iBNÜ'I-KAYSERANT
Ölümüne kadar devam eden kuwetli hasayesinde pek çok şeyi ezberinde
bulundurması sebebiyle Mısır ' da devlet
adaniları kendisine itibar etmiştir. Hayatının son döneminde Celaleddin ei-Bulklnl'den boşalan Mısır kadılığı görevine getirildi ve ölünceye kadar bu görevini sürdürdü. İbnü'I - Kattan 813 yılı Şewal ayı
sonlarında (Şubat 1411) vefat etti. İbn Hacer, İnba'ü'l- gumr'da ölüm tarihini zikrederken d i ğer kaynaklar gibi "şewal ayı 
nın sonları" demiş, el-Mecma'u'l-mü'esses'te ise " 17 Ramazan" (13 Ocak) ifadesini kullanmıştır.

İBNÜ'I-KAYSERANİ

fızası

İbn Hacer, İbn Kadi Şühbe'ye göre fıkıh,
Arap dili ve kıraat ilminde uzman olan İb
nü ' I-Kattan ' ın ayrıca hesap ilmiyle uğraş
tığını, ancak hadis ilmi üzerinde durmadığını, kendisinin ilk hacası olduğunu . babası ile yakınlığı bulunduğundan babası
nın bazı işlerini ona vasiyet ettiğini, fakat
bu vasiyeti yerine getirirken isabetli davranmadığını belirtmiştir. Onun dindar bir
klşi olmad ı ğı , ibaresinde bozukluklar ve
avaml ifadelerin yer aldığı da ileri sürülmüştür (Sehavl, IX, ı O).
Kıraat, fıkıh , hesap ve hendese gibi konularda eser kaleme aldığı belirtilen İb
nü'I - Kattan ' ın kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: es-Sehl fi'l-~ıra'ati's-seb',
Best u 's-Sehl (bir önceki eserin müellif tarafından iki cilt olarak genişletilme s iy l e
meydana gelmiştir) , Cem'u 'ş-şeml (feraiz, hesap ve hendeseyle ilgilidir). Hadi'ttari~ayn (usul-i fıkha dairdir). el-Meşre
bü '1-heni ii şerl_ıi Mu]].taşari'l-Müzeni,
el- İl_ısanü '1-'amim fi'ntita'i'l-meyyiti
bi'l-Kur'ani'l-'a?im (ölünün ardından
Kur'an okumaya dair olan eserde konuyla
ilgili çeşitli hadis rivayetleri ve fıkhl görüşler bir araya getirilmiştir), Şerl_ıu'l-El
fiyye (İbn Malik'in eserinin dört cilt hacmindeki ş erhidir), q-Zeyl 'ala 'faba ~ö.ti'ş-Şati'iyye (İsnevT'ye ait eserin zeylidir).
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6 Şewal448'de (17 Aral ı k 1056) Kudüs'te doğdu . Filistin'in (Şam) sahil şehri Kaysariye'ye nisbetle İbnü'I-Kayseranl diye
tan ındı. On ikl yaşında hadis öğrenmeye
başladı. Bu amaçla 467'de (1 074-75) Bağ
dat'a gidip Kudüs'e döndü. Daha sonra
kırktan fazla ilim merkezini dolaştı. Bağ
dat'ta Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed es -Sarlfiiıl. İbnü ' n-Nekür Ahmed b. Muhammed el-Bezzaz, Mekke'de
Ebu Ali Hasan b. Abdurrahman ile Ebü'lKasım Sa'd b. Ali ez-Zencanl'den faydalandı. Zencanl'nin tavsiyesi üzerine Mı
sır'a gitti ve orada Habbal ve Ebü'I-Hasan Ali b. Hasan el-Hilal, Dımaşk'ta İbn
Ebü'I-Aia diye bilinen Ali b. Muhammed
ei-Misslsl, Halep'te Hasan b. Mekkl, Cezlre'de Abdülvehhab b. Muhammed el-Yemen!, İsfahan'da Ebu Amr İbn Mende,
Nlşabur'da Fazi b. Abdullah, Herat'ta Hace Abdullah-ı Herevl, Muhammed b. Abdülazlz ei-Farisl. Blba bint Abdüssamed,
Cürcan'da Nafiletü'I-İsmaill İsmail b.
Mes'ade, BGşenc'de Külar Abdurrahman
b. Muhammed, Serahs'ta Kadılkudat Muhammed b. Abdülmelik el-Muzafferl. Musul' da kıraat ali mi Hibetullah b. Ahmed
gibi alimlerden ders aldı. Ayrıca Amid, Estera bad, Basra. Dlnever, Rey, Şlraz , Kazvin, Küfe, Merv, En bar. Ahvaz, Hemedan,
Vasıt, Esedabad, İ sferayin, Amül ve TGs
gibi ilim merkezlerine seyahat etti. Kendisinden oğlu Ebu Zür'a Tahir, CGzekanl.
ŞlrGye b. Şehredar ed-Deyleml. Ebu Ca'fer Muhamm ed b. Hasan ei-Hem edanl,
Enmatl. İb n Nasır es-Selami, Ebu Musa
ei-Medlnl. Silefi ve Ebu Ca'fer Muhammed b. İsmail et-Tarsus! gibi şahsiyetler
rivayette bulundu.
ResGl-i Ekrem'in nesebini, hayatını ve
hadislerini kendisinden daha iyi bilen bir
kımsenin bulunmadığını söyleyen İbnü'I
Kayseranl (Zeheb!, A'Lamü'n-nübela', XIX,
366) güçlü bir hadis hafızı, ilmi ve hadisi
önde tutan bir sGfi idi. Seyahat hatırala
rına dair olduğu anlaşılan el-Men§ur adlı
eserinde hadis tahsili için günde en az 20
fersah yol alarak pek çok ilim merkezini
dalaştığını söylemekte, Şal_ıil_ıayn ile Ebu
DavGd'un es-Sünen'ini yedi defa. İbn Ma-

