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ÝBN ECCEMED

el-Mušni£ fi’l-filâ¼a’nın zey tin ler le il-

gi li bö lü mü José Ma ria Millás Val lic ro sa 

ve Leo ner Mar ti nez Mar tin ta ra fın dan İs-

pan yol ca ter cü me siy le bir lik te neş redil miş 

(“Un ca pi to lo de la ob ra ag ro no mi ca de Ibn 
Hay yay”, Ta mu da, VI, Te tu an 1958, s. 45-
69), İbrâhim Ha med Mehâviş ed-Dü leymî, 

ese ri Bağ dat Üni ver si te si’nde yük sek li-

sans te zi ola rak neş re ha zır lamış (1981), 
da ha son ra da Salâh Cerrâr ve Câsir Ebû 

Sa fiy ye el-Mušni£in neş ri ni ger çek leştir-

miş tir (Am man 1402/1982; bu ne şir le 
il gi li bir de ğer len dir me için bk. J. M. C. 
Bra vo, Al-Qan ta ra, XI/1 [1990], s. 71-81). 
Julia Ma ria Ca ra ba za Bra vo, bu neş ri esas 

alıp Gra na da Üni ver si te si’nde dok to ra te-

zi ola rak ese ri bir in ce le mey le bir lik te İs-

pan yol ca’ya ter cü me et miş tir (A¼mad b. 
Mu¼am mad B. Hàỳyå̀y Al-I{b¢l¢: Al-Muq ni£ 
F¢l-Filå¼a In tro duc cióon, es tu dio y tra duc-
cióon con glo sa rio, I-II, 1988). İbn Haccâc 

el-Mušni£de ve te ri ner li ğe da ir bir ese-

rin den söz et mek le bir lik te (el-Mušni£ fi’l-
filâ¼a, s. 66) onun bu ese ri nin gü nü mü ze 

ula şıp ulaş ma dı ğı hu su sun da bil gi yok tur.

BİB Lİ YOG RAF YA :
İbn Haccâc el-İşbîlî, el-Mušni£ fi’l-filâ¼a (nşr. 

Sa lâh Cerrâr – Câsir Ebû Sa fiy ye), Am man 1402/ 
1982, ayrıca bk. neş re de nin gi ri şi, s. c-¹; İbn 

Bes sâm eş-Şen terînî, e×-¬aÅîre, I, 25; İb nü’l-

Av vâm, el-Fi lâ ¼a tü’l-En de lü siy ye (nşr. En ver 
Ebû Sü vey lim v.dğr.), Am man 1433/2012, VII, 
142 (İn deks); İbn Saîd el-Mağ ribî, el-Mu³rib, I, 
256; M. Îsâ Sâli hiy ye – Ab dul lah Fu layh, Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti’l-filâ¼a: en-Nebât, el-miyâh ve’r-
rey, Kü veyt 1408/1988, s. 122-124; M. Mervân 

es-Seb‘, “Üsü sü’z-zirâ£a ve nü ¾u mü hâ £in de’l-
£Arab”, İshâmâtü’l-£Arab fî £il mi’l-filâ¼a, Kü veyt 
1408/1988, s. 98-99; el-Fâ yiz Mu ham med, “el-
Efkârü’l-išti½âdiy ye ve’l-ic timâ£iy ye fî kü tü bi’l-
filâ¼ati’l-£Ara biyye in ¹i lâ šan mi ne’l-filâ¼ati’n-
Na ba¹iy ye”, a.e., s. 125, 133-134, 148; Ab dür-

