
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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161 ; Keşfü 'nun ün, 1, 358, 729, 824; ll , 1623, 
1829, 1887; İbnü'I-İmad, Şe?era.t, VII, 328; Şev
kani. el-Bedrü'ı-tali', ll, 254; De Slane, Catalo
gue des manuscrits arabes de la Bibliotheque 
Nationale, Paris 1883-95, 1, 222; W. Ahlwardt, 
Die Handschri{ten- Verzeichnisse der Königli
chen Bibliothek zıl Berlin, Berlin 1894, VI, 18-
19; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 208; lzaf:ıu 'l-meknün, 
n, 597; Ragıb et-Tabbah. i'lamü 'n-nübela' bi
tarftıi fjalebi'ş-şehba.', Halep 1344/1925, V, 
285-287; Serkis, Mu'cem,l, 41; Brockelmann, 
GAL, ll, 92; Kehhale. Mu'cemü '1-mü'elli[in, Xl, 
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Ali Mahfüz. "el-Mabtfıtatü'l-'Arabiyye fi ' l-1raJ5", 
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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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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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iBN FAOLAN 

göre yaz mevsimini orada geçirerek kış
tan önce geri dönmüştür. Heyet uğradığı 
şehirlerde büyük itibar görmüş, özellikle 
Buhara'da Samanller'in ünlü coğrafya
cı veziri Ceyhan! tarafından ağırlanarak 
genç hükümdar Nasr b. Ahmed'in huzu
runa çıkarılmıştır. Ancak İbn Fadlan'ın ne 
zaman geri döndüğü hakkında bilgi yok
tur. 

İbn Fadlan'ın dönüşünden sonra kale
me aldığı eser, Muhammed b. Mahmud 
b. Ahmed et-Tusl (XII yüzyıl) ve Yakut el
Hamevl'nin ( ö. 626/1229) yaptıkları geniş 
alıntılar sebebiyle biliniyor, fakat ihtiva 
ettiği anlaşılan ayrıntılı bilgilerden dolayı 
şüpheyle karşılanarak sahte bir seyahat
name olabileceği ileri sürülüyordu. 1923 
yılında Zeki Velidi Togan'ın Meşhed'de bir 
mecmua içinde bulduğu orüinal yazma 
nüshanın, incelenmesi sonucu İbn Fad
lan'ın büyük bir alim, çok dikkatli bir sey
yah ve başarılı bir diplomat, kitabının da o 
dönemde henüz tanınmayan çeşitli Türk, 
Slav ve İskandinav halkları hakkında de
ğerli bilgiler ihtiva eden bir eser olduğu 
görüldü. Ancak Muhammed b. Mahmud 
b. Ahmed et-Tusl ve Yaküt'un faydalan
dığı nüshalarda bulunduğu anlaşılan Bağ
dat'a dönüş kısmı bu nüshada yoktur ve 
metin Hazarlar'a ait bilgileri verirken ke
silmektedir. Bununla birlikte yapılan alın
tıların yalnız gidiş ve Bulgar ülkesinde ka-

ibn Fadlan·ın Bağdattan Buhara·ya kadar seyahat güzergahı 

TEBRiZ 
o 

lış günlerine ait olmasından dönüş ün ay
nı güzergah üzerinden gerçekleştirildiği 
ve eserde bu yolculukla ilgili ayrıntılı bil
gilerin yer almadığı sonucuna varılabilir 
(İA, V/2, s. 731). 

