
iBN KEYSAN 

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 



(983) gözden düşüp aziediidiyse de bir
kaç ay sonra serbest bırakılıp görevine 
iade edildi (374/984) Halife Aziz- Billah, 
İbn Killis'i ölüm döşeğinde iken ziyarete 
gitmiş ve kendisine iltifatlarda buluna
rak bir isteği olup olmadığını sormuş. İbn 
Killis de Bizans İmparatorluğu ve Hamda
nller'le barış içinde olmasını, ancak Cerra
hiler'den Müferric b. Dağfel'i ilk fırsatta 
bertaraf etmesini tavsiye etmiştir (ROz
raverl, s. 185; Ebü'I - Kasım ibnü 's-Sayrafl, 
s. 5 1-52). İslam tarihinde ilk mühtedi ve
zir olarak kabul edilen İbn Ki Ilis. S Zilhicce 
380'de (23 Şubat 991) Kahire'de Babün
nasr içindeki Darü'l-vizare'de öldü (Mak
rizi. el-fjıtat, ll, 7). Cenaze namazını biz
zat Halife Aziz- Billah kıldırdı ve devlet 
dairelerini birkaç gün tatil ettirdi. Kendi
sinin yaptırd ı ğı türbede toprağa verilen 
İbn Ki Ilis için 100 kadar şair m ersiye yaz
mıştır. 

Alim. şair ve edipler İbn Killis'in sara
yında toplanır. kendisi de yazmış olduğu 
eserleri bu meclislerde okurdu. Kadıla
rın. fakihlerin. hadisçilerin. nahivcilerin ve 
devlet adamlarının da katıldığı bu toplan
tıların sonunda şairler onu öven şi i rler 

söylerlerdi. Kitfıbü Envfı'i'1-escfı' müel
lifi Hüseyin b. Abdürrahim (ibn Ebi'z-Zela
zil) onun yakın dostları arasında bulunu
yordu. Sarayını ve gulamlarının evlerini 
korumak için "taifetü'l-vezlriyye" diye 
meşhur olan askeri birlik teşkil eden İbn 
Killis'in (Ebü'I-Kasım ibnü's-SayrafT, s. 52) 
büyük bir servete. 4000 köleye, ayrıca 
400 .000 dinar değerinde mücevherata 
sahip olduğu rivayet edilir. 

İbn Killis Fatımi Devleti'ne sadakatle 
hizmet etmiş. Suriye ve Fil istin'deki Fatı
ml nüfuzunu güçlendirmek için Dımaşk'ı 
Alp Tegin'den (AifTegin) geri almış. onun 
halefi Kassam'ın Suriye ve Filistin'de çı
kardığı karışık.lık.lara son vermiştir. Ezher 
Camii'ni medreseye dönüştürüp alimie
rin burada ders vermelerini sağlayan ilk 
devlet adamının İbn Killis olduğu rivayet 
edilir. Müslüman olduktan sonra özellik
le İsmaill fıkhıyla yakından ilgilenen İbn 
Killis. 371 (981) yılında Fatımi hanedanı
nın Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın soyundan 
geldiğini gösteren yeni bir şecere hazır
lamıştır. 

Eserleri. 1. er-Risfı1etü '1-mü?:hibe. 
Dört bölümden oluşan eserin yazma nüs
hasının kapağında İbn Killis'in adı yazıl
mışsa da ilk üç bölümü muhtemelen İs
maill fakihi Kadi Nu'man'a aittir; son bö
lüm ise İbn Killistarafından kaleme alın
mıştır. Eserin ilk üç bölümünü Arif Tamir 

If amsü Resfı'il İsmfı'iliyye adıyla yayım
lamış (Sel em iye 1956). tamamı daha son
ra neşredilmiştir (Beyrut 1988). 2. Kitfıb 
fi'1-fılsh (Muşannefü '1-vezfr, er-Risaletü '1-
Vezfriyye, er-Risaletü 'I-'Azfziyye). İbn Kil
lis'in taharet. namaz, oruç. hac. zekat, 
cihad gibi konular hakkında Kadi Nu'
man'ın görüşlerini esas alarak hazırladı
ğı bir eser olup Mu]]taşarü '1-Muşannet 
adıyla özetlenmiştir. İbn Killis. 369 Ra
mazanında (Mart- Nisan 980) Vezir İbnü'l~ 
Furat'ın da hazır bulunduğu bir mecliste 
bu eserini okumuş. bazı alimler daha son
ra bunu esas alarak fetva vermişlerdir 
(ibn Hallikan, VII, 30: Poonawa la, s. 79). 
İbn Killis'e nisbet edilen diğer eserler de 
şunlardır : Kitdb ii 'i1mi'1-ebdfın ve şa-
1fı]J.ihd, Kitfıb ii fıdfıbi Resu1illfıh, Ki
tab ti'1-Jsırfı'fıt, Mensekü'l-J:ıacci'l-kebir 
(lvanow, s. 41; Poonawala, s. 79). 
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iBN KlRAN 

