
F]RÜZ ŞAH TUGLUK 

rat. fakiriere borç para vermek için de 
Divan-ı istihkak adlı müesseseleri kur
muştur. Hastahaneler (darüşş i fa. maris
tan, ş i fahane, s ı hhathane) yaptırarak bu
ralara uzman doktorlar tayin etmiştir. 

Ayrıca darQhane denilen dispanserde 
hastalara ücretsiz ilaç dağıtılmıştır. 

FfrQz Şah dini ilimierin gelişmesi için 
otuz medrese yaptırdı. Bunlardan üçü 
(Medrese-i Flrüz ŞahT, Medrese-i Şehzade 
FTrüz Han ve SirT Medresesil meşhurdur. 
Bir putperest mabedinde bulunan çok 
sayıda eski Sanskritçe eseri de Farsça'
ya tercüme ettirdi. Eazzüddin Halid Ha
ni. hikmet konusunda yazdığı bir esere 
ona nisbet! e Delii'il- i Ffrı1z Şahf adını 
verdi. Sereni ile Şems-i Sirac ATıf gibi 
tarihçiler de onun dönemini tanıtan Ta
rfl]-i Ffruz Şahi adlı birer eser kaleme 
aldılar. Ayrıca Ffrüz Şah riyaset ve siya
set konusunda sekiz babdan oluşan bir 
eser yazmıştır. 

Ffrüz Şah Tuğluk askeri iktaları da adil 
bir şekilde tanzim etmeye çalışmıştır. 

Ancak kendilerine geniş topraklar veri
len ikta sahipleri devlet idaresinin yu
muşak tavrından istifade ederek istedik
leri gibi tasarrufta bulunmuşlardır. Bu 
da devletin gelirlerinin giderek azalma
sına ve devlet yönetiminde zaafa sebep 
olmuştur. 

Onun dönemi Tuğluklular hanedanı
nın mimari açıdan da en parlak zaman
larından biridir. Kaynaklar FfrQz Şah'ın 
bu alandaki faaliyetlerinden övgüyle bah
sederler. Bu devirde KanpOr ve FfrQza
bad gibi birçok yeni şehir kurulmuş ve
ya genişletilmiş, saraylar ve kaleler yap
tırılmıştır. Başta Kotla Ffrüzşah'ta bulu
nan Cami-Mescid olmak üzere Han-ı 

Cihan ve Nizamülmülk camileri gibi ca
miler inşa edilmiştir. Bu dönemde ayrı
ca tarihi eserlerin muhafazasına ve ba
kımına da itina gösterilmiştir. Bunlar 
arasında Delhi'deki Kuwetü'I-İslam Ca
mii ile Kutub Minar zikredilebilir. 
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Ffrüz Şah Tuğluk döneminin önemli 
hususiyetlerinden biri de Ortaçağ İslam 
devletlerinde görülen gulam sistemi
nin geliştirilmesidir. Sultanlığın değişik 
yörelerinden merkeze getirilen köleler 
burada belli bir eğitimden geçiriliyor ve 
daha sonra kabiliyetlerine göre istih
dam ediliyordu. Sayıları 180.000'i bulan 
(Raychoudhary, s. 151) bu kölelere "ben
degan-ı Ffrüz Şahl" deniliyordu. Ancak bu 
gulamlar zaman zaman sıkıntılara da se
bep olmuşlardır. FTrüz Şah Tuğluk Mısır ' 

daki Abbasl halifesinden hi!' at ve menşur 
alan, sikkelerde onların adına yer veren 
ve "naib-i emlrü'l- mü'minln" unvanını 

kullanan son Delhi sultanıdır. Tebaasına 
gösterdiği şefkat ve müsamaha ile tanı
nan Ffrüz Şah bazan özellikle dinf mese
lelerde gayri müslimlere karşı sert ted
birler uygulamıştır. Kaynaklar. onun müs
lümanları irtidada teşvik eden bir Brah
man ' ı şiddetle cezalandırdığından bah
seder. FTrüz Şah Tuğluk ilme ve tasawu
fa büyük değer veriyor. önemli kararlar 
almadan önce mutlaka alimlerle de isti
şarede bulunuyordu. Saltanatının sonla
rına doğru dini yaşama hususunda ta
mamen hassaslaşan Ffrüz Şah sarayın
da ipekli elbiselerin giyilmesini. altın ve 
gümüş eşyaların kullanılmasını yasakla
mış, etrafta bulunan canlı resimlerini 
ve heykelleri kaldırtmıştır. 

