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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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Hipokrat külliyatına ait metinlerle, ara
larında Huneyn b. İshak'ın Kitô.bü'l-Me
sô.'il fi't-tıb li'l-müte'allimin'i ve Ebu Be
kir er-Razl'nin eserlerinin de yer ald ığı çe
şitli tıp kitaplarını okudu. İbn Ebu Usay
bia'nın, zihni ve ahlaki özelliklerinden öv
güyle söz etmesi onun gibi bir öğrencinin 

hacası olmaktan memnunluk duyduğunu 
göstermektedir ('Uyünü'l-enba', s. 768). 

ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyub'un 
Serhad şehrini ele geçirmesinden sonra 
babasının Dımaşk'ta yeni bir göreve ta
yin edilmesi sebebiyle oraya giden İbnü'I
Kuf, Hüsrevşahi ile İzzeddin Hasan ei-Ga
nevi ed-Darir'in felsefe , Necmeddin İb
nü'I-Minfah ile Muvaffakuddin Ya'küb es
Samirl'nin tıp derslerine devam etti; Mü
eyyidüddin ei-Arazl'den de Kitô.bü Ö~li
dis'i okudu. 

ibnü'I-Kuf, Halep ve Dımaşk Eyylıbi Hü
kümdarı ei-Melikü'n-Nasır Selahaddin Yu
suf'un zamanında ( 1237-1260) cerrah-ta
bip olarak Haçlılar'a karşı tahkim edilen 
Aclun Kalesi'ne gönderildi. Onun orada 
kaldığı yıllarda mesleğini başarıyla yürü
türken birçok tecrübe kazandığı da gö
rülür. İbnü 'I-Kuff'un , ' Umdetü '1-ışlô.]J ii 
'iımeli şınô.'ati'l-cerrô.]J'ta verdiği ana
tomik bilgilerden insan vücudu üzerinde 
çalışma yapan ilk tabipierden biri olduğu 
anlaşılmakta ve bunu Acllın'da iken ken
disine verilen Haçlı askerleri cesetlerine 
ot opsi uygulayarak gerçekleştirdiği tah
min edilmektedir. Memlük Sultanı 1. Bay
bars zamanında ( 1260~ 1277) Dımaşk'a 

geri döndü ve aynı görevi Dımaşk Kale
si'nde sürdürdü ; bu sırada pek çok öğ
renci yetişti rdi ve kitaplarını kaleme aldı. 
Cemaziyelewei68S'te (Temmuz 1286) Dı
maşk'ta vefat etti. 
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Özellikle tıbbi tedavi ve cerrahi saha
larında yazdığı eserlerle tıp tarihinde seç
kin bir yere sahip olan İbnü 'I-Kuf, gerek 
teşhis ve tedaviyle ilgili tesbitlerinden do
layı , gerekse cerrahide geliştirdiği yeni 
teknikler açısından döneminin en büyük 
ismi olarak bilinir. Bilhassa hacamat tür
leri. sülükle tedavi, kırıkların acil bakımı . 

kemiği yerine oturtma ve sargılama ko
nularında başarılar göstermiştir. Hastala
rın zihni ve fiziki sağlıkları ile tedavi süre
cinde uygulanan yöntemlere büyük önem 
vermiş. karın bölgesi kesiklerini dikmek 
için uygulanabilecek teknik ve pratikleri 
ayrıntılı biçimde açıklamış . vücuttaki taş
ların çıkarılması ve so nda (kateter). fitil ve 
enjektör kullanımı konularına yenilikler 
getirmiştir. Onun matematik, fizik ve me
tafizik gibi o dönemde felsefenin temel 
disiplinlerini oluşturan alanlarda da iyi bir 
eğitim aldığı, hatta gençliğinde İbn Sina'
nın el-İşô.rô.t ve 't-tenbihô.t'ına bir şerh 
yazdığı kaydediliyorsa da yetişkinlik dö
neminde zamanının hemen tamamını 
tıp çalışmaları ile bu alanda eser yazımı
na ve ders akutmaya ayırdığı görülmek
tedir. 