Gördüğü ülkeler ve temasta bulundu
ğu halk veya kabileler hakkında İbn Fad
lan'ın verdiği bilgilerin çoğu kendi şahsi 
müşahedelerine ve şifahl rivayetlere da
yanır. Bulgarlar, Oğuzlar. Peçenekler, Baş
kırtlar, Hazarlar, Ruslar ve diğer bazı mil
letierin siyasi düzenleri, dini inançları, ah
lak kuralları, ölü gömme merasim leri, gi
yecekleri, evlenme gelenekleri, dilleri, 
ekonomik durumları, vergi ve ticaret sis
temleri ve tabii özelliklerine dair yaptığı 
açıklamalar dikkat çekicidir. Ayrıca Oğuz
lar'ın komşuları Peçenekler'e kıyasla çok 
zengin olduklarına da işaret etmiş ve, 
"Oğuzlar'dan on bin biniti ve yüz bin ko
yunu olanları gördüm" demek suretiyle 
Xl. yüzyıl başlarında büyük boyutlar ka
zanan Oğuz göç ve fetihlerine hem de
mografik hem de ekonomik arniller açı
sından ışık tutmuştur. Eserde bazı efsa
nevl nakillereve abartmalara rastlanırken 
bazı çelişkili bilgilerin verildiği de görülür. 
Mesela müellif göçebe Oğuzlar'ı dinsizlik, 
pislik ve ka balıkla suçlayıp haklarında "Al
lah'a itaat etmiyorlar"; "Hiçbir şeye iba
det etmezler" derken daha sonra Türk
ler'in arasında tek tanrı inancının yaygın 
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olduğundan ve ahlaki temizliklerinden 
bahseder. Bulgar Türkleri'ne ait kısım
da da zina eden erkek ve kadınların öl
dürüldüğünü kaydeder ve hırsızların da 
zina edenler gibi cezalandırıldığını haber 
verir. 

İbn Fadlan 'ın eseri. XV. yüzyılda tarih 
sahnesinden çekilen ve bugünkü Çuvaş
lar'ın dedeleri olan Bulgar Türkleri hak
kında önemli bir kaynak teşkil eder. İlk 
defa XII. yüzyılda son Irak Selçuklu sulta
nı ll. Tuğrul için 'Acfı'ibü'l-ma]]lCı.].fat adlı 
coğrafya kitabını yazan Muhammed b. 
Mahmud b. Ahmed et-Tusl'nin yaptığı 
alıntılarla varlığı ortaya konulan eser, bir
kaç farklı nüshasını gördüğü anlaşılan Ya
kut el-Hamevl tarafından Mu'cemü'l
büldfın'da iktibas edilmiş, daha sonra da 
İranlı Emin-i Ahmed-i Razi ( ö. ı 002/1594'
ten sonra) tarafından yazarının adı veril
meden kaynak olarak kullanılmıştır. Çağ
daş ilim aleminde esere ilk defa dikkat 
çeken Danimarkah J. K. Rasmussen'dir. 
Onun, Ortaçağ'da müslümanların Rusya 
ve İskandinavya ile olan ilişkilerine dair 
1814'te yayımladığı makalede Yakut'un 
İbn Fadlan'dan iktibas ettiği "Rus" mad
desinin tercümesi de yer almış ve çalış
manın ilim adamları arasında büyük ilgi 
uyandıran bu kısmı birkaç yıl içerisinde 
İngilizce, İsveççe ve Latince'ye çevrilmiş
tir. Daha sonra Alman asıllı Rus şarkiyat
çısı Christian Martin Fraehn, Yakut'un İbn 
Fadlan'dan iktibas ettiği kısımların tama
mını iki ayrı yayın halinde Arapça metin
leriyle birlikte neşretmişti (lbn-Foszlan's 

und anderer Araber Berichte über die Rus
sen alterer Zeit, St. Petersburg 1823 1 ~ 

Hamburg ı 976; Frankfurt Main ı 994 ]; "Die 
altesten arabischen Nachrichten über die 
Wolga-Bulgaren, aus İbn-Foszlan's Re
iseberichten", Memoires de l'Academie 

lmperiale des Sciences de St. Petersburg, 

6° serie, ı ı ı832], S. 527-577) İbn Fadlan'ın 
aslında Hazar ve Bulgar ülkelerine kadar 
gitmediği. yazdıklarının çoğunun uydur
ma ve abartmalardan ibaret olduğu iler i 
sürülmüşse de Tizengauzen (11esenhausen) 
ve Rozen tarafından yapılan araştırmalar 
sonucunda onun seyahatnamesinin tari
hi bakımdan çok önemli ve nadir bilgiler 
ihtiva ettiği anlaşılmıştır (bk. bibl.) . 

