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ni'nin Şıvanü'l-J.ıikme'sidir. Günümüze 
ulaşmayan birçok kitap la diğer kaynak
larda yer almayan alim ve düşünürler 
hakkında bilgi vermesi eserin en önemli 
yanını t_eşkil eder. Kitabın İşrakilik'te ol
duğu gibi felsefeyi Hz. İdrls'le başlatma
sı ve onu Tevrat'taki Hanuh, felsefedeki 
Hermes ile aynı kişi sayması (s. 1-7), Ab
düllatlf ei-Bağdadi'den gelen, İskenderi
ye Kütüphanesi'ni Hz. ömer'in yaktırdığı 
yolundaki yanlış bilgiyi tah ki k etmeden 
eserine alması (s. 355-356) gibi hususlar 
onun değerini azaltmamaktadır. İlk defa 
Julius Lippert tarafından tenkitli metin 
halinde yayımlanan eserin (Leipzig ı 903) 

M. Emin el-H anel ei-Kütübltarafından ya
pılan neşri (Kahire I 326) ilmi ciddiyetten 
uzaktır. Xl. (XVII.) yüzyılda Farsça'ya ter
cüme edilen kitabın edisyon kritiğini Be
hln Daral gerçekleştirmiş (Tahran 137 ı 

h ş.). Gulam Gllanl Bark da eseri Urduca'
ya çevirmiştir ( Lahare ı 960). z. İnbiihü'r
ruvat* 'ala enbahi'n-nüJ:ıat . Nahiv ilmi
nin kurucusu kabul edilen Ebü'I-Esved 
ed-Düell'den başlayarak XIII. yüzyılın or
talarına kadar Arap dili ve edebiyatı ala
nında çalışmış rnüellifler hakkında bilgi 
veren ansiklopedi mahiyetinde bir eser 
olup ilmi neşrini M. Ebü'I-Fazl İbrahim 
yapmıştır (1-IV, Kahire 1369/1950, 1986). 

3. el-MuJ:ıammedun mine'ş-şu'ara' ve 
eş'aruhüm. 328 şairi tanıtan ve şiirlerin
den kısa örnekler veren eser ya tamam
lanamamış veya günümüze eksik olarak 
intikal etmiştir (nşr. Riyad Abdülhamld 
Murad, Beyrut ı 408/1988). 

İbnü'I-Kıfti'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: A]]barü '1-
müteyyemin, A]]baru Mışr min ibti
da'iM ila eyyami ŞalaJ:ıiddin (bazı kay
naklarda Tarll].u Mışrolarak geçer). A]]ba
rü 's-Selcu~ıyye mün~ü ibtida'iha ila 
nihayetih, A]]bfırü'l-muşanniiin ve ma 
şannetUh, IşlQJ:ıu J:ıaleli'ş-ŞıJ:ıQJ:ı, Eş'a

rü'l-Yezideyn, el-Eni~ 'aJQ ii a]]bfıri İb
nü'r-Reşi~, el-inas ii a]]bfıri Al-i Mir
das, Tari]]u BeniBüveyh, Tari]] u MaJ:ı
mud b. Sebüktekin, Tari]] u '1-Magrib 
ve men tevellaha min etba'i İbn Tu
mert, Tari]] u '1-Yemen, e~-Zeyl 'ala En
sabi'l-Belazüri, er-Red 'ale'n-naşara ii 
mecami'ihim, Kitabü'çl-l)ad ve'z;-z;a', 
el-Kelam 'ala ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu]]ari, el-Ke
lam 'ale'l-Muvatta', el-MuJ:ıalla ii İs
ti'abi vücuhi kella, MeşiJ:ıatü Taciddin 
el-Kindi, el-Müiid ii a]]bfıri Ebi Sa'id, 
Men elveti'l-eyyamü ie-reie'athu şüm
me elv et 'aleyhi ie-vaza'athu, Nüzhe
tü'l-]]atır ve nüzhetü 'n-naz;ır ii aJ:ıseni 
ma nu~ıle min z;uhuri'l-kütüb. 