Eserleri. 1. 'Umdetü'l-ışlô.]J ii 'ameli 
şınô.'ati'l-cerrô.]J (KWibü '1-'Umde tr şına
'ati ' l-cerra/:ı). İbnü'I-Kuff'un, cerrahi ve 
anatomi üzerine yazılmış ilk müstakil ki
tap olma özelliği taşıyan ve bu alanlara 
birçok yenilik getiren en ünlü çalışması
dır. Hem teoriye hem uygulamaya dair 

. bilgiler ihtiva eden yirmi bölümden olu
şur. Eserde insan anatomisi . organların 
yapısı, vücut suları (huniörler) ve hastalık
larla ilgili açıklamaların yanı sıra farmako
l oj i, kateterizasyon ve cerrahi manipülas
yon konu larında bilgiler verilmektedir. 

l bnü · ı - Kuff ' un 

Kitabü 'ş -Şafi adlı 

eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(Nuruosmaniye Ktp ., 

nr. 3567) 

Ahmedullah en-Nedvi tarafından neş
redilen kitabın (Haydarabad 1937) bazı 

bölümlerini Otto Spies ve Horst Müller
Bütow Anatamie und Chirurgie des 
Schadels, insbesandere der Hals
Nasen und Ohrenkrankheiten nach 
Ibn al -Quff adıyla Almanca'ya çevirmiş
tir(Berlin 1971). Z . Cô.mi'u'l-garazii]Jıf

?:i'ş-şı]J]Ja ve'l-maraz. Altmış bölümden 
meydana gelen, embriyolojiyle ilgili orüi
nal fikirleri n ileri sürüldüğü eserde çocu
ğun cinsiyetinin tahmini ve soya çekim 
gibi deneysel biyolojiye ait bazı kavramlar 
yorumlanmaya çalışılmakta, ceninin ge
lişim aşarnalarına dair bilgi verilmektedir. 
Ortaçağ Avrupası'nda Carpus aptatarum 
de servanda sanitate et depellenda 
marba adıyla bilinen kitapta. anne sağlı
ğı ve çocuğun büyümesi konuları ile çev
renin insan sağlığı üzerindeki etkisi de ele 
alınmıştır (nşr. Sami Halef Hamarneh. Am

ma.n 1989) . 3. el-Uşul ii şer]Ji'l-Fuşul. 
· Hipokratik külliyattan Kitô.bü 'l-Fuşul'ün 

şerhidir. İki kısma ve yirmi dört alt bölü
me ayrılan eserde Ebu Bekir er-Razi' nin 
aynı kitabı yorumlarken ele aldığı mese-

. !eler tartışılmakta, bu arada tıbba dair 
orüinal görüşler ortaya konulmaktadır. 
Dünya kütüphanelerinde çok sayıda yaz
ma nüshası bulunan kitap (Brockelmann, 
GAL, ı. 649 ; Supp-L., ı. 899) Beşare Zelzel 
tarafından muhtasar olarak neşredilmiş
tir (İskenderiye 1902). 4. Şer]Ju 'l-Külliy

. yô.t min Kitô.bi'l-Kanun. İbn Sina'nın el
Kanun ti't-tıbb'ının "Külliyyat" bölümü
ne yazılmış bir şerhtir. Altı ciltten meyda
na gelen eserin mevcut tek nüshası (Dı
maşk, Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, nr. 7802) 

başından ve sonundan eksik olup bilek 
kaslarına dair 19. bölümle başlamakta ve 
mevsimlerin anlatıldığı bölümle sona er
mektedir; vücudun anatomik ve fizyolo
jikyapısı ile kas ve kemikler hakkında kla
sik yönteme bağlı kalınarak yazılmış bil
giler ihtiva eder. s. Kitô.bü 'ş-Şô.tf fi 't-tıb. 