ce'nin es-Sünen'ini Rey'de on defa ücretle yazdığım ifade etmektedir. Bazı şiir
leri kaynaklarda yer alan İbnü'I-Kaysera
nl, son hac görevinden dönüşünün ardın
dan 1S Reblülevvel SO?' de (30 Ağustos
1113) Bağdat'ta vefat etti ve şehrin batısındakl Makberetülatlka'da defnedildi.
20 veya28 Reblülewel'de (4 veya 12 Eylül)
öldüğü de kaydedilmektedir.
İbnü'I-Kayseranl erken yaşta vefat ettiği için derlediği hadislerin tamamını ri-

vayet etme imkanı bulamamış, sünnete
bağlılığı takdir edilmekle beraber bazı tasawufi görüşleri sebebiyle eleştirilm iştir.
EbG Zekeriyya İbn Mende onun itikadı ve
yaşayışı düzgün, hadislerin sahih olanı ile
olmayanını birbirinden ayırmasını bilen
sadOk bir hadis hafızı olduğunu belirtmiştir. İbnü'I-Kayseranl'nin Hemedan'da
ev yaptı np oraya yerleştiğini söyleyen talebesi ŞlrGye, h o casının hadislerin sıhhat
ve ravilerin güvenilirlik derecesini çok iyi
bildiğini, sünnete bağlılığı, taassuptan
uzaklığı ve tarikata mensubiyetiyle tanın
dığını ifade etmektedir. Mü'temen b. Ahmed es-Sad ile Silefi de onun faziletli bir
alim olduğunu, ancak okurken çok !ahin
yaptığını söylerler. i b n ü '1-Kayseranl'yi
aşırı derecede eleştirenler arasında İbn
Nilsır es-Selami ile Ebü'J-Ferec İbnü'J-Cev
zl ön planda yer alır. İbn Nasır onun pek
çok tashlf ve !ahin yaptığını ve rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağını belirtmektedir. İbnü'I-Kayseranl'nin Şaf
vetü't-taşavvuf'unu tenkıt eden İbnü'I
Cevzl onu övmekten çok yerınenin daha
uygun olacağını söyler. Zehebl de kendisini doğru sözlü bir hadis hafızı, kuwetli
sayılamayacak bir ravi, sünnete bağlı olmakla beraber sünnete uygun düşmeyen
bir tasawuf görüşüne sahip ve eserlerinde pek çok hata (vehim) bulunan bir alim
diye tanıtmakta , bazıla rı nın onu haksız
şekli d e ele şti rdi ğini, ibahiyye ta rafta rı olduğuna dair iddiaların gerçekle ilgisi bulunmadığını belirtmektedir. Ayrıca İbnü'I
Kayseranl'yi yeterli hadis bilgisi olmayan
Melaml bir sGfi diye yeren hadis hafızı
Ebu Abdullah Muhammed b. Abdülvahid
ed-Dekkak el-İsfahanl'nin bu görüşlerine
katılmadığını ve İbnü'I-Kayseranl'nin ondan daha üstün bir muhaddis olduğunu
söylemektedir. İbn Abdülhadl de onun
sünneti her şeyin üstünde tutan bir muhaddis olduğunu, ibahiyye ile bir ilgisi bulunmadığını, ancak mGsikl dinlemeyi mubah görme konusunda hata ettiğini belirtmektedir ('Uiema'ü'L-f:ıadiş, IV, 16). İb
nü'I-Kayseranl'nin Zahiriyye mezhebine
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mensup

olduğu anlaşılmakta .