114 

BİBLiYOGRAFYA : 

ibnü'I-Kıftl, il)bfırü'L-'ulema' (nş r. J. Lippert). 
Leipzig 1903, neşredenin girişi, s. 5-17; a.e. (tre. 
ve nşr. Behln Daral). Tahran 1371 hş.; a.mif. , in
bahü'r-ruvat (nşr. Muhammed Ebü'I-Fazl). Kahi
re 1369/1950, neşredenin girişi, 1, 9-.30; Yakut. 
Mu 'cemü 'l-üdeba', )01, 175-204; ibnü'l-ibrl, Ta
ril)u mul)taşari'd-düvel (nşr. AntOn Salihani ei
YesOI). Beyrut 1890, s. 272; Ca'fer b. Sa'leb ei
Üdfüvl. et-Tali'u 's-sa'idü 'i-cami' esma'e nüce
ba'i'ş-Şa'id (nşr. Sa'd M. Hasan). Kahire 1966, s. 
436-438; Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XXIII, 227; 
Kütübl. Fevatü 'l- Vefeyat,ııı, 117 -118; ibn Tağrl
berdi. en-f'lücümü 'z-zahire, V, 361; Süyütl, Hüs
nü '1-mu/:ıiiçlara, ı , 554; M. Şemseddin [Günaltay]. 
islamda Tarif) ve Müverrihler, istanbul 1339-42, 
s. 177-183; Brockelmann, GAL, ı, 396-397; Han-

. baba. Fihrist, ı , 1073; Abdülvehhab es-Sabünl. 
'Uyünü 'l-mü'elle{at(nşr. MahmOd FahOrl). Ha
lep 1413/1992,1, 101-102; M. S. Khan . "The 
Ta 'rtkh al-Hukama' of al Qıfti" , HI, VI/ 4 ( 1983), 
s. 85-96; E. Mittwoch, "İbnülkıftl", iA, V /2, s. 
863 -864; A. Dietrich, "Ib n al-J5ıfÇi", Ef2 (İng.), 
lll, 840. 

~ MAHMUT KAYA 

r 

L 

İBNÜ'l-KIT 
(.iwf .:r.f) 

Ebü'l-Kasım Ahmed b. Muaviye 
b. Muhammed b. Hişam el-Ümevl 

(ö. 288/901) 

Endülüs'te 
mehdilik iddiasında bulunan 
Emevi hanedam mensubu. 

_j 

Endülüs Emevl Emlri ı. Hişam'ın (788-

796) soyundan gelir; taşıdığı İbnü'l-Kıt 
künyesini kimden aldığı veya Iakap olarak 
ismin mahiyeti bilinmemektedir. Mu'te
zill fikirler'in etkisi altında kalmıştır. Kur
tuba'da (Cordoba) oturup astrolojiyle meş
gul olurken Ebu Ali es-Serrac adlı bir İs
maill dalsinin çağrısına uyarak hıristiyan
lara karşı başlatılan cihad hareketinin ba
şına geçmiştir. 

Emir Abdullah döneminde ( 888-9 ı 2) 
ülkenin dört bir yanına yayılan isyanlar, 
devleti kuzeyden gelen hıristiyan hücum
larına karşı sınırlarını koruyamaz hale ge
tirmişti. Asturias Krallığı müslümanların 
içine düştüğü bu karışıklığı fırsat bilerek 
Em evi topraklarına saldırılarını arttırdı 
ve sonunda kuzeybatıdaki stratejik öne
me sahipSemmure (Zamora) şehrini ele 
geçirdi. Sınır boylarındaki ri batlarda yaşa
yan gönüllüler, devletin boşluğunu dol
durmaya gayret ettilerse de gereken des
tek ve yardımı alamadıkları için başarılı 
olamadılar. Bunlardan. hakkında İbn Hay
yan'ın "zahidlik tasiayan fitne körükçü
sü" dediği Ebu Ali es-Serrik dini kurtar
mak adına köy köy, şehir şehir dolaşarak 
halkı cihada çağırmaya başladı ve bu ara-

