
iBN AKiL, Ebü'I-Vefa 

lll. cildin yazma nüshası Amerika Birleşik 
Devletleri Princeton Üniversitesi Firestone 
Kütüphanesi'nde (nr. 1842) mevcuttur. 
İbn Akil'in eserleri üzerinde çalışmalar ya
pan George Makdisi el- Vazıi:ı'ı yayma ha
zırlarken dört cilde ayırıp I. cildini neşret
miştir ( Beyrut ı 996). Bu ciltte bilgi ve kı
sımları, hükümterin dayandığı deliller ve 
usul, tarifler. vücub, hakikat, mecaz. de
lalet. işaret, ittifak. ihtilaf, n asi h- men
suh, kıyas. fetva ve müfti gibi usOI-i fıkha 
dair belli başlı konulara yer verilir. Ayrıca 
Musa b. Muhammed b. Yahya el-Karni. 
Camiatü ümmi'l-kura'da el- VazıJ:ı üze
rinde bir doktora tezi hazırlamış (Mekke 
1404/1984) ve eserin baş tarafından "Fu
sulü'l-lugat" bahsine kadar olan kısmı 
tahkik etmiştir. 

Kaynaklarda İbn Akil'e nisbet edilen 
bazı eserler de şunlardır: el-İntişar li-eh
li'l-J:ıadiş, er-Rivayeteyn ve'l-vecheyn, 
Tafzilü '1-cibddat c ala nacimi'l-cennat, 
Teh?;ibü 'n-nefs, el-FuşO. l fi'l-fı]fh, el
İşare fi'l-uşO.l, <umdetü'l-edille, el
Müfredat, et-Te?;kire, Nefyü't-teşbih, 
Zemmü't-teşbih ve işbdtü't-tenzih. 
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İBN AKİLE 
(~..:r.l) 

Cemalüddin Ebu Abdiilah 
Muhammed b. Ahmed b. Said 

b. Akıle ei-Mekki 
(ö. 1150/1 737) 

Hadis, tefsir, ketarn 
ve tasavvuf alimi, tarihçi 

ve Kadiri şeyhi. 
.J 

Mekke'de doğdu . Tahsil hayatından söz 
ettiği el-Mevahibü'l-cezile adlı eserin
den (vr. 7 4• vd ) 1070 ( 1660) yılından son
ra dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Baba
sı gibi o da Akile veya İbn Akile lakabıyla 
anılmış, bazı kaynaklarda adı Muhammed 
Akile veya Muhammed b. Akile şeklinde 
zikredilmiştir. Gerek kendisi gerekse bi
yografisini yazan alimler. yetişme döne
minin çok verimli geçtiğini ve birçok 
önemli şahsiyetten ders aldığını belirt
mektedir. İbn Aklle. Hicazlı alimler yanın
da hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ilim 
adamlarından da istifade etme imkanı 
buldu. Kendilerinden uzun süre okuduğu 
hocaları arasında Salim b. Abdullah el
Basri. Ahmed b. Muhammed el-Kattan, 
Uceymi, Ahmed b. Muhammed ei-Benna, 
Abdülcelil b. Ebü'I-Mevahib ei-Hanbeli. 
Ahmed b. Muhammed en-Nahli, Abdul
lah b. Salim el-Basri ve İlyas b. İbrahim 
ei-Kurani gibi kimseler yer almaktadır. 

Hüseyin b. TtJ'me ei-Kadiri, Ali b. Ahmed 
ei-Küzberi ve Abdülhalil5 b. Ebu Bekir ei
Mizcaci gibi alimler de kendisinden fay
dalanmıştır (diğer hocaları ve talebeleri 
için b k. Birışık, s. 26- 37) 

