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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-
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minde gerçekleştirilen astronomik göz
lem ve ölçümlerle ilgili malumat ilim ta
rihi açısından son derece önemlidir. Fir
devsü '1- J:ıikme, klasik tıp anlayışının 

vazgeçilmez ilkesj sayılan "beden sağlı
ğı ile ruh sağlığının yani ahiakın bir ara
da mütalaa edilmesi gerektiği" hususu
nu savunan, ayrıca tıp-felsefe ilişkisini 
en güzel şekilde yansıtan bir eser olma
sı bakımından da üzerinde durulmaya 
değer bir kaynaktır. 

Müellif, hekimlik ahlakına dair bilgi 
ve öğütlere de yer verdiği eserini son
radan Süryanfce'ye çevirmiştir. Firdev
sü'l-J:ıikme'nin tenkitli metni Muham
med Zübeyr es-Sıddfki tarafından ya
yımlanmıştır (Berlin 1928). Naşirin tesbi
tine göre bu eser, başta Ebu Bekir er
Razı olmak üzere birçok hekim ve kül
tür tarihçisi için kaynak olmuştur (Fir· 
devsü'l·hikme, naşirin ÖnSÖZÜ, S. yd) . 
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FİREBRİ 

( .5.)'! _)ll ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Yusuf b. Matar el-Firebr! 

(ö. 320 / 932) 

Bubiiri'nin 
el-Ciim(u'ş-şaJ:ıiJ:ı adlı eserinin 

en önemli rfıvisi. 
_j 

231 'de (845) Ceyhun ile Buhara ara
sındaki Firebr (Ferebr) köyünde doğdu. 
Müslim ve Tirmizi gibi muhaddislerin 
hocası olan Ali b. Haşrem el -Mervezf'
den hadis tahsil ettiği bilinmekte, diğer 
hocaları ve tahsil hayatı hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Kendisinden İbnü's
Seken, EbQ Zeyd el-Mervezf, EbQ İshak 
İbrahim b. Ahmed el-Müstemlf, Ebü'l
Heysem Muhammed b. Mekkf el-Küşmf
henf ve Ebu Muhammed Abdullah b. Ah
med b. Hameviyye (HammGye) es-Serah
sf gibi ŞaJ:ıih-i Buly'iri ravileri hadis ri
vayet etmişlerdir (diğer talebeleriiçin bk. 
DİA, VII, ı 17'deki şema) Talebesi Küşmf
heni el -Cami cu 's- şaJ:ıih 'i ondan 320 
(932) yılında dinlediğine göre hayatının 
sonuna kadar öğretim faaliyetini sür
dürmüş demektir. 

132 

Firebrf'yi ilim dünyasına tanıtan en 
önemli faaliyeti, Buharf'nin el-Cdm/u's
şaJ:ıi}ı 'inin aslı na sahip olması (Sezgin, 
s. 178) ve onu rivayet etmesidir. BuM
ri'den bu eseri 248'de (862) Firebr'de, 
252'de (866) veya 253-255 (867-869) 
yılları arasında Buhara'da dinlediği be
lirtilmektedir. Her ne kadar Firebrf'nin. 
el-Cdm/u'ş-şaJ:ıih ' i Buharf'den birçok 
kişinin dinlediğini, fakat bu ravilerin hep
sinin kendisinden önce vefat ettiğini söy
lediği ileri sürülmekteyse de Zehebi bu 
rivayetin doğru olmadığını belirterek ese
ri Firebrf'den sonra Buharf'nin talebe
lerinden Pezdevf'nin (ö . 3291 940-41) ri
vayete devam ettiğini bildirmektedir. Fi
rebrf ayrıca, Buharf'nin hal ku' ı- Kur'an 
konusunda yazdığı Ijalku et'dli'l- cibdd 
adlı eserini de rivayet etmiştir (Keş{ü'?-· 
?-Unun, 1, 722; ayrıca bk. HALKU EF'ALİ'I

iBAD). 

Güvenilir bir muhaddis olan Firebri 20 
Şewal 320'de (24 Ekim 932) vefat etti. 
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FİRENGİ FER' 

( t) _}.:,__;) 

Türk musikisi usullerinden . 
_j 

Kelime olarak "Avrupa tarzı fer' usu
lü" anlamına gelmektedir. Yirmi sekiz 
zamanlı bir büyük usul olup firenkçTn 
usulünden ilham alınarak tertip edildiği 
söylenmektedir. İki tane altı zamanla 
dört tane dört zamanın. yani iki yürük 
semai ve dört sofyan usulünün birleş

mesinden meydana gelmiş olup 28/ 4'
lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. Ayrı
ca darbeyn usullerinden bazılarının için
de de yer alan bu usulün şematik gös
terilişi şöyledir: 

Çok az kullanılmış olan firengf fer' 
usulünün zamanımıza ulaşan örnekle
rinden bununla sadece bestelerin ölçül
düğü anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi, Türk Musikisi, ll , 142-144 ; V, 290·291; 
Özkan, TMNU, s. 661-662; Rauf Yekta. Türk 
Musikisi, s. 121 , 133 ; Sadettin Heper. "Türk 
Musikisinde Usuller", MM, sy. 346 ( 1978). s. 
17. 

~ İsMAİL HAKKI ÖzKAN 

L 

FİRENGİ MAHAL 

Hindistan'ın Leknev şehrinde bulunan 
dini eğitim kurumu. 

_j 

1693 yılından beri faaliyet gösteren 
müessesenin ismi. buradaki binada (ma
hal) daha önce Avrupalı (Frenk) tüccar
larm oturmuş olmasından kaynaklan
maktadır. Babürlü Hükümdan Evrengzfb 
1691 'de burayı, ileride "ders-i Nizamf" 
adıyla anılan öğretim usulünü ortaya ko
yacak olan Molla Nizameddin'in ailesine 
tahsis etmiş ve yaklaşık 250 yıl kadar, 
bu aileye mensup ilim adamları verdik
leri derslerle Darülulüm-i Firengi Ma
hal'in faaliyetini yürütmüşlerdir. 

Şibli en-Nu'mani tarafından "Hindis
tan'ın Cambridge'i " olarak nitelendiri
len Firengi Mahal, XVIII ve XIX. yüzyıllar
da Hindistan'daki en önemli İslami eği
tim merkezlerinden biri idi; bununla bir
likte bilinen manada teşkilatlı bir kurum 
haline gelmesi ancak XX. yüzyılın başla
rında mümkün olmuştur. Genel olarak 
burada ulemanın kendi evlerinde ayrı ay
rı ders vermeleri usulü takip edilmiş ve 
masraflar Babürlüler devrinde kısmen 
sultanlar tarafından karşılanmıştır. 

Esas itibariyle ders-i Nizami usulünün 
uygulandığı öğretimde özellikle fıkıh ve 
mantık üzerinde çok duruluyordu; do
layısıyla bu müessesenin eğitim anlayı
şı, Şah Veliyyullah'ın Delhi ve onun bir 
bakıma devamı olan Diyübendf usulle
rinden farklıdır ve daha çok bir aile ge
leneği şeklinde gelişen Firengi Mahal'
de tasawufi hayat da bütün canlılığı ile 
yaşatılmıştır. Firengf Mahal uleması za
man zaman Hindistan'ın Madras, Ram
pOr, Haydarabad gibi şehirlerine gide
rek oralarda da ders vermişlerdir ; an
cak asıl merkez her zaman için önemini 
korumuştur. 
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