da Kurtuba'ya da giderek İbnü'l-Kıtt'a 
başlattığı hareketin siyaslliderliğini üst
lenmesini teklif etti. Teklifi olumlu karşı
layan İbnü'I-Kıt, Ebu Ali es-Serrac ile bir
likte 288 (901) yılında Kurtuba'dan ayrı
lıp daha çok Berbefıler'in yaşadığı Fahsül
bellut (Pedroches). Cebelülberanis (Sierra 
de Almaden) ve Vadiane (Guadiana) gibi şe
hirlerle çevrelerini dolaşmaya başladı. Bu
ralarda Emir Abdullah ' ın yetersizliğini. 

dinin korumasız kaldığını, adaletin işle
mediğini ve cihadın terkedildiğini söyle
yerek halkı kendi yanında yer almaya ça
ğırdı; gidemediği yerlere de mektup gön
derdi. Bu davet Abdullah'ın kendilerini 
korumadığı kanaatinde olanlar. özellikle 
sınır boylarında yalnız kalan gönüllü mü
cahidler arasında sevinçle karşılan dı ve 
büyük bir kabul gördü. Bu durumdan ce
saret alan İbnü'I-Kıt önemli bir adım ata
rak mehdlliğini ilan etti. Bunu ispatlamak 
için de göz boyamaya yönelik bazı sihir
bazlık oyunlarına başvurdu: mesela eline 
aldığı kuru odun parçalarını sıktığında 
uçlarından su akıyormuş gibi gösterebili
yordu. Bundan başka gelecekle ilgili keha
netlerde de bulundu. Onun bu oyunları ve 
kehanetleri. İslami bilgileri son derece yü
zeysel olan halk arasında hayretle karşı
tandı ve adeta peygamber yerine konul
du. 

İbnü'I-Kıt, birkaç aylık bir süre içinde 
60.000 kişilik bir gönüllü ordusu toplama
yı başardı ve hemen ardından ilk hedef 
olarak seçtiği Semmure'ye doğru hareke
te geçti; hareketinden önce orada bulu
nan Asturias Kralı lll. Alfansa'ya bir mek
tup göndererek kendisini İslam'a davet 
etti. Bu mektuba sinirlenen lll. Alfonso. 
Talablre (Talavere). Vadilhicare (Guadalaja
r;ı) ve Şentemeriye'den (Santaver) katılan
tarla sayısı daha da artan İslam ordusunu 
şehre varmadan önce durdurmak için 
karşılamaya çıktı. İki taraf arasındaki ilk 
çarpışmaların galibi müslümanlar oldu. 
Fakat İbnü'I-Kıtt'ın savaşı kazanması ha
linde kabilesi ve bölgesi üzerindeki nüfu
zunun sona ereceği endişesine kapılan 
kalabalık Nefze Berberlleri'nin lideri Züal 
b. Yalş, yanına çektiği diğer bazı kabile re
isleriyle birlikte savaş meydanını terket
ti. Bu durumu göreh lll. Alfonso. asker
lerini. toparlayarakyeniden hücuma kalk
tı ve galip gelerek müslümanları kılıçtan 
geçirdi. Savaştan sonra ölüler arasında 
bulunan İbnü'l-Kıtt'ın başı kesilerek Sem
mure kapısına asıldı (20 Receb 2881 1 O 
Temmuz 901 ). Çok sayıda müslümanın 
can verdiği bu olay halk tarafından "Yev
mü Semmure" adıyla anılmıştır. 
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( ~Lo.fJI 01 1) 

Takıyyüddin Yahya b. Muhammed 
b. YCısuf el-Kirmani 

(ö. 833/1430) 

L 
Hadis, tarih ve tıp alimi. 