İbn Akile ömrünün sonuna doğru git
tiği Bağdat. Şam ve Halep'te ders akut
tu ve icazet verdi. Bağdat'ta Hintli sufi 
Seyyid Ali b. Abdullah ei-Ayderus'un ica
zetiyle Şeyh Kasım b. Muhammed ei-Bağ
dadi'nin elinden Kadiri şeyhliği hırkası 
giydi ( 114311731) Şam'da bulunduğu 

uzun süre içerisinde Çakmakiye Medre
sesi'nde hadis ve tasawuf dersleri verdi. 
Buradan ayrılırken yerine talebesi Küzbe
ri'yi halife bıraktı. Bazı kaynaklarda yer 
alan ifadelerden onun Anadolu'ya veya 
İstanbul'a da gittiği anlaşılmakta. ancak 
bu konuda açık bilgi bulunmamaktadır. 
Mekke'de vefat eden İbn Akile Darü'I
Akiliyye diye anılan zaviyesine defnedildi. 
Burası daha sonra Mekke Emiri Abdul
lah'ın mülkiyetine geçmiştir. Onun 930 
(1524) veya 1149'da (1736) öldüğüne dair 
bilgiler doğru değildir. 

Çok yönlü bir alim olan İbn Akile tefsir 
konusunda hacimli eserler vermekle bir
likte daha çok hadisçiliğiyle tanınmıştır. 
Bu alandaki yerini ifade etmek için on
dan Hicaz'ın muhaddisi ve hafız diye söz 
edilmiş. kaynakların ortaklaşa belirttiği

ne göre müselsel hadis rivayetinde döne
minin önde gelen muhaddislerinden bi
ri olmuş ve İslam dünyasından pek çok 
kimse ondan müselsel hadis dinleyip ri
vayetine dair yazılı icazet almıştır. Müsel
sel hadiste ilgili el-Feva'idü 'I-celile'nin 
çok sayıda istinsah edilmesi ve Murtaza 
ez-Zebidi gibi bir alim tarafından üzerine 
ta'likat yazılmış olması İbn Akile'nin ha
dis ilmindeki yerini göstermektedir. Za
hid Kevseri Fı]fhu ehli'l-c!ra]f ve ]J.adi
şühüm adlı eserinde İbn Akile'den övgüy
le söz etmiş. onu Hanefi mezhebine men
sup büyük muhaddisler ve hafızlar ara
sında saymıştır. 

Eserleri. Çeşitli ilimiere dair yaklaşık 
doksan kitap ve risale kaleme alan (Ab
dullah Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 463) İbn Aki
le'nin bu eserlerinden otuz kadarının gü
nümüze ulaştığı bilinmektedir. A) Tef
sir. 1. ez-Ziyade ve'l-i]J.san fi 'ulrJ.mi'l-

ibn Akile'nin ·ez-Ziyade ve'l·i!ısan {i 'ulami'l-Kur'an 
adlı eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hekimoğlu Ali 

Paşa, nr. 105) 



Kur'an. Süyütl'nin el-İtl:cön fi 'ulumi'l
Kur'an' ını tamamlamak için yazılmıştır. 
Eserde el-İtl:cön esas alınmakla birlikte 
ona pek çok yeni bilgi eklenmiş . u!Omü'I
Kur'an konuları yeniden düzenlenmiş , el

İtl:cön'da bulunan bazı yerler çıkarılmış ve 
hatalı görülen noktalar tenkit edilip doğ
rusu ortaya konulmuştur. Bu düzeltme
Ierden sonra eser, Süyütl'nin el-İtl:cön fi 
'uWmi'l-Kur'an ' ı üzerine yetmiş dört 
yeni bölüm (nevi) ilavesiyle 154 bölüme 
ulaşmıştır. Eserin bilinen üç yazmasından 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndekinin (He
kimoğlu Ali Paşa, nr. 5, 6 1954.95 51. 295 + 
26 ı varak) müellif nüshası olduğu anlaşıl
maktadır. Diğer iki nüsha Süleymaniye 
( Hekimoğlu Ali Paşa . nr. I 05. 294 va rak) 
ve Nevşehir Damad İbrahim Paşa (nr. 48 ) 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ab
dülhamit Birışık , Muhammed b . Akile 
v e ez -Ziy ade ve 'l-İhsan t i Ulumi ' l
Kur'an 'ı adlı yüksek lisans tezinde İbn 
Akile'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini 
incelemiş. ayrıca bu eserin ilkyirmi iki bö
lümünün edisyon kritiğini yapmıştır (bk. 
bibl.) . Eser üzerinde Muhammed Safa 
Şeyh İbrahim Hakkı (nev': 1-45 ), Fehd b. 
Aliei-Andes (nev': 46-90) . İbrahim b. Mu
hammed el-Mahmud (nev· : 9 ı- ı ı 9) ve 
Muslih b. Abdülkerlm es-Sami di de (nev': 
ı 20- ı 43) Camiatü'I-imam Muhammed b. 
Suud ei-İslamiyye'de birer yüksek lisans 
tezi hazırlayarak büyük bölümünü tahkik 
etmişlerdir (Delilü 'r-resa'ili'l-cami'iyye, s. 
272 ). 2. el -Cevherü 'l-manz;um fi't-tefsir 
bi'l-merfu' min kelami Seyyidi 'l-mür
selin ve'l-ma./:ıkum . İbn Akile, beş bü
yük cilrten oluşan bu tefsirini ez-Ziyade 
ve 'l-iJ:ısan 'dan sonra 11 40 (1728) yılın
da tamamlamıştır (ez-Ziyade, v r. 239 b). 