Onun döneminde devlet işlerinin yürü
tülmesinde kabiliyetli veziri Han-ı Cihan 
MakbQI 'ün rolü çok büyüktür. Ancak FT
rQz Şah'ın iyi niyete dayanan politikası 

zamanla devlet idaresinde bozulmalara 
sebep olmuş ve son zamanlarında ülke 
karışıklıklar içerisine sürüklenmiştir. FT
rüz Şah Tuğluk ölümünden kısa bir sü
re önce tahtı oğlu Muhammed ile pay
laştı. Ağustos- Eylül 1387'de oğlunu sul
tan ilan ederek tahta çıkardı. Hutbede 
ikisinin adı birlikte zikredildi. Ancak Mu
hammed idareye hakim alamayınca to
runu Tuğluk Şah'ı veliaht tayin etti ve 

Firüz Şah 
Tuğl uk ' un 

Delhi dı ş ı ndak i 

türbesi 
Hindistan 

ülke yönetimini ona bıraktı. Mezarı Del
hi yakınlarında Havz-ı Has'tadır. 
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li] ÜRHAN F. KöPRÜLÜ 

FİRÜzABADi 
( ... ~l;\_:,~1) 

Ebü't-Hhir Mecdüdd!n 
Muhammed b. Ya'küb 

b. Muhammed el -Hrı1zabad! 

(ö. 817 / 1415) 

el-Kiimusü'l- muJ.ıit adlı 
sözlüğüyle tanınan Arap dili, 

tefsir ve hadis alimi. 
_j 

Rebfülahir veya Cemaziyelahir 729'da 
(Şubat veya Nisan 1329) iran'da Şfraz'a 
bağlı KazerOn kasabasında doğdu. Şfra
zl nisbesiyle de anılır. Babasının dil ve 
edebiyat alimi olduğu bilinmekte, ailesi 
hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. 
İlk tahsilini KazerQn'da babasının yanın
da yapan FTrQzabadl yedi yaşında iken 
Kur'an ' ı ezberledi ; sekiz yaşında Şfraz 'a 

gitti. Burada babasından ve Kıvamüddin 
Abdullah b. Mahmud gibi alimlerden dil 
ve edebiyat dersi aldı. EbQ Abdullah Mu-



hammed b. Yüsuf el-Ensarl ez-Zeren
dl'den ŞahiJ:ı-i Buly'irf ve Sünen-i Tir
mi?f'yi okudu. 745'te (1344-45) Vasıt'a 
giderek Şehabeddin Ahmed b. Ali ed-01-
vanl'den kıraat dersi aldı. Aynı yıl Bağ
dat'ta Siraceddin Ömer b. Ali el-Kazv1-
n1'den Radıyyüddin es-Saganl'nin Meşd
ril:w'l- envdr'ı ile ŞaJ:ıfJ:ı-i Bul]dri'yi tek
rar okudu. Bağdat Nizarniye Medresesi 
müderrisi ve Bağdat Kadısı Abdullah b. 
Bektaş' ın yanında yıllarca yardımcı ola
rak çalıştı. 755 (1354) yılında Şam'a geç
ti. Orada da başta Takıyyüddin es-Süb
kl olmak üzere 1 00 civarında hocadan 
ders aldı ve ŞaJ:ıfJ:ı-i Bul]dri'yi bir defa 
daha okudu. Bundan sonra Ba'lebek, Ha
ma, Halep ve Kudüs'e gitti. Kudüs'te bir 
taraftan AlaY gibi alimierin derslerine 
devam ederken bir taraftan da çeşitli 