rezzâk es-Semîr, “el-¥ay vâ nâ tü’z-zirâ£iy ye fi’l-
kitâbâti’l-£Ara biyye ti’l-ki lâ sî kiy ye”, a.e., s. 274-
276; Ab dül latîf Ubeyd, “el-Med re se tü’l-filâ¼iy ye 
bi’l-Ende lüs fi’l-šarney ni’l-Åâmis ve’s-sâdis li’l-
hic re”, a.e., s. 407, 408, 421; Beşîr Atıy ye Atıy ye, 
“el-Kitâbâtü’l-£Ara biy ye tü’l-šadîme fi’l-filâ¼a”, 
a.e., s. 10, 20, 34, 38; a.mlf., “La bib li og rap hie de 
al-Muq ni d’Ibn Hag gåg”, Hespéris Ta mu da, XIX, 
Ra bat 1980-81, s. 47-74; J. M. C. Bra vo, “Fu en tes 
es critas y ora les del tra ta do agríco la de Ibn Hay-
yay”, El Sa ber en Al-An da lus: Tex tos y Es tu di-
os (ed. A. Taw fik v.dğr.), Se vil la 1990, IV, 73-94; 
a.mlf. – E. G. Sanc hez, “Es ta do ac tu al y pers pec-
ti vas de los es tu dos sob re ag ro no mia an da lu si”, 
a.e. (ed. Fáti ma R. Cas tro – I. H. Jáve ga), Se vil la 
2001, III, 103, 112-113, 117; a.mlf., “La edi cióon 
jor da na de al-Muq ni£ de Ibn Ha`y` yå`y: Prob le mas 
en tor no a su au toría”, al-Qan ta ra, XI/1, Mad rid 
1990, s. 71-81; E. G. Sanc hez, “Ag ri cul tu re in 
Mus lim Spa in”, The Le gacy of Mus lim Spa in 
(ed. Sal ma Khad ra Jay yu si), Lei den 1992, s. 990, 
991; J. Ver net, “Na tu ral and Tech ni cal Sci en ces 
in An da lus”, a.e., s. 938, 942; a.mlf. – J. Sam so, 
“Te¹av vü râ tü’l-£il mi’l-£Ara bî fi’l-En de lüs”, 
Mevsû£atü tâ rî Åi’l-£ulûmi’l-£Ara biy ye (nşr. Rüşdî

araş tır ma yap tı, se ya hat le ri sı ra sın da 

edin di ği bil gi ve tec rü be le ri bu ra lar da 

ge liş tir me imkânı el de et ti. Tu ley tu la’da 

(To le do) Zünnûnîler Hü küm da rı Yahyâ b. 

İsmâil el-Me’mûn’un bo ta nik bah çe si nin 

ba şın da bu lu nan İbn Vâfid ile bil gi alış ve-

ri şin de bu lun du. Onun za ma nın da İşbîli ye 

ge rek eko no mik ge rek bi lim sel araş tır ma-

lar ba kı mın dan önem li bir zi ra at mer ke zi 

ha li ne gel di. Ebü’l-Ha san Şihâb b. Mu-

ham med el-Mu aytî el-İşbîlî, Ebü’l-Hayr 

el-İşbîlî, İbn Bassâl, İbn Lûnkû, Tığ nerî 

gi bi zi ra at âlim le ri bil gi ve tec rü be le riy le 

bu ge liş me ye ön cü lük et ti ler.

