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hangi bir rivayetinin yer almadığın ı belirt
miştir (ll, 474) . 

İbnü'n-Nedlm. İbn Şenebuz'ün ( ö . 328/ 
939) Kitabü Md ]].dlete İbn Keşir Eba 
'Amr adında bir eseri olduğunu kaydet
miştir. Yedi, sekiz, on kıraatle ilgili hemen 
bütün eserlerde İbn Keslr'in kıraatine yer 
verilmiş, ayrıca bu kıraati inceleyen müs
takil kitaplar da yazılmıştır (bunlardan ba
zılarının yazma nüshaları için bk. el-Fihri
sü'ş-şfımil, ı. 443 ; II, 468 [Nafi ' ve EbuAmr 
b. Ala'nın kıraatiyi e birlikteL 491 , 520-522, 
633,671,672,682 , 691). 
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İBN KESIR, Ebü'l-Fida 
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Ebü'l-Fida' İmadüddin İsmail 
b. Şihabiddin Ömer b. Kesir b. Dav' 

b . Kesir el-Kaysi el-Kureşi 
el-Busrav1 ed-Dımaşkı eş-Şafii 

(ö . 774/1373) 

Tarihçi, müfessir, muhaddis 
ve Şafii fa kihi . 

_j 

701'de (1301 -1302) Susrifnın Müceydi
lülkarye köyünde dünyaya geldi ( el-Bidfı
ye, XIV, 21 ). 700 (1300-1301) yılında doğ
duğu da rivayet edilir (İbn Hacer, İnbfı'ü 'i-
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gumr, I, 45; ibnü'l-imad, VIII, 397-398) 
Kendisi fakih, hatip, şair ve edip olan ba
bası öldüğünde (Cemaziyelevvel 703/Ara
lık 1303) üç yaşlarında olduğunu söyler 
( el-Bidfıye, XIV, 3 2) İbn Keslr 707 ( 1307-
1308) yılında ailesiyle birlikte Dımaşk'a 
göç etti. Ağabeyi Kemaleddin Abdülveh
hfıb onun öğrenimiyle yakından ilgilendi: 
ilk fıkıh derslerini de ondan aldı ve 711 '
de (1311-12) Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi. 
Daha sonra Burhaneddin İbrahim b. Ab
durrahman ei-Fezarl ve Kemaleddin İbn 
Kadi Şühbe'den fıkıh okudu. Genç yaşta 
yazdığı AI;.kamü't-tenbih adlı eserini ho
cası Burhaneddin ei-Fezfııfye arzedip onun 
takdirini kazandı. Usul-i fıkha dair Mu]]
taşaru İbni'l-lfdcib' i Şemseddin Mah
mud b. Abdurrahman ei-İsfahfınl'ye oku
yup icazet aldı . Ayrıca Şerefeddin isa el
Makdisl, Bahaeddin İbn Asakir, Şemsed
din Muhammed b. Muhammed eş-Şira
zl, İshak b. Yahya el-Amidl, Muhammed 
b. Ahmed b. Zerrad, İbnü'ş-Şıhne ei-Hac
car, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf ei
Makdisl ve Yusuf b. Abdurrahman ei
Mizzl'den hadis. Alemüddin el-Birzall ve 
Zehebl'den hadis ve tarih , Muhammed 
b. Şerefeddin ei-Ba'lebekl<i'den kıraat, 

Thkıyyüddin İbn Teymiyye'den kelam ve fı 
kıh dersleri aldı. Bu hocaları arasında da
ha çok Burhfıneddin el-Fezarl, kayınpe

deri Yusuf el-Mizzl, Zehebl ve İbn Tey
miyye'den etkilendi. Bunların dışında 
Şemseddin el-İsfahfınl , Ebü'l-Feth ed
Debusl, Ali b. ömer el-Vanl. Yusuf el-Hu
tenl. Ebu Musa ei-Karafi ve İbnü'd-De
va!ibl ei-Bağdadl i ca zet aldığı hocaların
dan bazılarıdır. 

