
İBN KESTR, Ebü'I-Fida 

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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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 



mektepleri arasındaki ihtilaflı meselele
re dair İJ;tildtü'n-naJ:ıviyyin'inden son
ra yazılan ilk eser olan Kitdbü'l-Mesa'il 

'ald me?;hebi 'n-naJ:ıviyyin mimma']]te
lefe fihi'l-Başriyyun ve'l-Kutiyyun adlı 
eserini kaleme almış, bir mektep anla
mında KQfiyyQn tabiri ilk defa onun tara
fından kullanılmıştır. Kıraat alimi Ebu Be
kir İbn Mücahid, İbn Keysan'ın nahiv ilmi
ni Basra ve KQfe mektebinin önderleri 
olan Müberred ve Sa'leb'den daha iyi bil
diğini söyler (Kemaleddinei-Enbarl, f'füz

hetü 'l-elibbti' , s. 235). İbn Keysan, Basra 
mektebinin en büyük ürünü olan Kitabü 
Sibeveyhi'yi takdir etmekle birlikte ken
di zamanına göre dil ve terminoloji bakı
mından onu yetersiz bulur. Derslerinde 
her iki mektebin görüşlerine de yer veri
yor ve büyük bir dinleyici kitlesi tarafın
dan takip ediliyordu. Ebu Hayyan et
Tevhidi'nin belirttiğine göre mühim ve 
müşkil meselelerin ele alındığı bu ders
lerden daha faydalı bir ders olamazdı. 
Başta Ebü'l-Kasım ez-Zeccacl olmak üze
re Ebu Bekir el-Askeri. Ebu Bekir eş-Şey
bani gibi birçok talebe yetiştiren İbn Key
san'ın nahiv üzerine çağdaşlarıyla tartış
malar yaptığı bilinmektedir. Müberred ve 
Sa'leb ile yapmış olduğu tartışmalar öğ
rencisi Zeccaci'nin Mecalisü '1-'ulema'ı 
ile Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin Te?;kire
tü'n-nüJ:ıat'ı gibi eserlerde yer almak
tadır. 

İbn Keysan'ın görüşleri. Basra ve KQfe 
mektepleri arasında orta bir yol tuttuğu 
için Bağdat uzlaştırmacı ve seçmeci dil 
mektebinin ilk temsilcisi sayılan Ahfeş ei
Evsat'ın görüşleriyle benzerlik arzeder. 
Çoğunlukla Küfe dil mektebinin, bazan 

lbn Kevsa n·ın 
el-Mesa'il 'ala 
me?;hebi'n
naJ:ıuiyyin 

adlı eserinin 
"Mes'ele 
mine'l - fı~h 

ıal)tacü 

ile'n-nal)v" 

bölümünün 
ilk iki sayfası 
(Köprülü Ktp., 

nr. 1393/8) 

da Basralılar'ın görüşlerini takip etmekle 
birlikte şaz kıraat ve rivayetlere dayanan 
şaz kıyasa da yer vererek kendine has bir 
kıyas yöntemi kullanmıştır. 

Biyografı yazarları , Ebu Bekir Muham
med İbn Şukayr ve Ebu Bekir İbnü'I-Hay
yat (ö. 320/93 2) gibi İbn Keysan ' ın da na
hivde hangi mektebe mensup olduğu ko
nusunda ihtilaf etmişlerdir. Zeccad, bu 
dil alimlerinden "iki dil mektebini birleş
tirenler" diye söz ederken ( ei-lzat:ı, s. 79) 
Sirafi onları "iki mektebi birbirine katan
lar" olarak nitelemiş, ancak İbn Keysan'ı 
Basri saymıştır (AI].barü 'n-naf:ıuiyyfne'l

Başriyyfn , s. 11 3- 114) Brockelmann da 
bu kanaattedir. Ebu Bekir ez-Zübeydi, 
İbn Keysan ' ı hem Basri hem KOfi nisbele
riyle anmakla birlikte ona Küfe nahivcile
rinin altıncı tabakasında yer vermiştir. 
Muhammed b. Ahmed ei-Ezheri de Zü
beydi'ye uyarak İbn Keysan'dan yaptığı 
rivayetlere. "KQfiyyQn'dan İbn Keysan der 
ki" ifadesiyle başlamıştır. 

