
si 'nde (TY. nr. 9685) bulunmaktadır. 3. 

Tercüme-i Hôbnôme. Seyyid İshak-ı Es
terabadi'nin lj.ôbnôme adlı Farsça ese
rinin tercümesidir. Kitapta Fazlullah-ı 

HurOfi'nin hayatı ve tasawuf yoluna gi
rişi anlatılmakta , ayrıca onun rüya tabir 
ve te'villerinden bahsedilmektedir. Ese
rin en iyi nüshalarından biri İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki bir mecmua 
içindedir (TY, nr. 9685, vr. 2• -53b) 4. Hidô
yetnôme. Firişteoğlu ' nun 838'de (1434) 
tamamladığı bu eser. Fazlullah ' ın Mu
J_ıabbetnôme adlı Farsça eserinin tercü
mesidir. Farsça bir önsöz ihtiva eden 
eserin bir nüshası istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndeki (TY. nr. 9685. vr. 53b. 
73 •) bir mecmua içinde bulunmaktadır. 
s. Lugat-ı KiinıJ.n-ı İlôhi. 854 'te (1450) 
telif edilen bu Kur'an lugatı )0.1_ yüzyıl 

Türkçesi bakımından önemlidir. Eserde 
Kur ' an-ı Kerim'de geçen 2300 kelime ilk 
harflerine göre alfabetik olarak sırala
nıp Türkçe karşılıkları verilmiş , kelime
lerin içinde geçtiği ayetler gösterilmiş
tir. Lugat-ı KiinıJ.n-ı İlôhf, Arap alfa
besindeki yirmi sekiz harfin karşılığı ola
rak yirmi sekiz bölüme ayrılmıştır. En es
ki nüshaları Manisa İl Halk (Yazma Eser
ler. nr. 2863). Süleymaniye (Vehbi Efendi, 
nr. 1979). Topkapı Sarayı Müzesi (nr. 61 ı) 
ve istanbul Üniversitesi (TY. nr. 3938) kü
tüphanelerinde bulunan eser Cemal Muh
tar tarafından neşredilmiştir (bk. bibl.) . 
Mecdf'ye göre bu eserin müellifi, HurOfi 
olan Abdülmecid değil Firişteoğulları ' n

dan Abdülmecid adlı bir başka kişidir. 
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~ HÜSAMETTİN AKSU 

FiRKAH 
( c\5 .)ll ı 

Ebu Muhammed Tacüdd'in 
Abdurrahman b. İbrahim b. S iba' 

el-Firkah el -Fezar'i el-Bedr'i 
(ö. 690 / 1291) 

Şafii fakihi. 
_j 

Aslen Mısırlı olup 624 ( 1227) yılında 
doğdu . Bacaklarını aşırı derecede ayıra
rak yürüdüğü için "Firkah" lakabıyla meş
hur oldu. Küçük yaşlardan itibaren farklı 
ilim dallarında birçok meşhur alimden 
ders aldı. Siraceddin İbnü'z -Zebfdf. İbn 
Maseveyh, İbnü 's-Salah eş-ŞehrezOrf ve 
Ali b. Muhammed es-Sehavf gibi alim
lerden hadis; yine İbnü 's-Salah ve izzed
din İbn Abdüsselam'dan fıkıh okudu. He
nüz genç yaşta iken ilmi münazara, ted-

F]RUZ AGA CAMii 

ris ve fetva faaliyetlerinde kendini ka
bul ettirdi. Yaşadığı dönemde ictihad 
derecesine ulaşmış Şafii alimlerinden bi
ri olan Pirkah'ın çağdaşı Yahya b. Şeref 
en-Nevevf'den münazara konusunda da
ha üstün, fıkhf konularda ise daha az 
bilgi sahibi olduğu söylenmektedir. 

Dımaşk'ta Badraiyye ve Mücahidiyye 
medreselerinde müderrislik yapan Pir
kah'tan başta oğlu Burhaneddin el-Fe
zarf (ibnü'J -Firkah ) olmak üzere Takıy

yüddin İbn Teymiyye, Necmeddin İbn 
Sa s ra, Kemaleddin İbnü 'z- Zemelkanf. 
Kemaleddin İbn Kadf Şühbe ve Mizzf gi
bi alimler ders almış, Dımaşk ve yöre
sinin kadı , müderris ve alimlerinin ÇO· 

ğunluğu onun derslerinden faydalanmış
tır. Taceddin ei-Firkah 5 Cerrıaziyelahir 
690 (5 Haziran 1291) tarihinde vefat et
miş ve Babüssagrr Kabristanı'na defne
dilmiştir. 

Eserleri. 1. ed-Derekôt. İmamü ' I-Ha
remeyn ei-Cüveyni'nin fıkıh usulüne dair 
el- Varakat adlı eserine yaptığı şerhtir 
(Brockelmann. I. 487). 2. el-İ~d li-der 'i't
taklid. EbO İshak eş-Şfrazf'nin et- Ten
bfh 'inin yarım kalmış bir şerhidir (a.g.e., 

ı. 485) 

Kaynaklarda Firkah ' ın, kendi zamanın
da meydana gelen olayları anlattığı et
Tôri l] adlı bir eser kaleme aldığı, Ebü'I
Kasım Abdürrahim b. Muhammed ei
Mevsılf'nin et- Ta c cfz ii il]üşôri '1- Ve
cfz'ini şerhedip İbnü'I-Cevzf'nin el-Mev
iı1 côtü '1-kübrô ' sını ihtisar ettiği. ayrı
ca Kitôbü'l-İşkôlôtve Keşiü'l-kınôc ii 
J_ıalli's - simô c adında müstakil eserleri 
bulunduğu belirtilmektedir. 
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~ BEŞiR GözüBENLİ 
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İstanbul Sultanahmet'te 
XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami. 

L - ~ 

Sultanahmet'te. eski hipodromun ye
rindeki Atmeydanı 'nın şehrin ana cad~ 
desi olan Divanyolu'na kavuştuğu köşe
de bulunur. Kapısı üstündeki Arapça ki-
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