
mıştır (Firdeus i-i Tauil ue Da 'uetname

si, 1993, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü). 4. Firasetname. Nüs
hası bilinmeyen bu eseri Firdevsf, Süley
manname ve Münazara-i Seyf ü Ka 
lem adlı risalesindeki kayıtlara göre ll. 
Bayezid'in tahta geçmesinden önce Ba
lıkesir'de iken kaleme almıştır. 5. Mü
ndzara- i Seyf ü Kalem. Sonundaki bir 
kayda göre 890'da (1485) müellifin Ba
lıkesir'de yazdığı bu eserin bir nüshası 
Millet Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır 
(Ali Emiri, Manzum. nr . 576). 6. Hadika
tü '1- hakayık. 7. Te enis at. s. TQli -i Mev
JUd-i Kebir. 9. Hadis-i Ahsen. Bu dört 
risalenin Firdevsl tarafından yine Balı

kesir'de yazıldığı Müncizara-i Seyf ü 
Kalem'in mukaddimesinden öğrenilmek
tedir. 10. Hayat ü Memdt (Süleymaniye 
Ktp , Hacı Mahmud Efendi, nr. 2333) Fir
devsl, ahlak ve tasawufla ilgili bu men
sur eserini istanbul'da 914 (1508) yılında 
Farsça'dan tercüme etmiştir. 11. Fend
ndme-i Efldtun. Farsça'dan Türkçe'ye 
çevrilen sağlık ve temizlik konularında 
küçük bir risale olup nüshası bilinme
mektedir. 12. Silahşorndme. Bir nüsha
sı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de bulunan eseri (Hazine, nr. 625) yirmi 
bir sayfa halinde Wickerhauser yayım
lamış (Viyana, ts.). Schlechta Wssehrd Al
manca'ya çevirmiş (ZDMG, XVl lll 8631. s. 
ı- 38). daha sonra da R. Boneili tarafın
dan ikinci defa neşredilmiştir (Rendicon· 

ti deli ' Accademia dei Lincei, V 1 1 IRoma 
18921. s. 435-454) 13. Şatrançndme-i Ke-

bir. 909'da (1503) Balıkesir'de telif edi
len bu manzum- mensur eser, satranç 
oyununun tarihçesi ve tekniği hakkında 
verdiği bilgilerle ayrı bir özellik taşımak
tadır. Eserin Nuruosmaniye Kütüphane
si 'nde bulunan (nr. 3553) nüshasından 
başka Berlin (nr 1631) ve Münih (nr 250) 
kütüphanelerinde de birer nüshası var
dır . Firdevsf daha kırk kadar eseri oldu
ğunu bu kitabında belirtmiştir. 14. Ter
cüme-i Cdmeşuyname. Nüshası bilin
meyen ve aslı Naslrüddln-i Tüsl'ye ait 
olan bu eseri Firdevsf, bir bab ilave ede
rek sonundaki bir manzumeden anlaşıl
dığına göre 914'te (1508) Türkçe'ye çe
virmiştir. Eserde çeşitli kumaşlarda gö
rülen lekelerin nasıl temizleneceği anla
tılmaktadır. 15. Tuhfetü'l-Mdf. Haka
yıkname ve Hakikatname adlarıyla da 
anılan ve Abdullah-ı ilahi'nin menkıbele
rine dair olan bu eserin Ankara Milll Kü
tüphane' de (nr. 225 11 1) ve Süleymaniye 
Kütüphanesi 'nde çeşitli nüshaları vardır 
(ŞehidAii Paşa, nr. 1399/ 2, 1343/ 4; Nafiz 
Paşa, nr. 15091 1; Hacı Mahmud Efendi, nr. 