Hanbeli

olduğu iddiası doğru bulunmamaktadır

(Zehebl, Te?kiretü '1-!Juffa?, IV, ı 244; İbn
Hacer, Lisanü'L-Mizan, VI, 203). İbnü'I-Kay
seranl, 480'de (1087) Rey'de doğan oğlu
Ebu Zür'a Tahir'i küçüklüğünde muhaddislerin dersine götürerek pek çok all isna d elde etmesini sağladıysa da onun hadis konusunda fazla bilgisi bulunmayan
bir ravi olduğu belirtilmiştir (Zehebi,A'Iamü 'n-nübela' , XX, 503-504; Sı d dik Hasan
Han,s. ll 7- 11 8).
Eserleri. A) Hadis. 1. Te?,kiretü'l-mev:Ui'at (el-E!Jadtşü'L-ma'Lüle ve bi-men ü'ilLet, Te?kiretü 'L-mevzü'at ve hiy e'L-e/:ıa
dtş elletl ravetha .e/-ke?ebe ve'L-müdelLisün). Eserde İbn Hibban'ın Kitabü'lMecrı1J:ıin 'inde tenkit edilen 1139 (veya
1113) rivayet senedieri çıkarılarak alfabetik sıraya konulmuş. kısa olanların tam
metni, uzun olanların baş tarafından bir
kısmı verilerek senedlerdeki zayıf ve yalancı raviler eleştirilmiş. Hz. Peygamber' e
nisbet edilen birtakım haberlerin asıl sahipleri gösterilmiştir. Eser Muhammed
Emin ei-Hand ( Te?kiretü '1-mevzü'at, Kahire 1323,1327, 1354).MuhammedMustafa ei-Hadrl (Ma'ri{etü te?kireti'L-!Juf{3.f.,
Mekke ı 401/198 ı). İmadüddin Ahmed
Haydar (Kitabü Ma'ri{eti't-te?kire fl'L-e/Jfidtş i 'L-mevzü'a, Beyrut ı 406/1 985) ve Hamdi b. Abdülmedd b. İsmail es-Selefi (Te?kiretü 'L-!Juff3.? etra{ü e/Jadtş i Kitabi '1-Mecrü/Jtn Li 'bn f:/ibban, Riyad 1415/ 1994) tarafından yayımlanmıştır. z. Za]].iret ü '1J:ıuffô.z. el-mu]].rec 'ale'l-J:ıuruf ve'l-eltô.z. (e?· laf) tre fi'L-efJadTşi'z-za'Tfe ve'L-mevzü'a). İbn Adi'nin el-Kamil'inde tenkit
edilen rivayetlerin bir araya getirilip değerlendirildiği eseri Abdurrahman b. Abdülcebbar ei-Ferivai neşretmiştir (l-V. Riyad 14 1611 996). 3. el-Cem' beyne kitô.bey Ebi Naşr el-Kelô.bô.?,i ve Ebi Bekir
el-İsfaJ:ıô.ni fi ricali'l-Bu]].ô.ri ve Müslim. Ahmed b. Muhammed ei-Kelabaz.l'nin Ricô.lü ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu]].ô.ri adlı eseriyle İbn Mencuye'nin Ricô.lü ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim'inden daha kolay faydalanılmasını
sağlamak amacıyla bu eserlerde raviler
hakkında verilen bilgiler bir araya getirilmiŞ, ayrıca esere yeni bilgiler ilave edilerek çeşitli tashihler yapılmıştır (I-11 , Haydarabad-Dekken 1323 ; 1-II, Beyrut 1405/
1985). 4. el-Ensô.bü 'l-müttefi)fa fi'l-]].atti'l~mütemaşile fi'n-nalft ve'z-zabt (elMüştebeh mine'L-esma' ve'L-ensab, Ensabü '1-mufJaddişTn) . Nisbeieri yazı! ış ve okunuş bakımından aynı olduğu halde farklı yerlere mensup olan şahıslara dairdir.
