
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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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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ma gecesi istinsah ettiği bir kitabı cuma 
namazından önce satarak parasını fakir
Iere dağıttığı kaydedilen ( a.g.e., IV, 83-84 ). 
İbn Faris'in vefat tarihiyle ilgili değişik ri
vayetler varsa da kaynakların çoğunda Sa
fer 39S'te (Kasım 1 004) Hey'de öldüğü be
lirtilmektedir. 

İbn Faris önceleri Şafii iken ömrünün 
sonlarına doğru Maliki olmuştur. Bunun 
sebebi sorulduğunda, bütün görüş ve 
mezheplerin temsil edildiği Hey'de Ma
lik! mezhebinin temsil edilmemesini hoş 
karşılamadığını, bölgede bu mezhebi ih
ya etmek için Maliki olduğunu söylemiş
tir (a.g.e., IV, 83-84). Şii olduğuna dair ri
vayetler doğru değildir. Zira kaynakların 
büyük bir kısmında onun Şafii hatta Şafii 
fakihi olduğu, daha sonra Maliki mezhe
bini tercih ettiği kaydedilmektedir. 

Lugat ilmine çok önem veren ve dilin 
mantığını kavrayamayanların daha kolay 
yanılabileceğini söyleyen İbn Faris Küfe dil 
mektebine mensuptu ve Arap dili saha
sında büyük bir otoriteydi. Bu mektebin 
önemli temsilcilerinden olan hocası Ebu 
Bekir Ahmed b. Hasan ei-Hat'ib'in onun 
üzerinde büyük tesiri olmalıdır. İbn Fa
ris'in Mu'cemü me]fayisi'1-1uga, Müc
me1ü '1-1uga ve eş-Şa]Jibi ii tı]fhi'1-1uga 
gibi eserleri bu alanın önemli kaynakları
dır. "Fı~hü'l-luga" terimini eş-Şa]Jibi ii 
fı]fhi'1-1uga adlı eserinde ilk defa kendi
si kullanmıştır. Lugata dair ilk didaktik 
manzum eserin müellifi olan İbn Faris 
mizahi şiirler de kaleme almıştır (a.g.e, 
IV, 90-92, 94-98). Dönemindeki edebi fa
aliyetleri yakından takip etmiş, her türlü 
başarı ve beceriyi eskilerde görenleri eleş
tirerek yeniler arasında eskilere denk, 
hatta onlardan üstün olanların bulundu
ğunu örneklerle ortaya koymuştur. 

Eserleri. İbn Faris'in, çoğu lugata dair 
olmak üzere doksan kadar eser yazdığı 
kaydedilmekle birlikte bunların çok azı 
zamanımıza kadar ulaşabilmiştir. A) Lu
gat. 1. Mu~emü melp'iyisi'l-luga*. Alfa
betik olarak düüzenlenmiş bir lugat olup 
İbn Faris'in en önemli eserlerindendir. Ki
tap Abdüsselam Muhammed Harun tara
fından yayımlanmıştır (1-Vı, Kah i re ı 366-
1371/1946-1951, 1389/1969) Z. Mücme
lü'/-/uga* (el-Mücmel fi'l-luga). Cevherl'
nin eş-Şı]Ja]J'ı gibi sadece sahih kelime
lere yer veren alfabetik bir sözlüktür. 1. 
cildi ilk defa Kahire'de basılmış (ı 33 ı). da
ha sonra Muhammed Muhyiddin Abdül
hamid (Kahire 194 7). Züheyr Abdülmuh
sin Sultan ( HV, Beyrut 1404/ 1984) ve Şeha
beddin Ebu Amr (Beyrut 1414/ 1994) tara
fından neşirleri yapılmıştır. 3. eş-Şa/:ıibi* 
ii fı]fhi'1-1uga . Arap dilinin lugatla ilgili in-
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(Beyazıt Devlet Ktp., nr. 6827) 