İbn Keslr öğrenimini tamamladıktan 
sonra hatip. müderris. kıraat alimi . müf
tü ve mahkeme heyeti üyesi olarak çeşit
li görevlerde bulundu. 11 Cemaziyelewel 
736'da (27 Aralık 1335) Dımaşk'ta Şafi'i
ler'e tahsis edilmiş olan Neclbiyye Medre
sesi'nde ders vermeye başladı ve ölümü
ne kadar bu görevini sürdürdü. 16 Muhar
rem 7 46'da ( 19 Mayıs 1345) Bahaeddin 
Mercanl'nin yaptırdığı Mizze Camii'nde 
hutbe okumak üzere görevlendirildi. Ze
hebl'nin 16 Zilkade 7 48' de ( 17 Şubat 1348) 
ölümü üzerine Dımaşk'taki Salihiyye Med
resesi 'ne müderris tayin edildi. Bu medre
sed e verdiği ilk derse u lema. kadılar ve 
kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Takıy
yüddin es-Sübkl'nin 7S6'da (1355) vefa
tından sonra kısa bir süre Dımaşk'ta Da
rü'l-hadlsi'I-Eşrefiyye ' nin reisliğini yap
tı. Ayrıca Darü'l-Kur'an ve Darü'l-hadlsi't
Tenkıziyye'de ders verdi. 28 Şewal 767'-

de (8 Temmuz 1366) Emeviyye Camii'nde 
Fatiha suresinin tefsirini yaptığı derse 
melikü'l-ümera ve naibü's-saltana Sey
feddin Mengliboğa, kadılar ve ileri gelen 
devlet adamları da katıldı. 

Yönetim aleyhindeki her türlü isyana 
karşı olan İbn Keslr, Memlük Devleti ile 
olduğu kadar ulema ve halkla da iyi ilişki
ler içindeydi ve hemen her konuda ılımlı 
bir politika takip edilmesinden yanaydı. 
7S2'de (1351) Emir Bayboğa Urus'un ba
şarısızlıkla sonuçlanan isyanından sonra 
Memlük Sultanı ei-Melikü's-Salih ile bir
likte Dımaşk'a gelen Halife Mu'tazıd-Bil

lah, onu devlete bağlılığının bir mükfıfatı 
olarak Demmagıyye Medresesi'nde hu
zuruna kabul etti. Ahmed b. Hanbel'in 
eJ-Müsned'indeki bazı hadisleri güzel 
yorumlamasından dolayı kendisini kutla
dı (a.g .e., XIV, 245) . 

Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a küfür 
ettiği ve Emeviyye Camii'nde Sünniler'le 
birlikte namaz kıl m ayı reddettiği için Ma
lik! kadısı tarafından kırbaç cezasına çarp
tırılan Hilleli bir Şii. daha sonra Darüssa
ade'de toplanan mahkeme heyeti tarafın
dan idam cezasına mahkum edildi (Ce
maziyelahir 755/Haziran -Temmuz 1354). 
Bu mahkeme heyetinin üyeleri arasında 
ibn Keslr de bulunuyordu . ibn Keslr, 741 
Şewali sonunda (Nisan 1341) ulfihiyyet id
diasında bulunan Osman ed-Dekaki'nin 
yargılandığı Darüssaade'deki Darüladl'
de de üye. olarak görev yaptı. Reblülev
vel 7S6'da (Mart-Nisan 1355) Kadılku
dat Takıyyüddin es-Sübkl'nin. Altunboğa 
en-Nasırl ve Kutluboğa ei-Fahrl'nin ye
timlerin mailarına el uzatmalarına göz 
yummakla itharn edilmesi üzerine kuru
lan mahkemede görev aldı ve kadıyı sa
vundu. 26 Reblülewel 766'da (21 Aralık 
1364) Emir Mengliboğa tarafından teşkil 
edilen ve Darüssaade'de toplanan mah
keme heyetinde de bulundu. Kanuna ay
kırı icraat yapmakla suçlanan Kadı Taeed
din b. Takıyyüddin es-Sübkl lehinde oy 
kullanarak Mengliboğa' nın takdirini ka
zandı (a.g.e.,XIV, 316-317) . 

762'de (1360-61) isyan ettiği için azie
dilen Dımaşk Valisi Baytemür Şaban 766'
da (Nisan-Mayıs 1365) Dımaşk'a gelince 
onun şerefine Şal).il).-i Bu]]ari'nin ezbe
re okunması işini organize etme görevi 
İbn Keslr'e verildi. Kıbrıs Frankları'nın İs
lam ülkelerine karşı başlattıkları saldırıyı 
sürdürmeleri üzerine gerekli askeri ted
birleri alan Dımaşk Valisi Emir Mencek 
770'te (1368-69) halkın cihada katılması 
gerektiği konusunda ondan fetva istedi. 



