
riyye nüshasına dayanarak neşretmiş (Ka
hire, ts. [Matbaatü dari't-te'!Tf[; I 370/1 950). 
Gade el-Mukaddem Adre, diğer iki nüsha
sını 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 ol
madığı hususu ele alınmaktadır. MQsiki 
dinlemenin haram olmadığını. aksini sa
vunanların uydurma rivayetlere dayan
dıklarını söyleyen müellif, önce Şa]fi]f-i 
Bul].fıri ve Şa]fi]f-i Müslim gibi kaynak
lardan hareketle görüşünü destekleyen 
rivayet! eri, müsiki dinleyen sahabi ve ta
billeri, ardından İmam Malik, İmam Şafii 
ve Salih b. Ahmed b. Hanbel gibi alimierin 
sözlerini nakletmiş. müsiki dinlemeyi ha
ram sayanların dayandığı deliliere güveni
lemeyeceğini 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: el
Elfd? ruviyet fi'l-e]ffıdi§ fe-şa]f]faiehô. 
ba'zü 'n-nekale, Esmfı'ü. ricô.l mine'c;i
c;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, el
Fevd'idü'l-müntekat mine'ş-şı]ffı]f ve'l
garô.'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.siy
yô.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-Lü
bô.bü'l-müretteb 'ale'l-]furufi ve'l-eb
vô.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 Müs
lim (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, mü
ellifin seyahat hatıralarını kaleme aldığı 
anlaşılan bu eserden uzunca bir nakil yap
mıştır [ Taril]u'l-islam, s. ı 75- ı 79[ı. Mes'e
letü'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 mi
ne'l-ednô.s, er-Rubô.'iyyô.t min rivô.ye
ti'ş-şa]J.dbe ba'zıhim 'an ba'z, Taş]fi
]fu'l- 'il el, Tdri]].u ehli'ş-Şô.m ve ma'ri
fetü'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 el
mu]].rec 'ale'l-ittifdk ve't-teferrüd (on 
c üz 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. 
_j 

Aslen Ürdün'ün doğusundaki Kerek'ten 
olup 9 Ramazan 835 (10 Mayıs 1432) tari
hinde Kahire'de doğdu. Mukrl olan ba
bası Abdurrahman el-Kerekl İbn Tolun 
Camii'nin imamı idi. Aynı zamanda Ata

beg Yeşbeg'in imamlığını yapıyor ve cari
yelerine ders veriyordu. Yeşbeg. Çerkez 
asıllı cariyelerinden birini onunla evlendir
di ve İbrahim bu hanımdan doğdu (Se
havl. 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 es
Sehavl 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 Abdüs
selam 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 sul
taniarınayakın olma imkanı buldu. Kayıt
bay'ın emirliği sırasında onunla dostluk 
kurdu ve özel imamı oldu. Kayıtbay'ın tah
ta çıkmasından ( 8 72/ ı 468 ı sonra bu ya-. 
kınlık daha da güçlendi. Birçok medrese
de müderrislik, hitabet ve meşihatlık gö
revleri yanında İbn Tolun Camii'nde imam
lık görevine getirildi. Büyük maddi imkan
lara kavuştu . Dımaşk. Halep, Kudüs ve 
Haremeyn seferlerinde su ıtanın yanında 
bulundu. Mekke medresesinde görev al

mayı 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 za
manında 903'te (1497) Hanefi başkadı-
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lığına getirilen İbnü'I-Kerekl üç yıl sonra 

aziedildL Sultan Kansu Gavri döneminde 
kendisine yeniden bu görev teklif ediidiy
se de kabul etmedi. İbnü'I-Kerekl, S Şa
ban 922 (3 Eylül 1516) tarihinde evinin 
önündeki havuzdan abdest alırken havu

za düştü ve boğularak öldü; Sultan Kayıt
bay'ın kabrinin yakınındaki Atabeg Tür
besi'ne defnedildi. 

