklerine dair olan 
kitabın özellikle müellifin kendi dönemi
ni anlattığı bölümü önemlidir. Bir mukad
dime ve yedi fasıldan oluşan eser Hikmet 
i smail tarafından iki cilt halinde yayımlan
mıştır ( Dımaşk ı 992- ı 993) z. Ijada'i]fu'l
yasemin fi ~ikri ]favanini'l-]Juleta' ves
seldtin. ibn Kennan'ın, döneminde kul
lanılan daha önceki halife ve sultanların 
idareleriyle ilgili terimlerle hükümdarla
rın ve bir kısım idarecilerin giydikleri el
biselere, kullandıkları eşyaya verilen isim
lerin anlamlarını açıklayan bir nevi sözlük 
olup Abbas Sabbağ tarafından neşredil
miştir ( Beyrut ı 4 ı 2/199 I). Bazı kaynaklar
da, Zeynü (zehrü)'l-besatin fi ~ikri ]fa
vanini'l-]Julefa' ve's-seldtin adıyla ge
çen eserin de bu kitap olduğu ve isim de
ğişikliğinin bizzat müellif tarafından ya
pıld ı ğı ifade edilmektedir (fjada'il):u'l·ya
semin, neşredenin girişi, s. 20). 3. el-Mü
rucü's-sündüsiyyetü '1-fesil}.a fi tel]Jişi 
Tari]Ji'ş-Şalif:ıiyye. ibnü'l-Mibred'in ese
rinin telhisi olup müellifin eksik gördüğü 
bazı hususlar için yaptığı ilaveleri de ihtiva 
eder. Eser Muhammed Ahmed Dehman 
tarafından yayımlanmıştır ( Dımaşk ı 366/ 
1947) . 4. el-Ijavadişü'l-yevmiyye min 
tari]Ji if:ıda 'aşer ve elf ve mi'e. 1111 M u
harreminden (Temmuz 1699) 11 53 Rebi
ülahirine (Temmuz 1740) kadar Suriye'de 
cereyan eden olaylarla sultan, paşa ve 
kadıların isimleri , ölüm tarihleri hakkında 
bilgi veren bu iki ciltlik çalışmanın yazma 
nüshası Ber lin Staatsbibliothek'te kayıt
lıdı r (nr. 9479, 9480). s. er-Risaletü'I
müfrede tl erba'ine J:ıadişen müsnede. 
ibn Kennan ' ın , 1 092 ( 1681) yılında hoca
s ı Ebü'l-Vakt el-Kurani'den kıraat yoluyla 
aldığı kırk hadisi bir araya getirdiği risa
lesidir. Yazma nüshaları Berlin'de Staats
bib liothek'te (nr. 1531) ve Dublin'deki 
Chester Beatty Library'de (nr. 3548) bu
lunmaktadır. 6. Mekarimü'l-]Jalla]f 
li-ehli mekarimi'I-a]Jld]f. Cemaled
din el-Makdisi'nin tasavvufi risalesinin 
şerhidir. 11 52 Şabanında (Kas ı m 1739) 
t elif edilen eserin yazma nüshası Berlin 
Staatsbibliothek'tedir (nr. 3315; Brockel
mann, GAL, ll, 386'da m 35 ı 5; krş . Ahl
wardt, ll l , 204). 7. el-İktifa' fi (;:;ikri) muş
talaJ:ıi'l-miiW.k ve '1-]Julefa' . Müellifin 
Ijada'ilw'l-yasemin adlı eserinin muh
tasarı olup Berlin Staatsbibliothek'te 
nüshası bulunmaktadı r (nr. 5632). 8. Ta 
ri]Ju me'ahidi'l-'ilm fi Dımaş]f (Beyan 
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ve Tarfi]u'l-me'ahidi'l-'ilmiyyeti'd-Dımaş

l):ıyye) . Salihiye ve Cebelikasiyün'daki 
medreselerin tarihi hakkındadır. Berlin 
Staatsbibliothek'te kayıtlı bulunan (nr. 
6089) müellifi meçhul eser de muhteme
len bu kitaptır ( el-Mevakibü 'l-islamiyye, 
neşredenin girişi, s. ı 50). 9. Zehrü'l-bdn 
fi nu'uti'l-J:ıayevan (Mui]taşaru fjayati'l
f:ıayevan) . Demiri'nin eserinin muhtasarı 
olup yazma nüshası Berlin Staatsbiblio
thek'te kayıtlıdır (nr. 6 ı 74). 10. el-İlmam 
fima yete'alla]fu fi'l-J:ıayevan mine'l
aJ:ıkdm. 1149'da (1736) tamamlanan ese
rin bir nüshası Berlin Staatsbibliothek'
tedir (nr. 61 77) . 11. Risaletü'I-İşbdh bi
ret'i'I-iştibah. Nahiv ilmi hakkında olan 
eserin 11 S 1 'de (1738) istinsah edilen üç 
varaklık bir nüshası Berlin Staatsbiblio
thek'te kayıtlıdır (nr. 6853) 1Z. Risale
tü'I-müştemile 'ald enva'i'l-bedi' fi'l
besmele. Berlin Staatsbibliothek ile (nr. 