Eserde sadece merfQ hadisler kullanılmış , 

kıraat farkları da ayrı bir başlık altında 
gösterilmiştir. el-Cevherü 'l-manz;um'un 
istanbul (Süleymaniye Ktp ., Hekimoğ lu 
Ali Paşa, nr. 58 , 59, 60,6 1, 62; Hekimoğ lu 

Ali Paşa ve Camii, nr. I 9 J967J ) ve Milana 
Biblioteca Ambrosiana'da (nr. I 39) nüs
haları vardır. 3. es-Sırrü 'I-esra ii ma' na 
sübi).dnelle?,i esra. isra süresinin ilkaye
tinin tefsiri olup bir nüshası Darü'I-kütü
bi'I-Mısriyye'dedir ( Fihristü '1-kütübi '1-'Ara
biyye, VII , 591 ). 4.ljizbü 's-sırri'l-maşun 

el-müstenbat mine '1-kitabi 'l-mekn un. 
Havassü'l-Kur'an'a dair olan risalenin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
olup (Bağda tlı Vehbi Efendi, nr. 2067/ 8) 

Mecmu'atü'l-a./:ı?,ab içerisinde basılmış
tır (i stanbul I 298, I 3 I I , s. 3 I 5-320) . 

B) Hadis. 1. el-Feva'idü'l-celile fi mü

selseldti MuJ:ıammed b. AJ:ımed 'AI:cile. 

Hicaz, Yemen ve Suriye bölgelerinde yay
gın olan kırk beş müselsel hadisi ihtiva 
eden eseri Abdülhay ei-Kettanl, 1905'
te Abdülcelll b. Abdüsselam Berrade'den 
Mekke'de tek mecliste sema yoluyla riva
yet ettiğini söylemektedir (Fihrisü '1-feha

ris, II. 92 I -922) . Eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi (Hacı Mahmud Efendi , nr. 638, 

682 ; Aş ir Efendi , nr. 68), istanbul Beledi
yesi Atatürk Kitaplığı (Belediye, nr 437). 

Beyazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi , nr. 738) 

ve Tire İlçe Halk (Necip Paşa Vakfı. nr. ı ı 9) 

kütüphaneleriyle el-Hizanetü't-Teymüriy
ye (Hadis, nr. 99 ). İskenderiye el-Mekte
betü'I-belediyye (Hadis, nr. 3 J39J). Mek
tebetü'I-Ezher (Mustalah, nr. 364). Darü'I
kütübi'I-M ısriyye (Ta l 'at , nr. I 55 , 1 97; Ha
lim , nr. 5.; Meca mi ', nr. 690). Mektebetü 
Mekketi'I-Mükerreme (nr. 82 ). Berlin Kö
niglichen Bibliothek (nr. 16 14, 16 15), Ri
yad Üniversitesi (nr. 707/ 1) ve Princeton 
Üniversitesi (Ga rrett . nr. 774 ) kütüpha
nelerinde, ayrıca Zirikil'nin özel kitaplığın
da ( ei-A'Iam, VI, ı 3) nüshaları bulunmak
tadır. Murtaza ez-Zebldi'nin el-Feva'id 
üzerine et-Ta'lil:cötü'l-celile 'ala Müsel
selati İbn 'AI:cile adlı bir müstahreci var
dır (Princeton Unive rsity Library, Garrett , 
nr. 775). Muhammed Abid es-Sindi'nin 
müselselatla ilgili eseri Haşrü 'ş -şarid 