İbn Haccâc’ın 466 (1073) yı lın da İşbîli-

ye’de ka le me al dı ğı, İslâm ön ce si ve son ra-

sı dö nem bil gin le ri nin gö rüş ve tec rü be le ri 

ya nın da ken di dev rin de ki ilmî ge liş me le ri 

de içe ren el-Mušni£ fi’l-filâ¼a ad lı ese ri 

En dü lüs’te zi ra at, bo ta nik ve ve te ri ner lik 

ta ri hin de mü el li fi ne hak lı bir şöh ret ka-

zan dır mış tır. Ese rin ilk bö lü mün de zi ra at-

la uğ ra şan lar için ge rek li te mel bil gi ler yer 

al mak ta, el ve riş li top ra ğın, su la rın yü ze ye 

ya kın lık ve ya uzak lı ğı nın, tat lı ve acı lı ğı-

nın na sıl bi li ne ce ği hu su sun da, top ra ğın 

sü rül me ve ekim za ma nı gi bi ko nu lar da 

bil gi ve ril mek te dir. Di ğer bö lüm ler de ise 

iyi top ra ğın özel lik le ri, to hum eki mi için 

top ra ğın uy gun ha le ge ti ril me si, eki mi 

ve ha sa dı, çe şit li bit ki le rin ekim za ma nı 

ve ba kı mı, bah çe dü zen le me si, çi çek ve 

gül zi ra atı ve ba kı mı, mey ve ağa cı di kim 

ve ba kı mı, üzüm çu bu ğu ve zey tin fi da nı-

nın di kim ve ba kı mı, ağaç nak li, bu da ma, 

aşı la ma, güb re kul la nı mı, zi raî has ta lık lar 

ve te da vi şe kil le ri, ağaç kurt la rı ve di ğer 

za rar lı la rın yok edil me si, mey ve ve ta hıl-

la rı sak la ma usül le ri, mey ve ve ta hıl lar dan 

yağ, pek mez vb. ürün ler el de edil me si, 

arı, gü ver cin, ta vuk, kaz, ta vus ku şu, kek-

lik ve tur na gi bi hay van la rın ye tiş ti ril me si, 

bun la rın av lan ma sı ve ba kı mı gi bi ko nu-

lar da bil gi ler yer al mak ta dır. İbn Haccâc, 

İbn Bassâl’in ak si ne İslâm ön ce si ve İslâm 

dö ne mi ne ait li te ra tü re sık ça atıf yap mış, 

za man za man bun la rı ken di de ney le riy le 

kar şı laş tır mış, ba zı eleş ti ri ve ter cih ler de 

bu lun muş tur (ese rin kay nak la rı için bk. 
Beşîr Atıy ye Atıy ye, Hespéris Ta mu da, XIX 
[1980-81], s. 47-74; J. M. C. Bra vo, El Sa ber 
en Al-An da lus: Tex tos y Es tu di os, IV, 73-
94). el-Mušni£in dik kat çe ken bir ta ra fı 

da Arap mü el lif le rin den atıf yap tı ğı bir kaç 

ki şi (Râzî, İs hak b. Sü ley man, Sâbit b. Kur re, 

Ebû Hanîfe ed-Dîne verî) ara sın da En dü lüs lü 

bil gin le rin bu lun ma ma sı dır. el-Mušni£, 

İb nü’l-Avvâm’ın el-Filâ¼a’sı nın da önem li 

kay nak la rın dan bi ri olup top lam 173 yer de 

ese re atıf mev cut tur (bk. bibl.).

et-Tefsîr ve’l-mü fes sirûn bi-bilâdi Şinš¢¹, Ayn 
1429/2008, s. 350-360; İs lim İb nü’s-Sebtî, Mu£ce-
mü esmâßi’l-müßel lefâti’l-Morîtânya ti’l-maÅ¹û¹a, 
Envâkşût (Nuak şot) 2012, tür.yer.; Delîlü’r-resâßil 
ve’l-u¹rû¼ât bi-Müßes se se ti Dâri’l-¼adî¦i’l-¥ase-
niy ye: 2009-2010, Ra bat, ts., s. 36; Ah met Ka vas, 

“Fran sa’nın Ku zey ve Ba tı Af ri ka’da Uy gu la dı ğı 
İs lâm Si ya se ti: Sul tan Re şad’ın Ya yın la dı ğı Ci hat 
Çağ rı sı nın Red di Me se le si”, Dinî Araş tır ma lar, 
sy. 6, An ka ra 2000, s. 23-50; M. Mu ham me zün, 

“İbn Ec ce med”, Mv.AU, I, 297-300.