1923 baharında Zeki Velidi Togan, Meş

hed İmam Rıza Kütüphanesi'nde o güne 
kadar bilinmeyen bir coğrafya mecmua
sı buldu; İbnü'l-Fakih ve Ebu Dülef el-Haz
reel'nin eserlerini de içine alan bu mec
muanın son kısmını (vr. 196b- 212b) İbn 
Fadlan'ın o güne kadar hiçbir yerde rast
lanmayan rihlesi oluşturuyordu. Togan 



keşfini takip eden yıllarda birkaç makale 
yazdıktan sonra 193S'te Viyana Üniversi
tesi'nde eser üzerine doktora yaptı ve Ibn 
Fadlan s Reisebericht adlı bu çalışması
nı 1939'da Leipzig'de yayımladı. Bazı eser
lerde, Thgan'ın bulduğu bu mecmuanın 
daha önce ıvanow tarafından bulunup ta
nıtıldı ğı iddia edilirse de (DMBİ, N, 404 ı 
bu çalışma (JRAS 11920]. s. 535-563ı in
celendiğinde bunun doğru olmadığı gö
rülecektir. 1938 yılında Sibirya'ya çalışma 
kampına gönderilen şarkiyatçı A. P. Ko
valevski'nin faksimile Arapça metin ve 
Rusça tercümesiyle yayıma hazırladığı 
"İbn Fadlan'ın Volga'ya Seyahati" başlıklı 
bir kitap. Arap edebiyatı uzmanı lgnaty 
Krachkovsky tarafından Kovalevski'nin 
adı zikredilmeden yayımiandı (Puteşestvii 
Ib n -Fadlana na Volgu, Moskva-Leningrad 
1939ı. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra serbest 
bırakılan Kovalevski araştırmalarına tek
rar başladı ve daha önce ismini taşımadan 
çıkan bu kitabı genişleterek ve tashih 
ederek yeniden bastırdı ( Kniga Axmeda 
Ibn-Fadlana o ego puteşestvii na Volgu v 
921 -922 gg., Kharkov 1956); bu yayımda 
Kovalevski'nin Togan'ın eserinden büyük 
ölçüde faydalandığı görülür. Eser daha 
sonra Sami ed-Dehhan tarafından yayım
landı (Risaletü İbn Fadlan, Dımaşk 13791 
1959ı. 

İbn Fadlan'ın risalesi. özellikle Zeki Ve
lidi Thgan'ın Arapça metinle birlikte ver
diği ayrıntılı bilgi ve özgün yorumlarla Do
ğu Avrupa'nın tarih. kültür ve coğrafya
sının araştırılmasında çok önemli bir ye
re sahiptir. Bugüne kadar çeşitli açılardan 
ele alınarak hakkında pek çok yayın yapıl

mış. ihtiva ettiği bilgiler sayesinde daha 
önce çözülmesi mümkün olmayan birçok 
mesele aydınlığa kavuşturulmı.iş ve bu 
arada Türk kavimlerinin ölü gömme adet
lerine dair verdiği bilgilerin yardımıyla da 
Volga ve Tuna nehirleri arasındaki saha
da bulunan ve X-Xl. yüzyıllara tarihlenen 
mezarların Peçenek ve Oğuz Türkleri'ne 
ait olduğu kanıtlanmıştır ( Federov- Da
vidov, s. 60-62ı Ebü'I-Fazl Mlr Seyyid Ali
naki Tabatabal tarafından Sefername-i 
İbn Fadlan adıyla Farsça'ya tercüme edi
len eser (Tahran ı 345 hş.ı Türkçe'ye de 
çevrilmiştir (Lutfi Doğan , "İbni Fadlan Se
yahatnamesi", AÜİFD, 111/1-2 1 ı 9541. s. 59-
80; Ramazan Şeşen, İbn Fadlan Seyahat
namesi, İstanbul l 975, 1995ı. 