_j 

Aslen Kirmanlı olup Receb 762'de (Ma
yıs 1361) Bağdat'ta doğdu. Babası. el-Ke
vdkibü'd-derari ii şer]Ji Şa]Ji]Ji'l-Bu
l]ari adlı eseriyle tanınan Şemseddin el
Kirmanl'dir. Küçük yaşta Bağdat'ta tah
sile başlayarak babasının talebesi Celaled
din Es'ad b. Muhammed b. Mahmud el
Hanefi'den Kur'an-ı Kerlm'i ve çeşitli me
tinleri ezberledi. Ayrıca ondan Kur'an'ın 

büyük bir kısmının i'rabını okuyarak ica
zet aldı. Babasından sarf-nahiv. mantık. 
edebiyat, fıkıh ve kelam ilimleriyle ilgili 
önemli eserleri şerhleriyle birlikte okudu. 
Bağdat medreselerinde verdiği dersleri 
on iki yıl boyunca takip ederek Şafii fıkhı 
ve usulüne dair çeşitli eserleri ve el-Ke
vakibü'd-derari'nin tamamını ondan 
dinledi. Devrin tanınmış alimlerinden ha
dis. lugat. hüsn-i hat. edebiyat, belagat. 
mantık, felsefe. kelam , adabü 'I-bahs, 
astronomi. vaaz ve irşad (tasawuf) ders
leri ald ı . Yaşadığ ı sürece yanından ayrı l 

madığı babasıyl a birlikte ell i kadar ilim 
merkezini dolaştı. Sehavl. TI.mur'un Bağ
dat'! kuşatması üzerine İbnü'l-Kirmanl'
nin babasıyla birlikte Dımaşk'a göç edip 
oraya yerleştiğini belirtmişse de ( eçt
Oav'ü'l-lami', X, 260) Timur'un Bağdat 
üzerine ilk seferinin 79S'te ( 1393) olduğu
na (Yücel, s. 10; Aka, s. 18) ve babası 786'
da (1384) vefat ettiğine göre bu göç daha 
erken bir tarihte gerçekleşmiş olmalıdır. 
800 ( 1397) yılından önce kardeşi Abdül
hamld'le birlikte Kahire'ye giderken ba

basının Buhar! şerhini de götürerek ilim 
çevrelerine tanıtan İbnü'l-Kirmanl bu eser 
sayesinde Kahire ve Dımaşk civarında 
şöhret kazanmıştır. Siracüddin el-Bulki-

nl'ye uzun yıllar talebelik ederek fetvala
rını yazmış. ondan fetva ve tedrls icaze
ti almış . lraki'den eJ-EJfiyye'sini dinle
miş. İbnü'l-Mülakkın'dan hadis tahsil et
miştir. 

Kahire'de öğrenimini tamamladıktan 
sonra Dımaşk'a dönen İbnü'l-Kirmanl. Dı
maşk Valisi Şeyh el-Mahmud! ile tanışa
rak onun sırdaşı ve imamı oldu. Onun Ka
hire'ye yaptığı seyahatlerde beraberinde 
bulundu. Dımaşk'ta ikameti esnasında 
Taceddin b. Berdis'ten Şa]Ji]J-i Müslim'i 
okudu . Şeyh el-Mahmud! 802 'de (1399-
1400) Trablus valiliğine tayin edilince 
onunla birlikte Trablus'a gittiyse de Mah
mud! daha sonra onun Dımaşk'ta darü
ladlde fetva görevini üstlenmesini iste
di; Şeyh el-Mahmud! Kahire'ye dönünce 
onunla Kahire'ye giderek orada yerleşti. 
Mahmud!. 81 S'te (1412) sultan olunca İb
nü'I-Kirmanl'yi Blmaristanü'l-MansCırl'