ÿDa vut Ağ bal

– —ÝBN HACCÂC el-ÝÞBÎLÎ
אج ا ) ّ ( ا 

Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Haccâc el-Ýþbîlî el-Endelüsî

(ö. 466/1073’ten sonra)

Endülüslü ziraat bilgini, veteriner.˜ ™

Çağ da şı İbn Bassâl ve di ğer ba zı zi-

raat bil gin le ri gi bi onun da ha ya tı hak-

kın da ye ter li bil gi yok tur. Er ken dö nem-

de Endü lüs’e yer le şen Ye men asıl lı Benî 

Lahm kabi le si ne men sup Benî Haccâc 

ai le sinden dir. Ai le nin an ne ta ra fın dan so-

yu, son Vi zi got kral la rın dan Ol mun do’nun 

(Ole Mun do) kı zı olup Ba tı En dü lüs’te 

kendisine ba ba sın dan ge niş ara zi ler ka-

lan Sara’ya (Sâre el-K†tıy ye) ula şır. Dolayı-

sıy la bu ai le men sup la rı ta rih bo yun ca 

özellik le İşbîli ye (Se vil la) ve Karmûne’de 

(Carmona) bü yük emlâk sa hi bi ol duk la rı 

gi bi dev let ha ya tın da da önem li gö rev ler-

de bu lun du lar. Nite kim İbn Haccâc’dan 

bah seden kay naklarda onun hak kında 

“ve zir, ha tip, edip, fa kih, imam” gibi 

ifade ler geçmek tedir. İbn Bessâm eş-

Şen terînî (ö. 542/1147), İşbîliye li edip ve 

şa ir ler arasın da ta nıtacağı kim se le rin 

lis te sin de İbn Haccâc’ın adını an ma sı na 

rağ men eseri nin mev cut neşrin de ona 

da ir bil gi yer al ma mak ta, İbn Saîd de 

İbn Bessâm’ın onun hak kın da kul lan dı ğı 

“ilim de ni zi, nazım ve ne sir meyda nın da 

ön cü” şek lin de ki ni te le me sin den son ra 

bir kaç sa tır la ken di sin den öv güy le söz 

et mek te dir. Ah med et-Tâhirî ve Hânî 

Muh yid din Atıy ye’nin, İbn Haccâc’ın 398

(1008) yı lın da do ğup 467’de (1075) ve fat 

et ti ği ne da ir ver dik le ri bil gi nin (Mv.AU, 
VI, 189) kay na ğı be lir til me di ği gi bi di ğer 

kay nak lar ca da te yit edil me mek te dir. İbn 

Haccâc’ın İşbîli ye sa ray la rın da bü yü dü ğü, 

iyi bir tah sil gö re rek dinî ilim ler, Arap di li 

ve ede bi ya tı ala nın da ken di ni ye tiş tir di ği, 

Yu nan, Ro ma ve Na batî dil le ri ni öğ ren di ği 

an la şıl mak ta dır. Çe şit li alan lar da ki bil gi-

si ya nın da esas ola rak zi ra at sa ha sın da ki 

uz man lı ğıy la ta nı nan İbn Haccâc da ha kü-

çük yaş lar dan iti ba ren sa ray bah çe le rin de 
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328) bu bil gi di ğer kay nak lar ca te yit edil-

me mek te dir. İbn Key ga lağ’ın 323 (935) 

yı lın dan son ra ki bir ta rih te ve fat et ti ği an-

la şıl mak ta dır. Ken di si ay nı za man da edip 

ve şa ir di. Onun şi ir le rin den ba zı ör nek ler 

gü nü mü ze ulaş mış tır (Seâlibî, I, 121-122; 
İbn Hal likân, V, 62-63).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ta berî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), X, 111, 115, 121, 

