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Hadis, tarih ve tıp alimi. 
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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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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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