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Nisbeterin alfabetik olarak sıralandığı esere Ebu Musa et-Medin! Ziyô.dat 'alô. Kitdbi'l-Ensô.b adıyla bir zeyil yazmıştır. Bu
iki çalışma P. de Jong tarafından yayım
lanmış (Leiden I 865). ayrıca Haydarabad'da da neşredilmiştir (I 323) . İbn Nukta'nın bu iki eser üzerinde Zeylü Zeyli Ensô.bi'l-muJ:ıaddişin adlı bir çalışması bulunduğu kaydedilmektedir. S. lzô.J:ıu'l
i şkô. l fi men übhime ismühı1 mine'nnisô.' ve 'r-ricô.l. Hadislerin senedierinde
" falanın dedesinden. ninesinden, babasından. annesinden. amcasından rivayetine göre" veya "falan erkekten, kadın
dan rivayet edildiğine göre" şeklinde zikredilen şahısların kim olduğunu belirtmek amacıyla kaleme alınan eser üzerinde Basim Faysal ei-Cevabire yüksek lisans
çalışması yapmış (ı 406, Ca mi atü' l-ima m
Muhammed b. Suud el-islamiyye külliyyetü usuli 'd-dln) ve daha sonra eseri yayım
lamıştır (Küveyt ı 408/ 1988). 6 . Şürutü'l
e'immeti's-sitte. Kütüb-i Sitte müelliflerinin hadis kab ur şartlarının incelendiği
eseri Zahid ei-Kevserl, Hazimi'nin Şürı1tü '1-e'immeti'J-]].amse'siyle birlikte neş
retmiş (Kah i re ı 357/1 938; Beyrut ı 405/
ı 985 ı. Abdülfettah Ebu Gudde de bu iki
eseri Ebu Davud'un Risô.le ilô. ehli Mekke tivaşfi sünenih adlı risalesiyle beraber yayımiarnıştır ( Şelaşü resa'il fl
'ilmi muştala/Ji'L-fJadTş içinde , Beyrut
1417/ 1997, s. 55-105) . 7. Mes'eletü'l'ulüv ve'n-nüzı1J fi'l-J:ıadiş (el-Feva'idü 'ş-ş ı!Ja/J 'ala şürüti'L-imameyn{i ma'ri{eti 'L-'ulüv ve 'n-nüzül) (nşr. Selahaddin
Makbul Ahmed, Küveyt I40 3/1983). 8.
el-Etrô.f li'l-efrô.d li'd-Dô.re)futni (Etrafü 'L-gara'ib ve'L-e{rad, Etrafü '1-e{rad). Darekutnl'nin el-Feva'idü '1- efrô.d (etraf)
adlı eserinin alfabetik sıraya konmasın
dan ibaret bir çalışma olup Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye ' de (Hadis. nr. 697, 36 1varak)
ve Fas Karaviyyln Kütüphanesi'nde (n r.
ı 065) birer nüshası. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir mikrofilmi bulunmaktadır.
Ebü'I-Mehasin ei-Hüseynl eseri yeniden
düzenleyip ihtisar etmiştir. Kitabın Darü'lkütübi'I-Mısriyye'deki nüshasının muhtelifkısımları üzerinde(Brockelmann , GAL,
1. 436: Suppl., I, 603) Halil b. Hasan Hamade, Abdullah b. Nasır ve başkaları doktora çalışmasıyapmıştır (Riyad , Camiatü 'Iimam Muhammed b. Suud el-islamiyye).
9. Münte]].ab min Kitabi Ma'rifeti'lel)fiib. Ahmed b. Abdurrahman eş-Şlra
zl'nin El)fiibü'r-ruvat adlı eserinin muhtasarı olup Köprülü Kütüphanesi 'nde
tam (nr 40/5, vr. 20I-217). Darü'l-kütü-