medreselerde ders verdi ve zaman za
man Gazze, Remle ve Kahire'ye gidip gel
di. Kahire'de Bahaeddin İbn AkTI, Cema
leddin el-İsnevl ve İbn Hişam en-Nahvl 
gibi alimlerle tanıştı. İzzeddin İbn Cemaa 
ve İbn Nübate el - Mısrl'den ilahiyat ve 
edebiyat dersleri aldı. 770'te ( 1368) Mek
ke'ye giden F1rüzabad1 burada da Mali
ki fakihi Ziyaeddin el-Cündl ve Yafil gibi 
alimlerden faydalandı. İbn Hacer el-As
kalanı. Cemaleddin el-Merraküşl adın
da bir kişinin F1rüzabad1 için 1 50'yi aş
kın alimin ismini ihtiva eden bir meşye
ha • hazırladığını haber vermektedir. F1-
rı1zabad1 bütün bu hocalardan dil ve ede
biyattan başka Kütüb-i Sitte, Beyhaki'
nin es-Sünen 'i, Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'i, İbn Hibban'ın eş-ŞaJ:ıfJ:ı ' i, Ebü 
Bekir İbn Ebü Şeybe'nin el-Muşannef'i 
ve Saganl'nin Meşdrilw '1- envdr ' ı gibi 
önemli hadis kitaplarını okuyarak riva
yet etme izni aldı. 

Bağdat hakimi İbn Üveys'in daveti üze
rine 794 (1392) yılında tekrar Bağdat'a 
giden F1rüzabad1 buradan İ ran ve Hin
distan'a geçt i. Hürmüz'den deniz yoluy
la Mekke'ye giderken Yemen'in Aden ve 
Taiz şehirlerinde kaldı. el - Melikü ' l-Eş

ref er-Resüll İsmail b. Abbas, buralar
daki arnillerine F1rı1zabadf'ye gerekli ilgi 
ve saygının gösterilmesi için emir verdi 
ve onu başşehir Zebld'e davet etti. Da
veti kabul eden F1rı1zabad1'yi izzet ve ik
ramla karşıladı. Onu önce Zebld, daha 
sonra da 797 (1395) yılında Yemen ka
dılığına tayin etti. F1rüzabad1, el-Meli
kü'l-Eşref ve oğlu Nasır Ahmed zama
nında ömrünün sonuna kadar bu göre
vini kesintisiz sürdürdü. Bir taraftan da 
ders vermeye devam etti. Başta el- Me
likü' ı- Eşref olmak üzere birçok öğren-

ci onun derslerine katıldı. F1rüzabad1'ye 
her vesile ile izzet ve ikramda bulunan 
el-Melikü ' l-Eşref yine bu maksatla onun 
kızıyla evlendi (Sehavi, X, 81 ). Zebld'den 
zaman zaman Mekke ve Medine'ye gidip 
mücavir olarak kalan F1rüzabad1 Mek
ke'de el - Melikü'l-Eşref adına bir med
rese yaptırdı ve talebe okuttu. 

F1rüzabad1, seyahatlerinde bir taraftan 
ilim adamlarıyla fikir alışverişinde bulu
nurken diğer taraftan devlet adamları 
katında büyük itibar gördü. Nitekim Bağ

dat hakimi İbn Üveys, Azerbaycan Hü
kümdarı Şah Şüca ', Mısır Sultanı Eşref, 

Şlraz'da Türk Hükümdan Timur. Delhi 
Hükümdan Alaeddin ı. İskender Şah ve 
Bursa'da Osmanlı Sultanı ı. Bayezid tara
fından büyük ilgiyle karşılanmıştır. F1rü
zabad120 Şewal 817 (2 Ocak 1415) tari
hinde Zebld'de vefat etti ve Cebertiyye 
tarikatının kurucusu Şeyh İsmail b. İbra
him el -Cebertl'nin türbesine defnedildi. 