eelikierine ve ifade farkiarına dair "fık
hü'l-luga" (lengüistik) türünde yazılan ilk 
eserlerdendir. Muhibbüddin el-Hatib (Ka
hire ı 328). Mustafa eş-Şüveymi (Beyrut 
ı 963), Ömer Faruket-Tabba' (Beyrut 1993) 
ve Ahmed Sakr (Kahire, ts.) tarafından ya
yımlanmıştır. 4. Ijilyetü'1-fu]faha'. Mü
zenl'nin, hocası İmam Şafii'nin kullandığı 
terimleri topladığı e1-Mut)taşar adlı ki
tabının şerhi olan eser fıkıh terimlerinin 
lugavi ve etimotojik açıklamalarını ihtiva 
etmektedir. Bundan dolayı bazı kaynak
larda Şer]Ju Muotaşari'1-Müzeni adıyla 
da geçen eseri Abdullah b. Abdülmuhsin 
et-Türki neşretmiştir (Beyrut ı403/ ı 983). 
s. Esma'ü Resuli11ah ve me'aniha (Es
ma'ü resülillah, Tefsiru esma'i'n-nebi, el
Münbl fi te(slri esma'i'n-nebl). M acid ez
Zehebi tarafından yayımlanmıştır ( Küveyt 
ı 409/1989) . 6. e1-Mü~ekker ve'1-mü'en
ne§. Bir mukaddime ile on bir bölümden 
meydana gelmektedir. Mukaddimede mü
enneslik işaretleri, diğer bölümlerde çeşit
li kelimelerin müenneslik ve müzekkerlik
leri ele alınmıştır. Eseri Ramazan Abdüt
tewab neşretmiştir (Kahire 1969). 7. Füt
ya fa]fihi'1-'Arab. Bilmece (elgaz) türün
de az bilinen (garlb) kelimelerin anlamla
rının açıklandığı eser Hüseyin Ali Mahfüz 
tarafından yayımlanmıştır ( Dımaşk 1958). 

8. lja1]fu'1-insan (Ma~ale fi esma'i a'za'i'l
insan). İnsana ait organların adları ve sı
fatlarıyla bunlara ilişkin tabiriere dair bir 
sözlük olan eseri DavCıd Çelebi (Bağdad 
ı 93 ı) ve Faysal Abdülmecld Yunus Deb
dCıb neşretmiştir ( Dımaşk 1967). 9. Kitd
bü İsti'areti a'za'i'1-insan. İnsana ait or
ganların anlamlarına dair olup Ahmed 
Han tarafından yayımlanmıştır (el-Mevrid, 
Xlli21Bağdad 19831. s. 81-108). 10. e1-İt
bô' ve'1-müzavece. Arapça'daki pekiştir
me kelimelerini derleyen alfabetik bir lu
gattır. Eser R. E. B rünnow ( Orientalische 
Studien Theodor /'földeke Zum Siebzigsten 
Geburtstag, Gieszen 1906, s. 225-248). Ke
mal Mustafa (Kah i re ı 94 7) ve Muhammed 
Ed!b Abdülvahid Cemran (Dımaşk 1995) 
tarafından neşredilmiştir. SüyCıti, eksik
lerini tamamlayarak eseri özetlemek su
retiyle e1-İ1ma' fi'1-İtba ' adlı bir sözlük 
yazmıştır. 11. Ma]fa1etü "kella" ve ma 
ca'e minhcl ii Kitdbillah. Arapça "kella" 
edatının yapısı ve anlamlarıyla Kur'an'da 
kullanıldığı yerlere dair bir risale olup Ab
dülazlz el-Meymeni er-RacekCıti tarafın
dan yayımlanmıştır ( Şela§ü resa'il içinde, 
Kahire 1344/1925). 1Z. e1-Lamat. Arapça'
da kullanılan lam çeşitlerine dair olan 
eseri Gotthelf Bergstrasser (Jslamica, lll 
1 Leipzig 19241, s. 77 -99) ve Şakir el-Feh
ham (MMLADm., XLVlllll9731. s. 757-
80 ı) neşretmiştir. 13. Mütet)ayyerü '1-
elid?: (Mul]tarü'l-elfB.?). Arapça'daki yeni 
kelimelere (müvelledat) dair bir lugat olup 
Hilal Nacl tarafından yayımlanmıştır (Bağ
dat 1390/ 1970) Ebü'I-Abbas el-Cürcfuıi ese
rin adını Mut)tdrü'1-elid? olarak zikret
mektedir (el-Müntel]ab min kinayati'l
üdeba', s. 186). 14. en-Neyruz (en-Nev
ruz). Neyrüz kelimesinin yapısı, iştikakı, 
anlam ve i'rabını, Arapça ve Farsça'da 
"fey'Cıl" veznindeki bayram adları ile diğer 
kelimeleri ele alan bu risaleyi Abdüsselam 
Muhammed HarCın yayımiarnıştır (l'feva
dirü 'l-mal]tütat içinde, Kah i re 137311954, 
ll, 4-25) . 15. e§-Şe1a§e (el-Müşelleşe) fi'1-
1uga. Bir harfinin değişik üç harekesine 
göre farklı ya da benzer anlamlara gelen 
kelimelere dair bir çeşit lugat olup Rama
zan Abdüttewab tarafından neşredilmiş
tir (Kahire 1970) . 16. Tamamü Faşi]Ji'1-
ke1am. Sa'leb'in (ö. 291/904), yaygın dil 
hatalarının fasih kullanımlarını topladığı 
e1-Faşi]J adlı eserinin zeylidir. Yusuf Mes
kCınitarafından neşre hazırlanan ( 1903), 
ancak bastırılamayan eserin ilk neşrini 
Arthur J. Arberry yapmış (London 1951 ), 
daha sonra eseri Mustafa Cevad ve Yu
suf MeskCıni yayımiarnıştır (Bağda d 1969). 
17. Kitabü'1-Far]f. İnsan, hayvan ve kuş
ların benzer organlarının farklı isim ve 
sıfatlarının ele alındığı eser Ramazan Ab-