122, 130, 134; Kindî, el-Vülât ve’l-šuŠât (nşr. 
Rhu von Gu est), Ka hi re, ts. (el-Fârûku’l-hadîse 
li’t-tıbâa ve’n-neşr), s. 269, 273, 279, 282-286; 
Arîb b. Sa‘d, Øıla tü TârîÅi’¹-ªaberî (Ta berî, TârîÅ 
[Ebü’l-Fazl], XI için de), s. 18-19, 22, 24, 28, 52, 
120, 138-141, 150; Seâlibî, Yetîme tü’d-dehr, I, 
121-122; İb nü’l-Esîr, el-Kâmil, VII, 228, 305, 310, 
316, 332, 336, 371, 517, 540-541, 552; VI II, 93, 
182, 200, 228, 229, 328; İb nü’l-Adîm, Züb detü’l-
¼aleb min TârîÅi ¥aleb (nşr. Sü heyl Zekkâr), 
Dı maşk 1418/1997, I, 99, 101; İbn Hallikân, 
Vefeyât,  V, 58, 62-63; Zi riklî, el-A£lâm, I, 81-
82; Bedrân, Teh×îbü TârîÅi Dı maşš, I, 441-442; 
Hak kı Dur sun Yıl dız, İslâmi yet ve Türk ler, İs tan bul 
1976, s. 179; Sü heyl Zekkâr, AÅbârü’l-Æarâmi¹a, 
Dı maşk 1402/1982, s. 26, 51, 351; Ha san Yûsufî 

Eşkûrî, “İbn Key³a la³”, DMBİ, IV, 533-534.

ÿAb dül ke rim Özay dın

– —ÝBN LÜB
( ّ ( ا 

Ebû Saîd Ferec b. Kåsým
b. Ahmed b. Lüb (Leys) el-Gýrnatî

et-Taðlibî (es-Sa‘lebî)
(ö. 782/1381)

Endülüslü fakih ve âlim.˜ ™

701 (1302) yı lın da Benî Ah mer (Nasrîler) 

Dev le ti’nin baş şeh ri Gır na ta’da doğ du. Ha-

ya tı na da ir faz la bil gi yok tur. Muh te me-

len ba ba sı da ilim le meş gul olan İbn Lüb, 

Ebü’l-Ha san Ali b. Ömer el-Kaycâtî’den 

kı ra at-i seb‘a oku du ve çe şit li ilim ler tah-

sil et ti. Ve fa tı na ka dar ay rıl ma dı ğı bu 

ho ca sın dan icâzet al dı. Ay rı ca Ebû İs hak 

İb râ him b. Mu ham med b. Ebü’l-Âsî, İb-

nü’z-Zeyyât el-Kelâî, Mu ham med b. Ali 

b. Selmûn, Ebû Ab dul lah Mu ham med b. 

İb râ him el-Beyyânî, Mu ham med b. Câbir 

el-Vâ dî â şî, İb nü’l-Fahhâr el-İlbîrî gi bi ho-

ca lar dan kı ra at, Arap ça, ha dis, tef sir ve 

fı kıh oku yup icâzet al dı. Nasrî hü küm da-

rı Ebü’l-Hac câc I. Yûsuf ta ra fın dan Gır-

na ta bü yük ca mi sin de ha tip lik gö re vi ne 

ta yin edil di. Bu ca mi de yıl lar ca sü ren 

ders hal ka sı nın ya nın da yi ne I. Yûsuf’un 

750’de (1349) inşa et tir di ği, En dü lüs’te 

ilk med re se ka bul edi len Nas riy ye Med re-

se si’nde 754’te (1353) ve fat eden İb nü’l-

Fahhâr’dan son ra ho ca ol du. Gır na ta’da 

pek çok âlim ken di sin den ders al dı. Bu 

se bep le “şey hü’ş-şüyûh” di ye anı lır. Ye tiş-

tir di ği ve icâzet ver di ği ta le be ler ara sın da 

914) Ebû Ali Ebû Zünbûr b. Ah med el-Mâ-

ze râî ve Ebû Be kir Mu ham med b. Ali el-

Mâ ze râî ile bir lik te Mı sır’a git ti. Ramaza n 

302’de (Mart-Ni san 915) Su riye’ye gön de-

ri lip Dı maşk ve Ha lep va li li ği ne tayin edil-

diy se de er te si yıl az le dil di. Ay nı yıl Mûnis 

el-Mu zaf fer ile bir lik te, Abbâsî Ha li fe si 

Muk te dir-Billâh’a is yan eden Hüse yin b. 

Hamdân b. Hamdûn’u ita at al tı na al mak 

üze re el-Cezîre’ye gön de ril di. Hüse yin b. 

