
İbnü'I-Kadl'nin kaynaklarda adı geçen di
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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-
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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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Dımaşk tarihi hakkında bilgi vermiştir. 
İkinci bölüm ise (müzeyyel) 458 (1 066) yı
lından başlar ve 555 (1160) yılına kadar 
gelen bir umumi tarih niteliği taşır. Bu
rada Irak, İran. Mısır ve Kuzey Afrika'da 
cereyan eden olaylara, özellikle İbn Tu
mert'in ortaya çıkışı ve Muvahhidler'in 
kuruluşuna yer verilmekte, bu arada ve
fat eden meşhur şahıslar da zikredilmek
tedir. Müellifin başlangıçta olayları gün
lük olarak kaydettiği, ancak eserini yazar
ken özetierne yoluna gittiği anlaşılmak~ 
ta dır. 

Tari{ıu Dımaş]f, Fatımiler ve Karma
tller'in Suriye ve Dımaşk'a hakim olmak 
amacıyla verdikleri mücadeleler, Fatımi
ler'in Suriye hakimiyeti, Suriye halkının 
onlarla mücadelesi, DımaŞk'taki kabile
ler, sosyal hayat, halkın kurduğu teşkilat
lar. imar faaliyetleri, Dımaşk'ın topograf
yası ve imar planı , Abbasller, Büveyhiler, 
Selçuklular. Böriler. Zengller, İsmaililer ve 
müellifin bizzat şahit olduğu ı ve ll. Haçlı 
seferleri hakkında en önemli kaynaktır. 
İbnü'l-Kalanisl. Atabeg Tuğtegin'in Dı
maşk'a hakim olmasından (497/ 1 104) 
sonraki olayları daha ayrıntılı biçimde an
latmıştır. Müellifin asıl ilgisi Dımaşk şeh
rine yönelmiş olmakla beraber çeşitli ve
silelerle Bağdat ve Mısır'a atıfta bulun
muş. az da olsa Halep. Musul ve Kudüs 
hakkında da bilgi vermiştir. İbnü'l-Kala
nisi'nin Kudüs'ün Franklar tarafından iş
galinden ve Dımaşk'a komşu bölgelerde 
Haçlı devletlerinin kurulmasından sonra 
Haçlılar'a ilgi duymaya başladığı anlaşıl
maktadır. 1104 yılından sonra Haçlılar'a 

dair verdiği bilgiler yerli ve yabancı kay
nakları tamamlayıp düzeltir mahiyette
dir (Demirkent, ı. s. XXXVlll). 

Eserini biri 535 (1140-41) (Taril].u Dı
maş~ lnşr. Süheyl ZekkarL s. 441). diğeri 
555 (1160) yılından önce olmak üzere iki 
redaksiyanda titiz bir inceleme ve araş
tırmadan sonra tamamlayan İbnü'l-Ka
lanisl kitabını yazarken arşiv belgeleri
ne de başvurmuş. bunlardan bir kısmı
na eserinde yer vermiştir. Belgelerin en 
önemlisi, BüyükSelçuklu Sultanı Muham
med Tapar'ın Atabeg Tuğtegin'e Suriye 
valiliğini tevcih etmesiyle ilgili, Tuğrai Ebu 
İsmail Hüseyin b. Ali el-İsfahanl tarafın
dan yazılan menşurdur (a.g.e., s. 308-
310). Müellif, başta babası olmak üzere 
bazı kişilerin şifahi rivayetlerine; Dımaşk 
olayları. şehrin erzak ve silah ihtiyacının 
karşılanması gibi konularda ise kendi bil
gisine dayanmıştır. Zaman zaman seeili 
ifadelere yer vermiş olsa da eserin üslu- · 
bu genelde sadedir. Azimi, İbn Asakir, İb-
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nü'l-Esir, Sıbt İbnü'l-Cevzi. İbnü'l-Adim, 
Ebu Şame, Zehebi, İzzeddin İbn Şeddad. 
Safedi gibi tarihçiler Tari{ıu Dımaş]f'ı 
kaynak olarak kullanmışlardır. 