Eserin aslının teori ve uygulamaya dair 
iki kısımdan oluştuğu bilinmektedir. On 
iki alt bölüme ayrılan teorik bilgiler kıs
mının sadece ilk yedi bölümünun yer al
dığı nüshada (Apostolica Vaticana Ktp., 
Arabo, nr. 183) tıp ilminin tanımı, vücut 
suları, vücudun bölümleri, hastalıkların 
sebepleri, sağlıklı bir hayat sürdürebil
mek için gerekli şartlar. yaş. cinsiyet. vü
cudun genel durumu, cilt hastalıkları, 
ateş. toksikoloji. psikoterapi, gırtlak has
talıkları, sindirim sistemi ve üroloji gibi 
konular- hakkında geniş bilgiler verilmek
tedir. Eldeki diğer eksik nüshada ise (Nu-



ruosmaniye Ktp., nr. 3567) beyin ve sinir 
hastalıkları ile göz, kulak, burun. ağız ve 
diş hastalıkları gibi konular ele alınmak
tadır. 6. Zübedü't-tabib. Bir nüshası Hin
distan'da RampOr Devlet Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (Brockelmann , GAL Suppl., 
ı. 899). 7. Şerf:ıu'l-İşarat. İbn Sina'nın el
İşarat ve't-tenbihat adlı felsefe kitabı 
üzerine yazılmış bir şerhtir. 8. el-Me
bCıJ:ıişü'l-magribiyye. İbn Ebu Usaybia'
nın tamamlanamadığını kaydettiği ese
ridir. 

Hidiviyye Kütüphanesi'ne atıfta bulu
nan Brockelmann ve onu takip eden bazı 
araştırmacılar, İbnü'I-Kuff'a Risale ii 
Menati'i'l-a'za'i'l-insaniyye ve meva
Zı'iha adlı bir çalışma daha izafe etmiş
lerse de söz konusu kütüphanenin kata
logunda bu risalenin İbnü'n-Nefis'e ait 
olduğu gösterilmiştir (Fihristü'l-kütübi'l
'Arabiyyeti'l-mal:tf~a bi'l-Kütübf].aneti'l
fjidiviyye, VI lll, s. 257-258). 
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mü '1-kütüb, XVIII/1, Riyad 1997, s. 19-21; Ha
san Doğruyol , "Cerrahlık", DiA, VII, 422, 423. 
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Ebu Bekr Muhammed 
b. Ömer b. Abciiiaziz b. İbrahim 

ei-Endelüsi ei-İşblll ei-Kurtubi 
(ö. 367 /977) 

Arap dili ve edebiyatı alimi, 

L 
şair, tarihçi. 

_j 

285 (898) yılı civarında Kurtuba'da 
(Cordoba) dünyaya geldi. İşbiliyeli (Sevil
la) pek çok hocası bulunduğundan ha
reketle İşbiliye 'de doğmuş olab ileceği 
de ileri sürülmektedir (İbnüi-FaradT, Il, 
747-749). Anne tarafının soyu Germen 
ırkının kökenini oluşturan Gotlar'a da
yanır. Got krallarının sonuncusu Münd 
(O le- Mundo} b. Gaytaşa'nın (Witiza) kızı 
olan Kütıyye, amcası Emir Ertabas'ın 
(Ardabast) zulmüne uğrayınca Endülüs'
ten Emeviler'in hilafet merkezi Dımaşk'a 
giderek yapılan haksızlığın giderilmesini 
istemiş, Halife Hişam b. Abdülmelik de 
onu, Ömer b. Abdülaziz'in azatlısı Serberi 
asıllı Tsa b. Müzahim ile evlendirerek En
dülüs'e göndermiş ve haklarının iadesini 
sağlamıştı. Hayatını İşbiliye'de sürdüren 
Kütıyye'nin soyu kendi adıyla anılmıştır. 
Çocukluğu ve yetişmesi hakkında kaynak
larda yeterli bilgi bulunmayan İbnü'I-Kü
tıyye'nin İşbiliye'ye ne zaman gittiği bilin
memektedir. Ancak muhtemelen. 311 
(923) yılından sonra kadı olarak tayin edi
len babasıyla birlikte İşbiliye'ye giderek 
Kurtuba'da baş ladığı tahsilini burada 
sürdürmüştür (İbn FerhGn, Il, 262; Al bir 
Hablb Mutlak, s. 167). 