Hz. Ebü Bekir soyundan geldiğini söy
leyen F1rüzabad1 çok geniş bir kültüre 
ve kuwetli bir hafızaya sahipti. İbn Ha
cer el -Askalanl'nin belirttiğine göre her 
gece 200 satır ezberlemeden uyumaz
dı. Sözlük çalışmalarından başka hadis, 
tefsir, fıkıh ve tarihle de meşgul olmuş, 
bu konularda da eser yazmıştır. F1rüza
bad1 ile Zebld'de görüşen İbn Hacer ha
dis konusunda pek titiz davranmadığı
nı, raviler hakkında fazla bilgisi bulun
madığını, hatta sahte sahabi Hintli Ra
ten b. Nasr'a inanacak kadar saf oldu
ğunu, Buharl'ye yazdığı şerhini garip hi
kayelerle doldurduğunu, birçok yerde 
Muhyiddin İbnü'l -Arabl'nin görüşlerine 
yer verdiğini belirterek kendisini tenkit 
etmiştir. Ayrıca onun Tenvirü '1- mi~
bôs'ta İbn Abbas adına topladığı riva
yetlerden de hadisteki ilmi gücünü an
lamak mümkündür. Tasawufi konular
da Muhyiddin İbnü ' l -Arabl'yi takdir eden 
F1rüzabad1 onu savunmak üzere iki r i
sale ile bir fetva kaleme almıştır. 

Kitaba meraklı olan F1rüzabad1 büyük 
paralar harcayarak çok sayıda kitap top
lamış, fakat paraya ihtiyaç duyduğu za
manlarda kitap satmaktan da çekinme
miştir. el-Kamusü'l-muf:ıit'in önsözün
de bu eserin 2000 kitabın özeti olduğu
nu söylemektedir. Devrinde yaygın olan 
üslübun etkisiyle eserlerinde hem seei
li bir dil hem de garip kelimeler kullan
mış, bu sebeple el-~amusü '1- muJ:ıf(in 
mukaddimesi birçok alim tarafından ay
rıca şerhedilmiştir. 

Eserleri . Velüd bir müellif olan F1rüza
bad1'nin kaynaklarda yetmişten fazla 

FIROZABADI 

eserinden söz edilmekteyse de (el-Bulga, 

naşirin mukaddimesi, s. 24 -29) bunlardan 
yarıya yakın bir kısmının günümüze ulaş
madığı sanılmaktadır. Eserlerinin yak
laşık yirmi dördünün dile, dokuzunun 
tefsire, on birinin hadise, sekizinin biyog
rafiye, sekizinin coğrafyaya. altısının aka
id ve fıkha, altısının da tarihe ait oldu
ğu anlaşılmaktadır. Başlıca eserleri şun

lardır: A) Sözlük ve Dil: 1. el-~amusü 'l

muJ:ıit*. İli m aleminde çok tanınan söz
lüklerden biri olan eser Kalküta (I- IV, 
1230-1 232), Bombay (1 272 / 1884), Lek
nev (1 885 ), Bulak (1 289) ve İstanbul'da 
(1 -IV, 1304) defalarca basılmış, Farsça ve 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 2. TaJ:ıbi

rü'l-müveşşin fi't-tacbiri ({ima yui1:a· 

lü) bi's-sin ve'ş-şin. Hem "sin" hem de 
"şin" harfleriyle yazılıp okunabilen keli
meler hakkındadır. Muhammed b. Şeneb 
(Cezayir 13271 1909; Beyrut 1330/ 1911 -

1912) ve Muhammed Hayr el-Bikai (Dı
maşk ı 982) tarafından yayımlanmıştır. 3. 

ed-Dürerü 'l-mübeşşeşe fi'l- gureri'l
müşelleşe ( el-Gurerü ' l - müşelleşe ve'd · 

dürerü 'l-mübeşşeşe, el -f\1üşelleşat). Bu 
eserde üç hareke ile okunup manası de
ğişen ve değişmeyen kelimeler bir ara
ya toplanmıştır. Kitabı Ali Hüseyin Bev
vab (Riyad 1982) ve Tahir Ahmed ez-Za
vl (Trablus-Tunus 1982) neşretmişlerdir. 