bi'z-Zahiriyye'de ise (Hadis, nr. 543) eksik bir nüshası kayıtlıdır. 10. Etrafü'lKütübi's-sitte. Ebü'I-Kasım İbn Asakir kitabın müellif hattıyla yazılmış nüshasını
gördüğünü. fakat .eserde fahiş hatalar
bulunduğunu söylemektedir (Zehebl, MTzanü'L-i'tidal, lll, 587; nüshaları için bk.
Brockelmanı:ı. GAL Suppl., 1, 603) . 11.
Mes'eletü't-tesmiye . Namazda besmeleyi sessiz okumaya dair olan risalenin bir
nüshası Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlıdır (Had is, nr. 515) .
B) Tasavvuf. 1. Şafvetü't-taşavvuf.
480 ( 1087) yılı civarında yazıldığı anlaşı
lan eserde tasawuf ehlinin sülük adabı
ele ahnmakta. tasawuf esaslarının Kitap,
Sünnet ve icmaa dayandığı, Resulullah'tan öğrenilen bu kaidelerin ashap tarafın
dan uygulandığı ileri sürülmekte. sufiliğin sünnete göre yaşamak, Hz. Peygamber'i ve ashabını örnek almaktan ibaret
olduğu belirtilmektedir. Ebü'I-Ferec İb
nü'I-Cevzl'nin, sufiyyenin görüşlerinin iyi
seçilmemiş hadislerle güçlendirilmeye
çalışıldığını ileri sürerek tenkit ettiği (elMunta?am, XVII, ı 36). İbn Keslr'in ileri derecede münker rivayetlerin ve yerinde
kullanılmayan sahih hadislerin bulunduğunu söylediği (el-Bidaye, XII, 177) eseri
Ahmed eş-Şerebasi Darü 'l -kütübi'z-Zat:ıi-
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Müntel]ab min Kitabi Ma'ri{eti'l-elsayfası (Köprülü Ktp., nr. 40/5)
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riyye nüshasına dayanarak neşretmiş (Kahire, ts. [Matbaatü dari't-te'!Tf[; I 370/1 950).
Gade el-Mukaddem Adre, diğer iki nüshasını da dikkate alarak kitabı titiz bir çalış
mayla yeniden yayımiarnıştır (Beyrut ı 4 ı 6/
I 995 ı. z. Kitdbü 's-Semfı'. Konusunda ilk
çalışmalardan biri olan eserde. kadın veya
erkek sesiyle yahut bir enstrümanla icra
edilen mQsikiyi dinlemenin caiz olup olmadığı hususu ele alınmaktadır. MQsiki
dinlemenin haram olmadığını. aksini savunanların uydurma rivayetlere dayandıklarını söyleyen müellif, önce Şa]fi]f-i