İbn Keysan'ın lugata dair görüşleri baş
ta Ebu Ali ei-Kali'nin el-Bari'ı. Ezheri'nin 

Teh?;ibü 'l-luga'sı, Cevheri'nin eş-ŞıJ:ıaJ:ı'ı, 

İbnü'I-Haddad ei-Vadiaşi'nin el-Ef'al'i. 
Radıyyüddin es-Sagani'nin et-Tekmile 'si 

ile İbn ManzOr'un Lisanü'l-'Arab'ı olmak 
üzere başlıca lugat kitaplarında yer alır. 
Bunlar arasında i'rab, nahiv, ta'lil ve sarf

la ilgili açıklamaların belli bir ağırlıkta ol
duğu görülmektedir. 

Eserleri_ İbn Keysan'ın nahiv, lugat, şiir 

ve edebiyat. kıraat, tefsir, Kur'an ve ha
dis ilimlerine dair çok sayıda eser kaleme 
aldığı belirtilmektedir : ancak bunların 
pek azı zamanımıza ulaşabilmiştir. 1. el-

iBN KEYSAN 

Muvaffa]fi fi 'n -naJ:ı v. Abbasi Emiri Mu
vaffak-Billah için kaleme alınan eser na
hiv ve sarfa dair olup Abdülhüseyin ei
Fetli ile Haşim Taha Şilaş tarafından neş
redilmiştir ( el-Mevrid, IV/2 ı Bağda d 1975 [. 
s. 103- 124). z. el-Mesa'il 'ald m e?;he
bi'n-naJ:ıviyyin mimma'J;telefe fihi'l
Başriyyun ve'l-Kufiyyun (ibnü'n-Nedim, 
s. 370; Yakut. XVII, 1 39) Kitabü İ]]tilafi'l
Başriyyin ve 'l-Kufiyyin (ibnü'I-Kıftl , lll . 
59), Kitôbü Ma']]telefe'l-Başriyyun ve'l 
Kufiyyun fih (Keşfü '?·?unün, ıı. 1455) 
adlarıyla da kaydedilen eserin bazı bölüm
leri zamanımıza ulaşmıştır ("Mes'ele fi 'l
' at;f 'ala 'amileyn, Mes'eletü 'cevarin' ve 
·gavaşin"', ı Köprü lü Ktp .. nr. ı 393/7. vr. 
58 b-63b ı; "Mes'ele min e' l - fı~h tal:ıtacü 

ile'n-nal:ıv" ıK öprü lü Ktp., m 1393/8, vr. 
67b·68bJl 3. ŞerJ:ıu(s-Seb'ı)'t-tıval (i't-ca

hiliyyat). Berlin Staatsbibliothek'te bu
lunan nüshada İmruülkays, Tarafe, Amr 
b. Külsüm, Antere ve Züheyr'e ait beş 
muallakanın şerhi mevcuttur. Bunlar kıs
men eksik olduğu gibi Lebid ile H aris b. 
Hillize'nin muallakaları bu nüshada mev
cut değildir. Ayrıca Antere ve Züheyr'in 
muallakalarının İbn Keysan tarafından 
değil Müberred'in öğrencis i ve Sa'leb'in 
hocası Ebu Ahmed ei-Ceriri tarafından 
280'de (893) şerhedilmiş olduğu yazılıdır. 
Ebu Ca'fer Muhammed b. Nasr b. Galib 
el-Galibi'nin bizzat İbn Keysan'dan dinle
diği şerh tarihi konuları da ele almakla 
birlikte dil ağırlıklıdır (Ahlwardt. VI. 513, 
nr. 7440). Amr b. Külsüm muallakasının 
şerh i Ibn Kaisö.n 's Kommentar zur 
Mo'allaqa des 'Amr Ibn Kultüm adıyla 

Max Schlössinger (München ı 902. ay rı ca 

b k. ZA, sy. 16 ı 1902 [. s. 15-64) ve ŞerJ:ıu 

Mu'alla]fat ~mr b. Külşum adıyla Mu

hammed İbrahim ei-Benna (Kahire ı 980). 
Mu'alla]fiitü İmru'ül]fays şerhide "Des 

lbn Kaisan Kommentar zur Mu'alla~a des 
lmru'ul~ais" ad ıyla Fritz Leon Bernstein 
tarafından (Strasburg 1913, ayrı ca ZA, sy. 

