
(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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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 

137 



iBN KiRAN 

BOri (Fas, ts) birer şerh yazmış, BOri'nin 
şerhi üzerine de Ebü'l-Abbas İbnü'l-Hay
yat bir haşiye kaleme almıştır (Fas 1316. 

1324) 10. 'İ~dü neffı 'isi 'l-le'fıl fi tal:ı
riki'l-himemi'l-'av ali ile's-sümüv ila 
merfıtibi'l-kemfıl (Fas, ts.) 11. Ta~yi

dün 'acib ve tal:ırirün garib fi'l-far~ 
beyne ismi'I-cins ve 'alemi'l-cins ... 
(Fas, ts.). 12. Şu'abü'l-imfın (Fas, ts.). 13. 
Menfısikü'l-J:ıac (Fas, ts.) . 

ibn Kiran ' ın, müminlere nasihatlerin 
yer aldığı küçük bir risalesi ( el-Hizanetü 'l
amme 1 Rabat i , nr. K ı 072) ve bazı sürele
rin tefsirinden( ei-Hizanetü' l-amme !Ra
bati. nr. K 1379, 1673, 2534) başka el-lfi
kerriü '1- 'Atfı'iyye'ye, eş-Şalfıtü '1-Meşi
şiyye'ye ve İJ:ıyfı'ü 'u1Umi'd-din'in ilim 
ve iman kitaplarına birer şerhle diğer 
bazı eserler yazdığı da kaynaklarda zik
redilmektedir (bk ibn Süde, VII, 2487). 
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li] SAFFET KöSE 

ı 
İBN KUDAME, Cemaleddin 

ı 

(bk. iBNÜ'l-MiBRED). 
L _j 

ı 
İBN KUDAME, Ebü'l-Ferec 

ı 

( a..f...ı.3 0-!f ~_,.;Jf ~~) . 

Ebü'l-Ferec Şemsüddln 
Abdurrahman b. Muhammed 

b. Ahmed el-Makdisl 
(ö . 682/1283) 

Hanbeli fakihi. 
L _j 

Muharrem S97'de (Ekim 1200) Dımaşk'

ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda Şewal 
S97'de (Temmuz 1201) doğduğu kaydedi
lir. Birçok alim yetiştiren Kudame aile-
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sine mensup olup künyesi Ebu Muham
med, lakabı babasına nisbetle İbn Ebu 
Ömer şeklinde de geçmektedir. İlk eğiti
mini. Hanbeli mezhebinin meşhur alim
lerinden olan babası Ebu ömer Muham
med ile amcası Muvaffakuddin İbn Kuda
me'den aldı . Daha sonra Dımaşk'ta Ebu 
Ali Hanbel b. Abdullah er-Rusafi el-Mü
kebber, Ebu Hafs İbn Taberzed, Ebü'l
Yümn ei-Kindi, Ebü'l-Kasım İbnü 'l-Ha
restani. İbn Melaib, Kadi Es'ad b. Münec
ca, Ahmed b. Abdüddaim, Ziyaeddin el
Makdisi; Mekke'de Ebü'l-Mecd ei-Kazvini 
ve İbn Basüye; Medine'de Ebü Talib Ab
dülmuhsin b. Ebü'l-Umeyd el-Hafifi gibi 
hocalardan ders aldı . Fıkhı amcası Mu
vaffakuddin. usül-i fıkhı, bu ilmin önemli 
kaynaklarından olan el-İJ:ıkfım ii uşCı.li'l
aJ:ıkfım adlı eserin müellifi Şafii alimi 
Seyfeddin el-Amidi'den tahsil etti. Ayrı
ca Ebu Sa'd İbnü's-Saffar, Ebü'I-Feth el
rytindal ve Ebü Ca'fer es-Saydelani'nin de 
içinde bulunduğu pek çok alimden icazet 
aldı. 

İbn Ku da me fıkıh ve usulü yanında ha
dis. kıraat ve nahiv gibi çeşitli ilimlerde 
kendisini yetiştirdi; özellikle hadis alanın

da derin bilgi sahibiydi. Altmış yıl hadis 
okuduğu rivayet edilmekte (Zehebl, Mu'
cemü'ş-ş üyD.i]., ı. 375) ve bu sebeple Zehe
bi tarafından yirmi altıncı tabakadaki ha
disçiler içerisinde sayılmaktadır (Mu'infi. 

tabakati 'L-muf:ıaddişin, S. 2 18) . Hadis ali
mi Nevevi ondan çeşitli rivayetlerde bu
lunmuş ve hocalarının en bi:iyüğünün İbn 
Kudame olduğunu söylemiştir (Zehebl. 
Mu'cemü'ş-şüyD.i]., ı. 375). 