Bunun üzerine İbn Kesir el-İ etihad ii ta
lebi 'l -cihôd adıyla bir eser yazdı. Haya
tının sonlarına doğru gözlerini kaybeden 
İbn Kesir 26 Şaban 77 4'te (20 Şubat 1373) 
Dımaşk'ta vefat etti (İbn TağrTberdT, en
Nücümü'z-zahire,XI. 123). 1SŞaban'da(9 

Şubat) öldüğü de rivayet edilir (İbn Hacer, 
inba' ü '1-gumr, I, 400). Vasiyeti uyarınca 
Dımaşk'ta Babünnasr dışındaki SQfiye 
Mezarlığı'na hacası İbn Teymiyye'nin ya
nına defnedildi. 

"el-Hafızü 'l-muhaddis" unvanı verilen 
İbn Kesir'i Zehebi Te?,kiretü '1-J:ıufffı ?-'ın 
sonunda çağdaşı olan muhaddisler ara
sında zikretmiş ve hadis ilminin çeşitli 
alanlarında verdiği eserler dolayısıyla ken
disinden övgü ile söz etmiş . ayrıca ona 
"el-fakihü'l-müfti" lakabını vermiştir (Te?

kiretü 'l-l:ıuff8.?. IV. I 508) İbn Keslr'den, ca
m ilerde verdiği umumi derslereve da
rü'l-hadislerdeki derslerine katılan çok 
sayıda talebe rivayette bulunmuştur. İbn 
Hicci, Sa'deddin en-Nevevl. İbnü 'l-Cezerl 
Muhammed b. Muhammed, Bedreddin 
ez-Zerkeşi bunların en meşhur olanları
dır. 

Pıkıhta Şafii mezhebine mensup olmak
la beraber İbn Keslr diğer mezhepterin 
görüşlerine de açıktı. İbn Teymiyye'nin et
kisinde kalarak Hanbeli ketarnını benim
semiş, hilafetin Kureyşlliğini savunması 
dışında diğer dini- siyasi konularda onun 
görüşlerine bağlı kalmıştır. Cü neyd-i Bağ
dadl, Ebu Talib el-Mekki, Abdülkerlm b. 
H evazin el-Kuşeyrl ve Şehabeddin es-Süh
reverdl gibi ilk sQfilerden saygıyla bahset
miş, ancak tarikatları reddetmiştir. Şilliğe 
karşı sert bir tavır takınmış. eserlerinde 
İsrailiyat'a yer vermemiştir. 

İbn Keslr hükümdarlar. emirler, ulema 
ve halk nezdinde güvenilir bir şahsiyetti. 
Önemli dini ve siyasi meselelerde onun 
fetvasına başvurulmuş ve verdiği karar
lara uyulmuştur. Mesela 22 Muharrem 
767' de (9 Ekim 1365) Franklar'ın İskende
riye'yi yakıp yıkarak müslümanları öldür
meleri üzerine Memlük Sultanı el-Meli
kü'l-Eşref ll. Şa'ban. yayımladığı bir men
şurta Suriye'deki hıristiyanların malları
nın dörtte birinin müsadere edilmesini 
istemiş. Mısırlı fakihlerin fetvasına rağ
men İbn Kesir bunun şer'an caiz olma
dığını söylemiş ( ei-Bidaye, XIV, 3 ı 4-3 ı 5). 

sultan da onun görüşüne uymuştu . 

Eserleri. A) Tarih ve Tabakat. 1. ei-Bi
daye ve'n-nihiiye*. İbn Keslr'in büyük ta
rihçiler arasında yer almasını sağlayan 
eser, başlangıçtan 767 ( 1365-66) yılına 
kadar gelen olayları kronolojik sırayla an-

!atan on dört ciltlik umumi bir İslam ta
rihidir. Tamamı basılan ve bazı bölümleri 
çeşitli başlıklar altında ayrıca neşredi

len eser Mehmet Keskin tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir (I-XIV. istanbul 1994-