düttewab tarafından neşredilmiştir (Ka
hi re 1402/1982) 18. el-Envô."alô. me;;;
hebi'l- 'Ara b. Araplar'ın astronomi ve 
meteoroloji bilgisiyle(enva'*) ilgili bir söz
lük olup M. Fareada tarafından Mu]]ta
şar mine'l-envô.' adıyla yayımlanmıştır 
(Anuari de Filologia, XIX/B-2. Bareelona 
l996,s. 769-780). 

B) Edebiyat. 1. Ebyô.tü '1-istişhô.d. Çe
şitli konularda örnek (şah id) olarak kulla
nılan beyitleri ihtiva eden risaleyi Abdüs

selam Muhammed HarCın neşretmiştir 
(Kahire 195 ı. 1972, f'ieuadirü '1-mal].tütat 
içinde. Kahire 1972, 1, 137- 161 ). 2. Şer
J:ıu'l-ljamô.se li-Ebi Temmô.m. Abdül
mec'id Muhammed Abdülmecld ei-İsda
vl'nin ilmi neşrini hazırlamakta olduğu 
bildirilen eser (AI].barü't-türaşi' I-'Arabl, V/ 

55-591 Kah i re 1991-19921. s. 23) Hadi Ha
san Hammad! tarafından yayımlanmıştır 
(Beyrut 1415/1995) 3. Zemmü'l-]]ata' 
fi'ş-şi'r. Şairlerin vezin ve kafiyeye uyma 
gerekçesiyle yaptıkları yanlışların eleşti
rildiği eser Hüsameddin el-Kudsi tarafın
dan Sahib b. Abbad'ın el-Keşf 'an m esô.
vi'i Şi'ri'l-Mütenebbi'siyle birlikte neş
redilmiştir (Kahire 1349/1930). Eseri Ra
mazan Abdüttewab da yayımiarnıştır (Me
celletü Ma'hedi'l-mal].tütat için de. Kahi
re 1399/1979). Kaynaklarda el-ljuçiô.re, 
Nal)dü'ş-şi'r, Na'tü'ş-şi'r adlarıyla ge
çen eserler Zemmü'l -l].ata' fi'ş-şi'r'in 
farklı isimleri olmalıdır. 4. Kitô.b ü '1-Leyl 
ve'n-nehô.r (~Lşaşü 'n -nehar ve şemerü '1-
leyl). Müfahare tarzında bir eser olup ge
ceyle gündüzün karşılaştırılması bir atış
ma şeklinde anlatılmakta ve bu atışma
lar ayet, hadis, şiir, emsal vb . sözlerle ele 
alınmaktadır. Eser Ham id ei-Haffaf ta
rafından neşredilmiştir (Türaşüna, IVIl 
!Kum 14091. s. 173-199). S. Kitô.bü'l-Ma'
ô.riçi. Şairlerle ilim adamları tarafından 
herhangi bir tavır. söz veya soruya kinaye 
ve ta'rizle (maariz) verilen karşılıklar konu
sunda bir risale olup Ahmed Han tarafın
dan yayımlanmıştır ( ei-Meurid, Xlll/3 1 Bağ

