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İBN ASAKİR, Ebü'I-Yümn 
{Çl...ı:..J-!1~1.9-!l) 

Ebü'l-Yümn Abdüssamed 
b. Abdilvehhab b. el-Hasen ed-Dımaşki 

(ö. 686/ 1287) 

Hadis alimi, şair. 
_j 

19 Reblülewel 614'te (26 Haziran 1217) 
Dımaşk'ta doğdu. Tôri}]u medineti Dı
maşJ.i müellifi İbn Asakir'in yeğeninin to
runu olup ilk öğreniminden sonra özel
likle hadise ağırlık verdi. ilmi ve dindarlı
ğı dolayısıyla "Emlnüddin", devlet ricali
nin kendisine güveni sebebiyle "Emlnüd
devle" lakapları ile anıldı. İbn Keslr'e göre 
otuz, diğer bazı müelliflere göre ise kırk 
yıl kadar Mekke'de yaşadı. Bunun için 
Mekkl nisbesiyle de bilinir. Babası Abdül
vehhab. dedesi Zeynülümena Hasan b. 
Muhammed, Kadi Muhammed b. Hüse
yin ei-Kazvlnl. Beni Sasra'dan Ebü'I-Ka
sım İbn Sasra, İbnü'z-Zebldl diye bilinen 
fakih ve muhaddis Hüseyin b. Mübarek, 
İbn Müsdl. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Gassan gibi pek çok alimden hadis dersi 
aldı. Ayrıca Abdüsselam İbnü's-Sem'anl. 
Ebü'I-Hasan Müeyyed b. Muhammed et
TOsl, Ebu Ravh Abdülmuiz b. Muhammed 
ei-Herevl. Kasım b. Abdullah İbnü's-Saf
far. Zeyneb bi nt Abdurrahman eş-Şa'riy
ye gibi alimler ona icazet verdiler. Kendi
sinden de kitabet yoluyla icazet verdiği 
Zehebl (Mu'cemü 'ş-şüyul], s. 394-395), 
Radi b. Halil ei-Mekkl, Alaeddin İbnü'I-At
tar, Halis ei-Behal. birçok eserin rivayet 
icazetini verdiği, ayrıca bazı şiirlerini nak
leden İbn Rüşeyd ei-Fihrl (Mil'ü'l-'aybe, 
V, 147-231). İbnü'z-Zübeyres-Sekafi, Bu
harl'nin el-Cômi'u 'ş-şaJ:ıii:ı'inin rivayet 
icazetini verdiği Siracüddin ömer b. Ah
med ei-Ensarl başta olmak üzere birçok 
alim istifade etti. Şafii mezhebine men
sup sika bir muhaddis olan İbn Asakir, 
Haremeyn'de hadis rivayet ettiği için ken
disinden faydalananların sayısı oldukça 
fazladır. Dımaşk. Kah i re, İskenderiye ve 
Bağdat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 635 
(1238) yılında hac dönüşü gittiği Şam ve 
Mısır bölgesinde 647'ye ( 1249) kadar kal
dı; alim ler. halk ve sultan nezdinde önem
li bir mevki kazandı. Haçlı ordusu ile ya
pılan Dimyat savaşının devam ettiği gün
lerde bizzat savaşa katıldı ve yaralandı 
(Safer 64 7/May ı s 1249). Daha sonra Mek
ke'ye gidip yerleşti; burada hadis rivaye
tiyle meşgul oldu. 

İbn Asakir Cemaziyelewel 686'da (Ha
ziran 1287) Medine'de vefat etti ve Baki 

Mezarlığı'nda Kubbetü'I-Abbas'ın arka ta

rafına defnedildi. Vefat tarihi konusunda 
genel kanaatin aksine sadece Kütübl687 
(1288) yılını. bazıları da Cemaziyelahir 
(Temmuz) ve Receb (Ağustos) aylarını zik
retmişlerdir. 

Çeşitli ilimiere vukufu. zühdü. ahlaki 
ve fazileti sebebiyle "Şeyhü'I-Hicaz" ola
rak da anılan İbn Asakir aynı zamanda şa
irdi (bazı ş iirleri için bk. Fas!, V, 434-439) . 
Nevevl, talebesi Alaeddin İbnü'I-Attar va
sıtasıyla İbn Asakir'e bir mektup gönder
miş, o da kendisiyle görüşme arzusunu 
dile getiren güzel bir beyitle karşılık ver
miştir. 

