iBNÜ'I-KABAKIBl
detü'l-Mu]ftefa ii ta]J_riri elfa?ı 'ş -Şita' .
Kadi iyaz'ın eş-Şita'ına Sıbt ibnü'I-Aceml
tarafından yazılan el-Mu]ftefa ii elfa?ı
]J_alli'ş-Şita' adlı eserin şerh i olan ve yazı
mı 815 (1412) yılında tamamlanan eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshaları mevcuttur (Ayasofya. nr. 586; Ya zma
Bağışlar, nr. 4333) 6. Tal]misü'l-Bürde .
Muhammed b. Said ei-Buslrl'nin Kaşide
tü 'l-Bürde'sinin tahmlsidir. Kaynaklarda
ibnü ' I-Kabakıbl'nin çalışmaları arasında

Safiyyüddin ei-Hilll'ye nazlre olarak kaleme aldığı bir Bedi'iyye'sinin de (bk. BEDiiYYAT) bulunduğu belirtilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Sehav1. eçt -Qav'ü'l-lami', Xl, 266; Süyüt1.
f'ia?mü'l-'ikyan (nşr. Ph il ip K. H itti). Beyrut, t s.
(ei -Mektebetü'l-ilmiyye). s. 148; a.mlf.. et-Tibrü'l-mesbük (i ;;ey li's-Sülük, Kahire, ts. (M ektebetü'l-külliyyeti'I-Ez heri yye). s. 135-136; Ebü'IYümn ei-Uieym1. el-Ünsü 'l-celil bi-taril]i'l-f<:uds
ue'l-/jalii,Amman 1973, 11 , 179; Keşfü'?·?unCın,
ı. 209; ll, 1054, ı 333; Ragıb et-Tabbah . i'lamü 'n -nübela' bi-Uiri/]i fjalebe'ş-şehba', Halep
1344/]925 , V, 242- 243; Brockelmann. GAL, ll,
137-138; Suppl. , ll , 139; Zirikl1. el-A'lam, VI,
352; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 196; izaf:ıu 'l-mek
nCın, ll , 434; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'ellifin,
IX, 288; Fehmi Edhem Karatay. istanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kata/oğu, İ sta nbul ı 951, I, 122-123; el-Fihrisü 'ş-şa 
mil : el-f<:ur'an ve 'ulCımühCı, et-tecvid (nşr. eiMecmau·ı-melekl). Arnman 1405/]985, 1, ı87,
260; el-Fihrisü 'ş-şamil: 'Ulümü '1-f<:ur'an, mai)tCıtatü'l- kıra'at (nşr. el-Mecmau·ı -m elek1). Amman 1987, I, 422-423, 424-425.
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İBNÜ'l-KABisi
L

(bk. KABiSİ).

_j

İBNÜ 'l-KADDAH
(bk. ABDULLAH

L

b. MEYMÜN el-KADDAH).

_j

iBNÜ'I-KADi
(~lAJII)!I)

Ebü'I-Abbas Şihabüddln Ahmed .
b. Muhammed b. Muhammed
ei-Miknas! ez-Zenatl
(ö . 1025/ 1616)

L

Maliki fakihi, edip ve tarihçi.