İbnü'I-Kütıyye'nin Kurtuba'da İbn Ebü'I
Velid ei-A'rec, Muhammed b. Abdülveh
hab b. Mugis. Muhammed b.. Ömer b. Lü
babe, Kasım b. Asbağ, Muhammed b . 
Abdülmelik b. Eymen. Eslem b. Abdüla
ziz. İbnü'I-Cebbab Ahmed b. Halid; İşbili
ye'de Ebu Abdullah İbnü'I-Kavn, Hasan b. 
Abdullah ez-Zübeyri (ez-ZebTdl), Ebu Ali 
el-Ka li gibi birçok alimden istifade ettiği 
kaydedilmektedir. IV. (X.) yüzyılda Endü
lüs'te Ebu Bekir ez-Zübeydi'den sonra 
Arap dili ve edebiyatında özellikle nahiv, 
lugat ve nevadir konularında en büyük 

İBNÜ'I-KÜTIYYE 

şahsiyet oiarak kabul edilen İbnü'I-Kütıy
ye tarih, ahbar, şiir gibi ilim dallarıyla fı
kıh ve hadis gibi dini ilimlerde zamanın 
önde gelen alimlerindendir. Yetiştirdiği 
talebeler arasında Kadi Ebü'I-Hazm Ha
lef b. Tsa, tarihçi İbnü'I-Paradi, şair Ebu 
Bekir Yahya b. Hüzeyl et~Temimi, Müfer
ric b. Said ei-Maridi, Ahmed b. Afif ei
Kurtubi. Ebu Abdullah Habib b. Ahmed 
eş-Şataceyri, Ebu Mervan Abdülmelik b. 
Tarif, İbnü'I-Hazza ve İbn Cülcül gibi alim
ler yer almaktadır. İbnü'I- Kütıyye 21 Re
biülewel367'de (6 Kasım 977) Kurtuba'
da vefat etti ve ertesi gün Kureyş Mezar
lığı'na defnedildi. 

İbnü'I-Kütıyye'nin Matma]Ju'l-enfüs 
(İbn Hakan), Mu'cemü'l-üdebCı' (Yaküt) 
ve Mesalikü'l-ebşar (Ömer!) gibi kay
naklarda yer alan şiirlerinin çoğu bahçe. 
kır, çiçek ve tabiat tasvirleriyle ilgilidir. 
Teşbihlerindeki güzellik, kelime seçimin
deki titizlik, anlam berraklığı ve örgü mü
kemmelliği şiirlerinin en belirgin özellik
leridir. İbnü'I-Kütıyye'nin, zühd ve takva 
hayatıyla bağdaştırmaması sebebiyle be
lirli bir yaşa geldikten sonra şiir yazmayı 
bıraktığı kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Et'al (Teşarifü'l-e(al) . Fi
illeri müstakil olarak inceleme konusu ya
pan en eski ve en önemli eserlerdendir. 
Arap dilindeki sülasi mücerred fiillerle 
"if'al" babının kullanımını inceleyen eser 
bir mukaddime ile üç bölümden oluşur. 

Mukaddimede sülasi fiiller ve aksam-ı 
seb'aya göre çeşitleri. müteaddi ve lazım 
fiiller, sülasi masdarlar ve başlıca kalıpla
rı , rubai mezid masdarları. renk ve kusur 
bildiren sıfatlar ele alınmıştır. Kelime tür
leri içinde fiilierin önemini belirten İbnü'I
Kütıyye, Basra mektebine uyarak fiilierin 
diğer kelime çeşitlerinden daha kadim 
olduğunu, bu sebeple camid olmayan 
isimlerle bütün kök ve asıl kelimelerin fi
illerden türediğini ileri sürer. Eserin bi
r inci bölümünde hem sOlasi mücerredi 
hem if' al babı kullanılan, ikinci bölümün
de sadece if' al babı kullanılan, üçüncü bö
lümünde ise yalnız sülasi mücerredi kul
lanılan fiiliere yer verilmiştir. Her bölüm
de mevcut fiiller, ilk harfe göre alfabetik 
olarak ve mahreç esası ile aksam-ı seb'a
ya göre bölümlenerek incelenmiştir. İb
nü'I-Kütıyye'den sonra fiiller konusunda 
eser yazanlar onun yöntemini takip et
mişlerdir. Öğrencilerinden İbnü'I-Haddad 
diye tanınan Ebu Osman Said b. Muham
med ei-Meafiri ei-Kurtubl, eksik fiil ka
lıplarını eklemek suretiyle el-Et'al'i ta
mamlayan bir eser kaleme almış. İbnü'I
Katta' es-Sık.ılli de kitabın fazlalıklarını 
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