Eserleri. İbn Asakir'in günümüze ulaş
tığı bilinen tek eseri C üz' tihi eJ:ıadi§ü 's
sefer olup bir nüshası Darü'l-kütübi'I
Mısriyye'de bulunmaktadır (nr. 25 .5778). 
Müellifin kaynaklarda zikredilen diğer 
eserleri de şunlardır: İtl:ıôfü'z-zô'ir ve 
itrôfü '1-muJ.iimi's-sô'ir ( el-Jjalku 'd-da§ir 
ve 'l-mukimü 's-sa'ir ile !Takıyyüddin ibn 
Fehd, s. 821 aynı kitap olmalıdır). Tim§Ô
lü na'li'n-nebi, Kitôb ii gazveti Dim
yat, Fezô'ilü ümmi 'l-mü'minin Ijadi
ce, Cüz' fihi ei:ıadi§i 'idi'l-fıtr, C üz' ii 
fazli şehri ramazan, Cüz' ii fezô'i
li'ş-şalôt 'ale 'r-Resul, C üz' ii ce beli 
If ira. 
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iBN A'SEM el-KOFi 

İBN A'SEM ei-KÜFi 
(~,.Ol ~i ..J-!1) 

Ebu Muhammed Ahmed 
b. A'sem el-KOfi ei-Ahban 
(ö. 320/932'den sonra) 

Kitfibü '1-FütiJf:ı 
adlı eseriyle tanınan 

Şii tarihçi. 
_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
bilinmediği gibi isminde de ihtilaf vardır. 
Kitabının Arapça aslında Ahmed b. Mu
hammed b. A'sem. Farsça tercümesinde 
Ahmed b. Ali A'sem şeklinde geçen isim, 
hakkında bilgi veren iki kaynaktan Ya
küt'un Mu'cemü'l-üdebi'l'ında Ahmed 
b. A'sem (I, 379), Katib Çelebi'nin Keş
tü';r;-;r;unCın 'unda ise bir defa Muham
med b. Ali. bir defa da Ahmed b. Ali (ll, 
1239) şeklinde yazılmıştır. Kaynaklar onun 
kabilesini de zikretmemişlerdir. Her ne 
kadar kitabının müstensihlerinden Mu
hammed b. Ali et-Tanbezl (ö. 873/1469) 
İbn A'sem'in nisbesini Kindl şeklinde ver
mekteyse de onun hayatını müstakil bir 
çalışmasında inceleyen Muhammed Cebr 
Ebu Sa' de, eserdeki tarafgir ifadelerine 
dayanarak müellifin Kinde değil Ezd ka
bilesine mensup olduğunu ve müstensih 
kaydının "KOfi" yerine yanlışlıkla "Kindl" 
şeklinde yazıldığını ileri sürmektedir (ibn 
A'şem el-Kuf[, s. 41-43); nisbesinin KOfi 
olduğunda ittifak vardır. Yaküt ei-Hame
vl'nin, "Onun Harunürreşld zamanına ka
dar gelen meşhur Kitôbü'l-FütCıi:ı'u ile 
Me' m un döneminden Muktedir- Billah 'ın 

hayatının sonuna kadarki dönemi içine 
alan ve birinci kitabın zeyli gibi olan Kitô
bü't-Tôri}]'i vardır ; ben bu iki eseri de 
gördüm" (Mu'cemü'l-üdeba', 1, 379) şek
lindeki ifadesinden, İbn A'sem'in Abbas! 
Halifesi Muktedir-Billah'ın ölüm yılına 
(320/93 2) kadar hayatta kaldığı anlaşıl
maktadır. Buna göre onun 314 (926) yı

lında vefat ettiğine dair bilgi (iA , V/2, s. 
702) doğru değildir. Öte yandan M. A. 
Shaban'ın, Kitôbü '1-FütCıi:ı'ta yer alan 
Medaini'den (ö. 228/843) naklen bazı böl
gelerin fetihleriyle ilgili rivayetlerine ba
karak İbn A'sem'i Medaini'nin çağdaşı say
ması ve kitabını, Farsça tercümesinin mu
kaddimesinde görülen bir ifadeden hare
ketle 204 (819) yılında yazdığı nı ileri sür
mesi ve onu Belazürl'nin selefi kabul et
mesi de doğru değildir (The 'Abbasid Rev
olu tion, s. XVI!!; EJ2!Fr.J, lll , 745). Çünkü 
İbn A'sem çalışmasında isnad usulüne ri
ayet etmediği gibi birçok ravi ve sahabi 
adı da uydurmuştur; dolayısıyla sadece ki
tabının başında sanki bizzat kendisinden 
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iBN A'SEM ei-KOFT 

hadis aldığını belirten "haddesenl" ifade
sini kullanmasına dayanarak onun Meda
ini ile çağdaş olduğunu iddia etmek ha
talı bir görüştür. 204 (819) yılında eseri
ni yazmaya başladığı görüşü de (Kitabü '1-
Fütüf:ı [nş r. Gulam Rıza Tabatabal Mecdl. 
tercüme edenin önsözü, s. 54) yanlıştır ; 