_j

960'ta ( 1553) Fas'ta doğdu. Serberi
Zenate kabilesinin Miknase koluna
mensuptur. Ailesi, büyük dedelerinden
Ebü'I-Afiye'ye nisbetle Beni Ebü'I-Afiye
diye anılır. ibnü'I-Kadl. ilk öğrenimine feraiz ilminde meşhur bir alim olan babası
nın yanında başladı. Daha sonra Meraasıllı
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keş'e ve Mağrib'in diğer şehirlerine giderek çeşitli alimierin derslerine devam etti. Ebu Raşid Ya'küb b. Yahya'dan hesap.
feraiz ve aruz dersleri aldı. Dini ve akli
ilimlerde şöhret sahibi Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali ei-Mencur ei-Fasl'nin öğrencisi
oldu. Ayrıca Abdülvahid b. Ahmed es-Sicilmasl. Ebu Zekeriyya Yahya b. Muhammed, Muhammed b. Kasım ei-Kassar.
Ebü'I-Mehasin el-Fas!. Ahmed Baba et1inbüktl gibi alimlerden fıkıh. hadis. tarih ve edebiyat okudu (h oca ları için ayrıca
bk. e l-Münteka 'l-makşür, n eş redenin giri ş i , 1, 58-78;Dürretü'l-l).ical, n eş redenin
girişi, 1, 14-1 8)
ibnü'I-Kadl986'da (1578) Fas. Cezayir,
Libya ve Mısır'a ilmi seyahatlerde bulundu. Ertesi yıl hac görevini yerine getirdi.
988'de ( 1580) Osmanlı topraklarına geçti. Bu yıllarda bazı Türk şehirlerini ziyaret ettiğini söyleyen ibnü'I-Kadl (el-Münteka ' l-makşılr, 1, 749), memleketine döndüğünde Sa'dl Sultanı Ahmed el-Man. sur'un himayesine mazhar oldu . Sultan
onu elçi ve dal olarak görevlendirdi. Sa'dller'in propagandasını yapmak üzere çık
tığı yolculuk sırasında Cezayir'in kuzeybatısında Henln yakınlarında ispanyaUar
tarafından esir alınarak Malta adasına
götürüldü (994/1586). Burada çeşitli iş
kencelere maruz kalan ibnü'I-Kadl. Sultan Ahmed ei-Mansur'un fidye ödemesi
üzerine bir yıl sonra serbest bırakıldı. Bu
olayın ardından Sa'dl sarayındaki kütüphaneye kapanarak eser yazmaya başladı;
tarih ve biyografi alanındaki kitaplarını
tamamladı. Bazı eserlerini Ahmed eiMansur'a ithaf.etti.

Daha sonra Fas'ın kuzeyindeki ei-Kasr.
Sela ve Miknas·a kadı ve hatip tayin edilen ibnü'I-Kadl. Sultan Ahmed ei-Mansur'un 1603'te ölümü üzerine devlet hizmetinden ayrılıp Atlas dağlarında Sus'ta
bulunan Delaiyye Zaviyesi'ne yerleşti. Bu
zaviyede sekiz yıl ders verdikten sonra
Fas'a dönerek Karaviyyln Camii'nde Şa
]J_i]J_-i Bul]dri akutmaya başladı. 6 Şaban
1025'te (19 Ağustos 1616) vefat etti; cenaze namazını öğrencisi Nef]J_u't-tib müellifi Makkarl kıldırdı. ibnü'I-Kadl'yi çağ
daşlarından ayıran en önemli özellik ari un
akli ilimiere duyduğu alakadır. ibnü'I-Kadl'nin erken yaşlardan itibaren başta matematik ve mantık olmak üzere akli ilimlere özel bir ilgi gösterdiği bilinmektedir.
Eserlerine serpiştirdiği şiir ve kasideler
onun edebi zevkini ve bilgisini ortaya koymaktadır.

Eserleri. 1. el-Münte~a'l-ma]fşur 'ala
me]J_dsini (me'aşiri)'l-Jjalite Ebi 'l-'Ab-

bds el-Manşur. Ahmed ei-Mansur'a ithaf edilen eser sultanın dönemini ( 15781603) siyasi, edebi ve tarihi açıdan ele almaktadır. Birçok müellifin kaynak olarak
kullandığı kitabı Muhammed Razuk elMünte]fa'l-ma~şur 'ala me'aşiri'l-l]a
lifeti'l-Manşur adıyla neşretmiştir

(l-ll.