Öğrenimini tamamladıktan sonra ken
dini eğitim faaliyetlerine veren İbn Kuda
me, döneminde Dımaşk'ın tanınmış fıkıh 
otoritelerinden biri oldu. Bundan dolayı 
"şeyhülislam" ve "kutub" sıfatlarıyla anıl
dı. Dımaşk'ta Camiu'l-cebel'de hatiplik, 
Eşrefiyye Darülhadisi ve Ziyaiyye Medre
sesi'nde hocalık yaptı. Eşrefiyye 'de ilk ola
rak onun ders verdiği kaydedilir (Nuayml, 
ı. 48) . Yetiştirdiği talebeler ve kendisin
den rivayette bulunanlar arasında Takıy
yüddin İbn Teymiyye, Mecdüddin İsmail 
b. Muhammed el-Harran!, Nevevl, Zehe
bi, Ebü'l-Feth İbnü'l-Hacib, Mizzl, Birza
li, İbnü'l-Habbaz. Ahmed b. Abdurrah
man el-Harlrl. Ebu Bekir el-Münavl. Ebu 
İshak el-Fezari gibi alimler yer almakta
dır. 

ilmi yanında ahlak ve yaşayışıyla da 
halkın ve yöneticilerin saygısını kazanan 
İbn Kudame 664 Cemaziyelewelinde (Ş u-

bat 1266) kadılkudatlığa getirildi. Ta
rihçiler, bunun Dımaşk'ta Hanbeli kadı
lığına yapılan ilk tayin olduğunu belirtir
ler (ibn Keslr, XIII , 302; ibn TağrTberdT, 
el-Menhelü'ş-şafi., VII, 2 ı 2). On iki yıldan 
fazla bir süre ücret almadan yürüttü
ğü bu görevden kendi isteğiyle ayrıldı. 
682 yılı Rebiülahir ayının son günü (27 
Temmuz 1283) vefat etti ve KasiyOn Me
zarlığı 'nda babasının yanına defnedildi. 
Zehebi bir eserinde ibn Receb ve diğer 
pek çok tabakat müellifi gibi bu tarihi ve
rirken (Mu'cemü 'ş-şüyD.i]. , 1, 376) bir baş
ka eserinde aynı yılın 9 Cemaziyelewe
linde (5 Ağustos) öldüğünü kaydeder (el

Mu'cemü'L-mui].taş bi'L-muf:ıaddişin, s. 

ı 39). Nuaymi'nin rebiülewel ayının son 
gününü (28 Haziran) zikretmesi ( ed-Daris 

fl tarli].i 'L-medaris, 1. 49) bir zühul eseri ol
malıdır. Kaynaklarda, İbn Kudame hakkın
da öğrencisi İbnü'l-Habbaz'ın 1 so cüzlük 
bir eser yazdığı ve Zehebi'nin biyografi 
hususunda bu hacimde bir çalışmaya 
rastlamadığını söylediği zikredilmek
tedir. 

Eserleri. İbn Kudame'nin günümüze 
ulaşan tek eseri eş-ŞerJ:ıu '1-kebir'dir. eş
Şfıfi adıyla da anılan eser, amcası Muvaf
fakuddin İbn Kudame'nin Hanbeli fık.
hına dair el-Mu~ni' adlı kitabının şer
hidir. Amcasının kendisine bu eseri 
okutma ve gerekli düzeltmeleri yapma 
izni vermesi üzerine yine amcasının 
Hanbeli mezhebinin en meşhur fıkıh ki
taplarından olan el-Mugni'sinden ge
niş bir şekilde faydalanarak el-Mu~ni'i 
şerhetmiş ve bundan dolayı mezhebi n 
müteahhir alimleri tarafından "sahibü'ş
şerh" diye anılmıştır. İbn Kudame eserin
de önce el-Mu~ni'den bir meseleyi zikre
derek onu açıklamış, daha sonra bu me
sele hakkında amcasının görüşü ile ona 
muhalif görüşleri tartışarak tercihini be
lirtmiştir. Belli ölçüde ictihadi bir bakış 
açısını yansıtmakla beraber bu yaklaşımın 
Hanbeli mezhebiyle sınırlı olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır (i b n Bed ran , s. 435). 

Eser el-Mugni ile birlikte on iki cilt ha
linde basılmıştır (nşr. M. Reşld Rıza, Ka
hire 134 H 348/1922-1929 ~ Beyrut ı 392/ 

1 972). Son baskıya Xlll-XlV. ciltler olarak 
ilave edilen bir tür ansiklopedik indeks 
(Beyrut 1393/ 1 973) yalnız el-Mugni'nin 
konularını içermektedir. İbn Kudame'nin 
kaynaklarda Teshilü'l-matlab fi tal:ı
şili'l-me?,heb ve el-Vaşıyye adlı iki ese
ri daha zikredilmektedir (Brockelmann, 
GAL, I , 504-505; Suppl., 1. 691 ). 