min (ff) esanidi MuJ:ıammed 'A bid'de 
el-Feva'id'in tesiri görülmektedir (Ab
dülhay ei -KettanT, I, 5 ı 3; ll , 662 ) . 2. el
Mevôhibü'l-cezile fi m erviyyati Mu
J:ıammed b. AJ:ım ed 'AI:cile. Müellif bu 
eserinde hocalarından, onlardan okuduğu 
eserlerden ve tahsil hayatından bahset
mektedir. 1135 ( 1 723) yılında tamamla
nan eserin Süleymaniye Kütüphanesi (Aş ir 
Efendi, nr. 65/2 ). Darü ' l-kütübi'I-Mısriyye 

ile (Hidlviyye, Mecami' Mustalah, nr. 6, 7; 

Mecami', nr. 104, Mecami'Tal "at. nr. 933). 

Rabarta (M. HabTb el-Hi le, et-Tarli:J ue'l
mü'errii]ün bi-Mekke, s. 395) ve Prince
t on Üniversit esi Kütüphanesi'nde ( Gar
rett. nr. 77) nüshaları vardır (tanıtımı için 
bk. Abdülhay el-Kettanl, ll, 607-608). 3. 
Şebetün şagir. İbn Akile'nin hangi ho
calardan hangi senedlerle hadis aldığını 
gösteren bu kitabın Princeton Üniversi
tesi Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcut
tur (Garrett, nr. 78). Eserin Ali b. Ahmed 
es-Saldi tarafından Mul]taşaru Şebe ti 

İbn 'AI:cile adıyla yapılan ihtisarının ise 
Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 9027) ve 
Abdülhay el-Kettani'nin özel kütüphane
sinde ( Fihrisü '1-feharis, ll , 584) birer nüs
hası bulunmaktadır. 4. Sened. Darü'l-kü
tübi 'I-Mısriyye'de bir nüshası vardır (Fih-
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ristü 'l-kütübi 'I-'Arabiyye, VII , 590) . S. İca
ze. İbn Aklle'nin Şeyh İsmail el-Aclünl ve 
Ömer b. Muhammed ei-Antabl'ye verdi
ği icazetlerin Darü ' I-kütübi'I-Mısriyye ile 
(Mecami ', nr. 104; TeymOr, nr. 97) Darü'I
kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 3672) nüshala
rı mevcuttur (M. Hablb el-Hil e, s. 394) . 6. 
Mul]taşar fi 'l-J:ıadi§ . Yedi varaklık bir ri
sale olup Tire İlçe Halk Kütüphanesi 'nde 
bir nüshası bulunmaktadır (Necip Paşa 
Va kfı. nr. I 19 ). 

C) Tarih ve Siyer. 1. Nüsl]atü'l-vücud 
fi'l-al]bdri 'an i).dli'l-mevcud. Peygam
berler. halifeler, krallar ve padişahlarla 
meşhur alimlerden ve kıyamet alametle
rinden bahseden eserin Mektebetü Mek
keti 'I-Mükerreme (Tarih , nr. 82) ve Darü'I
kütübi'I-M ısriyye ' de(HidTviyye , nr. 167/ 5) 

birer nüshası kayıtlıdır. Bazı kaynaklarda 
Lisanü'z-zaman fi a}]bari Seyyidi'l
'urban ve a}]bari ümmetihi mine 'l-ins 
ve '1-cdn adıyla İbn Aklle'ye nisbet edilen 
eserin Nüsl]atü'l-vücud ile aynı kitap ol
duğu anlaşılmaktadır. 2. 'Unvanü's-sa'a
de fima l]dşşa (I:Juşşa) bihi'n-nebiyyü 
mine 'l-keramat v e'l-feza'ill:cable'l-vi
lade. Eserde Hz. Peygamber'in nübüv
vet öncesi hayatı anlatılmaktadır (Süley
maniye Ktp., Aş ir Efendi, nr. 66; Şe h id Ali 
Paşa , nr. 5 ı 2) . 3. Risale fi m evlidi'n-ne
bi (Meulid) . Süleymaniye (Sa liha Hatun, 
nr. ı ı ı) ve Princeton Üniversitesi (Garrett, 
nr. 4 559) kütüphanelerinde birer nüsha
sı vardır. 