Ayrıca Süleyman b. İbrahim b. Muham
med el -Ayid eser üzerinde bir yüksek li
sans çalışması yapmıştır (Ümmülkura Üni
versitesi Şeriat Fakültesi, Mekke 1398/ 
1978) 4. Celisü'l- enis ii esmd,i (taf:ıri· 
mi) '1-l]anderis. Şarabın değişik isimleri 
ve haramlığı hakkında olup A. S. Pulton 
tarafından yayımlanmıştır (BSOAS, XII 
[1947-481, s. 579-585) s. el-Ferd,id (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, Umumi, nr. 3317; Edeb, 
nr . 653) 6. Risdle ii me\'ini bacii'l-J:ıun1f 
(Süleymaniye Ktp , Kasidecizade Süleyman 
S ı rrı, nr. 664 ; Riyad Üniversitesi Ktp., Umu
mi, nr 2392) 7. r tirdid tü sdhibi'l -~a 
mus cale'l- Cevheri (Süleymaniye Ktp. , 
Şe hi d Ali Paşa, nr 313) 8. Tari~u'l- esel ii 
esmd, i'l- casel. Salın çeşitli isimlerine 
dair olan bu eser Süyütl tarafından el
Müzhir'de nakledilmiştir (ll, 407-408) 

B) Tefsir. 1. Beşd,iru ?evi't-temyiz ii 
letd,ifi'l-kitabi'l- cazfz. Bu eser, aslın
da el-Melikü'l-Eşref tarafından geniş 

kapsamlı ansiklopedik bir kitap olarak 
hazırlanması düşünülen eserin bir bölü
müdür. Müellifin kitabın önsözünde be
lirttiğine göre söz konusu eser, Kur 'anl 
ilimlerden fizikteki yakıcı aynalara ka
dar her biri bir ilme ait "maksad" adı al
tında altmış bölüm ihtiva edecekti. Muh-
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temelen ortak bir çalışma ile telifi tasar
lanan, ancak FfrüzabadT tarafından sa
dece Kur'an ilimleriyle ilgili kısmı yazı
lan eserin diğer bölümleri el-Melikü' I
Eşref'in vefatı sebebiyle yazılamamış
tır. Beşa,ir'de, Kur'an hakkında genel 
bilgilerden sonra her süre "baslret" baş
lığı altında ele alınarak sürenin nazil ol
duğu yer, harf ve kelime sayısı, kurranın 
ihtilafları, fasılaları, sürenin ismi, mak
sat ve muhtevası, nasih, mensuh ve mü
teşabihi ile sürenin faziletine dair hadis
lerle ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra 
Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler alfa
betik sıra ile izah edilmektedir. Sonun
da da Kur 'an'da adı geçen peygamber
lerle bunlara karşı gelenler hakkında bil
gi verilmektedir. Darü'l- kütübi 'l- Mısriy

ye'deki nüshaları esas alınarak ilk dört 
cildi Muhammed Ali en-Neccar (Kahire 
1383-1 3891 ı 963- 1969), son iki cildi Ab
dülhallm et-Tahavi (Kahire 1390/ 1970) 

tarafından neşredilen eserin, Melik Eş

ref Kütüphanesi için 802 ( 1399 -1400) yı
lında istinsah edilen Matla'u zevahiri'n
nücum ve mecma 'u cevahiri 'l- 'ulı1m 
adlı bir nüshası da Köprülü Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (nr. 212 ). Ancak 
naşirlerin bu nüshadan haberdar olma
dıkları görülmektedir. Eserin bu baskı
sından daha sonra Kahire ve Beyrut'ta 
çeşitli ofset baskılar yapılmıştır. Saib b. 
Abdurrahman ei-AhmerT Beşa ,ir üze
rinde Nüzhe ii Kitabi Besa ,iri ~evi ' t
temyiz adlı bir çalışma yapmıştır (Riyad 
1985) z. Tenvirü 'l - mi~bas (mikyas) min 
Tefsiri İbn 'Abbas. İbn Abbas'a isnat 
edilen tefsirle ilgili değişik eserlerdeki 
rivayetleri bir araya getiren bu çalışma
nın FfrüzabadT'ye aidiyeti şüphelidir. Eser 
Bulak (1290) , Kahire (1 3161 ve istanbul '
da ( 1320) BeyzavT ve Hazin tefsirleriy
le birlikte basılmıştır. 3. Tefsiru fatiJ:ıati 
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FirOzabadi'nin 
Matla'u 
zevilh iri'n ·nÜcam 
ue mecmacu 

ceutihiri'l · 
' u/am adl ı 

eserinin 
unvan sayfas ı y l a 

son sayfası 
(Köprülü Ktp ., 

nr.212) + 
( Teysfru fa , il:ıati ) '1- ihdb (iyab) bi- teisi
ri FatiJ:ıati 'l-kitab ( Darü ' l -kütübi' l- M ı s

riyye, Tefsir, nr. 6; Bağdat Evkaf Ktp., nr. 
4848) . 4. Nugbetü (Bugyetü ) 'r - reşşai min 
{ıutbeti'l- Keşşai (Süleymaniye K tp , Be
ş i r Ağa, nr. 3 1, Kadızade Mehmed, nr. 69, 