7283) el-Hizanetü't-Teymüriyye'de (Tefsir, 
nr. 355) iki yazması bulunmaktadır. 13. 
ed-Dürrü'I-münacj.cj.ad fi ~ikri aşJ:ıabi'l
İmam AJ:ımed . Bir nüshası Halep'teki 
Ahmediyye Kütüphanesi'ndedir (nr. 246; 
mikrofilm, Ma'hedü'l-mahtutat, Tarih, m 
652). 14. ez-Zühurü'l-behiyye tl şerJ:ıi 
risaleti'l-uşuli '1-fı]fhiyye. ibnü'l-Mib
red'in Ma]fbulü '1-men]ful min 'ilmeyi'l
cedel ve'l-uşul adlı eserinin muhtasarı
dır. ez-Zühurü'I-behiyye fi'l-J:ıadi]fati'l
verdiyye adıyla da zikredilen eserde (Ar
berry, lll, 22) fıkıh usulüne dair kaideler 
bir araya getirilmiştir. Berlin Staatsbiblio
thek'te (nr 4420) ve Chester Beatty Li 
brary'de (nr. 3548) nüshaları mevcut
tur. 15. el-Me'ani'l-marziyye 'ale'ş
şem'ati'I-mucj.ıyye. Nahiv ilmiyle ilgili 
olan bu çalışmanın bir nüshası Berlin 
Staatsbibliothek'te kayıtlıdır (nr. 6770, 
677ı ). 16. el-MeJ:ıasinü'I-marziyye fi 
şerJ:ıi man'{.umeti'I-bedi'iyye. 1136'da 
(1724) istinsah edilen müellif nüshası Ber
lin Staatsbibliothek'tedir (nr. 7366). 17. 
Zeynü'r-rebi' fi 'ilmi'l-me'ani ve'l-be
yan ve'l-bedi' (Berlin Staatsbibliothek, 
nr. 276ı) 18. el-Envarü'l-mübtehice 
(münbelice) 'ald man'{.umeti'l-Münfe
rice (Şerf:ıu ~aşideti 'l-Münferice). Gazza
li'nin el-M ünlerice adlı eserinin manzum 
şerh i olup yazma nüshası Berlin Staats
bibliothek'te (nr. 7648') bulunmaktadır 
(diğer nüshalaniçin b k. Ahlwardt, VI, 606-
607). 19. el-Beyan ve'ş-şaraJ:ıa bi-tel]Ji
şi ({f mui]taşari) Kitabi'l-MelaJ:ıa fi 'il 
mi'l-feldJ:ıa . Radıyyüddin Ebü'l-Fazl Mu
hammed b. Muhammed el-Gazzi'nin ese
rinin muhtasarı olup 1141 'de (1728) istin
sah edilen bir nüshası Berlin Staatsbiblio-

thek'te kayıtlıdır (nr. 62 ı ı). zo. Kaşa'idü 
Garamiyye. ibn Kennan'ın aşka dair şiir
lerinden ibarettir (Berlin Staatsbibliothek. 
nr. 8033/l, 2) 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu Kaşideti 
Banet Sü'ad, et-Tenbih 'ala galati'l-ca
hil ve'n-nebih, Risale 'ani'l-J:ıişan ve ]Ja
şa'işih, Lisanü 'n-ni'{.am fi şerJ:ıi man'{.u
meti İbni'ş-ŞıJ:ıne el-İmam, el-Me]J.d
sinü '1-mertebe fi'l-edviyeti'l-mecrebe, 
Nüzhetü 'n-nüfus ve defterü'I-'ilm ve 
ravzatü'l-'arus ( el-Mevakibü 'l-İslamiyye, 
neşredenin girişi,!, 147-152; Hada'ii):u'l
yasemin, neşredenin girişi. s. I 8-20). Ba
zı kaynaklarda ona Kevkebü'l-mülk ve 
devletü't-Türk adlı bir eser daha nisbet 
ediliyorsa da (mesela bk. Hediyyetü'l-'ari
{fn, II, 325) bunun ibn Kennan'a ait olma
dığı ileri sürülmektedir (fjada'il):u'l-yase
min, neşredenin g i rişi, s. 20). 
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