Ra bat 1986) . Z. Dürretü '1-]J_ical ii (gurreti) esma'i'r-rical (?eylü Veteyati'l-a'yan) .
ibn Hallikan'ın eserinin zeyli olan kitabı ilk
defa S. Alluş (lchoua Sylva in Allouche) Dürre tü '1-]J_ical (Repertoire biographique
d'Ahmad lbn al-Qadt) adıyla yayımlamış
(l-ll , Rabat 1934-1936). daha sonra Muhammed el-Ahmed! Ebü'n-Nur tarafın
dan tekrar neşredilmiştir (l-lll . Tunus-Kahi re I390-I 394/ 1970-1974) 3. Ceı;vetü'l
i~tibds ii ı;ikri men ]J_alle mine'l-a'ldm
medinete Fas. Ahmed ei-Mansur'a ithaf
edilmiş olup Fas şehrinin tarihiyle coğraf
ya ve topografyasından. burada yaşayan
meşhur simaların. edip ve alimierin hayatından bahseden önemli bir kaynaktır.
Müellif. eserinin özellikle İdrlsller'e ve Karaviyyln Camii'ne geniş yer ayırdığı giriş
kısmında Ali ei-Ceznal ve İbn Ebu Zer'den faydalanmıştır. Alfabetik olarak düzenlenen biyografi bölümünde emir, sultan. fakih gibi meşhur kişilerden bahsedildikten sonra Fas'a dışarıdan gelenlerin hal tercümelerine yer verilmiştir. Muhammed el- Fatımi tarafından yayımla
nan eserin (taş baskısı. Fas I 309) yeni bir
baskısı da yapılmıştır (Ra bat I 393). 4.
La~tü'l-tera'id min lüfa?ati ]J_u]fa~i'lc
feva'id (Laktatü 'l-tera'id tr ta/:ıkiki 'l-te
va'id). ibn Kunfüz'ün Şerefü't-talib ii esne'l-metalib adlı eserinin vefeyat kısmı
nazeyil olarakyazılmış olup Muhammed
Hacci tarafından Elf sene mine'l-vefeyat ii şelaşe kütüb içerisinde yayımlan
mıştır (Ra bat 1396/ 1976) . S. Dürretü'ssülCık ii men ]J_ave'l-mülke mine'I-müluk (ed-Dürrü 'l-l).alükü'l-müşnk bi 'd-dürreti's-sülüktr men l).av e'l-mülke mine'lmülılk) . Bu manzum eseri bizzat müellif
şerhetmiştir (Brockelmann. ll . 679) . 6.
Ra'idü'l-tela]J_ bi- 'avali'l-esanidi'ş-şı
]J_d]J_ . İbnü ' I-Kadl'nin hocaları hakkında
olan eserin edisyon kritiği Mustafa el-Buinan! tarafından yapılmışsa da henüz yayımlanmamıştır. 7. Fi'r-rivaye. Kıraat
hakkındadır (a.g.e., a.y.). 8 . el"Fet]J_u'nnebillima teiammenehu min esma'i
'adedi't-tenzil (Merakeş, ei-Hizanetü'lamme, nr. 472). 9. er-Ra'id li-talibi fehmi'n-nahii bi-a'ba'i ~lmi'l-fera'ii (Rabat, el-Hizanetü'I-Haseniyye, nr. 8840). 10.
Neylü 'l-emel !ima bihi beyne'l-Malikiyye cera'l-'amel (el-iksir tr şına'ati't
tekşir) (ei-Hizanetü'I-Haseniyye , nr. 5455) .

