
hi kayeye yer vermiş, ayrıca metne sada

kat göstermediği gibi birtakım yeni bil
giler de eklemiştir. Mütercim ikinci ver
siyanda metne daha sadık kalmış. ancak 
tercümesine yine aslında bulunmayan 
bazı bölümler ilave etmiştir (Mul]tarü'l-f:ıi

kem, neş redenin girişi, s. 22-23). Bu çeviri 
Herman Knust(Tübingen 1879). XIV. yüz
yılda yaşayan Salemolu hekim Joannes 
Procide'nin Latince çevirisi de Salvatore 
de Renzi (N apo! i 1854) tarafından yayım

lanmıştır. Eseri Guillaume de Thignonville 
( ö. 14 ı 4) Latince tercümesinden Fransız
ca'ya aktarmış ve XV. yüzyılın sonların

dan itibaren birçok defa basıldığı bilinen 
(Paris 1486,1529,1531,1532, 1533;Bruges 

ts., Paris'te tarihsiz baskıları da yapıl
mıştır) bu Fransızca çeviriden de 1450' 
de Stephen Scrope, 1473'te Antoine 
Wydville tarafından İngilizce'ye tercüme 
edilmiştir. William Caxton'ın 1477 yılında 

Oxford'da yayımladığı The Dietes and 
Saying s of the Philosophorum başlığını 
taşıyan bu çeviri, üzerinde baskı tarihi bu
lunan ilk İngilizce kitap olma özelliğine de 
sahiptir (a.g.e., neşredenin girişi, s. 22-67; 

tercümeler için ayrıca b k. Rosenthal. Xlii
XV [ı 961 ı. s. ı 49- ı 55). Abdurrahman Be
devi, Mu.l].tdrü '1 -J:ıikem'i kaynakları ve 
tercümeleri hakkında yaptığı araştırmay
la birlikte yayımiarnıştır (Madrid ı 958). 
Mahmut Kaya da "Muhtarü'l-hikem ve 
mehasinü'l-kelim'de Aristoteles'e İsnat 
Edilen Hikmetli Sözler ve Bunların Kay
nakları" adlı makalesinde bu sözlerin fi
lozofla olan ilişkisini araştırmış ve bunla

rı Türkçe'ye çevirmiştir (Felsefe Arkiui, sy. 
26 [İstanbui1987J. s. 247-296) Z. Siretü'l
Müstanşır. Safedi, bu eserin Müstansır
Billah döneminde kaleme alınmış üç cilt
lik bir tarih kitabı olduğunu yazıyorsa da 

sonraki tarihçiler böyle bir kaynaktan söz 
etmemişlerdir. İbn Fatik, Mu.l].tdrü'l-J:ıi
kem'in iki yerinde Büyük İskender'in ha
yatını "büyük tarih kitabında" eksiksiz 
biçimde anlattığını söyler (s. 239. 24 ı}; an

cak bu kitabın Siretü '1 -Müstanşır olup 
olmadığı konusunda herhangi bir ipucu 
yoktur. 3. el-Vaşaya ve'l-emşalve'l-mu
cez min muJ:ıkemi'l-a]fval. Günümüze 
gelmeyen eserin (İbn Ebu Usaybia, s. 561) 

adı Mu.l].tarü '1 -J:ıikem'i andırmakta ve 
onun başka bir versiyonu olabileceğini 
düşündürmektedir. İbn Ebu Useybia, 
İbn Fatik'in el-Bidaye ti'l-mantı]f ve Ki
tab fi't-Tıb adlarında iki eserinin da
ha bulunduğunu belirtmektedir (a.g.e., 

a.y). 
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İBN FAZLULLAH el-ÖMERi 
( -s~l .(of J.a$ 0-1') 

Şihabüddin (Ebü'I-Abbas) Ahmed 
b. Yahya b. Faziiilah el-Ömer! 