İBN KİRAN 
(ı.:,ıl;;f 1)11) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
Tayyib b. Abdülmecid 
b. Abdisselam b. Kiran 

(ö. 1227 /1812) 

Faslı Maliki fakihi 
ve Arap edebiyatçısı. 

.J 

1172'de (1758) doğdu . Hayatı hakkın

da yeterli bilgi yoktur. İbn SOde et-Tavü
dl, Muhammed b. Hasan el-Bennanl, Ab
dülkadir İbn ŞakrOn. CessOs ve Muham
med ei-Hewari'den ders aldı. Yetiştirdiği 
öğrenciler arasında Ebü'l-Feyz HamdOn 
İbnü'I-Hac. Ebü'I-Abbas İbn Aclbe et-Tıt
vanl. Abdülkadir b. Ahmed el-KOhin el
Fas! ve Muhammed et-Tihaml el-BOri sa
yılabilir. Dönemin Fas hükümdan Mevlay 
Süleyman kendisine büyük bir ilgi göster
miş. derslerinde bulunmuş ve zaman za
man fikirlerine başvurmuştur. İbn Kiran 
17 Muharrem 1227 (1 Şubat 1812) tari
hinde Fas'ta vefat etti ve Ravzatülulema 
Kabristanı'nda Vezir Muhammed b. Ab
dülvehhab el-Gassani'nin mezarı yakını
na defnedildi. 

Eserleri. 1. l:fdşiye 'ald Evqa]J.i'1-me
sfılik. İbn Malik et-Ta i' nin Arap grameri
ne dair e1-E1fiyye adlı manzum eserine 
İbn Hişam en-Nahvl tarafından yazılan 
şerhin haşiyesidir (Fas 1315). 2. Man.~ u
me fi'1-mecdz ve'l-isti'fıre (Fas 1317) . 
Talebesi BOri'nin bu esere yazdığı şerh 
üzerine Muhammed b. Muhammed el
Vezzanl bir haşiye kaleme almıştır (Fas. 
ts ) 3. Şer]J.u Eltiyyeti'l- 'Irfı]fi fi's-sire . 
Hatız Zeynüddin el-lraki'nin eserinin şer
hidir (ei -Hi za netü'l-amme IRabatJ, nr. 
559) 4. Şer]J.u'1-Mürşidi'1-mu'in. İbn Aşir 
el-Fasl'nin e1-Mürşidü'1-mu'in 'a1e'z-za
ruri min 'uJUmi'd-din adlı eserinin şer
hidir (Fas 1296, 13 1 I) . 5. Risfı1e ii det'i 
vaşmeti'ş-şirk 'an cumhuri müs1imi'1-
'aşr (Mektebetü Camii'z-ZeytOne ının us ı. 
nr. 1434/3). 6. Risfıle fi'1-e1giiz (el-Hiza
netü'l-amme IRabatJ, nr. 657/d). 7. Şer
J:ıu'1-Ijaride fi'l-mantıJs. Öğrencilerin
den Ebü'I-Feyz HamdOn İbnü'l-Hacc'ın 
manzum eserinin şerhi olup İbnü'I
Hacc'ın oğlu Muhammed'in yazdığı di
ğer şerhle birlikte basılmıştır (Fas ı 326). 
8. Şer]J.u'1-Erba'ine J:ıadişen. Nevevi'nin 
eserindeki son on hadise yazdığı şerh 
olup diğer otuz hadisin onar tanesini de 
üç ayrı alim şerhetmiştir (Fas, ts.) . 9. 
Urcuze ii '1-isti'fıre (Fas ı 31 0). E sere 
Muhammed b . Muhammed b. Abdül
kadir Bennanl (Fas, ts .) ve Muhammed 
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