çünkü Yaküt el-Hamevl onun 320'de (932) 
hayatta olduğunu açıkça ifade etmiştir. 
Nitekim Farsça tercümenin tahkikli neş
rinde , mütercimin eserin telifine 204 
(819) yılında başladığı ifadesindeki "204 
yılı " Muhakkik Gulam Rıza tarafından 
metne alınınayıp dipnotunda yalnızca bir 
yazma eserde geçtiği gösterilmek sure
tiyle bu yanlış düzeltilmiştir. M. A. Sha
ban' ın bu yanlış kanaate varmasının se
bebi, hiç şüphe yok ki fikirlerini Kitabü'l
FütilJ:ı'un henüz Arapça orijinal metninin 
basılmadığı bir dönemde açıklamış olma
sıdır. İbn A'sem hakkında bilgi veren Ya
küt el-Hamevl onun Şii bir tarihçi şair ol
duğunu ve hadisçiler nezdinde zayıf kabul 
edildiğini söylemekle yetinmiştir ( Mu'ce
mü'L-üdeba', I, 379) . lll (IX) ve IV. (X.) yüz
yıllarda yaşayan diğer İslam alimlerinin 
aksine İbn A'sem'le ilgili bundan başka 
bilgi bulunmamasının. hatta zayıf ve met
rQk ravileri konu edinen biyografik eser
lerde dahi adına rastlanmamasının sebe
bi muhtemelen, kendisinden sonra gelen 
tarih ve tabakat yazarlarının ondan -adını 
anarak- hiç faydalanmamış olmalarıdır. 

İbn A'sem'in Kitdbü '1-FütUJ:ı adıyla 
bilinen tek eserinin Arapça aslı ile Fars
ça tercümesi bulunmakta ve bunun Ya
küt'un bahsettiği Kitabü't-Taril].'i de içi
ne aldığı görülmektedir. Eser Hulefa-yi 
Raşidln dönemiyle başlar. Ele alınan ilk 
konu Sakifetü Beni Silide'de Hz. Eb Cı Be
kir'in halife oluşudur; ardından irtidad sa
vaşları ile Silsani ve Bizans cephelerinde 
gerçekleştirilen fetihlere ve bu dönem
deki diğerolaylara geçilir. Hz. Osman'ın 

şehildetiyle ortaya çıkan fitneye ve Ce
me!, Sıffin. Nehrevan savaşiarına kitabın 
dörtte birini işgal edecek genişlikte yer 
verildiği, ayrıca Kerbela Vak'ası'nın ve Ha
rici isyanlarının anlatıldığı . bu arada met
ne hayall kıssaların eklendiği ve yer yer 
meşhur veya adı hiç bilinmeyen bazı şa
irlere nisbet edilen, fakat hemen tama
mı İbn A'sem'in kendisine ait olan şiirle
rin serpiştirildiği görülür. VIII. cildin 145. 
sayfasında Emevl dönemi bitirilir ve 146. 
sayfadan kitabın sonunu teşkil eden 354. 
sayfaya kadar Müstaln- Billah (ö. 252/866) 
dönemiyle sona eren Abbasl tarihi anlatı
lır. HarCınürreşld'in ölümüne ayrılan 244. 
sayfada, Yaküt el-Hamevl'nin sözlerini 
doğrulayan "FütUJ:ı sona erdi" kaydının 
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bulunmasından, son cildin 244-354. say
faları arasında yer alan metnin Kitabü't
Taril].'in bir kısmı olduğu anlaşılmaktadır. 

Fütr1J:ı, Abbasl döneminin çok kısa yazıl
masına karşılık ilmi üslCıbu ve özellikle 
isnadı yaygın bir şekilde kullanmasıyla 
dikkat çeker. Eseri metot. üslCıp ve muh
teva bakımından Taberi'nin Taril].'i ile mu
kayese etmeye imkan yoktur. İbn A'sem 
kitabını . Hz. Ali başta olmak üzere Şii 
imamlarını ve onları destekleyenleri öv
mek, Muaviye ve oğlu Yezld ile diğer Eme
vller'i ve arkasından da Abbasller'i yer
rnek, ayrıca genelde Yemenliler'i. özelde 
Ezd kabilesi mensuplarını yüceltmek için 

kaleme almıştır (eserin tenkidi için bk. M. 
Cebr EbG Sa 'de, tür. yer.) . 

