
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 ese
rin Süleymaniye Kütüphanesi 'nde nüsha
ları mevcuttur (Ayasofya. nr. 586; Yazma 
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 kale
me aldığı bir Bedi'iyye'sinin de (bk. BE

DiiYYAT) bulunduğu belirtilmiştir. 
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li] MUHAMMED EROGLU 

İBNÜ'l-KABisi 

(bk. KABiSİ). 

İBNÜ'l-KADDAH 

(bk. ABDULLAH 

b. MEYMÜN el-KADDAH). 

iBNÜ'I-KADi 
(~lAJII)!I) 

Ebü'I-Abbas Şihabüddln Ahmed . 
b. Muhammed b. Muhammed 

ei-Miknas! ez-Zenatl 
(ö . 1025/ 1616) 

Maliki fakihi, edip ve tarihçi. 

_j 

_j 

_j 

960'ta ( 1553) Fas'ta doğdu. Serberi 
asıllı Zenate kabilesinin Miknase koluna 
mensuptur. Ailesi, büyük dedelerinden 
Ebü'I-Afiye'ye nisbetle Beni Ebü'I-Afiye 
diye anılır. ibnü'I-Kadl. ilk öğrenimine fe
raiz ilminde meşhur bir alim olan babası
nın yanında başladı. Daha sonra Mera-

98 

keş'e ve Mağrib'in diğer şehirlerine gide
rek çeşitli alimierin derslerine devam et
ti. Ebu Raşid Ya'küb b. Yahya'dan hesap. 
feraiz ve aruz dersleri aldı. Dini ve akli 
ilimlerde şöhret sahibi Ebü'I-Abbas Ah
med b. Ali ei-Mencur ei-Fasl'nin öğrencisi 
oldu. Ayrıca Abdülvahid b. Ahmed es-Si
cilmasl. Ebu Zekeriyya Yahya b. Muham
med, Muhammed b. Kasım ei-Kassar. 
Ebü'I-Mehasin el-Fas!. Ahmed Baba et-
1inbüktl gibi alimlerden fıkıh. hadis. ta
rih ve edebiyat okudu ( hocaları için ayrıca 
bk. el-Münteka 'l-makşür, neşredenin gi
ri ş i , 1, 58-78;Dürretü'l-l).ical, n eş redenin 
girişi, 1, 14-1 8) 

ibnü'I-Kadl986'da (1 578) Fas. Cezayir, 
Libya ve Mısır'a ilmi seyahatlerde bulun
du. Ertesi yıl hac görevini yerine getirdi. 
988'de ( 1580) Osmanlı topraklarına geç
ti. Bu yıllarda bazı Türk şehirlerini ziya
ret ettiğini söyleyen ibnü'I-Kadl (el-Mün
teka 'l-makşılr, 1, 749), memleketine dön
düğünde 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 kuzey
batısında Henln yakınlarında ispanyaUar 
tarafından esir alınarak Malta adasına 
götürüldü (994/1586). Burada çeşitli iş
kencelere maruz kalan ibnü'I-Kadl. Sul
tan Ahmed ei-Mansur'un fidye ödemesi 
üzerine bir yıl sonra serbest bırakıldı. Bu 
olayın ardından Sa'dl sarayındaki kütüp
haneye kapanarak eser yazmaya başladı; 
tarih ve biyografi alanındaki kitaplarını 
tamamladı. Bazı eserlerini Ahmed ei
Mansur'a ithaf.etti. 

Daha sonra Fas'ın kuzeyindeki ei-Kasr. 
Sela ve Miknas·a kadı ve hatip tayin edi
len ibnü'I-Kadl. Sultan Ahmed ei-Man
sur'un 1603'te ölümü üzerine devlet hiz
metinden 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; ce
naze namazını öğrencisi Nef]J_u't-tib mü
ellifi Makkarl kıldırdı. ibnü'I-Kadl'yi çağ
daşlarından ayıran en önemli özellik ari un 
akli ilimiere duyduğu alakadır. ibnü'I-Ka
dl'nin erken yaşlardan itibaren başta ma
tematik ve mantık olmak üzere akli ilim
lere özel bir ilgi gösterdiği bilinmektedir. 
Eserlerine serpiştirdiği şiir ve kasideler 
onun edebi zevkini ve bilgisini ortaya koy
maktadır. 