Şehid Ali Paşa, nr. 33 1, Laleli, nr. 37 12; 

Darü' l-kütübi'l - Mı s ri yye , Lugat. nr. 300; 

el-Hizanetü 't-Teymüriyye, Tefsir, nr. 500). 

C) Hadis. 1. Sifrü (Sü{erü )'s-sa'ade. Hz. 
Peygamber'in özel hayatını ve ibadetleri
ni hadislerle anlatan Farsça bir eserdir. 
804 (1401 ) yı lı nda Ebü' I-Cüd Muhammed 
b. Mahmüd ei-MahzümT tarafından Arap
ça'ya çevrilen eserin çeşitli baskıları ya
pı lmıştır (Kahire. ts:; Şah Veliyyu llah ' ı n el· 
Fevzü'l -kebfr ma'a Fetf:ıi'L · I]abfr {f uşQ/i 't · 
te{srr'i kenarında. Kah i re 1307; nşr. Abdul
lah b. ibrahim ei-EnsarT, Sayda- Beyru t 
1402 / 1982; nşr. Abdülaziz izzeddin es
Seyrevan. Beyru t 1408/ 1988). Farsça aslı 
ise Atıf Efendi Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (nr. 443) Abdülhak b. Seyfeddin 
ed-DihlevT'nin Tari~u 'l-iiade (Kalküta 
1252) adıyla Farsça bir şerh yazdığ ı Sii
rü's-sa 'ade Rıfkı Durgun tarafından iba
detleri yl e Peygamberimiz adıyla Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (istanbul ı 979). 

z. eş- Şılô.tü ve 'l-büşer fi 'ş - şala ti 'ala 
{ıayri'l- beşer. Hz. Peygamber' e salatü 
selam getirmeye dair olup Muhammed 
Nüreddin Adnan ei-CezairT - Abdülka
dir ei-HıyarT- Muhammed Mutf' ei-Ha
fız ( Dımaşk ı 385 1 1966) ve Ebü Esma İb
rahim b. İsmail Alü Asr (Beyrut 1405 / 

1985 ) tarafından neşredilmiştir . 3. el
Ehddişü 'i - ia'iie (TÜYATOK, nr. 15 11). 4. 
Ed'iye me , ş ılre mervi yye 'ani' n- n ebi 
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 9470) 5. Urcuze ii 
muştalaJ:ıi 'l-hadiş ( Darü' l - kütü bi' l- Mıs

riyye, Mecami', nr. 706). 

D) Fıkıh-Akaid . 1. el-İs'ô.d bi'l -iş'ad 
ila dereceti 'l - i ctihdd (Darü' l -kütübi'z-

Zahiriyye, Umumi. nr. 2351 ; Fık ı h I Şa fiTJ. 

nr. 4 14) . z. İbnü ' l-ArabT ile ilgili risalele
ri. a) el - İgtibat bi-mu'ô.leceti İbni'l 
ljayyat ii ecvibeti mesa,ile sü ,ile 'an
M bi -J:ıak~ı MuJ:ıyiddi'n İbni 'l - 'Arabi 
(iü Ktp., nr. 35 ı 8 ; Ne{hu 't·tfb, ll , 176-1 80) 

b) Fetva ii J:ıakkı İbni 'l- 'Arabi ve kü
tübih (Süleymaniye Ktp., Lala ismail. nr. 
706 ; Hamidiye, nr. 1458; Fatih. nr. 5376) . 
c) Risale fi'r - red 'ale'l -mu'teriiin 'ala 
İbni 'l- 'Arabi (Darü' l -kütübi'z -Zahiriyye, 
Tasavvuf, nr. 50). 