25871 2) Firdevsl bu eseri ni. Hazinedar
başı Ali Ağa'nın oğlu Mehmed Bey'e ar
mağan olarak kaleme almıştır. 16. Kutb
ndme. 909 ( 1503) yılında m es nevi şek
linde yazılmış olan eserde Venedik, Fran
sız ve ispanyol gemilerinden meydana 
gelen birleşik donanmanın 1501 sonba
harında Midilli adasına hücumları tarihi 
olaylara bağlı kalınarak ayrıntılı bir şe
kilde anlatıldığı gibi ll. Bayezid. Şehza
de Korkud, Hamza Bey ile Kemal Reis'in 

uzun Firdevsi'nin 
Kulbname 
(Kıssa· i Midilli) 
ad lı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp., 

Halet Efendi, 

nr. 643) 
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kahramanlıkları da mübalağalı bir tarzda 
dile getirilmektedir. Bilinen tek nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı olup 
(Halet Efendi, nr. 643) 909 yılında Muham
med b. Resül-i Sarayi tarafından K.ıssa-i 
Midilli adıyla istinsah edilmiştir. Eser 
otuz üç sayfalık bir girişle birlikte ibra
him Olgun ve ismet Parmaksızoğlu ta
rafından yayımlanmıştır (Ankara 1980) 
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FİRDEVSİYYE 

(~.,~__,.ı) 

Kübreviyye tarikatının 
Necibüddin-i Firdevsi'ye 

(ö. 733 / 1333) 
veya Rükneddin -i Firdevsi'ye 

(ö. 724 / 1324) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. KÜBREVİYYE). 

FİRDEVSÜ'l-AHBAR 
(.;l>~l.r__,~__,.ı) 

Şin1ye b. Şehredar 
ed-Deylemi'nin 
(ö. 509 / 1115) 

kısa metinli hadisleri 
bir araya getirdiği eseri. 

_j 

ı 

_j 

Asıl adı Kitdbü'l-Firdevs bi-me'şu
ri'l -l]itab ise de Firdevsü '1- al]biir diye 
tanınmıştır. Katib Çelebi eseri Firdev
sü'l-ahbiir bi-me'suri'l -hitdb el -mu
l]arrec"'ald Kitabi'ş~Şihdb"adıyla zikret
mektedir (Keş{ü 'z - ?-unün, ll , 1254) Dey
leml, devrindeki halkın. özellikle de hem
şehrilerinin hadislerden ve senedierin
den uzaklaşmaları sebebiyle sahih riva
yetle sahih olmayanı biribirinden ayıra

madıklarını. bu yüzden hadis eserlerine 
değil kıssacı vaizlerin uydurdukları hu-

~ 29 
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rafelerin peşine düştüklerini gördüğü 

için bu eseri kaleme aldığını söylemek
tedir. Kudaf'nin (Ö 454 /1 062) daha çok 
ahlak hadislerinden meydana gelen Şi
habü 'l- al].bôr adlı eseri onun bu çalış
masına esas olmuştur. Kitapta sünnet
lere, ahlaki öğütlere, faziletli amellere, 
vaaz. mesel ve cezalar gibi konulara dair 
9056 hadis alfabetik olarak sıralanmış, 
halkın kolayca faydalanabilmesi için ha
dislerin senedieri zikredilmeden sahabi 
olan ravinin adı verilmekle yetinilmiştir. 

Firdevsü '1- al].bôr'da bulunan hadis
lerin bir kısmı sahih, bir kısmı ferd* ve 
garib*, çoğu zayıf, bir kısmı da asılsız
dır. Bunu, Deylemi' nin başlıca kaynağı 

olup 1200 hadis ihtiva eden Şihôbü '1-
al].bôr'ın güvenilir bir hadis kitabı olma
masıyla açıklamak mümkündür. Diğer 

bazı hadis kaynaklarında bulunmayan 
pek çok ahlak hadisinin yer aldığı Fir
devsü '1- al].bôr, Said b. Besyüni Zağlül 
tarafından el-Firdevs bi-me' şuri'l-l].i
tab adıyla son cildi fıhrist olmak üzere 
altı cilt halinde yayımlanmıştır (Beyrut 
1406 / I 986) Eser üzerinde bazı çalışma
lar yapılmış olup başlıcaları şunlardır: 