Bul].fıri ve Şa]fi]f-i Müslim gibi kaynaklardan hareketle görüşünü destekleyen
rivayet! eri, müsiki dinleyen sahabi ve tabilleri, ardından İmam Malik, İmam Şafii
ve Salih b. Ahmed b. Hanbel gibi alimierin
sözlerini nakletmiş. müsiki dinlemeyi haram sayanların dayandığı deliliere güvenilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ebü'l-Ferec
İbnü'l-Cevzl. Telbisü İblis'te İbnü'l-Kay
seranl'nin görüşlerini çürütmeye çalış
mıştır (mesela bk. s. 237-243ı. Müellifin
ibahiyye taraftarı olmakla suçlanmasına
yol açan eser, el-Mektebetü'l-Ezheriyye'de bulunan tek nüshası esas alınarak
Ebü'l-Vefa el-Meragi tarafından yayımlan
mıştır(Kahire 1390/1970, 1415/1994ı.
İbnü'l-Kayseranl'nin kaynaklarda adı
geçen diğer bazı eserleri de şunlardır: elElfd? ruviyet fi'l-e]ffıdi§ fe-şa]f]faiehô.
ba'zü 'n-nekale, Esmfı'ü. ricô.l mine'c;ic;iu'aiô.' şen;et 'an İbn 'Adi ~ekerahüm
Ebu l:fô.tim b. l:fibbô.n ii kitô.bih (iki
cüz). Ferd'izü'Ha'ô.m ve sünenüh, elFevd'idü'l-müntekat mine'ş-şı]ffı]f ve'lgarô.'ib ve'l-eirô.d ve gayri ~ô.lik min
]fadi§i'l-köc;ii el-Ijila'i, el-Fevô.'idü'ş
şı]fô.]f 'alô. şar(i'l-İmô.meyn, Ijumô.siyyô.tü Ebi'I-lfasan (A/:ımed b. Mu/:ıam
med) b. en-Nekiir, el-İcô.zô.t ve me~ô.
hibühd, el-Keşi 'an e]ffıdi§i'ş-Şihô.b ve
ma'rifetü'l-]].ata' fihô. ve'ş-şavô.b, el-Lübô.bü'l-müretteb 'ale'l-]furufi ve'l-ebvô.b, Ma'rifetü men lem yu]].rec Iehu
fi'ş-Şa]fi]fayn illô. ]fadi§ vô.]fid mine'ş
şa]fô.be, Escimi mô. iştemele 'aleyhi'ş
Şa]fi]ffın, Muvô.iakatü'l-Bu]].dri ve Müslim (iki cüz). Ma'rifetü meşdyi]].i'l-İmfı
meyni'lle~eyn u]].ricô. 'anhüm ii'ş-Şa
]fi]J.ayn (iki cüz). el-Men§ur(Zehebl, müellifin seyahat hatıralarını kaleme aldığı
anlaşılan bu eserden uzunca bir nakil yapmıştır [ Taril]u'l-islam, s. ı 75- ı 79[ı. Mes'eletü'l-ibd]fa ve'l-istibô.]fa, el-Mişbô.]f ii
etrô.fi e]fô.di§i'l-mesô.nidi's-sitte, M u'cemü'l-bilô.d (iki cüz). Müsnedü Ebi
Leylô. el-Ca'di, en-Nô.si]]. ve'l-mensu]].,