(ö. 749/ 1349) 

iBN FAZLULLAH ei-ÖMERT 

( 1309- ı 34 ı) önemli görevlerde bulunan 

İbn Fazlullah iyi bir fıkıh alimi ve edebi
yatçı olmasının yanında iyi bir tarihçi idi. 
Özellikle hadiseleri tahlilde ve şahsiyetleri 
değerlendirmede başarılı olmuştur; ayrı

ca Cengiz Han döneminden yaşadığı za

mana kadar Moğollar'ın tarihini iyi bili
yordu. Onun, M em lük Devleti'nin dış siya
seti bakımından bölge için tehlike oluştu
ran bu gücü iyi tanıması ve Moğol devlet 
sisteminin Memlükler üzerindeki etkile-

rini görmesi hem memuriyeti sırasında 
hem de daha sonra eserlerini kaleme alır
ken kendisine çok faydalı olmuştur. Kahi
re'de resmi yazışmaların yürütüldüğü Di
van-ı inşa'nın başkanlığını yapan İbn Faz-

luilah'ın kazandığı başanlara rağmen sert 
mizacı dolayısıyla kısa sürede sultanla ara
sı açıldı ve görevinden azledildi; ayrıca ka
tip lerden birinin imza taklit ettiğini sulta
na bildirmesi üzerine hapse atıldı ve eli 

kesildi (İbn Hacer, 1, 332-333). Daha sonra 
740 (1340) yılında Dımaşk'taki divana ta
yin ediidiyse de bu görevinde sadece iki yıl 

L 

Memlükler dönemi devlet adamı, 
tarih ve coğrafya alimi, edip. 

.J . kalabildL Şikayetler dolayısıyla sultan onu 
yine azietti ve cezalandırmak için Kahi-

3 Şevval 700'de (11 Haziran 1301) Dı
maşk'ta doğdu. Muhtemelen Kirman kö
kenli Beni Fazlullah ailesinden gelmesi do
layısıyla İbn Fazlullah olarak bilinir; Örne
ri nisbesi soy kütüğünün Halife Ömer b. 
Hattab'a dayanması sebebiyledir. Beni 
Fazlullah mensupları, yaklaşık 1 00 yıl dev
letin yazışmalarının yürütüldüğü Divan-ı 
İnşa'da sır katipliği görevinde bulundu
lar; onun babası da sultanın özel katibiy
di. İbn Fazlullah, ilk tahsilinden sonra git
tiği Kahire'de birçok büyük alimin yanın
da okuma fırsatı yakaladı. Kahire, İsken
deriye ve Hicaz'da sürdürdüğü eğitimi 
sırasında Kemaleddin İbn Kadi Şühbe ile 
Kadılkudat Şemseddin el-Mizzi'den Arap 
dili ve edebiyatı. Kadılkudat Şehabeddin 
İbnü'I-Mecd ile Burhaneddin ei-Fezari'den 
(İbnü'I-Firkah) fıkıh, Takıyyüddin İbn Tey
miyye'den fıkıh , kelam, Şemseddin ei-İs
fahani'den usul-i fıkıh ve Kemaleddin İb
nü'z-Zemelkani ile Şemseddin İbnü's-Sa
iğ'den arCız, meani ve beyan dersleri aldı. 
Öğrenimini tamamlayınca Kahire'de ka
dılık görevine getirildi. Ona, Mısır'da Şa
fii mezhebini ilgilendiren meselelerde fet
va yetkisi veren Allame Şemseddin ei-İs
fahani'dir (Safedi, VIII, 253-254). İbn Faz
luilah'ın yazı yazma sanatında dönemin 
en önde gelen siması olduğu kabul edil
mektedir (Kalkaşendl, 1, 32). 

Sultan ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun'un üçüncü saltanatı sırasında 

re'ye getirilmesini istedi. Ancak kendisi 
gibi sır katibi olan kardeşi Alaeddin Ali'nin 
ricası üzerine Dımaşk'ta kalmasına izin 
verildi (Makrlzl. 11/3, s. 464-466; İbn Ha
cer, ı. 352-354; İbn İyas, lll. s. 487-488). 