1. Müsnedü 'l-Firdevs (Müsnedü Fir· 

devsi'l· al]bar). Sirüye'nin muhaddis olan 

oğlu Şehredar ed-Deylemi bu eserinde 
Kitabü '1-Firdevs 'teki rivayetlerin sened
lerini tesbit etmiş, rivayetleri yeniden al
fabetik sıraya koymuş, İbn Hacer el-As
kalanf'nin belirttiğine göre (Zehrü 'l ·Fir· 
devs, vr. ı b) esere ayrıca 5000 kadar ha
dis ilave etmiştir. Kettani bu eserin adı
nı İbônetü 'ş- şübeh if ma eriteti keytiy
yeti 'I-vu]f.üt calama ii Kitabi'l-Firdevs 
min caıamati'J- huruf şeklinde kaydet
mektedir. Günümüze gelip gelmediği bi
linmeyen Müsnedü '1- Firdevs üzerinde 
en önemli ihtisar ve ilave çalışmaları İbn 
Hacer tarafından yapılmıştır. Kaynaklar
da bu çalışmalardan biri Tesdidü '1-]f.avs 
zehrü 'l-Firdevs veya Tesdidü 'l-kavs 
ii mul].tasari (etfa{i veya tertfbi) Müsne
di'l- Firdevs adıyla geçmektedir. Ancak 
eserin Murad Molla Kütüphanesi'nde 
bulunan (nr 393) nüshasının adı Zehru 
Müsnedi'l-Firdevs'tir (Zehrü ' l·Firdevs). 

İbn Hacer. Müsnedü 'l-Firdevs ' in baş 
tarafından bir kısım rivayetleri almak
la yetinmiş, bunları eserin kaynaklarıyla 
karşılaştırarak kontrol etmiş, yeniden 
alfabetik sıraya koyduğu bu rivayetlere 
bazı ilaveler yapmış, tashihlerde bulun
muştur. Onun Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan (Yenicami , nr. I 99. 200, 

20 ı ; ı , ll ve IV. ci ltler, lll ci lt noksandır) ve 

ibn Hace~' in Zehru f\1üsnedi'l ·Firdeus ad lı eserinin ilk iki sayfası (Mu<ad Molla Ktp., m. 393) 
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ibn Hacer'in el·fl1il lteJ<:a! m in f\1Qsnedi'I ·Firdeus a d l ı ese
rinin 1. cil dinin ilk s ayfa s ı (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 199) 

adının el-Gara'ibü'l-mültekata min 
Müsnedi'l-Firdevs (ll , vr. 173b ) veya el
Mültekat min Müsnedi'l-Firdevs oldu
ğu anlaşılan diğer eseri, Müsnedü'l-Fir
devs'in meşhur hadis kitaplarında yer 
almayan garib rivayetlerini ihtiva etmek
tedir. Müsnedü 'l-Firdevs üzerine Ka
sım b. Kutluboğa ' nın da Tacli]f.u Müs
nedi'l-Firdevs adlı bir çalışmasının ol
duğu söylenmektedir (Abdülhay el-Ket
tanı, ll , 972) 2. Nüzülü 's-sa'irin ilalla
hi rabbi'l- c alemin. Hemedanlı zahid 
Mahmüd b. Muhammed ed-Derkezini'
nin. Nüzülü 's-sa'irin ii ehôdişi seyyi
di'l-mürselin adıyla da anılan ve muh
temelen Firdevsü '1- al].bôr üzerindeki ih
tisar çalışmalarından biri olan bu eserin 
nüshaları Berlin Kraliyet (nr. 1279). el
Mektebetü'l- belediyye bi' I- İskenderiyye 
(Hadis, nr. 67, 64 varak; Zirikll, VII , 183 ) 

ve Gotha (nr. 595) kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. 3. el-Bustanü'l-müstal].
rec mine']- Firdevs. Ali b. Ebü' I- Kasım 
b. Ali 'ye ait olup 1140 hadis ihtiva eden 
eserin bir nüshası el- Mektebetü'l- va
taniyye el-Cezairiyye'dedir (nr 496). 4. 
Mul].tasarü'l-Firdevs. SeyYid Ali el-He
medani'nin bu eseri British Museum'da 
bulunmaktadır (nr 890 :4). Firdevsü'l
al].bôr' la ilgili. müellifi bilinmeyen bir ça
lışmanın bazı kısımları ile (GAL ]Ar.l. vı , 