nin nazırı olarak görevlendirdi. Teori ve 
pratiğe dayalı tıp eğitimi yapılan btmaris
tandaki görevi sultanın ölümüne kadar 
devam etti (8241142 ı ).Bu tarihten itiba
ren eğitim, öğretim ve telifle meşgul olan 
İbnü 'I-Kirmanl. gözlerinin zayıflaması ve 
kulağının ağır işitmesi sebebiyle ölümün
den bir yıl önce derslerine son verdi. Ha
yatının son yıllarında genç bir hanımla 
yaptığı evlil ikten 831 ( 1428) yılında Yu
suf adında bir oğlu dünyaya geldi. Sehavl 
"arkadaşım" dediği Yusuf'un iyi yetişti
ğini. faziletli bir insan olduğunu ve Kaşi
detü'l-bürde 'nin altmış kadar tahmisini 
derlediğini söylemektedir ( eçt-l)av' ü 'i-la
mi', X. 337; Vecizü'l-kelam, II, 509) . İbnü'l
Kirmanl 8 Cemaziyelahir 833'te (4 Mart 
1430) Kahire'de vebadan öldü. 

Eserleri . 1. Mecma'u'l-ba]Jreyn ve ce
vahirü'l-]Jabreyn. Şa]Ji]J-i Bul]dri şerhi 
olup müellif hattı nüshası sekiz cilt halin
de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
dedir (lll. Ahmed, nr. 402; bk. Karatay, ll, 
50-52; DİA, VII, I I 9) . 2. Mul]taşaru Tdri
l]i Mekketi'l-müşerrefe. Ezraki'nin A.[ı
baru Mekke'sinin muhtasarı olup mü
ellif hattıyla yazılmış bir nüshası Berlin 
Staatsbibliothek'te kayıtlıdır (Ahlwçırdt , 

IX, 259). İbnü'l-Kirmanl'nin ayrıca Şa]Ji]J-i 
Müslim üzerine bir şerhiyle bir muhtasa
rı olduğu. Abdurrahman b. Abdullah es
Süheyll'nin er-Ravzü'l-ünüf, İbn MakCı
la'nın Müfal]aratü'l-]falem ve'd-dinar 
adlı eserleriyle 81 O'da (1407) Ebü'l-Ala 
b. Zühr'ün tıbba dair el-Ijavaşş'ını ihti
sar ettiği el-Ma]fşud min Tu]Jfeti'l-mev
dud (Süleymaniye Kütüphanesi kayıtların-
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da ]Fatih, nr. 3096] ibnü 'l-Kirmanl'ye nis
bet edilen nüshanın adı ve müellifi belli 
olmayıp 893'te 1 1488] kaleme alındığı ve 
Şehzade Korkut'a takdim edilen bir akaid 
kitabı olduğu anlaşılmaktadır) ve el-Mul]
taşar ii al]bari Mışr adlı çalışmalarının 
bulunduğu kaydedilmektedir. 
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İBNÜ'l-KUF 
( ..Jı.öJ I 011) 

Eminüddevle Ebü'l-Ferec 
b. Ya'küb b. İshak b. ei-Kuff 

ei-Kerek! el-Mesihi 
(ö. 685/1286) 

İslam dünyasında bilinen 
ilk operatör doktor ve ilk müstakil 

cerrahi kitabının yazan. 
_j 

13 Zilkade 630 (21 Ağustos 1233) tari
hinde. Filistin'deki Kerek Kalesi'nde doğ
du. Babası Muvaffakuddin Ya'küb, EyyCıbl 
Devleti'nde çeşitli görevlerde bulunmuş 
kültürlü bir hıristiyan Arap'tı; özellikle ta
ritı, dil. edebiyat ve şiirde iyi yetişmişti. 
Kendisinin de taşıdığı Mesihi nisbesinden 
babası gibi hıristiyan olduğu anlaşılan İb
nü'I-Kuf. ilk eğitimini çocukluk dönemini 
geçirdiği Kerek'te gördü . On iki- on üç 
yaşlarında iken babasının Serhad'a tayin 
edilmesi üzerine aile dostları İbn Ebu 
Usaybia'nın öğrencisi oldu, ondan teo
rik ve uygulamalı tıp dersleri alarakKita
bü'l-Fuşul ve Ta]fdimetü'l-ma'rife gibi 
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