Eserleri. İbnü'I-Kerekl'nin kaynaklarda 
sadece üç eserinin adı geçmektedir. Kı
saca el-Feyz veya Fetô.vô. olarak da anı
lan Feyzu'l-mevla'l-kerim 'alô. 'abdihi 

İbrô.him, Hanefi fıkhına dair klasik siste
matiğe uyularak kaleme alınmış bir fet
va kitabıdır. istanbul kütüphanelerinde 
çeşitli yazma nüshaları mevcut olup (Sü
leymaniye Ktp., Carullah Efendi. nr. 956, 

Yenicam i, nr. 649,650,651, Fatih, nr. 2396, 
Esad Efendi, nr. 1113, Bağdatlı Vehbi Efen
di, nr. 407, 652, Damad İbrahim Paşa, nr. 
712, Hamidiye, nr. 604, Hafld Efendi, nr. 
ı 04, Turhan Vali de Sultan, nr. 169, Ayasof

ya, nr. 1574, Beşir Ağa, nr. 323; TSMK, lll. 
Ahmed, nr. 114 7) Yale Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeMecmli'u'J-mesd'il adıyla ka
yıtlı (nr. A-150) eser de bu kitap olmalıdır. 

Kaynaklarda onun İbn Hişam en-Nahvi'
nin Evçla]J.u'l-mesalik ila Eltiyyeti İbn 
Mô.lik (et-Tauzli).) adlı eserine bir haşiye 
yazdığı belirtilmekte, Bibliotheque Na
tionale'de tarihe dair bir çalışmasının bu

lunduğu haber verilmektedir (De Slane, 
s. 345). İbnü'I-Kerekl, Celaleddin es-Süyu
ti ile çeşitli konularda tartışmış. Süyuti 
ona reddiye olarakel-Cevdbü'z-zekf 'an 
]sumô.meti İbni'l-Kerekf, es-Sarimü'l

Hindeki fi 'unu]sı İbni'l-Kereki ve Ta
razü'l -'amô.me ti't-tefri]sa beyne'I-ma
lsame ve'l-]sumô.me adlı risaleleri kale
me almıştır. 
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-, 

(Jt:;5::JI 'w-ıl) 

Ebü'I-Berekat Zeynüdd!n 
Muhammed (Berekat) b. Ahmed 

b. Muhammed ei-Hatıb ed-Dımaşki 
(ö. 929/1523) 

L 
Muhaddis, vaiz ve hatip. 

_j 

863'te (1459) doğdu. Ticaretle uğraş
ttğından İbnü'I-Keyyal (Keyyal) lakabı ile 
şöhret buldu. Kendisine "ez-Zehebiyyü's
sagir'; dendiği de belirtilmektedir. Tica
retle işleri kötü gidince itme yöneldi. Ken
disinden uzun yıllar istifade ettiği hocası, 
Hanbeli iken Şafii mezhebine geçen Bur
haneddin İbrahim b. Muhammed en-Na
ci' dir. Buhil.ri'nin el-Cami'u 'ş-şa]J.i}J.'i ile 
kendi eserlerini ondan okudu. Hocasının 
vefatından sonra yerini aldı; Şam Emeviy
yeCamii'nde uzun yıllar hadis okuttu ve 
vaaz etti. M escid-i Aksa, Camiu'I-Cevze ve 
Sabuniyye'de devaizlik ve hatiplik göre
vinde bulundu. Hitabet alanındaki başarı

sı sebebiyle "Hatib" lakabıyla anıldı. Oğul
larından fakih Şemseddin İbnü'I-Keyyal 
Şam'da Şafii kadılığı yapmıştır. 