iBNÜ'I-KALANiST
İbnü'I-Kadl'nin kaynaklarda adı geçen diğer bazı

eserleri de şunlardır: Tefayid
'ala cedavili'l-Ijavfi, Na?mü Tel]].işi
İbni'l-Benna, Na?mÜ mantı~ı's-Sa'd,
Gunyetü'r-ra'id ii taba~ati ehli'l-J:ıi
sab ve'l-fera'iz, Mu]].taşarü'l-Mi'yar.
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'I -Kadi. el-Münteka 'l-makşCır ( n ş r. Muhamm ed RazOk). Rabat 1986 neşredenin giri ş i ,
1, 17-129; a.mlf.. Dürretü 'l-f:ıical (nşr. Muhammed el-Ah med! Ebü 'n-NOr), Kahire 1390/1970,
neşredenin girişi,!, 3-28; Makkari. Rauzatü 'l-as
(n ş r. Abdülvehhab b. MansOr). Rabat 1403/1983,
s. 239-300; Kadiri. f'leşrü'l-meşanl,l, 213-216;
Muhammed .b. Ca'fer ei-Kettani. Seluetü 'l-en{as,.
Fas 1318,1, 133-135; ibn Zeydan. Tarll]u Miknas, Rabat 1929-33, 1, 326-328; Brockelmann.
GAL Suppl.,ll , 679; Zirikli. el-A'lam,l, 225; Abdüsselam b. Abdü lkadir ibn Süde, Delflü mü'erril]i 'l-Magribi'l-akşa, Darülbeyza 1960-65, 1, 44,
162, 259, 268, 278; ll, 298, 385; Abdullah Kennün. en-f'lübCıgu 'l-Mag-ribl fi'l-edebi'l-'Arabl,
Beyrut 1961, s. 253-254; Abdülhay ei-Kettanı.
Fihrisü 'l-{ehfiris, ı , 177; Abdülhadi et-razi. Cami'u 'l-~arauiyyin, Beyrut 1972, ll, 517; Abbas
b. ibrahim. el-i'lam, ll, 295-299; Muhammed
Hacci, el-ljareketü 'l-fikriyye bi 'l-Magrib, Ra bat
1398/1978, ll, 368, 448; Muhammed ei-Efrani.
Şa{uetü men in leşere min al]bari ş ulef:ıa'i 'l
karni 'l-f:ıadl 'aşer; Fas, ts ., s. 77; Ömer Ferruh,
Me'alimü 'l-edebi 'l-'Arabi fi'l-'aşri 'l-f:ıadlş, Beyrut 1985, ll , 325-328; Ali Lağzeyevi. Edebü 'ssiyase ue'l-f:ıarb {i'l-Endelüs, Rabat 1987, s.
231-234; Abdülkadir Zimame. "Ebü'l-' Abbas b.
l':açii mü'erril)u Fas" , el-Baf:ışü 'l-'ilml, sy. 14-15,
Rabat 1969, s. 201-213; a.mlf .• " Ebü'l-'Abbas
b . l':açli mü'erril)u devleti'l-Manşfır ez-Zehebi",
Mecelletü Külliyy eti 'l-adab, sy. 2-3, Darülbeyza 1979-80, s. 7-22; a.mlf .. "Ebü'l-'Abbas b.
~':aç! i el-mü'errib", Atak u 'ş-şeka{e ue 't-türaş,
Xl, Dübey 1416, s. 101-107; G. Deverdun. "Ibn
al-l':açli", Ef2 (Fr.). lll, 837-838; Mu. M, ll, 86-87;
Yüsuf RahimiG , " İbn l':açii" , DMBi, IV, 437-440.
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İBNÜ'l-KALANİSI
(~)lA)! 0!!)
Ebu Ya'la er-Reisülecel Mecdürrüesa
ei-Amid Hamza b. Esed b. Ali
b. Muhammeded-Dımaşkı et-Temimi
(ö. 555/ 1 160)

L

Taril]u Dımaşlj adlı
eseriyle meşhur olan tarihçi,
edip, şair ve devlet adamı.