1995) 2. el-Fuşulfi sireti'r-Resul. İlk de
fa el-Fuşul ii i{ıtişôri sireti'r-Resul adıy
la neşredilen eser (Kahire 1357), daha 
sonra Muhammed İdü'l-Hatravl ile Muh
yiddin MestQ ( Beyrut- Dı m aşk 1400; Mek
ke -Beyrut 1405/1985; Medine-Beyrut - Dı 

m aşk 141 311992) ve Seyyid b. Abbas el
Cüleymi(Kahire 1410/ 1990; Beyrut 141 3/ 

ı 993) tarafından yayımlanmıştır. 3. Si
retü Ebi Bekr eş-Şıddi}f (e i-Bidaye, VII , 
18) 4. Siretü 'Ömer b. el-Ijattfıb (a.g.e., 

VII, ı 8) s. Siretü Mengliboga (Ma yün
teka ve yübtega min sireti Mengliboga) . 
el-Melikü'n-Nasır Hasan'ın memlüklerin
den, onun Halep ve Dımaşk naibi olan 
Emir Mengliboğa'nın hayatına dairdir 
(SehavT, s. 554) 6. Taba}fdtü fu}fahô'i'ş
Şôti'iyye (Tabakatü '1-fukaha'i 'ş-Şafi'iy

yln). Ahmed Ömer Haşim ve Muham
med Ali Zeynühüm tarafından Abadl'nin 
zeyliyle birlikte üç cilt halinde yayımlan
mıştır(Kahire 141 3/1993). İbn Keslrbu 
eserinde Sübki ile olan fikri ihtilaflarını da 

ibn Kesir' in el-Bidaye ve'n-nihaye adlı eserinin Mah
mud Sirvani tarafından Tercemetü 'l-Bidaye ve 'n-niha

ye (Terceme-i Tarih-i ibn Kesir) adıyla Türkçe'ye çevri
len nüshasının lll. cildinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fa

tih, nr. 4265) 
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ortaya koymuştur. 7. et-Tekmil ii ma'ri
feti'ş-şi}fat ve'z-zu'atô' ve'l-mecôhil. 
Mizzl'nin Teh?,ibü'l-Kemôl ve Zehebl'
nin Mizônü'l-i'tiddl adlı eserlerinin bazı 
ilavelerle ihtisarından ibarettir ( ei-Bida
ye, IX, 97; Keşfü'?·?unün, I, 471) 

B) Tefsir. 1. Tefsirii'l-/fur'ani'J-c ap m*. 
Rivayet tefsirleri arasında önemli bir yeri 
olan ve birçok defa basılan eser (Kahire 
1342/ 1923, 1390/1971; Beyrut 1980, 1416/ 

I 996; istanbul I 984; Ri ya d I 418/1 997) Hacı 

Bekir Karlığa ve Bedreddin Çetin er tara
fından Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tef
siri adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (I-XVI, is
tanbul 1983-1 988, 1993- 1994) . YusufAb
durrahman Mar'aşlitefsirde geçen hadis
leri alfabetik olarak sıralamış ve Fihrisü 
eJ:ıôdiş-i Tefsiri İbn Keşir adıyla neşret
miştir (Beyrut I 986) . 2. Fezô'ilü'l-Kur
'ôn (Kah i re I 343, I 348/1 929; Beyrut 1407/ 

ı 987; n şr. Muhammed İbrahim el-Benna. 
Cidde-Beyrut- Dımaşk 1408/ 1988) Ahmed 
Harndi İmam bu eserden yaptığı seç
meleri Mu{ıtdrdt min Fezô'ili'l-Kur'ôn 
adıyla yayımlam ış (Kah i re ı 98 ı), Mehmet 
Sofuoğlu da eseri Kur'an 'ın Faziletleri 
adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir (istan
bul 1978) 

C) Hadis. 1. Cômi'u'l-mesônid ve's
süneni '1-hôdi li-a}fvômi's-senen (ei
Hedy ve's-senen fi el;.adlşi'l-mesanld ve 's
sünen). Eserde, Külüb-i Sitte ve Ahmed 
b. Hanbel. EbQ Ya'la el-Mevsıli. Ahmed b. 
Amr el-Bezzar ' ın müsnedleriyle Tabera
nl'nin iki mu'ceminde mevcut hadisler 
ele alınmış . bu eserlerde rivayeti bulunan 
sahabeter alfabetik olarak sıratanıp bü
tün rivayetleri bir araya getirilmiş, sahabi 
ve diğer hadis ravilerinin hayatı hakkın
da bilgi verilmiştir. Cdmi'u'l-mesônid 
Abdülmelik b. Abdullah b. Dehiş (Mekke 
ı 4 ı lll 990 ) ve Abdülmu'ti Emin Kal'aci 
(I-XXXVII, Beyrut I 41511994) tarafından 

neşredilmiştir. 2. İ{ıtişôru 'UlUmi'l-J:ıa
diş . İbnü's-Salah eş-ŞehrezQrl'nin Mu
ljaddimetü İbni'ş-Şa/ah* diye tanınan 
'UlUmü'l-J:ıadiş adlı eserinin özeti olmak
la birlikte İbn Keslr esere önemli ilavelerde 
bulunmuş , ihtilaflı konularda kendi ter
cihini belirtmiştir. Ahmed Muhammed 
Şakir tarafından el-Bô'işü'l-J:ıaşiş şerJ:ıu 