E) Biyografi. 1. el -Bulga ii teracimi 
e,immeti'n-nahv ve'l - luga. 422 dil 
aliminin hayatını kısaca anlatan bir eser 
olup Muhammed el-MısrT tarafından ya
yımlanmıştır ( D ımaşk 1972; Küveyt 14071 

1987) z. İşaretü '1- hacun ila ziyareti '1-
Hacun (Mekke 1332). Mekke yakınında 
Hacün dağında medfun sahabilere dair 
bir eserdir. 3. TuJ:ıfetü 'l - ebih fi men nü
sibe ilô. gayri ebih. Babasından başka
sına nisbet edilen m€şhur şahıslar hak
kında bir risale olup Abdüsselam Mu
hammed Harün (INevadirü ' l·mal]tatat 
içinde!. Kah ire 1370/ 1950, s. 97-110) ve 
Muhammed Salih eş-ŞennavT ([İbn Ha
bib e i -Bağdadi'ye ait iki risaleyi iht iva eden 
bir mecmuan ı n içinde üçüncü risale J. Bey
rut 1410/ 1990) tarafından neşredilmiş

tir. 4. el-Mir~atü'l-veiiyye ii taba~a 

ti'l-ljaneiiyye (Darü' l -kütübi' l - M ı s riyye, 

nr. 4647 ; Sü leymaniye Ktp., Reisülküttab 
Mustafa Efendi, nr. 671 ). 5. el-Megani
mü ·ı- mutabe ii me 'alimi Tab e (Köp
rülü Ktp., Faz ı! Ahmed Paşa, nr. 1587; Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1529). Me
dine ve civarının tarihi. coğrafyası ve Me
dine ziyaretiyle Ffrüzabadi ve hocaları

nın Medine'de görüşüp tanıştığ ı kimse
ler hakkında bilgi veren altı bölümden 
ibaret bir eserdir. Kitabın sadece coğ
rafi adlarla ilgili beşinci bölümünü Ha
med el- Cas ir neşretmiştir ( Riyad 13891 

1969). 

FfrüzabadT'nin diğer bazı eserleri de 
şunlardır : el -Lô.mi'u'l-mu'lemü'l - 'uca
bü'l- cami' beyne'l-Muhkem ve'J -'Ubdb 
(müell ifin bu eseri önce altm ış [veya yüz[ 
ci lt olarak yazmay ı düşündüğü , daha son
ra ise beş cildini kaleme a ldığı , fakat kul
l a nılmasının güçlüğünü dikkate alarak el· 
KamQsü'l -muhft'i yazdı ğı rivayet edilmek
ted ir). Esma,ü 's-seraJ:ı (el- beraf:ı ) ii es
mô.,i'n-nikaJ:ı , er-Raviü'l-meslı1f fimô. 
lehı1 i smani ila ülui, el-İşarat ila mô. 
i i kütübi'l- fıkhi mine '1- esma, ve '1-
emakin ve'l-l~gat, el-Müttefi~ vaz'an 
ve'l-mu{ıtelif şuk'an, Envô.,ü 'l - gayş 
ii esmô.,i'J-Leyş, Ma~sudü ~evi'J -er-
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bdb ii 'ilmi'1 -i'rdb, Şerhu Zddi'l-me'dd 
ii vezni Bdnet Sü'dd, ed-Dürrü'n-na
zimü'1-mürşid ila makasıdi'1-Kur'd
ni'l- 'azim, Hdsı1ü kı1reti'l-ha1ds ii ie
id'ili ~ılreth-Il]lds, Menjz; (Fethu) '1-
bdri bi's-seyhi ('s-seyfi) '1 -iesijzi'l-cdri 
ii şerjzi Sahihi'l -Bul]dri (Buhar! şerhi 