Richard Frye ve Robert P. Blake tarafın
dan İngilizce'ye ("Notes on the Risala of 
Ibn Fa <;ilan", Byzantina Metabyzantina, ı 
INewYork 1949]. s. 7-37ı. K. Czegledyta
rafından Macarca'ya ( "Zur Meschheder 

Handschrift von ıbn Fa <;ilan 's Reisebericht", 
AOH, liBudapeşte 1950-1951 ]. s. 217-243ı 
ve Marius Canard tarafından Fransızca'
ya ("La relation du vayage d'Ibn Fa<;llan 
ch ez !es Bulgares de La Volga", Annales 

de l'Institut d 'Etudes Orientales, XVI IAI
giers ı 958 ]. s. 41 - I 46 ı tercüme edilen eser 
ayrıca Japonca'ya ve diğer bazı dillere de 
çevrilmiştir. 
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iBN FARiS 

İBN FARİS 

( U" )ıs ..:,! ' ) 
Ebü'I-Hüseyn Ahmed b. Faris 
b. Zekeriyya b. Muhammed 

er-Razi ei-Kazvlnl ei-Hemedanl 
(ö. 395/1004) 

Kufe dil mektebine mensup 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

306 (918-19) veya 308 yılında Kazvin'e 
bağlı Zehra bölgesindeki Kürsüf köyünde 
(bugünkü Keresfı doğdu . İlk tahsilini Şa
fii fakihi ve dil alimi olan babası Far is b. 
Zekeriyya'nın yanında yaptı. Eserlerinde 
babasına atıflarda bulunduğu gibi İbnü's
Sikklt'in IşlaJ:ıu'l-mantı]f adlı kitabını da 
ondan rivayet etmiştir. 

332'de (943) Kazvin'de öğrenimini sür
dürdüğü bilinen İbn Faris (Yaküt. XII . 22 1 ı. 
burada Ebü'I-Hasan Ali b. İbrahim ei-Kat
tan'dan Ham b. Ahmed'in Kitabü'l-~yn'ı
nı okudu. Ayrıca fakih Ebü'I-Hasan İbra
him b. Ali. Ali b. Muhammed b. Mehre
veyh ve Ahmed b. Allan'ın derslerine de
vam etti. Daha sonra tahsil için birçok 
bölgeyi dolaştı. Zencan'da meşhur dil ali
mi ve Sa'leb'in ravisi Ebu Bekir Ahmed b. 
Hasan ei-Hatib, İsfahan'da Ebü'I-Kasım 
Süleyman b. Ahmed b. EyyQb et-Tabera
nl, Hemedan'da Abdurrahman b. Ham
dan ei-Hemedanl. Bağdat'ta Ebü'I-Hasan 
Ali b. Abdullah ei-Vasıfi ve Muhammed 
b. Abdullah ed-Dur!, Miyanic'de hadis ali
mi Ebu Abdullah Ahmed b. Tahir ei-Mi
yaned ve daha birçok alimden dil, edebi
yat. Kur'an ilimleri ve hadis başta olmak 
üzere değişik alanlarda öğrenim gördü. 
Hemedan'daki yaygın şöhretinden dolayı 
Rey Valisi Fahrüddevle Ali ed-Deylemi ta
rafından oğlu Mecdüddevle Ebu Talib'in 
eğitimini üstlenmesi için Rey'e davet edil
di. İbn Faris hayatının son dönemini bu
rada maddi sıkıntılar içinde geçirdi. 

Öğrenim yılları dışında hayatını genel
likle Kazvin, Hemedan ve Rey şehirlerinde 
geçiren İbn Faris birçok öğrenci yetiştir
miştir. Bunların arasındaMa]famdt sahi
bi Bediüzzaman ei-Hemedanl. Büveyhl
ler'in veziri edip ve ilim adamı İbn Abbad 
gibi önemli simalar da bulunmaktadır. 

İbn Ab bad, her ne kadar hocasının Amld 
ailesine karşı gösterdiği aşırı sevgiden 
memnun değilse de ilim ve faziletini tak
dir etmiş. eserlerinin dil ve üslup açısın
dan mükemmel olduğunu çeşitli vesile
lerle dile getirmiştir. Evcezü's-siyer adlı 

risalesinin ravileri Ali b. Kasım b. İbrahim 
ve Ebü'I-Feth Süleym b. EyyQb er-Razi de 
onun öğrencileridir. Özel eşyasını f akirle
re verecek derecede cömert olduğu, cu-
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