Tarihçilerin Kitabü'l-FüW.J:ı'un Arapça 
aslından faydalanmaları ancak XX. yüz
yılın ortalarına doğru gerçekleşmişken 

Farsça tercümesinin daha çok Şii çevre
lerinde ve eserlerini Farsça yazanlar ara
sında olmak üzere XIII. yüzyıldan itibaren 
yaygınlaştığı görülmektedir (Kurat, Vll/2 
ı I 9491. s. 256-257) . 596'da (1199). adı ve
rilmeyen fakat "Harizm ve Horasan'da 
yüksek bir mevki işgal eden" gibi övücü 
sözlerle tanıtılan bir devlet adamının teş

vikiyle Muhammed b. Ahmed el-Müstevfı 
el-Herevl eseri Farsça'ya tercüme etmeye 
başlamış ve bu çalışma Muhammed b. 
Ahmed b. Ali Bekir el-Katib el-Maberraba
dltarafından tamamlanmıştır (Hz. Hüse
yin'in şehadetinin sonuna kadarki kı sım) . 

Ancak bu tercümenin yapılmasından ön
ce de Samani Veziri Ebu Ali Bel 'aml'nin 

(ö. 992-997 arası) . Taberi'nin Tdril].'in i 
Farsça'ya muhtasar olarak çevirirken ça
lışmasında yer verdiği Taberi'nin eserin
de bulunmayan bazı bilgilerin Kitabü'l
FütılJ:ı'taki bilgilerle benzerlik ve yer yer 
aynilik arzetmesi bu kitaptan faydalandı
ğın ı göstermektedir (a.g.e. , s. 262. 264) . 
Şarkiyatçıların bir kısmı eseri Farsça ter
cümesi vasıtasıyla tanımışlar ve ilgilerini 
çeken bölümlerini Batı dillerine yaptıkla
rı tercümeleriyle birlikte neşretmişlerdir 
(a.g.e., s. 257-258 ). Kitdbü'l-Fütıl.J:ı'un 

Farsça tercümesi Bombay'da üç defa 
(ı 270, ı 300, 1305) ve Gulam Rıza Tabata
bill M ecd tarafından tahkik edilerek Tah
ran'da iki defa ( 1372, ı 374) el-FütUJ:ı adıy
la basılmıştır; ayrıca eser bu tercümeden 

Urduca'ya çevrilip Taril].-i A'§em adıyla 
da yayımlanmıştır (Zirikll, ı . 96). 

Eserin Arapça aslının üç cilt halinde
ki yazma nüshalarından ilk defa Zeki Ve
lidi Togan faydalanmış. ll ve lll. ciltlerin 
(TSMK, lll. Ahmed. nr. 2956) Emevl Halifesi 
Mervan b. Hakem'in Hazarlar'a ve Slav-

lar'a (Sakalibe) karşı yaptığı seferlere ait 
kısımlarını neşretmiştir (İbn Fazlan's Re
isebericht, Leipzig I 939, s. 295-302) . Daha 
sonra Akdes Nimet Kurat kitabın Kuteybe 
b. Muslim'in Harizm ve Semerkant'ı zap

tma dair kısmını yayımlam ış (Vl/5 ı ı 9481. 
s. 385-430). M. A. Shaban, Taberi'nin ese
rinde bulunmayan MeQainl'nin Horasan'a 
ait mali tarihi ilgilendiren rivayetlerinden 
(The 'Abbasid Revolu tion, s. XVII-XIX) ve 
Faruk ömer de Abbasller'in tarih sahne
sine çıkışiarına dair bilgilerinden ( Tabfa.
tü'd-da'veti 'L-'Abbasiyye, s. 30-3 3) fayda
lanmışlardır. Arapça metin ilk defa sekiz 
cilthalinde Haydarabact-Dekken'de ba
sılmış (ı 388- ı 395/ ı 968- ı 975) ve arkasın
dan aynı baskı Beyrut'ta Darünnedve ei
Cedlde tarafından ofset olarak tekrarlan
mıştır (ts. ). Daha sonra yine Beyrut'ta 
Nalm ZerzOr'un yazdığı bir mukaddime 

ile dört cilt ( 1406/ I 986) ve Süheyl Zek
kar'ın tahkikiyle üç cilt ( 14 ı 2/ ı 992) halin
de iki ayrı baskısı yapılmıştır. 

Yakut ei-Hamevl Mu' cemü'l-üdeba'
da (1, 379), İbn A'sem'in Kitdbü'l-MelCıf 
adında bir eserinin daha bulunduğunu 
yazmaktaysa da bazı araştırmacıları ya
nıltan bu bilgi aynı eserin Kahire neşrin
de yer almamaktadır. Bugüne kadar ne 
kitabın aslı ele geçmiş ne de herhangi bir 
klasik kaynakta adına rastlanmıştır. 
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