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 it
haf edilen eser sultanın dönemini ( 1578-
1603) siyasi, edebi ve tarihi açıdan ele al
maktadır. Birçok müellifin kaynak olarak 
kullandığı kitabı Muhammed Razuk el
Münte]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 (gurre
ti) esma'i'r-rical (?eylü Veteyati'l-a'yan) . 
ibn Hallikan'ın eserinin zeyli olan kitabı ilk 
defa S. Alluş (lchoua Sylva in Allouche) Dür
re tü '1-]J_ical (Repertoire biographique 
d'Ahmad lbn al-Qadt) adıyla yayımlamış 
(l-ll , Rabat 1934-1936). daha sonra Mu
hammed el-Ahmed! Ebü'n-Nur tarafın
dan tekrar neşredilmiştir (l-lll . Tunus-Ka
hi 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 ha
yatından bahseden önemli bir kaynaktır. 
Müellif. eserinin özellikle İdrlsller'e ve Ka
raviyyln Camii'ne geniş yer ayırdığı giriş 
kısmında Ali ei-Ceznal ve İbn Ebu Zer'
den faydalanmıştır. Alfabetik olarak dü
zenlenen biyografi bölümünde emir, sul
tan. fakih gibi meşhur kişilerden bahse
dildikten sonra Fas'a dışarıdan gelenle
rin hal tercümelerine yer verilmiştir. Mu
hammed 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 es
ne'l-metalib adlı eserinin vefeyat kısmı
nazeyil olarakyazılmış olup Muhammed 
Hacci tarafından Elf sene mine'l-vefe
yat ii şelaşe kütüb içerisinde yayımlan
mıştır (Ra bat 1396/ 1976) . S. Dürretü's
sülCık ii men ]J_ave'l-mülke mine'I-mü
luk (ed-Dürrü 'l-l).alükü'l-müşnk bi 'd-dür
reti's-sülüktr men l).ave'l-mülke mine'l
mülılk) . 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-Bu
inan! tarafından yapılmışsa da henüz ya
yımlanmamıştır. 7. Fi'r-rivaye. Kıraat 
hakkındadır (a.g.e., a.y.). 8 . el"Fet]J_u'n
nebillima teiammenehu min esma'i 
'adedi't-tenzil (Merakeş, ei-Hizanetü'l
amme, nr. 472). 9. er-Ra'id li-talibi feh
mi'n-nahii bi-a'ba'i ~lmi'l-fera'ii (Ra
bat, el-Hizanetü'I-Haseniyye, nr. 8840). 10. 
Neylü 'l-emel !ima bihi beyne'l-Mali
kiyye cera'l-'amel (el-iksir tr şına'ati't
tekşir) (ei-Hizanetü'I-Haseniyye , nr. 5455) . 



İbnü'I-Kadl'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer 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. 
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li] MUHAMMED RAZÜK 

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) 

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 ( 1 073-1 082) yılları arasında doğ
duğu söylenebilir. Soyu Temim'e kadar 
ulaşan büyük bir aileye mensuptur. Aile
si kalansüve (külah) imalatıyla meşgul ol
duğu için İbnü'I-Kalanisi lakabıyla tanın
dı . İbnü'I-Kalanisi Dımaşk'ta tarih, ilahi
yat, edebiyat ve fıkıh tahsili yaptıktan 
sonra Divanü'r-resail ve'l-inşa'da katip 

olarak göreve başladı ; ardından bu diva
nın reisliğine yükseldi. Bir süre Divanü'r
resail ve'l-inşa ile birlikte Divanü'l-harac' ı 