29 ı ı 9 ı 4- ı 9 ı 5[ . s. ı -77) yayımlanmıştır. 
4. Tel]fibü 'l -]favafi ve tel]fibü J:ıarekô

tihô. Cür?;etü'l-J:ıôtib ve tuJ:ıfetü't-talib'
de (n ş r. W. Wright, Le iden 1 852), Opuscu
Ja Arabica (Le iden ı 859) ve Mecelletü'l

Cami'ati'l-Müstanşıriyye (nşr. ibrahim 
es-Samerral. sy. 2. Bağdad 197 ı) dergile
rinde neşredilmiştir. s. (Kitabü)'l-Meşa
biJ:ı fi tefsiri 'l-Ku r'ani'l-'a?-im (Kitabü 
Meşabf/:ıi'l-Kitab). Dublin (irlanda) Chester 

Beatty Library'de bir nüshası bulunan 
eserin (CAS, ı . 48;Ef2 ı Fr.j Suppl. , s. 390) 
dil ağırlıklı olmayıp ayetleri n fıkhi yönden 
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tefsiri mahiyetinde olması İbn Keysan'a 
nisbeti konusunda şüphe uyandırmıştır 
(Arberry, lll , 19, nr. 3538). Pellat. bu eserin 
Şii Vezir Ebü'I-Kasım Hüseyin b. Ali ei
Mağribi'ye (ö. 41811027) ait olabileceğini 
ileri sürmektedir (EJ2 (Fr.) Suppl., s. 390). 

Eser üzerinde U. Y. İsmail tarafındanA 
Critica] Edition of al-Maşabi]J. ii Tatsir 

al-Qur'an al-'Az;im Attributed to Ibn 

Kaysan en-Naf:ıvi adıyla doktora tezi ha
zırlanmıştır ( 1979, Manchester). 6. (Kitfi

bü) Meşabi]J.u'l-küttab (İbnü'n-Nedlm, 
s. 370) İbn Kuteybe'nin Edebü '1-kdtib'i 

gibi kompozisyon kurallarına dairdir. Ese
ri Meşabif:ıu '1-Kitab olarak kaydetmek 
suretiyle Kitdbü Sibeveyhi ile veya 
Kur'an'la ( kıraat ve tefs ir) ilgili görenler 
de vardır. 7. el-Far~ beyne's-sin ve'ş

şad Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan (Koğuşlar, nr. ı 096/41, vr. 
256b-257b) Feva'id ğaribe mülal]l]aşa 

min Kitabi'l-Far~ beyne's-sin ve'ş-şad 
başlıklı risale bu eserden bir parça olma
lıdır. 8. Galatu Edebi'l-katib. İbn Kutey
be'nin Edebü'l-katib'inin eleştirisine da
irdir. 9. el-Mühe?;?;ebfi'n-na]J.v. Bir nüs
hası Kahire'de Muhammed Atıyye ei-Keh
rebai özel kütüphanesinde bulunmakta
dır (bu eserlerin yazma nüshaları için bk. 
GAS, IX, 159- 160) 

ibn Keysan'ın kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Emali (Zec
cacl'ni n İşti~a~u esma'illah adlı eserinin 
kaynakla rındand ır); el-Burhan; lfaddü 
(Kitabü)'l-Fa 'il ve '1-mef'O.li bih; el-If a

lfa'~; (Kitabü)'ş-Şa?;ani fi'n-naf:ıv; el
Kati fi'n-na]J.v; (Kitabü) '1-Mu.l]tar (ff 'ile

li 'n-na~Jv) [(Kitabü)'İleli'n-na!Jv] (üç cilt 
olduğu kaydedilen eser, müellifin Küfe dil 
mektebinin görüş l e rinin hüccet ve illetle
rini beyan ett i ği kitabı olmalıdır) : Mul]ta

şarü'n-naf:ıv (el-Mul]taşar fl'n-na!Jv); Ki

tabü'l-Hica (ve'l-I:Jat); (Kitabü)'l-Lamat; 

(Kitabü)'l-Ma~şur ve'l-memdud; (Kita

bü)'l-Mü?;ekker ve 'l-mü'enne§; (Kita

bü)'t-Taşarif; Me'ani'l-Kur'an (el-'Aşe

rat); (Kitabü)'l-Kıra'at; (Kitabü)'l-Va]ft 

ve'l-ibtida'; Garibü'l-]J.adi§. İbrahim ei
Benna İbn Keysan en-Na]J.vi : J:ıayatü
hrl, a§aruhu, ara'üh (Kahire 1395/1975). 