Hamdân af di le diy se de Abbâsî ordus u 

onu ta kip edin ce İrmîni ye’ye kaç tı. Ardın-

dan Muk te dir-Billâh, İbn Key ga lağ’ı 

Mısır’a va li ta yin et ti. An cak İbn Key galağ 

Mı sır’a git me yip ye ri ne nâib gön der di. 

312 Mu har re min de (Ni san 924) tek rar 

Dı maşk va li li ği ne ge ti ril di ve yi ne er te si 

yıl azledildi.

Hâcib Nasr, Kar matîler ile mü ca de le için 

çık tı ğı se fer de has ta la nın ca ye ri ne Ah med 

b. Key ga lağ’ı ve kil ta yin et ti. Kar matîler 

onun kar şı sın da tu tu na ma yıp çöl le re kaç tı 

(316/928). İbn Key ga lağ ay nı yıl He me dan 

ve Ni hâ vend, 317’de (929) Ha lep (İb nü’l-
Adîm, I, 101), 319’da da (931) İs fa han 

va li li ği ne ta yin edil di. Leş kerî ad lı Dey lem 

asıl lı bir ku man dan İbn Key ga lağ’ı mağlûp 

ede rek İs fa han’a gir di. O da otuz sü va riy le 

bir lik te İs fa han köy le ri ne sı ğın dı. Leş kerî, 

az sa yı da ki as ke riy le İs fa han ci va rın da do-

la şır ken İbn Key ga lağ’ın adam la rı ta ra fın-

dan ya ka lan dı. O sı ra da yet miş yaş la rın da 

olan İbn Key ga lağ, Leş kerî’yi biz zat ken-

di si öl dür dü. Bu nu du yan as ker le ri ağır-

lık la rı nı bı ra kıp İs fa han’ı ter ket ti ler. İbn 

Key ga lağ’ın iler le miş ya şı na rağ men el de 

et ti ği ba şa rı tak dir le kar şı lan dı ve Ha li fe 

Muk te dir-Billâh’ın nez din de iti ba rı art tı. 

Ha li fe ken di si ne hil‘at, ger dan lık ve bi le-

zik ver di (Arîb b. Sa‘d, XI, 139-141). Mûnis 

el-Mu zaf fer’in Ha li fe Muk te dir-Billâh ile 

yap tı ğı sa vaş ta ha li fe nin sağ ce nah kuv-

vet le ri ne ku man da eden İbn Key ga lağ sa-

vaş sı ra sın da esir düş tü (a.g.e., XI, 150).

İbn Key ga lağ, 9 Şev val 321 (2 Ekim 933) 

ta ri hin de Ha li fe Kåhir-Billâh ta ra fın dan 

Mu ham med b. Tuğç’un ye ri ne ikin ci de fa 

Mı sır va li li ği ne ta yin edil di. An cak o Mı sır’a 

git me yip nâibi Ebü’l-Feth Mu ham med b. 

Îsâ en-Nûşerî’yi gön der di (Kindî, s. 282). 
Er te si yıl ken di si de Mı sır’a git ti. Ha li fe 