Bu hadiseden sonra inzivaya çekildi ve is
lam coğrafyasıyla ilgili meşhur eseri Me
salikü '1-ebşar ile diğer kitaplarını ka
leme aldı. 1349 yılında hacca gitmek 
amacıyla yola çıktı; fakat Kudüs civarın

da eşinin vefat etmesi üzerine Dımaşk'a 
geri döndü ve arefe günü yakalandığı 
vebadan öldü (9 Zilhicce 749/28 Şubat 
1349). 

Eserleri. 1. Mesfilikü '1-ebşiir* ii me
maliki'l-emşar. Müellifin en önemli ça

lışması olup ağırlıklı olarak tarih ve coğ
rafyadan bahseden ansiklopedik bir eser
dir. Daha sonra gelen müelliflere asırlar 
boyu kaynaklık etmiştir. İki ana kısma ay
rılan yirmi yedi cüzlük eserin birinci bö

lümünde karalarta denizlere (fiziki coğ
rafya), ikinci bölümünde milletiere ve ta
rihlerine ( beşeri coğrafya) yer verilmiştir. 
Diğer Memlük dönemi kaynaklarında rast
lanmayan hal tercümeleri sebebiyle de 
büyük değer taşıyan eser, çeşitli kütüpha
nelerde bulunan yazmalarından bir bü
tün oluşturularak Fuat Sezgin tarafından 
tıpkıbasım olarak neşredilmiştir (Frank
furt 1988-89). Z. et-Ta<rif bi'l-mustala
J:ıi'ş-şerif. Divan - ı inşa'da çalışan münşi-
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iBN FAZLULLAH ei-ÖMERT 

leri (katip) nazari ve arneli konularda ay
dınlatmak için yazılmıştır. Diplomasi ilmi
ne dair olan ve yedi kısımdan meydana 
gelen eser divandayaşanan olayları, pro
tokolü ve kurallarını ihtiva eder. Kitapta 
örnekleriyle yazışma çeşitleri, Şam ve Mı

sır coğrafyası, başlıca şehirlerle araların

daki mesafeler ve posta teşkilatıyla il
gili bilgiler verilmiş. ayrıca bir münşlnin 
bilmesi gereken savaş. müzik ve oyun 
aletleri hakkında açıklamalar yapılmıştır. 
Eserde Mısır'daki adet ve gelenekler hak
kında da bilgi yer almaktadır. Müellifin 
"defnü'z-zünüb" geleneğine dair verdiği 
bilgilere diğer hiçbir kaynakta rastlamak 
mümkün değildir. Önce taşbasması ola
rakyayımlanan eseri (Kahire 1312/1894) 
Abdurrahman Emin Sadık yüksek lisans 
tezinde incelemiş ( 1979, Ezher Üniversite
si), Muhammed Hüseyin Şemseddin (Bey
rut 1988) ve Semir ed-Derübl de ( Kerek
ürdün 1413/1992) tahkikli neşirlerini yap
mışlardır. Daha sonra gelen müellifler ta
rafından örnek alınan et-Tacrif'i İbn Na
zırü'I-Ceyş. Kitabü't-Teskifü 't-Taerif bi'l
muştala]Ji'ş-şerif adlı eserinde (nşr. R. 
Vesely, Kah i re 1987) kendi dönemi açısın
dan güncelleştirmiş ve eksikliklerini gi
dermiştir. Kalkaşendl Şub]Ju'l-acşa'da 

bu iki eserden de geniş ölçüde faydalan
mıştır. 3. eş-Şiteviyyat. İbn Fazlullah'ın 
çağdaşı alimlerle yaptığı yazışmaları içe
ren eserin yazmaları istanbul Üniversite
si Kütüphanesi (AY, nr. 1144) ve Leiden'
de (Or. 351) kayıtlıdır (Ömer Ferruh, Tari
f]u'L-edeb, lll, 763; DMBİ, IV, 407-408; Me
salikü'L-ebşar, neşredenin girişi, s. 35). 
4. Mu]]taşaru ~ala'idi'l-'i]fyan. Feth b. 
Hakan ei-Kaysl'nin ~ald'idü '1- ci]fyan 
adlı eserinin muhtasarıdır; bir nüshası 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Teymiyye, Ta
rih, nr. 636) bulunmaktadır (Şakir Musta
fa. IV, 71). 