Tari{ıu Dımaş]f ilk defa. Henry F. 
Amedrez tarafından İbnü'l-Ezrak el-Fari
ki'nin Tari{ıu Meyyatari]fin ve Amid (Ta
ril].u'l-Fari~i), Sıbt İbnü'l-Cevzi'nin Mir
'atü'z-zamdn ve Zehebi'nin Tdri{l'inden 
alıntılar yapılarak ve notlar ilave edilerek 
Zeylü Tari{ıi Dımaş]f adıyla yayımlan
mıştır (Beyrut 1908, 1962). Süheyl Zekkar 
da kitabı Tari{ıu Dımaş]f ismiyle neşret
miştir(Dımaşk 1403/1983). HarniltonA R. 
Gibb. eserin Haçlı seferleriyle ilgili 490-
555 O 097-1160) yılları olaylarını içeren 
kısmını The Damascus Chronicle of 
the Crusades adıyla İngilizce'ye (Lon
don ı 932), Roger le Tourneau 1075-1154 
yıları arasındaki olaylarla ilgili bölümünü 
Damas de 1075 d 1154 adıyla Fransız
ca'ya (Damascus ı 952) çevirmiştir. 
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iBNÜ'I-KAS 
(..,..LA! ı lo)! f) 

Ebü'l-Abbas Ahmed 
b. Eb! Ahmed 

et-Taberi el-Bağdad! 
(ö. 335/946) 

Şafii alimi. 
_j 

Taberistanlı olup Zehebi'nin kaydettiği 
Bağdadi nisbesinden bir süre Bağdat'ta 
da kaldığı anlaşılmaktadır. İbnü'l-Kas la
kabını, anlattığı kıssalar ve yaptığı vaaz
larla insanları cihada teşvik ettiği için Kas 
lakabıyla anılan babasına nisbetle almış
tır. Sem'ani'nin bu işi bizzat onun yaptı
ğını ve Kas lakabıyla anıldığını söylemesi 
(el-Ensab, X, 24) diğer kaynaklarda veri
len bilgilerle çelişmektedir. Ancak kendi
sinin de bu hususta babasının yolundan 
gitmesi muhtemel olup cihad amacıyla 
sonraları serhad şehri Tarsus'a yerleşme
si de bunu teyit etmektedir. Biyografisi 
hakkında en geniş malumatı veren İbnü'l
Adim babasının adını Muhammed, de
desinin adını da Ya'küb olarak kaydeder 
(Bugyetü't-taleb, ı. 439; lll , 1059). İbnü'l
Kas, Ebü'l-Abbas İbn Süreye el-Bağdadi'
den fıkıh öğrendi. Ebu Halife Fazı b. Hu
bab el-Cumahi, Mutayyen el-Hadrami. İb
nü'l-Bagandi, Ebü'l-Kasım el-Begavi. Ca'
fer b. Muhammed el-Firyabi, Ebu Ca'fer 
İbn Ebu Şeybe ve Abdullah b. Naciye'den 
hadis rivayet etti. Talebeleri arasında, 
başta Kadı Ebu Ali Hasan b. Muhammed 
ez-Zücaci olmak üzere Osman b. Abdul
lah et-Tarsusi. Muhammed b. Ahmed el
Atiki, Musa b. İbrahim ei-Verrak. Ebu Zer 
Hıdr b. Ahmed et-Taberi gibi şahsiyetler 
vardır. Döneminde Şafii mezhebinin ön
de gelen temsilcilerinden biri sayılan İb
nü'l-Kas kadılık yaptığı Tarsus'ta 335'te 
(946) vefat etti; bir rivayete göre ise 336 
yılında yıl ölmüştür (ibnü'I-Adim. lll, ı 062; 
İbn Hallikan, ı. 68). 

Kaynaklarda "büyük imam, asrının ima
mı" gibi ifadelerle anılan İbnü'l-Kas'ı Ne
vevi. mezhep imamının usul ve kaidele
rine bağlı olarak ictihad yapan "ashabü'l
vücuh"tan saymıştır (Teh?ib, 112, s. 253). 
Nitekim kendisi de eserlerinde mezhep 
im arnı ve talebelerinden yaptığı nakiller
den ayrı olarak ulaştığı birçok fıkhi hük
mün ictihada dayandığını belirtmektedir 
(mesela b k. Edebü '1-~açli, ı. 83, ı 05, 131 , 
180, 184, 189, 190, 201. 243.246,251-253, 
256, 262. 264, 267,286, 317, 319; et-Teli].iş, 
s.88, 91,97, 106, lll. 112,123,158,169, 
186, 206,244,245,252,276,293,311 ,341, 
373, 598). et-Tel{ıiş adlı eserinin başında 