dad I 984 J. s. I 73-186) 6. Risô.le ilô. Ebi 
'Amr Mui:ıammed b . Sa'id el-Kô.tib. 
Edebi tenkide dair bir risaledir (Seal ibl, 
lll, 397 vd.). 7. el-ljurü 'l- 'in (nşr. Mustafa 
Kemal, Kah i re 194 7) . 

C) Diğer Eserleri. Evcezü's-siyer li
]]ayri'l-beşer. Yazma nüshaları Mu]]ta
şaru siyeri Resulillô.h, Mu]]taşaru sire
ti Resulillô.h, Mu]]taşar fi nesebi'n
nebiyyi ve mevlidihi ve menşe'ihi ve 
meb'aşih, A]]şaru sireti seyyidi'l-be
şer gibi farklı adlarla kaydedilen eser ilk 
olarak Cezayir'de basılmış ( ı 30 1/1 883), 
aynı baskı Hindistan ( Bombay 1311/1 893) 
ve Mısır'da (I 94 7) tekrarlanmıştır. Daha 

sonra İzzet Husriyye (Dımaşk, ts.). Hilal 

Nacl (Mecelletü 'I-Meuridi 'l-'lrai).Lyye, 11/4 
119721. s. 143-154), M. Kemaleddin İzzed
din (Beyrut 1408/ 1988) ve Muhammed 
Mahmud Hamdan tarafından neşredil
miştir(Kahire 1413/1993). MüellifinRisô.

le (Mul).addime) fi'l-ferô.'iz, Fevô.'idü el
fô.?i'l-Kur'ô.n (Sezgin. VIII, 213. 214). el
Yeşküriyyô.t ( Brockelman n. GAL Suppl., 
ı . 198) adlı eserleri henüz yayımlanma
mıştır. Çeşitli alimlerden yaptığı rivayet
lerin kaynaklarını zikrettiği Risô.le ile'l
Kiiçl.i Ebi Bekir Mui:ıammed b. İsmô.'il 
adlı eserinin ise Züheyr Abdülmuhsin Sul
tan tarafından neşredileceği kaydedil
mektedir (Mücmelü 'l- luga, neş redenin 

ö nsözü , 1, 26) 

İbn Faris'in kaynaklarda zikredilen baş
lıca eserleri de şunlardır : Uşulü '1-fıl)h, 

el-Emô.li, el-İntişô.r li-Şa'leb, et-Tô.c, 
Cô.mi'u 't-te'vil fi tefsiri'l-Kur'ô.n, el
ljamô.setü '1-muJ:ıdeşe, Dô.rô.tü'l-'Arab, 
Zemmü'l-gıybe, ŞerJ:ıu Risô.leti'z-Züh
ri ilô. 'Abdilmelik b. Mervô.n, eş-Şi
yô.b (eş-Şiyat) ve'l-J:ıuli, Garibü i'rô.bi'l
Kur'ô.n, Fazlü'ş-şalô.ti 'ale'n-nebiyyi 
'aleyhi'ş-şalô.tü ve 's-selô.m, Kifô.yetü '1-
müte'allimin ii']]. tilô.fi 'n-naJ:ıviyyin, 
Me'ô.l].ı;;;ü'l-'ilm, Mô. cô.'e ii a]]lô.l)ı'l
mü'minin, el-Medl].al ilô. 'ilmi'n-naJ:ıv 
(nal].t), el-MuJ:ıaşşal fi'n-naJ:ıv, Mul)ad
dime fi'n-naJ:ıv, MiJ:ınetü'l-erib, el-Ma
'ô.ş ve'l-kesb, el-E?dô.d, el-Vücuh ve'n
ne?ô.'ir (ei-E{rad), İştil)iil)u esmô.'i'l-bül
dô.n, el-Müvô.zene, Yevô.l)itü'l-J:ıikem, 
'İlelü'l-Garibi'l-muşannef, ŞerJ:ıu Risô.
leti Ebi Hilô.l el-'Askeri ( eserlerinin tam 
bir listesi için bk. İbn Faris. Mücmelü'l-lu
ga ln şr. Züheyr Abdülmuhsin Sultan!. neş

redenin girişi, l, 22-29: Mu'cemü mel).ayl
si'l- luga, neşredenin girişi, 1, 25-37). 