_j

Dımaşk'ta dünyaya geldi. Vefatında
sekseni aşkın olduğu dikkate alınarak
465-4 75 ( 1073-1 082) yılları arasında doğ
duğu söylenebilir. Soyu Temim'e kadar
ulaşan büyük bir aileye mensuptur. Ailesi kalansüve (külah) imalatıyla meşgul olduğu için İbnü'I-Kalanisi lakabıyla tanın
dı . İbnü'I-Kalanisi Dımaşk'ta tarih, ilahiyat, edebiyat ve fıkıh tahsili yaptıktan
sonra Divanü'r-resail ve'l-inşa'da katip

olarak göreve başladı ; ardından bu divanın reisliğine yükseldi. Bir süre Divanü'rresail ve'l-inşa ile birlikte Divanü'l-harac' ı
da yön etti. İki defa Dımaşk şehrinin reisliğine tayin edildi ve uzun yıllar bu görevde kaldı. Hadisle ilgilenen İbnüi-Kalanisi,
es-Sahibü'l-amid Ebu Ya'la Sehl b. Bişr
ei-İsferayini ve EbQ Ahmed Hamid b. Yusuf et-Tiflisi'den rivayette bulunmuş;
Ebü'I-Kasım Sasra, Ebü'I-Mevahib Sasra,
Mükrem b. Ebü's-Sakr. Ebü'I-Kasım İbn
Asakir ve oğlu Kasım b. Asakir. ömer b.
Aliei-Kureşi ve kardeşi Abdülvehhab, Kadı Abdurrahman b. Sultan ve İshak b .
Tarhan eş-Şagüni de ondan hadis rivayet
etmişlerdir. İbnü'I-Kalanisi 17 Rebiülewel
SSS'te (27 Mart 1160) Dımaşk'ta vefat etti ve KasiyOn Mezarlığı'nda ağabeyi Muham med'in kabrinin yanına defnedildi. S
veya 7 Rebiülewel'de (15 veya 17 Mart) öldüğü de rivayet edilir.
Nazımda. nesirde ve inşa katipliğinde
haklı bir şöhrete kavuşan İbnü'I-Kalanisi
aynı zamanda şair ve iyi bir hattattı ( ibn
Asa kir. XV, 191 ). Kendi eserinde ( Tarrtı u
Dımaşk ln ş r. Süheyl ZekkarL s. 447,528,
532-5 33), İbn Asakir'in Tari]] u Dımaş~·ın 
da (XV, 191- ı 92) ve Yaküt el- Hamevi'nin
Mu'cemü'l-üdebô.'sında (X, 279-280)
bazı şiirleri yer almaktadır.
Dımaşk ve Mısır' daki idari görevlerini
nesiller boyu sürdüren Kalanisi ailesi halk
tarafından seviliyordu . S48'de (1153-54)
Dımaşk'ta karışıklıkların çıkması üzerine
şehrin reisliğine getirilen İbnü'I-Kalani
si'nin yeğeni Ebu Galib Radıyyüddin Abdülmün'im. akrabalarını yanına alarak
şehri dolaşıp halkı ve askerleri yatıştır
mış. şehirde huzur ve sükQnu sağlamış
tır ( Tarttı u Dımaşk 1n ş r. Sü heyl Zekkar ı .
s. 50 I) . Ailenin VIII. (XIV.) yüzyılda bile Dı
maşk' ın idaresinde söz sahibi olduğu bilinmektedir. Dımaşk'ta Salihiyye'deki Kalanisiyye Darülhadisi bu aileye mensup
olan Ebu Ya'la Hamza b. Müeyyedüddin
Ebü'I-Meali Es'ad tarafından yaptınımış
tır (Nuaym( ı. 96-97. 307-3 ı ı) .

İbnü'I-Kalanisi, ei-Emirü'l-müeyyed Uddetü 'l-imam Haydere b. Hüseyin b. Müflih'in 1 Receb 441'de (29 Kasım 1049) Dı
maşk valiliği görevine başladığını ve bu
görevini 448 (1056) yılına kadar sürdürdüğünü belirttikten sonra Tari]].u Dı
maş~ (Zeylü Tari/] i Dımaşk) adlı eserini
bu yıl üzerine kurduğunu söyler ( Tarrtı u
Dımaşk lnşr. Süheyl ZekkarL s. ı 40) . Kitabından iki yerde (s. 474, 53 ı) sadece Tari]]. adıyla bahseder. İbn Asakir (XV, ı 91).
Yaküt ei-Hamevi (X, 278), İbnü 'I-Esir (X.
560) ve Zehebi de (XX, 388-389) onun ese-

rine Tari]]. ismini vermişlerdir. İbn Hallikan (VII , 144) kitabın adını Zeylü Kitabi ·
Taril:J.i Hilal eş-Ş abi, Ebu Şam e (ı. 28 ı
Müg;eyyelü't-Tari]].i'd-Dımaş~i, İbnü'I