131) dibacesi bulunmayan ve müellifi 
bilinmeyen Müntel].abü Firdevs adlı bir 
muhtasarı (TSMK. lll Ahmed, nr. 589) gü
nümüze gelmiştir. 
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ibn Hacer'in e/-1'1/ü/teka( min Müsnedi'/-Firdeus 

adlı eserinin IV. cildinin son sayfası 
(Süleymaniye Ktp., Yenicami , nr. 201) 
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FİRDEVSÜ'l- HİKME 

( ~\oJ'.)~_} ) 

Ali b. Rabben et-Taberi'nin 
(ö. 247 / 86l 'den sonra) 
İslam tıbbının en eski 

kaynaklarından biri olan eseri. 
_j 

Müellif, Merv şehrinde telifine başla
dığı eserini üzerinde uzun yıllar çalıştık
tan sonra Samerra'da tamamlamıştır. 
Ali b. Rabben. Taberistan Valisi Mazyar 
b. Karin 'in katipliğini yaptığı sırada Fir
devsü '1- hikme 'nin telifine başlamış. va
linin bir isyan sonucunda öldürülmesi 
üzerine Samerra'ya giderek önce Halife 
Mu'tasım- Billah'ın divan kati bi, ardın 

dan da Mütevekkii-Aiellah'ın nedimi ol
muş ve eserini onun halifeliğinin üçün
cü yılında (850) tamamlayabilmiştir (bk. 
s. 2) Bir tıp mecmuası (künnaş) mahiye-

tindeki eserin adının Firdevsü '1- hikme, 
lakabının ise "Bahrü'l-menafi' ve şem
sü'l-adab" olduğunu söyleyen (s. 8) mü
ellif. konuyla ilgili topladığı zengin mal
zerneye kendi müşahede ve tecrübele
rini de katarak mükemmel denilebile
cek bir çalışma ortaya koymuştur. Her 
ne kadar İbnü ' n- Nedim ve İbnü'l- Kıfti 
gibi klasik yazarlar ona ait el -Künna
şü'l-l]adra adlı bir eserden söz ederler
se de bunun Firdevsü'J-hikme'den iba
ret olduğu anlaşılmaktadır. Eser yedi 
nevi, otuz makale ve 365 bab olarak dü
zenlenmiştir. 

Tıp ilminin önemi, eserin telif sebebi 
ve eserden faydalanmanın gerekliliğine 
dair kısa bir girişten sonra bir makale
den ibaret olan birinci nevide tıbbi ko
nulara bir hazırlık olmak üzere madde, 
form, nicelik, nitelik, cisim gibi felsefi 
kavramların tarif ve tahlilleri yapılmış; 
anasır- ı erbaa ve özellikleri. tabiattaki 
oluş ve bozuluş, gelişim ve dönüşüm. 
etkinlik ve edilginlikler. bunların semavi 
cisimlerle ilişkileri. başlıca canlı türleri 
ve tür farkları gibi geleneksel fizik fel
sefesinin temel konuları üzerinde du
rulmuştur. Beş makaleden oluşan ikinci 
nevide ceninin teşekkülü. cinsiyet fark
larının , organların ve mizaç farklarının 
meydana gelişi. organ çeşitleri ve bun
ların fonksiyonları. nefsin mahiyeti ve 
nefs- beden ilişkisi ; psikolojik, zihni, ah
laki melekelerin ve bunlara bağlı kişilik 
özelliklerinin oluşum ve gelişmesi ; ço
cuk terbiyesi. koruyucu hekimlik (h ıfzıs

sıh h a) ve bunun tabii ve psikolojik şart
ları; mevsimler. atmosfer vb. çevre şart
larındaki değişikliklere göre sağlıkla il
gili tedbirler ve cinsiyet organlarının sağ
lığı hakkında tıbbi öneriler yer alır. Üçün
cü nevi bir makaleden ibaret olup bura
da besinler ve beslenme konusu ince
lenmiştir. On iki makaleden meydana 
gelen ve eserin en geniş bölümünü oluş
turan dördüncü nevi "Hastalıklar ve Te
davileri" genel başlığını taşır. Burada mü
ellif hastalığı "organlara zarar veren ve 
bunların işlevlerini yapmasını güçleştiren 

