
Kahire'de ibn Hacer el-Askalani'den ha
dis dinledi ve Zeynüddin el-lraki'nin ha
dis terimlerine dair ŞerJ::ıu'l-Elfiyye ad
lı eserini okudu. ibnü'l-Hümam'ın fıkıh 
derslerine devam etti, ayrıca diğer bazı 
hocalardan icazet aldı. Birçok defa hacca 
gitti. 877 (1473) yılında hac görevini ifa 
ettikten sonra bir müddet Mekke'de ka
larak ders okuttu. Buradan Kudüs'e uğ
rayıp Halep'e döndü. 29 Receb 879 (9 Ara
lık 1474) tarihinde Halep'te vefat etti. 

Eserleri. 1. et-Ta~rir ve't-taJ::ı_bir. Ho
cası Kemaleddin ibnü'l-Hümam'ın fıkıh 
usulüne dair et-TaJ::ırir adlı kitabının şer
hidir. Eserde yalnızca kapalı cümleleri 
açıklamakla yetinmeyen ibn Emlru Hac 
gerektiği yerlerde usul, kelam ve mantık 
tartışmaianna da girmiştir. Bu bakımdan 
Emir Padişah 'ın aynı eser üzerine yaptığı 
Teysirü't-TaJ::ırir adlı şerhe de örnek olan 
et-Ta~rir, isnevi'nin Nihayetü's-sul adlı 
Minhacü'l-vüşul şerhiyle beraber üç cilt 
halinde basılmıştır (Bulak ı 3 ı 6; Beyrut 
1983). Z.lfalbetü'l-mücelli ve bugye
tü '1-mühtedi if şerJ::ıi Münyeti'l-muşal-
11. Sedldüddin ei-Kaşgari'nin Münyetü '1-
muşalli ve gunyetü '1-mübtedi adlı ese
rinin şerh i olup birçok kütüphanede yaz
ma nüshaları mevcuttur (Köprülü Ktp., 
Fazı! Ahmed Paşa , nr. 606-607; Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. ı 288, Fatih, nr. 
I 833, Carullah Efendi, nr. 754, KılıçAli Pa
şa, nr. 4 ı 5, Laleli, nr. ı 052- ı 053, Şe h id Ali 
Pa şa, nr. 855, Esad Efendi, nr. 661-662; 
Konya Yusuf Ağa Ktp., nr. 225-226). 3. EJ::ıa
sinü'l-meJ::ıamil ii şerJ::ıi'l-'Avamil. Ab
dülkahir ei-Cürcani'nin el-'Avamilü'l-mi'e 
adlı eserinin şerhi olup bir nüshası Berlin 
Königlichen Bibliothek'te (nr 6477) bulun
maktadır. 4. Da'i menari'I-beyan li-ca
mi'i'n-nüskeyn bi'l-Kur'an. Hac mena
sikiyle ilgili olup bir nüshası Irak Kazımiy
ye'de Şeyh Abdülhasan ei-Esedi'nin kütüp
hanesinde mevcuttur (Hüseyin Ali Mah
fQz, IV/2 1 19581. s. 250) S. Ta'rifü'l-müs
terşid J::ı_ükme'l-garas fi'J-mescid. Mu
sul'da Mektebetü'l-evkafi'l-amme'de (nr. 

126/ 18) kayıtlı mecmuada Fetva adlı bir 
risalesiyle birlikte bulunmaktadır (Sa lim 
AbdürrezzakAhmed, vııı. 187). 6. Cevabü 
İbn Emir 'an ayeti'l-vuçlu' hel Mede
niyye em Mekkiyye. Abdest ayetinin 
(el-Maide 5/6) Mekki veya Medeni oldu
ğu meselesi üzerinde durmakta ve buna 
bağlı hükümleri tartışmaktadır (Süleyma
niye Ktp., Beşir Ağa 1 EyüpJ. nr. 142, vr. 20•-
2lb). Ayrıca kaynaklarda Za]].iretü'l-~aşr 
ii tefsiri sureti ve'l-'Aşr, ŞerJ::ıu'l-Mu]].

tôr fi'l -füru'i'l-lfanetiyye ve Münye
tü 'n-nasik ii ]].ulaşati'l-menasik adlı 
eserleri zikredilmektedir. 
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~ SAFFET KösE 

İBN EŞTE 
(~i ı)!f) 

Ebfı Bekr Muhammed b. Abdiilah 
b. Muhammed b. Eşte ei-İsfahani 

(ö. 360/971) 

Arap dilcisi, kıraat alimi. 
_j 

Aslen isfahanlı olup Süyutl ve Davudl 
tarafından Levzerl (LQzerT) nisbesiyle anıl
mıştır. Zehebl'nin belirttiğine göre isfa
han'da Muhammed b. Ahmed b. Hasan 
ei-Kisal'den kıraat dersleri aldı. Kitôbü's
Seb'a müellifi Ebu Bekir ibn Mücahid'e 
talebelik yaptığına göre tahsil için bir 
müddet Bağdat'ta bulunmuş olmalıdır. 
Muhammed b. Ya'küb el-Muaddel ve Ebu 
Bekir Muhammed b. Hasan en-Nakkaş gi
bi alimler de onun kıraat hocalarından dır. 