İbn Faris'in hayatı. eserleri ve görüşleri 
hakkında yapılmış müstakil çalışmalar 
arasında şunlar zikredilebilir: Hilal Nacl, 
AJ:ımed b. Fô.ris: J:ıayô.tühU şi'rühU ô.şô.
rühu (Bağdad 1970): Fer'id M. Bedevi en
Niklav'i, el-Mesô.'ilü '1-belô.gıyye fi kitô.
bi'ş-Şô.J:ıibi li'bn Fô.ris (Kah i re 1986): Ha

di Hasan HammCıd , AJ:ımed b . Fô.ris ve
riyô.detühU fi'l-baJ:ışi'l-lugavi ve't-tefsi
ri'l-Kur'ô.ni ve'l-meydô.ni'l-edebi (Bey
rut 1407/ 1987): Gazi Muhtar Tuleymat. 
Na?arô.t fi 'ilmi delô.leti'l-elfô.? 'inde 
İbn Fô.ris el-Lugavi(Dımaşk 141 O/I 990) : 
Abdülvehhab et-Tazi Suud, AJ:ımed b. 
Fô.ris: J:ıayô.tüh(l ve ô.rô.'üh(l fi'l-luga 
ve'n-naJ:ıv(Rabat 1412/ 1992) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Faris. Mu 'cemü me/i:ayisi 'l-luga ( n ş r. Ab
düsselam M. Harun), Kahire 1389/1969, neş
redenin giriş i I, 3-48; a.mlf., Mücmelü'l-luga 
(nşr. Züheyr Abdülmuhsin Sultan), Beyrut 1404/ 

İBN FARiS 

1984, neşredenin girişi, 1, 7 -62; a.e. (nşr. Şe
ha beddin Ebu Am r). Beyrut 1414/1994, neşrede
nin girişi, s. 3- 14; a.mlf., Esma'ü Resu/illah ve 
me'aniha ( n ş r. Macid ez-Zehebl). Küveyt 1409/ 
1989, neşredenin girişi, s. 5-24; a.mlf .. Evcezü 's
si yer (nşr. M. Mahmud Ha mda n). Kahire 1413/ 
1993, neşredenin girişi, s. 7 -39; ibnü'n-Nedlm, 
el-Fihrist, s. 125; Sealibi, Yetimetü 'd-dehr, Bey
rut 1979, III , 397-404; Kemaleddin ei-Enbari. 
f'lüzhetü'l-elibbii.' (nşr. M. Ebü'l-Fazl). Kahire 
1386/1967, s. 320-322; Yaküt . Mu'cemü'l
üdeba', IV, 80-98; XII, 221; ibnü 'I-Kıfti, inba
hü'r-ruvat, ı, 127-130; ibn Hallikan, Vefeyat, 1, 
118-120; Abdülbakl b. Abdülmecid ei-Yemani. 
işaretü't-ta'yin (nşr. Abdülmecid Diyab). Riyad 
1986, s. 43; Zehebi. A'lamü'n-nübela', XVII, 
ı 03-1 06; Safedi, el-Vafi, VII, 278-280; ibn Fer
hün, ed-Dibacü'l-mü?heb, s. 35; Delci, el-Fela
ke ve'l-meflCıkCın, Kahire 1904, s. 141 -142; ibn 
Tağriberdi. en-f'lücCımCı 'z-zahire ( Popper). IV, 
212-213; Süyüti. Bugyeteı'l-vu'at, I, 352, 353; 
a.mlf .. el-Müzhir, 1, 414; Taşköprizade, Mi{tfıf:ıu's
sa'ade, ı , 109-110; ibnü'l-imad. Şf!?erat (ArnaOt). 
IV, 480-482; R. Brünnow, "Das Kitabu' l -İtba'i 
wa'l-Muzawağati des Abü'l-I:Iusain Al:ımed 1bn 
Faris 1bn Zakari ya", Orientalische Studien The
adar f'löldeke Zum Siebzigslen Geburtstag, 
Gieszen 1906, I, 225-248; Hediyyetü'l-'ari{in, I, 
68-69; Kehhaıe. Mu 'cemü '1-mü'elli{in, II , 40-41; 
J. A. Haywood. Arabic Lexicography, Leiden 
1960, s. 98-1 02; Sezgin, GAS, VII, 360-361; VIII, 
209-214; IX, 194; Hüseyin Nassar, el-Mu'cemCı'l