olup ibadetler kısmının dörtte birini yirmi 
ciltte şerhettiği nakledilmektedir), Şevd
ri~u '1- esrôri'l- 'a1iyye ii şer hi Meşdri
ki'l- envôri'n -nebeviyye, Teshilü tari
~i'l- vusı11 ile'1-ehddişi'z-zô'ide 'ale'1-
Cdmi'i'l-usı11, ed-Dürrü'l -ga1i ii'l -ejzô
disi'l- 'avôli, et- Tecôrih ii ievô 'ide mü
te <alli~a bi- ejzôdişi '1- Mesôbih, en-Nei
hatü '1- 'anberiyye ii m eviidi l]ayri'l
beriyye, e1 -Mirkatü'l-eria'iyye ii ta
baka ti 'ş -Şdii 'i yye, el-Eltôiü '1-l]aii yy e 
ii eşrdfi'l-Haneiiyye, Raviatü'n -nôzır 
ii tercemeti 'ş- Şeyi] 'Abdilkadir, el
Failü'1-vefi ii'l- 'adli'l-Eşreii, Mühey
yicü'1- garôm ile']- be1edi'1-hardm, Tô
rll]u Merv, Nüzhetü'l-il]vôn ii tôril]i 
Işiahôn. 
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liJ Huu}si Kıuç 

FiRYABl, Ca 'fer b. Muhammed 

ı 
FİRYABİ, Ca'fer b. Muhammed 

ı 

( ,_A.)ll .;..$ .:r. ~ ) 
Ebu Bekr Ca'fer b. Muhammed 

b. ei-Hasen ei -Firyabi 

(ö. 301 /913) 

L 
Muhaddis, fakih ve müfessir. 

_j 

207'de (822) Belh yakınındaki Faryab'
da doğdu. Türki. Horasanf nisbeleriyle 
de anılır. Yine Firyabi diye anılan hem
şehrisi Muhammed b. Yusuf 'tan ayır

mak için bazı kaynaklarda kendisine Fir
yabf es-Saglr denilmiştir. On yedi yaşında 
iken hadis dersleri almaya başladı ve Ma
veraünnehir, Horasan. Irak. Hicaz, Şam, 
Mısır. el-Cezfre gibi devrin ilim merkez
lerini dolaşarak Ali b. Medfni. Ebü Ca'fer 
en-Nüfeyli, Ebü Bekir b. Ebu Şeybe, is
hak b. Rahuye ve Kuteybe b. Said gibi 
alimlerden hadis okudu. Zehebi, onun 
hocalarından 227'sinin adını "Meşyeha 

ale'l-mu'cem li'I-Firyab!" başlığı altında 
zikretmektedir (A' la mü: n- nübela', XIV, 

10 ı - 1 06) Kendisinden İ bn Mahled el
Attar ed-Dür[, Ebü Bekir en-Neccact. Ebü 
Bekir eş-Şafii. Ebü Bekir ei-Acurrl. Ram
hürmüzl. İbn Adi. Ebü Bekir el-KatiT. Ebü 
Bekir el-ismam gibi tanınmış kişiler ha
dis, tefsir ve fıkıh tahsil etti. Hocaların
dan Muhammed b. Yahya el-Ezdf de on
dan hadis rivayetinde bulundu. Bir süre 
Dfnever'de kadılık yaptıktan sonra Bağ
dat'a yerleşerek burada ders akutmaya 
başladı. Bağdat'a geldiğinde büyük bir 
merasimle karşılandığı, hadis okuttuğu 
meydanda kendisini dinlemek üzere bir
çok kişinin toplandığı, bunlardan 316'
sının ondan hadis yazdığı belirtilmekte
dir. Talebesi İbn Adi de onun pek çok 
talebenin katıldığı ilim meclislerinden 
söz ederken bunlardan bazılarının ertesi 
gün yer bulabilmek için geceyi ders veri
len yerde geçirdiğini zikretmektedir. 

Devrinin önde gelen hadis hafızı ve 
alimi olarak tanınan Firyabf' nin hadis 
rivayetinde sika* olduğu ittifakla kabul 
edilmekte. cerh ve ta'dil* konusunda
ki görüşlerine güvenileceği belirtilmek
tedir. Yaşının ilerlemesi sebebiyle vefa
tından bir yıl önce hadis r ivayetini bırak
ması onun bu konudaki titizliğini gös
termektedir. 

Firyab! 4 Muharrem 301 'de ( 1 o Ağus
tos 913) Bağdat'ta vefat etti. Ölümün
den beş yıl önce Bağdat'taki Ebü Eyyüb 
Mezarlığı'nda kendisi için bir mezar kaz
dırdığı rivayet edilir. 
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