da yön etti. İki defa Dımaşk şehrinin reis
liğine tayin edildi ve uzun yıllar bu görev
de kaldı. Hadisle ilgilenen İbnüi-Kalanisi, 
es-Sahibü'l-amid Ebu Ya'la Sehl b. Bişr 
ei-İsferayini ve EbQ Ahmed Hamid b. Yu
suf 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, Ka
dı 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 et
ti ve KasiyOn Mezarlığı'nda ağabeyi Mu
ham med'in kabrinin yanına defnedildi. S 
veya 7 Rebiülewel'de (15 veya 17 Mart) öl
düğü 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 Ab
dülmün'im. akrabalarını yanına alarak 
şehri dolaşıp halkı ve askerleri yatıştır
mış. şehirde huzur ve sükQnu sağlamış
tır ( Tarttı u Dımaşk 1 n ş r. Sü heyl Zekkar ı . 
s. 50 I) . Ailenin VIII. (XIV.) yüzyılda bile Dı
maşk'ın idaresinde söz sahibi olduğu bi
linmektedir. Dımaşk'ta Salihiyye'deki Ka
lanisiyye 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 Ud
detü 'l-imam Haydere b. Hüseyin b. Müf
lih'in 1 Receb 441'de (29 Kasım 1049) Dı
maşk valiliği görevine başladığını ve bu 
görevini 448 (1056) yılına kadar sürdür
düğünü 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). Kita
bından iki yerde (s. 4 7 4, 5 3 ı) sadece Ta
ri]]. 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-

iBNÜ'I-KALANiST 

rine Tari]]. ismini vermişlerdir. İbn Halli
kan (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 Halli
kan'ın ifadesinden kaynaklanan yaygın 
kanaate göre İbnü'l-Kalanisi eserini, Hi
lal b. Muhassin es-Sabi'nin(ö. 448/1056) 
360-448 (970-1 056) yıllarına ait olayları 
ihtiva eden Tari]].u Hilal b. MuJ:ıassin 
eş-Şabi adlı kitabınazeyil olarak kaleme 
almıştır. Henry Frederick Amedroz da ki
tabı Zeylü Tari]].i Dım aş~ ismiyle ya
yımlamıştır (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 ol
duğunu , İbnü'I-Kalanisi'nin çağdaşı Azi
mi'nin eserin ismindeki "müzeyyel" keli
mesini "zeyl" ile değiştirerek kitabın adını 
Zeylü't-TariJ:.ıi 'd-Dımaş~i olarak kaydet
tiğini ve bunu " Dımaşk Tarihi'nin zeyli" 
değil "Tarih'in Dımaşk'a dair kısmının 
zeyli" olarak anlamanın daha doğru ola
cağını ileri sürmüştür (Arabic and Jsla
mic,s. 156-167) . 

Müellif Taril]u Dımaş~·a. muhteme
len Hilal b. Muhassin es-Sabi'nin eserin
de Dımaşk tarihiyle ilgili olarak verdiği bil
gileri tamamlamak amacıyla 360 (971) 
yılı olaylarını anlatarak (Karmatller'in zil
kade ayında !Ağustos -Eylül97 I 1 Dımaşk' ı 

işgal etmes iyle) başlamıştır. Eser. 1 Safer 
SSS'te ( 11 Şubat 1160) Dımaşk Kadısı Ze
kiyyüddin Ebü'I-Hasan Ali b. Muham
med'in kadılık görevinden istifası ve ye
rine Kadı Kemaleddin eş-ŞehrezQri'nin 
tayin edildiğini belirten malumatla sona 
erer. Kitabın Oxford Bodleian Library'de 
bulunan (nr. Hunt. 125) nüshasının ba
şından on dört var ak eksiktir. Bundan da 
eserin daha erken bir tarihte cereyan et
miş olaylarla başladığı anlaşılmaktadır. 
Kitabın iki bölümden oluştuğu söylene
bilir. Müellif, 441 (1 049) yılına kadar ge
len birinci bölümü (asi) yazarken Sabit b. 
Sinan ve Hilal b. Muhassin es-Sabi'nin ta
rihlerinden 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 sure
tiyle mi eserini kaleme aldığı konusu he
nüz aydınlatılamamıştır. İbnü'I-Kalanisi, 
ilk bölümde daha çok valileri esas alarak 
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