şey" diye tanımlar. Eserde daha sonra 
yaş gruplarına göre değişen hastalıklar. 
ahiat-ı erbaanın sağlıkla ilişkisi, hasta
lık belirtileri, bedenin başlıca bölümleri
ne. iç ve dış organiara göre hastalık çe
şitleri ve tedavi uygulamaları üzerinde 
ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Bu bö
lümde müellif hem eski tıp birikimin
den geniş ölçüde faydalanmış, hem de 
kendi tıbbi tecrübesini ortaya koymuş
tur. Beşinci bölüm bir makaleden iba
ret olup tatlar. kokular. renkler gibi eş-
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yaya ait özelliklerin beden üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkileri, erime. don
ma. kokuşma vb. olaylar. madenlerin . 
bitki ve meyvelerin oluşumu bu bölü
mün başlıca konularıdır. Altı makaleden 
oluşan altıncı nevide pek çok tabii ve 
suni besinin adı zikredilerek bunların 

sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz et
kileri. besleyici ve tedavi edici özellikleri 
incelenmiş ; ayrıca tabii ve yapma ilaç
ların kaynakları. hazırlanması . saklan
ması. tedavi alanları ve usulleri gibi ko
nularda tıbbi ve farmakolojik bilgiler ve
rilmiştir. Yedinci nevi dört makale olup 
burada arazi yapıları. sular. bitki örtü
sü, rüzgar çeşitleri . mevsimler gibi coğ
rafi şart larla gök cisimlerinin insanlar 
üzerindeki fizyoloj ik ve ahlaki tesirleri 
üzerinde durulur. Bu bölümün son ma
kalesinde Hint tıbbı hakkında geniş bil
gi yer alır. 

Ana dili olan Süryanlce'den başka Arap
ça ve Farsça'yı çok iyi bilen, Grekçe ve 
İbranice 'ye de vakıf olduğu anlaşılan mü
ellifin. kendi dönemine kadar yazılan 
Yunan, İ ran. Hint ve islam tıp literatü
rünü çok iyi tanıdığı ; Firdevsü '1- J:ıik

me 'yi kaleme alırken Hipokrat, Galen. 
Diskorides, Pisagor, Demokritos. Aristo. 
Theofrastos. Batlamyus. Humuslu Mag
nus ve Stophen gibi antik ve Helenistik 
dönemin ünlü hekim ve filozoflarının ; 

Yuhanna b. Maseveyh, Huneyn b. İshak 
gibi islam dönemi hekim ve bilginlerinin; 
Charaka, Susruta. Nidana ve Ashtangah
radaya gibi Hintli tabipierin eserlerin
den faydalandığı anlaşılmaktadır. Mü
ellif. özellikle yedinci nevin Hint tıbbı

na ayrılmış bulunan ve otuz altı babdan 
oluşan dördüncü makalesini hazırlar

ken Hintli hekimlerin eserlerinden isti
fade ettiğini belirtmektedir. 

Başarılı bir hekim olduğu kadar iyi bir 
felsefeci ve mantıkçı olan Ali b. Rabben 
eserinde Aristo'nun yöntemini kullan
mış, bilhassa fiz ik felsefesini özetiediği 
on iki babdan oluşan birinci nevi ile ne
fis. akıl ve duyu güçlerini konu alan ve 
on babdan oluşan ikinci nevinin ikinci 
makalesinden anlaşılacağ ı gibi Yeni Ef
latuncu etkiler altında gelişen Meşşal 

felsefeyi özümsemiştir. Müellif. can lıl a

rın fizyoloji ve anatomisi hakkında bil
gi verirken genellikle Aristo'nun zooloji 
alanındaki eserlerine başvurur. Geze
genlerin canlılar üzerindeki olumlu veya 
olumsuz etkilerini tartışırken başvurdu
ğu kaynak ise Batlamyus'un eJ-Mecis
tf'sidir. Bu arada iklim coğrafyasına dair 
verdiği bilgiler ve Halife Me'mün döne-