D) Tasavvuf ve Ahlak. 1. 'İl:cdü'l-ceva
hir ii selasili'l-ekabir. On sekiz tarikat
la bunların kollarının tanıtıldığı , silsilele
rinin ortaya konulduğu eserin istanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda (Osman 
Ergin, nr. I I 29). Tire İlçe Halk (Necip Paşa 
Va kfı. nr. 1 I 9 ). Brill (GAL Suppl. , ll , 522) 

ve Princeton Üniversitesi (Garrett, nr. 76 ) 

kütüphanelerinde, Darü'I-kütübi ' I-Mısriy

ye'de (TeymOr, nr. 53). Biblioteca Vaticana'
da ( nr ı 454/4 ). ayrıca Abdülhay el-Ketta
ni'nin özel kütüphanesinde ( Fihrisü '1-fe
haris, II , 865) nüshaları bulunmaktadır. 

'İl:cdü'l-cevahir sonraki müellifler tara
fından tarikat silsilelerinde kaynak olarak 
kullanılmıştır (Ahlwa rdt , lll. 22 I ; VI, ı 52). 

2. H ediyyetü'l-l]allal:c ile'ş-şufiyyeti fi 
sa'iri 'l-dtal:c. Altı bölüm halinde tasawu
fun ana ilkelerinin ele alındığı risalenin bir 
nüshası Princeton Üniversitesi Kütüpha
nesi'ndedir (Garrett, nr. 2867) . 3 . el-Esra
rü '1-matviyye fi'l-esma'i's-Sührever
diyye (Mektebetü 'l-Ezher, nr. 335/6; ayrıca 

bk. DMBİ, IV. 32 3) 4. Ke§ibü 'l-env ar ii 
?,ikrillahi'l- 'azi zi 'l-cebbdr. 1136 (1 724) 

yılında telif edilen bir dua kitabı olup Nu-
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ruosmaniye (nr. 1864) ve Topkapı Sarayı 
Müzesi (III. Ahmed, nr. 200) kütüphanele
rinde birer niishası mevcuttur. s. Fı]fhü'1-
]fu](ib ve mi'rô.cü '1-guyub. Cambridge 

Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir nüshası 
vardır (Brockelmann, GAL Suppl., II, 522; 
DMBi, IV, 323). 6. Kurretü'1-'ayn ii beya
ni virdi'1-}].amisi ve '1-işneyn (Princeton 
University Library, Garrett, nr. 2867) . 7. 

Risô.1e ii ed'iyeti'1-J:ıac (Darü'l-kütübi'l
Mısriyye, Mecami' , nr. 10: Fihristü'l-kütü-

. bi'l-'Arabiyye, VII, 591 ). 8. NefeJ:ıô.tü'z

zekiyye fi'ş-şa1ô.ti 'a1ô. }].ayri'1-beriyye 
(Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1323). 

E) KeHim ve Akaid. 1. e1-Mantı]fu'1-
fehvô.ni ve'1-meşhedü'r-rı1J:ıô.ni fi'1-
me'ô.di'1-İnsô.ni. Hayat, ölüm , ruh, ale
min son bulması, cennet, cehennem ve 
nefhanın keyfiyeti gibi konuların ele alın
dığı eser Cemaleddin el-Kasım! tarafın

dan yirrni iki risale ile birlikte yayımlan
mıştır (Kahire 1328) . z. Jja]fi]fatü'1-be
yô.n ii cevô.bi's-sô.'il 'ani'd-delili ve'd
dô.l. Bir nüshası Bağdat'taki Darü'l-evka
fi'l-amme'dedir (nr. 3371/4; bk. Muham

med Es'ad Tates. s. 289). 3. Keşfü'1-işkô.1 
ii mes'e1eti'1-ef' ô.l. Eserde Mu'tezile'nin 
insan fiilierinin yaratılması konusundaki 