İbnü'I-Keyyal, İskil.f diye bilinen Şeyh 
Ömer ei-Ukaybi'ye bağlı müridierin sokak
larda cehri zikir yapmalarını doğru bul
madığını söylediğinden şeyhi seven bazı 
kimseler ona düşman oldular. Sabah na
mazı için Emeviyye Camii'ne giderken iki 
mürid yolunu keserek kendisini dövdü. 
Vücudu ağır şekilde hırpa[anan İbnü'l-Key
yal 8 Rebiüleweı 929'da (25 Ocak 1523) 
vefat etti ve Babüssagir Kabristanı'na 
defnedildi. İbn Tolun, İbnü'I-Keyyal'in el
Cevô.hirü'z-zevahi ve el-Encümii':{:-:{:e
vô.hir adlı eserlerini gördükten sonra 
onun Arapça bilgisinin az olduğu kanaa
tine vardığını ifade etmiştir (Gazzl, l, 165). 
el-Kevô.kibü'n-neyyirô.t'ta diğer müel
liflerden iktibas ettiği kısımları kendi ifa
desi gibi sunduğu şeklindeki tesbit de 
(İbnü'l-Keyyal, neşredenin girişi, s. 39) İbn 
Tolun'u teyit etmektedir. 

Eserleri. İbnü'I-Keyyal'in günümüze 
ulaştığı bilinen tek eseri el-Kevô.kibü'n
neyyirô.t fi ma'rifeti men il]telata mi
ne'r-ruvati'ş-şi]sat adını taşımaktadır. 

Eserde, başta Kütüb-i Sit te ravileri ol
mak üzere ömürlerinin sonuna doğru ha
fızaları zayıfladığı için bildiklerini karıştır
dıkları veya un uttukları ileri sürülen yet
miş kadar sika ravinin biyografileri alfa
betik olarak ele alınmıştır. Bağdat'ta ei
Mektebetü'l-Kadiriyye'de bulunan (nr. 
1238 117221) müellif hattı olması muhte-

mel tek nüshasını esas alarak eser üze
rinde yüksek lisans tezi hazırlayan ( 13971 
1977, Camiatü Ümmi'l-kura külliyyetü'ş
şerla ed-dirasatü'l-ulya eş-şer'iyye IMek
ke]) ve daha sonra eseri yayımiayan (Mek
ke-Dımaşk-Beyrut 1401/1981) Abdül
kayyum Abdürabbinnebl, bu biyografi
ler arasına alınması gereken başka isim
ler de bulunduğunu. müellifin, güvenilir 
olup. olmadığı tartışılan bazı kimsele
ri hafıza kaybına uğramadan önce si
ka gibi gösterdiğini, konuyla ilgili çok az · 
kaynağa başvurduğunu, naklettiği görüş

lerin kime ait olduğunu açıklamadığından 
bunların kendi görüşü imiş gibi anlaşıl
dığını belirtmiştir. Eser. bu neşrin metni 
esas alınmak suretiyle Kemal Yusuf ei
Hut (Beyrut 1407/1987), Harndi Abdülme
dd es-Sil efi (Kahire 140 ı; Beyrut 1407) ve 
Ömer b. Garame ei-Amravi (Beyrut 1415/ 
199 5) tarafından da neşredilmiştir. 

İbnü'I-Keyyal'in bunun dışında vaaz ve 
irşad konusunda l:fayô.tü'l-Jsu1ılb ve 
neylü'l-mat1ılb, ayrıca Esne'l-ma]saşıd 

fi ma'rifeti ]J.u]sü]si'l-veled 'ale'l-valid, 
el-Cevô.hirü 'z-zevahi, el-Encümü '?·?e
vô.hir ii ta]J.rimi'l-]sırô.'ati bi-lü}J.ılni eh
li'l-fıs]s ve'l-kebô.'ir adlı eserlerinin bu
lunduğu, Şehredik b. Şiruye ed-Deyleml:
nin Müsnedü'l-Firdevs bi-me'şılri'l-l]i

tab'ının tahricini yaptığı kaydedilmekte
dir. 
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Ebü'I-Hasen Cemalüddln All 
b. Yusuf b. İbrahim b. Abdilvahid 

eş-Şeybanl ei-Kıftl 
(ö. 646/1248) 

L 
Kültür tarihçisi ve devlet adamı. 

_j 

S68'de (1173) Yukarı Mısır bölgesinde
ki Kıft şehrinde kültürlü bir ailenin çocu
ğu olarak dünyaya geldi. Babası Kadı'I-Eş
ref Yusuf katip ve münşl idi. Küçük yaş-