'Arabi neş'etühCı ve teıavvürüh, Kahire 1968, 
s. 435-477; UsameN asır en-Nakşibendi. el-Mal]
ıeııateı '1- lugaviyye {f mektebeti'l-metf:ıafl'l-'lra
l!:i, Bağdad 1969, s. 86; Emi! Bedi' Ya 'küb, el
Me'acimü '1-lugav iyyetü '1-'Arabiyye, Beyrut 
1981 , s. 85-90; Ömer Ferruh, Taril]u'l-edeb, Il , 
592-595; Brockelmann. GAL Suppl., I, 198; GAL 
(Ar.). II, 265-268; c. Zeydan. Adab, ı, 619-620; 
Nüveyhiz, Mu'cemü'l-müfessirin, I, 54; Ebü'ı-Ab
bas ei-Cürcani, el-MCıntel]ab min kinayati'l-üde
ba', Beyrut 1405/1984, s. 186; Hadi Hasan Ham
mudi, Af:ımed b. Faris, Beyrut 1407 /1987; Gazi 
Muhtar Tuleymat. N~arat {f 'ilmi delfileti 'l-elffı? 

'inde Af:ımed b. Faris el-Lugavi, Dımaşk 1410/ 
1990, tür.yer.; M. Reşad Hamzavi. "İbn Faris ve 
na;:-:ariyyetü ·n -naJ:ıti ·ı-'Arabiyyeti ·ı- magbune". 
el-Mu'cemü 'l-'Arabi, Kartaca 1991 , s. 247-264; 
G. Bergstrasser, "Das Kitab al-llimat des AJ:ımad 
1bn Faris", lslamica, 1/1, Leipzig 1924, s. 77-
99; Hüseyin Ali Mahfüz. "Kitabü Fütya fa~ihi' l
'Arab", MMiADm., XXXIII/3 ( 1377/1958). s. 443; 
Muhtareddin Ahmed, "Mücmelü' l - luga li 'bn 
Faris", Mecelle-i 'U/um-i islamiyye, Il/ 2, Ali 
garh 1961 , s. 121-122; a.mlf .. "Nüsba taribiyye 
li-Mücmeli'l-luga li'bn Faris", Mecelle tü '1-Mec
ma'i'l-'ilmiyyi'l-Hindi, 1/1, Aligarh 1976, s. 148-
155; Hadi Hasan Hammudi, "AJ:ımed İbn Faris 
Şeytıu'l-~rni'r-rabi'" , eş-Şe/i:afe, sy. 34, Ceza
yir 1976, s. 117-123; a.mlf .. "Kitabü'l-Me'aıW', 
a.e., Xlll/3 ( ı984). s. 173-186; Kazım Fethi er
Ravi- Newiii Kerim Zerzur. "AJ:ımed İbn Faris 
ve ' ilmü'd-delale", Mecelle tü adabi'l-müstan.şı

riyye, XII , Musul 1985, s. 121-130; A. Roman. 
"L'origine et l'organisation de la langue arabe 
d'apres Le ŞaJ:ııbi d'Jbn Faris", Arabica, XXXV/ 
1, Leiden 1988, s. 1-17; M. Cevad en-Nuri-Ali 
Halil Hamed, "Me~yisü'l-luga li'bn Earis: ten
bihat ve taşJ:ıiJ:ıat", MMLAÜr., XIX/48 ( 1415/ 
1995), s. 95-166; M oh Ben Cheneb, "İbn Faris" , 
iA, V/2, s. 732-733; H. Fleisch, " Ibn Faris", Ef2 
(ing.). lll, 764-765; "İbn Faris", DMF,I, 21. 

li! HüSEYiN Tu RAL 

481 