Ali Mezher ei-Yasiri, Ebü'l-lfasan b. Key

sdn: arfı'ühü'n-na]J.viyye (Bağda d 1399) 

adıyla birer eser yazmış. Muhammed b. 
HammGd ed-Da'cani de İbn Keysan en
Naf:ıvi adıyla yüksek lisans çalışması ha
zırlamıştır ( 1398/ 1978, Camiatü Ümmi'l
kura külliyyetü'ş-şer!a [MekkeJ) 
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İBN KİLLİS 
(.._.Jr W'!') 

Ebü'l-Ferec Ya'kub 
b. Yusuf b. İbrahim 

b. Harun b. DavCıd b. Killis 
(ö. 380/991) 

Yahudi asıllı Fatımi veziri. 
_j 

318'de(930) Bağdat'ta doğdu. Kaynak
larda Hz. Harun'un soyundan geldiğini 
iddia ettiği, bir rivayette ise ünlü şair 
Samuel b. Adiya'nın neslinden olduğunu 

söylediği nakledilmektedir (İbn Hallikan, 
VII, 27) Bağdat'ta iyi bir öğrenim gören 
İbn Killis gençliğinde babasıyla birlikte 
Suriye'ye gitti. Remle'de yerleşip tüccar
lara hesap işlerinde yardımcı olmaya baş
ladı. Fakat bir süre sonra tüccarlardan 
aldığı malların parasını ödemeyip Mısır'a 
kaçtı (349/960). Mısır'da bulunduğu sıra

da İhşldi Hükümdan KafGr'un (966-968) 

ileri gelen adamlarıyla tanıştı . Hükümdar 
onu sarayın imar işleriyle görevlendirdi, 
ardından Divan-ı Hass'ın başına getirdi. 
Mali ve idari konulardaki yeteneği saye
sinde KafGr'un nezdinde itibarı her ge
çen gün biraz daha artan İbn Killis'e ha
cibler. eşraf ve ileri gelen devlet adamla
rı da saygı göstermeye başladılar. Bir sü
re sonra diğer divanların idaresi de ona 
tevdi edildi. 

İbn Killis, KafGr'un devlet erkanına ken
disinden övgüyle söz ettiğini ve. "Müslü
man olsaydı onu vezir yapardım" dediğini 
duyunca müslüman oldu ( 18 Şaban 356/ 

29 Te m m uz 96 7); bir alimi de kendine ders 
vermekle görevlendirdi. Bu durum. Vezir 
Ebü'I-Fazl Ca'fer b. Furat'ın (İbn Hinzabe) 
İbn Killis'i kiskanmasına sebep oldu. Ka
fGr'un ölümü üzerine Vezir Ebü'I-Fazl. bü
tün katipler ve divan başkanlarıyla birlik
te İbn Killis'i de tevkif etti. Ancak İbn Kil
lis çeşitli hediyeler vererek hapisten kur
tulmayı başardı ve ardından gizlice Mağ
rib'e kaçtı. Burada Fatımi Halifesi Muiz
Lidinillah'ın kumandanı Cevher es-Sıkıll1 
ile görüşerek Muizz'in hizmetine girdi ve 
onu Mısır'ı ele geçirmeye teşvik etti. Mu
iz' den büyük itibar gören İbn Ki Ilis devlet 
işlerini yeniden düzenledi ve divan teşki
latında görev aldı . Muiz-Lidinillah. Kahi
re'ye gelip Cevher'i görevden aldıktan 
sonra İbn Killis'i çağırıp devlet idaresini 
yeniden tanzim etmesini istedi; İbn Kil
lis de Mısır'da merkezi bir sistem kurdu 
(DİA, Xll, 233 ) Muiz. AsiGc b. Hasan'la iş 
birliği yaparak Mısır'da yeni bir vergi sis
temi kurmasını da emretti. Bunun üzeri
ne haraç. gümrük, cizye ve vakıf kaynak
larını gözden geçirip mali alanda ısiahat 
yaptılar. Bu sayede devletin gelirlerinde 
büyük bir artış sağlandı. 

Fatımller'in Mısır'ı ele geçirmesi sıra
sında (358/969) İbn Killis'in Muiz -Lidinil
lah tarafından vezir tayin edildiği ve onun 
Mısır'daki ilk Fatımi veziri olduğu rivayet 
edilir (İbn Hallikan. VII, 29) Nüfuzu Hali
fe Aziz- Billah döneminde zirveye ulaşan 
İbn Killis'in yıllık geliri 100.000 dinardı. Bu 
dönemde kendisine "vezirü'l-ecell" unva
nı verilen İbn Killis bütün askeri, mali ve 
idari divanları kontrolü altına aldı. 373'te 