Rei'u'l-kırtô.s şıyô.neten limô. fihi mine'l-ednô.s, er-Rubô.'iyyô.t min rivô.yeti'ş-şa]J.dbe ba'zıhim 'an ba'z, Taş]fi
]fu'l- 'il el, Tdri]].u ehli'ş-Şô.m ve ma'rifetü'I-e'imme minhüm ve'l-a'Iô.m (iki
cilt). Tekmiletü'l-Kô.milli'bn 'Adi, Tel]].işü'l-Kô.milli'bn 'Adi, Terô.cimü'l-cer]f
ve't-ta'dilli'd-Dô.rekutni, el-Yevô.kit elmu]].rec 'ale'l-ittifdk ve't-teferrüd (on
cüz ı, Zikrü 't-turuki'l- 'fıliye ile '1-Bu]].dri
ve Müslim (sekiz cüzı.
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İBNÜ'l-KELBi

ı

(bk. KELBi, Hişam b. Muhammed).
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İBNÜ'l-KEREKi
( ._,!',.0 f 0-1 f )
Ebü'l-Vefa (Ebü'l-Fazl)
Burhi'ınüddln İbrahim b. Abdirrahmi'ın

b. Muhammed el-Kerekl ei-Kahirl
(ö.

922/1516)

Hanefi fakihi.

L
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Aslen Ürdün'ün doğusundaki Kerek'ten
olup 9 Ramazan 835 (10 Mayıs 1432) tarihinde Kahire'de doğdu. Mukrl olan babası Abdurrahman el-Kerekl İbn Tolun
Camii'nin imamı idi. Aynı zamanda Atabeg Yeşbeg'in imamlığını yapıyor ve cariyelerine ders veriyordu. Yeşbeg. Çerkez
asıllı cariyelerinden birini onunla evlendirdi ve İbrahim bu hanımdan doğdu (Sehavl. IV, ı 24) . Alemüddin Salih b. Ömer
el-Bulkinl. İbn Hacer el-Askalanl, Alaeddin
el-Kalkaşendl, Sa'deddin İbnü'd-Deyrl.
Emlnüddin el-Aksarayl, Takıyyüddin eş
Şümünnl, İbnü'l-Hümam. Şemseddin esSehavl ve Muhyiddin Kafiyeci gibi birçok
alimden ders ve icazet alan İbnü'I-Kere
kl. Kur'an-ı Kerlm'i ve çeşitli ilim dalları
na ait temel metinleri ezberledi. Ayrıca
Zeynüddin ez-Zerkeşl. İzzeddin Abdüsselam el-Bağdadl ve Şehabeddin İbnü'l
Attar'dan hadis okudu.
Fıkıh.

hadis, tefsir,

kıraat,

Arap dili ve

edebiyatı alanlarında yetişen İbnü'l-Kere

kl. Türkçe bilmesi sayesinde Memlük sulolma imkanı buldu. Kayıt
bay'ın emirliği sırasında onunla dostluk
kurdu ve özel imamı oldu. Kayıtbay'ın tahta çıkmasından (872/ ı 468 ı sonra bu ya-.
kınlık daha da güçlendi. Birçok medresede müderrislik, hitabet ve meşihatlık görevleri yanında İbn Tolun Camii'nde imamlık görevine getirildi. Büyük maddi imkanlara kavuştu . Dımaşk. Halep, Kudüs ve
Haremeyn seferlerinde su ıtanın yanında
bulundu. Mekke medresesinde görev almayı talep ettiği halde sultan onu yanın
dan ayırmak istemediği için bu talebini
kabul etmedi. Ancak 886 (1481) yılında
bir olay üzerine sultan İbnü'l-Kerekl'nin
huzuruna girmesini yasakl adı. İbnü'l-Ke
rekl bundan sonraki hayatını evinde ders
akutmak ve fetva vermekle geçirdi. Bu
sırada üç defa hacca gitti. 898' de ( 1493)
tekrar imamlık görevine getirildi. Bir yıl
sonra da hadis hacası olarak Eşrefiyye
Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Ka. yıtbay'ın oğlu Nasırüddin Muhammed zamanında 903'te (1497) Hanefi başkadıtaniarınayakın
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