görüşlerine cevap verilmiştir (Abdullah 
Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 463) . 4. Feyzü'1-
mennô.n ii ma'nô. leyse fi'l-imkô.n eb
de'u mimmô. kô.n. Allah'ın yarattıkların
dan daha güzelini yaratmasının mümkün 
olmadığına dair bir risaledir. Muhammed 
Habib el-Hile. İbn Akile'nin Mektebetü 
Mekketi'I-Mükerreme'de (Tevhld , nr. 53) 
kader hakkında bir risalesi olduğunu söy

lüyorsa da (et-Tari/] ve'l-mü'erril]ün bi
Mekke, s. 394) bununla son iki eserden 
birini mi yoksa başka bir eseri mi kastet

tiği anlaşılmamaktadır. 

İbn Akile'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : ~rusü '1-efrô.h 
ii şerJ:ıi ma'nô. J:ıadişi 'l-ervô.J:ı, Ref'ü'~
~ikr ii fazli'g,-g,ikr; Keşfü'l-hube ii me
'ô.ni'n-nevbe; el-Kavlü 'n-nefis fi'l-ce
vô.b 'an es'ileti İblis; Risô.le tete'alla]fu 
bi-bey'i'l-'id de ve'l-emô.ne ve'l-i]fiile 
(bk. Abdülhay el-Kettanl. Il , 607; Abdullah 

Mirdad Ebü' I-Hayr, s. 463) Ayrıca müelli

fin Şam, Anadolu ve lrak'a yaptığı yolcu
lukları anlatan bir seyahatnamesi bulun

duğu kaydedilmektedir. 
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li] ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

İBN AI1vE 

L 
(bk. AHMED el-ALEVi). 

_j 

L 

İBN ALKAME 
( 4AW: \,)!' ) 

Temmam b. Amir b. Ahmed b. Galib 
b. Temmam b. Alkame es-Sekafi 

(ö. 283/896) 

Endülüslü vezir, edip ve şair. 
_j 

187 (804) veya 194 (810) yılında doğdu. 
Büyük dedesi Endülüs Em ev! Emirliği'nin 
kuruluşunda önemli hizmetleri geçen ve 
ı. Abdurrahman'ın ilk hacibi olan Ebu Ga
lib Ternınarn b. Alkame es-Sekafl'dir. 

İbn Alkame, Endülüs EmevTieri'nin emir
lerinden ı. Muhammed ile (852-886) oğul

ları Münzir (886-888) ve Abdullah'a (888-
912) vezirlikyaptı. Vezirliğinin ilkyılların

da Emir Muhammed'in tepkisini çekti ve 
aziedildL Fakat daha sonra yazdığı güzel 
şiirlerle hükümdarın gönlünü alıp tekrar 
görevine döndüğü gibi onunla iyi bir dost
luk kurdu ve en yakın adamları arasına 
girmeyi başardı. 

283 yılı Cemaziyelahirinde (Temmuz
Ağustos 896) vefat eden ibn Alkame. ve
zirliğinden çok edebi kişiliği ve özellikle 
recez vezninde nazmettiği şiirleriyle (ur
cGze) tanınmıştır. İbnü'I-Ebbi!ır'a göre 
onun henüz vezir olmadan 219 (834) yılın
da yazdığı, hacimli bir tarih kitabı niteli
ğindeki urcGzede müslümanların İspan 
ya'yı fethi, İspanyol yöneticileri. Endülüs 
emirleri ve Tarık b. Ziyad'ın fetihlerinden 
11. Abdurrahman'a (822-852) kadar gelen 
önemli olaylar anlatılmaktadır. Manzu
menin tamamı günümüze ulaşmamış ol
makla birlikte çeşitli kaynaklarda ondan 
bazı parçalar nakledilmiştir. Bunlar ara
sında , özellikle İbn Dihye'nin naklettiği 
Endütüs'ün büyük şairlerinden olan, ya
kışıklılığı sebebiyle "Gazal" (ceylan) denilen 
ve mutemet kişiliğinden dolayı Bizans im
paratoruna elçi gönderilen Yahya b. Ha

kem ei-Gazal'in hikayesi dikkat çekicidir 
(el-Mutrib,s 133-151). 
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