Adim (lll. I I 54, I I 62) eg;-Zeylfi Tari]].i
Dım aş~ ve el-Müg;eyyel bihi 'ala Tari]].i Dımaş~, Katib Çelebi ise (Keşfü'?-?U
nün, I, 294) Zeylü Tari]].i Medineti Dı
maş~ şeklinde kaydetmiştir. İbn Hallikan'ın ifadesinden kaynaklanan yaygın
kanaate göre İbnü'l-Kalanisi eserini, Hilal b. Muhassin es-Sabi'nin(ö . 448/1056)
360-448 (970-1056) yıllarına ait olayları
ihtiva eden Tari]].u Hilal b. MuJ:ıassin
eş-Şabi adlı kitabınazeyil olarak kaleme
almıştır. Henry Frederick Amedroz da kitabı Zeylü Tari]].i Dım aş~ ismiyle yayımlamıştır (Beyrut ı 908). Ancak Claude
Cahen, bu konuya dair yazdığı bir maka-·
lede meselenin İbn Hallikan'ın ifadesine
dayanan Amedrez'un kısa açıklamasıyla ·
vuzuha kavuşamayacak kadar karışık olduğunu , İbnü'I-Kalanisi'nin çağdaşı Azimi'nin eserin ismindeki "müzeyyel" kelimesini "zeyl" ile değiştirerek kitabın adını
Zeylü't-TariJ:.ıi 'd-Dımaş~i olarak kaydettiğini ve bunu " Dımaşk Tarihi'nin zeyli"
değil "Tarih'in Dımaşk'a dair kısmının
zeyli" olarak anlamanın daha doğru olacağını ileri sürmüştür (Arabic and Jslamic,s. 156-167) .
Müellif Taril]u Dımaş~·a. muhtemelen Hilal b. Muhassin es-Sabi'nin eserinde Dımaşk tarihiyle ilgili olarak verdiği bilgileri tamamlamak amacıyla 360 (971)
yılı olaylarını anlatarak (Karmatller'in zilkade ayında !Ağ u sto s -Eylül97 I 1Dıma şk' ı
işgal etmes iyle) başlamıştır. Eser. 1 Safer
SSS'te ( 11 Şubat 1160) Dımaşk Kadısı Zekiyyüddin Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed'in kadılık görevinden istifası ve yerine Kadı Kemaleddin eş-ŞehrezQri'nin
tayin edildiğini belirten malumatla sona
erer. Kitabın Oxford Bodleian Library'de
bulunan (nr. Hunt. 125) nüshasının başından on dört var ak eksiktir. Bundan da
eserin daha erken bir tarihte cereyan etmiş olaylarla başladığı anlaşılmaktadır.
Kitabın iki bölümden oluştuğu söylenebilir. Müellif, 441 (1 049) yılına kadar gelen birinci bölümü (asi) yazarken Sabit b.
Sinan ve Hilal b. Muhassin es-Sabi'nin tarihlerinden istifade etmiştir. Ancak onun
bu kaynakları kullanırken onları iktibas
ederek mi, ilave, tashih. tactil ve ihtisar
ederek mi, yoksa diğer bazı kaynaklarla
birlikte bunlardan da faydalanmak suretiyle mi eserini kaleme aldığı konusu henüz aydınlatılamamıştır. İbnü'I-Kalanisi,
ilk bölümde daha çok valileri esas alarak
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