Râzî-Bil lâh (934-940) da ha son ra Ah med’i 

az le dip tek rar Mu ham med b. Tuğç’u Mı sır 

va li li ği ne ge tir di ve Mu ham med b. Tuğç 23 

Ra ma zan 323’te (26 Ağus tos 935) Mı sır’a 

gir di (İbn Hal likân, V, 58, 62). İb nü’l-Esîr, 

İbn Key ga lağ’ın 324’te (936) Mı sır va li li ğin-

den az le dil di ği ni söy ler se de (el-Kâ mil, VI II, 

Râşid), Bey rut 1997, I, 357, 358, 374, 383; Tevfîk 

Fehd, “£İl mü’n-nebât ve’z-zi râ£a”, a.e., III, 1082-
1084; Ah med et-Tâhirî, e¹-ªıb ve’l-filâ¼a fi’l-En de-
lüs bey ne’l-¼ik me ve’t-tecrîb, Dârül beyzâ 1997, s. 
18, 87, 91, 94, 130; S. M. Ima mud din, “al-Filâhah 
(Far ming) in Mus lim Spa in”, IS, I/4 (1962), s. 55, 
58, 59, 69, 74; Mus ta fa Ab dülkådir Gu neymât, 
“Teß ¦î ru £il mi’l-fıšh fi’l-ba¼¦ ve’t-teßlîfi’l-filâ¼î £in-
de’l-En de lü siy yîn”, Dirâsât, XXXI II/1, Amman 
2006, s. 21-22, 23, 24, 25, 26, 27; Ah med et-Tâ-

hi rî – Hânî Muh yid din Atıy ye, “İbn ¥accâc el-İş bî lî”, 
Mv.AU, VI, 189-194.

ÿAh met Özel

– —ÝBN KEYGALAÐ
( ا כ )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Keygalað
(ö. 323/935’ten sonra)

Abbâsîler’in
Türk asýllý kumandanlarýndan.˜ ™

258 (872) yı lı ci va rın da Bağ dat’ta doğ-

du. Ba ba sı Key ga lağ (Ka yığ lığ, Ke yağ lağ, 

Ke yo ğul luğ) Abbâsîler’in Dı maşk va li le rin-

den olup Ha li fe Müh tedî-Billâh’ın hal‘in de 

önem li rol oy na mış tı. Ha lencî (Halîcî) ad lı 

bir ki şi nin is ya nı üze ri ne Ha li fe Mük tefî-

Billâh, Dı maşk ve Ür dün âmi li Ah med 

b. Key ga lağ ku man da sın da ki bir or du yu 

Mı sır’a sev ket ti (Sa fer 293 / Ara lık 905). 
İbn Key ga lağ, Arîş ya kın la rın da mey da na 

ge len sa vaş ta ağır bir ye nil gi ye uğ ra yın ca 

Bağ dat’tan tak vi ye bir lik le ri gön de ril di. 

Bun la rın için de İbn Key ga lağ’ın kar de şi İb-

râ him de var dı. Kar matî li der le rin den Zik-

re veyh b. Mih re veyh, oğ lu Sâhi bü’ş-Şâm 

Hü se yin’in (Ha san) kat lin den son ra Ebû 

Gå nim Nasr Ab dul lah b. Saîd’i Su ri ye’ye 

gön de rip çe şit li ka bi le ler den des tek ala-

rak böl ge ye hâkim ol ma sı nı is te di. Dı maşk 

ve Ür dün âmi li Ah med b. Key ga lağ’ın Mı-

sır’a gön de ril me si ni fır sat bi len Ab dul lah 

b. Saîd Busrâ, Ez riât ve Be se ni ye’yi iş gal 

edip ço cuk ve ka dın la rı esir al dı, çok sa yı da 

ga ni met el de et ti. Ar dın dan Dı maşk üze ri-

ne yü rü ye rek şeh ri ele ge çir mek is te di ve 

İbn Key ga lağ’ın Dı maşk nâibi Sâlih b. Fazl’ı 

boz gu na uğ ra tıp öl dür dü. Fa kat Dı maşk-

lı lar şeh ri mü da faa et tik le ri için Dı maşk’a 

gi re me di. Ora dan Ta be ri ye’ye ha re ket 

eden Kar matîler, İbn Key ga lağ’ın Ür dün 

nâ ibi olan Yûsuf b. Ah med’i de kat le dip 

çev re yi yağ ma la dı lar (293/906).

Ci had ga ye siy le yo la çı kan İbn Key ga lağ 

Mu har rem 294’te (Ekim 906) Tar sus’tan 

Bi zans top rak la rı na gir di. Yak la şık 5000 

ki şi yi esir al dı ve çok mik tar da ga ni met 

ele ge çir di. Bi zans kuv vet le ri ku man da nı 

eman di le yip müs lü man ol du (İb nü’l-Esîr, 
VII, 552). 7 Rebîülev vel 302’de de (30 Eylül 