Mısır'a yerleşen ibn Eşte'nin talebeleri 
arasında Halef b. ibrahim. Ebü't-Tayyib 
ibn Galbun. Ebü'I-Kasım ibnü'd-Debbağ 
ve Muhammed b. Abdullah el-Müeddib 
sayılabilir. Ebu Amr ed-Dan!. ibn Eşte'nin 
sağlam, güvenilir, Arapça'ya vakıf, mana
ya nüfuzu olan. değerli eserler vermiş bir 
alim olduğunu söylemiş (Zeheb'ı' , Ma'rife
tü'l-kurra', 11. 6 ı 7). ibnü'I-Cezerl de onun 
hakkında "büyük bir üstat, güvenilir bir 
araştırmacı" ifadesini kullanmıştır. ibn 
Eşte 27 Şaban 360'ta (25 Haziran 971) 
Mısır'da vefat etti. 

Eserleri. ibn Eşte'nin kaynaklarda zik
redilen eserleri şunlardır: 1. Kitfıbü '1-
MuJ::ıabber. ibnü'I-Cezerl, kıraatle ilgili 
bu eserin müellifinin geniş ilmini göste
ren bir kitap olduğunu belirtir. z. Kitô
bü'l-Müfid fi'ş-şa?, . 3. Kitôbü'l-Meşa
J::ıii. Süyutl el-İ t]fö.n 'ını yazarken bu eser-

iBN FAOLAN 

den nakillerde bulunduğunu zikretmek
tedir (mesela bk. el-İtkan, ı . 149) . 4. Ri
yazatü'l-elsine. Kur'an-ı Kerim'in i'rabı 
hakkın dadır. S. el-Va~f ve '1-ibtida'. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

İBN FAOLAN 
(ı.;ı~~f) 

Ahmed b. Fadlan b. Abbas 
b. Raşid b. Hammad 

(ö. 310/922'den sonra) 

İdil Bulgar Hanlığı'na gönderilen 
Abbasi elçilik heyetinin katibi 

ve bu seferi anlatan 
seyahatnamenin yazarı. 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Bizzat kendisi, Abbasller'in Mısır'ı Toluno
ğulları'ndan geri alan ünlü kumandanı 
Katibülceyş Muhammed b. Süleyman'ın 
mevlası (azatlı köle) olduğunu belirtir. 
Müslümanlığı kabul eden ve Abbasl Hali
fesi Muktedir- Billah'tan halkına islam'ı 
öğretecek din adamları ile cami ve kale 
yapacak mimarlar isteyen idil (Etil) Bul
gar Hükümdan Almış Han'a gönderilen 
heyetle bulunmuş ve heyet başkanı ol
madığı halde halifenin mektubu ile 4000 
dinarlıkmaddiyardım ve hediyelerini hü
kümdara bizzat verip gerekli açıklamala
rı yapmakla görevlendirilmiştir. Buradan 
heyetteki en bilgili ve yetenekli kişinin ibn 
Fadlan olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
yine kendi ifadesinden, diğer heyet üye
lerinin dini konuları ona danıştıkları ve ay
rıca halifenin kendisine verdiği görevler 
arasında bu heyetin ardından Bulgar di
yarına gönderilecek fakih ve muallimleri 
denetlemenin de bulunduğu öğrenilmek
tedir. Eserinden yüksek bir dini ve edebi 
kültüre ve güzel bir üsluba sahip ahlaklı, 
dindar. dürüst. iffetli ve islamiyet'i yay
ma arzusuyla dolu bir insan olduğu anla
şılmaktadır. 

Sevsen (SOsen) er-Ressl adlı elçinin baş
kanlığında 11 Safer 309 (21 Haziran 921) 
tarihinde Bağdat'tan yola çıkan heyet Rey, 
Nlşabur. Merv, Buhara ve Harizm üzerin
den 12 Muharrem 310'da (12 Mayıs 922) 
Bulgar hanının idil (Volga) boyundaki ka
rargahına ulaşmış ve tahmin edildiğine 
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