İ{ıtişôri 'ulUmi'l-J:ıadiş adıyla şerhedile
rekyayımlanan eser (Kahire 1355, 1370, 

1377/1958; Beyrut 1387; Riyad-Dımaşk 

1414/1994, 1417/ 1996) daha çokel-Bô'i
şü'l-J:ıaşiş adıyla meşhur olmuştur. 3. 
Müsnedü'l-Fôru}f emiri'l-mü'minin Ebi 
ljafş 'Ömer b. Ijattfıb ve a}fvôlühu 'ala 
ebvôbi'l-'ilm. Hz. Ömer'in ResOl-i Ek
rem'den doğrudan rivayet ettiği hadisle-
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ri ihtiva eden eser, müellifin Müsnedü'ş
Şey]]ayn adlı kitabının Hz. Ömer'in riva

yetlerini içine alan k•smı olmalıdır (nşr. 
Abdülmu'tl Emin Kal'acl, 1-11, Dımaşk-Ka

hire 1411/1991; Mansüre 1 4 12/ 1992ı 4. 
Tuf.ıfetü 'Hali b bi-ma'rifeti ef.ıô.dişi 
Mu]]taşari İbni'l-Jjô.cib. İbnü ' l- Hikib'in 
Mu]] taşarü '1-münteka adlı eserindeki 
hadislerin tahrlci olup Abdülganl b . Hu

meyd b. Mahmud el-Kübeysl tarafından 

neşredilmiştir (Mekke 1406/1986ı s. Ta]]
ricü ef.ıô.dişi edilleti't-Tenbih. EbO is
hak eş-Şirazl'nin Şafii fıkhına dair muh
tasar eserindeki hadislerin tahrlcine dair 

olan kitabın Muhammed İbrahim es-Sa
merral tarafından tahkik edildiği belirtil

mektedir (Muhammed ez-Zuhayll, s. 159ı 
6. AJ.ıkamü 'ş-şugrô. (şaglr) fi'l-f.ıadiş . 

Müellif bu adla bir eser yazdığım bizzat 

ifade etmektedir (Ahmed Muhammed Şa
kir, s. 202ı. 7. el-AJ.ıkô.mü'l-kebir. Hadis. 

tefsir ve hac bahsine kadar fıkhl konular
dan bahseden bir eser olup(el-Bidaye, III, 
524ı İbn Keslr çeşitli kitaplarında buna 

atıfta bulunmuştur (Ahmed Muhammed 
Şakir, s. 35, 202ı. 8. Mu]]taşarü'l-Med

]]al ilô. Kitô.bi's-Sünen li'l-Beyhaki. Mü
ellif. İbnü's-Salah'ın 'UlCımü '1-J.ıadiş'ini 
ihtisar ettiği metotla Beyhaki'nin el
Med]]al'ini de ihtisar ettiğini belirtmiş
tir (a.g.e., s. 17-ı9ı 9 . el-Mukaddimô.t. 
Hadis ilimlerine dair olup müellif bu ese

rine de atıflarda bulunmuştur (a.g.e., s. 
17- 18, 97, 102ı 10. Şerf.ıu Şaf.ıif.ıi'l-Bu

]]ô.ri ( el-Bidaye, lll. 3; Xl. 3 3 ı 

D) Fıkıh. 1. el-İctihô.d fi talebi'l-ci
hô.d. Memlükler'in Dımaşk naibi Seyfed
din Mencek'in isteği üzerine Haçlılar'a 
karşı müslümanları cihada teşvik amacıy

la yazılan eserde İbn Teymiyye'nin es-Si
yô.setü 'ş-şer'iyye'sinden istifade edil
miştir. İ lk defa 1347'de (1928) yayımla
nan eser daha sonra Abdullah Abctürra
him U seylan (Riyad 1401/1981. 1402/ı 982. 

ı412/ 1992ı ve Muhammed Zeynühüm 
(Kah i re 1413/1993 ı tarafından neşredil

miştir. Z. İrşô.dü'l-fakih ilô. ma'rifeti 
edilleti't-Tenbih (nşr. Behcet Yusuf Ha
med Ebü't-Tayyib, Beyrut ı4ı6/ı996ı. 3. 

Af.ıkô.mü't-Tenbih. İbn Kesir'in ilk eseri 
olup Ebu İshak eş-ŞirazY'nin et-Tenbih'i
ne şerh mahiyetinde yazılmıştır. Müellif, 
bu eserinin hacası Burhaneddin el-Feza

rl'nin takdirini kazandığını belirtir (a.g.e. , 

XII, ı 25 ı . 4. Kitô.bü's-Semô.'. MOsikinin 
hükmüne dairdir (Keşfü'?-zunün, ll, 1002; 
İbn Kes!r'in diğer eserleri için bk. Tui}fe
tü 't-talib, neşredenin girişi, s. 35-37; Ab
dülmu'tl Emin Kal'acl, s. 199-2ı6 ; Muham

med ez-Zuhayll, s. ı 50-183ı. 
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li] ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

L 

İBN KEYSAN 
(ut...,.f 01 ıı 

Ebü'l-Hasen Muhammed b. Ahmed 
b. İbrahim (Muhammed) 

b. Keysan en-Nahvi el-Bağdadi 
(ö . 320/932 [?]) 

Dil, edebiyat, 
tefsir ve hadis alimi. 

_j 

Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Bazı 

lehçelerde "hile, ihanet" anlamına gelen 

Keysan kelimesi kendisinin. babasının ve

ya dedesinin adı ya da lakabıdır. İbnü'n

Nedim bu kişinin nahiv alimi olduğunu. 

ancak dalgınlığından dolayı rivayetlerine 

pek güvenilmediğini söyler. Aynı vasıf Ha

m b. Ahmed, EbO Ubeyde et-Teyml ve Ha

lef el-Ahmer'in öğrencisi olan ve Keysan 

en-NahvY diye bilinen Horasan asıllı EbO 

Süleyman Muarref b. Dehsem (Dehşem 1 
Dirhem) el-Hüceyml için de geçmektedir. 

İbn Keysan'ın soyunun bu şahsa dayan

ması, dolayısıyla aslen Horasanlı olması 

kuwetle muhtemeldir. 

Keskin bir zekaya. güçlü bir muhake

me ve hatızaya sahip olan İbn Keysan , 

değişik kültürlere olan merakı sebebiy

le önce Küfe dil mektebinin öncüsü Sa'

leb'in derslerine devam etti. Ondan KO

fe nahvini öğrendikten sonra Basra dil 

mektebi lideri Müberred'in derslerini ta

kip ederek iki mektebin görüşlerini ve 

aralarındaki ihtilaflı meseleleri öğrenme 

imkanı buldu. Bu mekteplerin görüşleri

ni uzlaştıran şiir ravisi. dil, lugat ve ah

bar alimi EbO Amr Bendar b. Abdülha

mld el-KerhY el-İsfahanl'den istifade etti 

(SüyOtl, 1, 476ı . 

Hatlb el-Bağdadi gibi bazı müellifler 

İbn Keysan'ın vefat tarihini 1 o Zilkade 299 

(28 Haziran 912) olarak kaydetmişlerdir. 

Ebu Galib el-MağribY ise Ebu Hayyan et

Tevhldlile(ö 414/I023ı Ebu İshakes-Sa
bl'nin (ö. 384/994ı onun derslerine devam 

etmelerini ve ondan nakillerde bulunma

larını dikkate alarak 320 (932) yılinda öl

düğünü söyler. Yaküt er-Rumi de bu gö

rüşü desteklemektedir (Mu'cemü 'l-üde

ba', XVII, I 41 ı. 

Eserlerinde nahiv kavramlarının tanı

mı üzerinde duran. ayrıca hem nahivci

lerin hem mantıkçıların tanımlarına yer 

veren İbn Keysan'ın iyi bir mantık bilgisi

ne sahip olduğu ve kelam alimlerinin yön

temlerinden etkilendiği anlaşılmaktadır. 

İbn Keysan. Sa'leb' in Küfe ve Basra dil 