İbn Fazlullah'ın ayrıca en-Nebgetü'l
kdfiye ii macrifeti'l-kitabe ve'l-]fafiye 
(bk. Brockelmann, GAL, ll, 176), Demca
tü 'I-baki ve ya]faz,atü 'ş-şaki (bir vara
ğı D. S. Ricetarafından neşredilmiştir: "A 
Miniature in an Autograph of Shihab al
Din b. Façllallah al-'Umari", BSOAS, XIII 
[ 1949-19501. s. 856-867) adlı eserleriyle Hz. 
Peygamber'i methettiği Şabdbetü '1-

. müşta]f adlı divanı, ed-Da<vetü'l-müs
tecabe, Nef]Jatü'r-ravz, Süfretü's-sef
re, Zehebiyyetü'l-"aşr ve nesebinin Hz. 
Ömer' e istinat ettiğini kanıtlamak ama
cıyla yazdığı Fevaçlılü's-semer ii feza'i
li ali <ömer'i kaynaklarda zikredilmek
tedir. 
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Iii ABDÜLAZIZ EL-ALEVI 

İBN FEHD, Cemaleddin 
(~~)if 0!.~' J~) 

Ebü'l-Abbas Cemalüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Fehd el-Esedi el-Hill! 

(ö . 841/1437) 

Şii fakihi. 
_j 

757 (1356) yılında HiBe'de doğdu. İlk 
öğreniminden sonra Ali b. Hazin ei-Hairl, 
Mikdad b. Abdullah es-Süyı}rl, İbnü'I-Mü
tewec ei-Bahranl, Cemaleddin İbn A'rec 
ei-Amldl gibi hocalardan ders okudu. Ha
yatının büyük bir kısmını Hille'deki Zey
niyye Medresesi'nde müderrislikyaparak 
geçirdi. Ardından Kerbela'ya yerleşti. Bu
raya hangi tarihte geldiği bilinmemekle 
birlikte onun gelişiyle Kerbela'nın Necef. 
Hill e ve Bağdat gibi bir ilim merkezi olma
ya başlaçtığı nakledilmektedir. Daha son
ra Cebeliamil'deki Cezzln'e giderek Şe-

hld-i Ewel'in oğlu Ebü'I-Hasan Ziyaeddin 
Ali b. Muhammed ei-Amill'den hadis din
ledi ve icazet aldı (824/1421 ). Öğretim fa
aliyetlerini aralıksız sürdüren İbn Fehd'in 
Ali b. Hilal el-Cezairl, Abdüssemr b. Fey
yaz ei-Esedl, Radıyyüddin İbn Raşid el-Ka
tlfi, Zeynüddin Ali b. Muhammed ei-Ami-
11, Ali b. Faz! ei-Hilll, Muhammed Nurbahş 
es-SGfi ve Muhammed b. Felah ei-Huvey
zl gibi alimierin yetişmesinde büyük kat
kısı olmuştur. Öğrencilerinin sonuncusu. 
Müşa'şaalar'ın HGzistan'da mehdlliğini 
ilan ederek hakimiyet kuran ilk hüküm
dandır. İbn Fehd, aynı zamanda damadı 
olan Muhammed b. Felah'ın isyan niteli
ğinde gördüğü hareketinden dolayı gö
rüşlerini reddederek öldürülmesi yönün
de fetva vermiştir. Kerbela'da vefat eden 
İbn Fehd, Hz. Hüseyin'in türbesinin yakı
nında halkın daha sonra İbn Fehd Bahçesi 
adını verdiği yerde defnedil di. Bir ziyaret
gah olarak günümüze kadar gelen kabri
nin büyük bir kısmı yıkılmıştır. 

UsGII düşüncenin Muhakkık ei-Hilll. İb
nü'l-Mutahhar el-Hilllve Şehld-i Ewel'
den sonraki en önemli temsilcilerinden 
olan İbn Fehd'in en belirgin vasıflarından 
biri süfimeşrep bir fakih olmasıdır. Eser
lerinde Şehld-i Ewel sonrası şerh döne
minin izlerini bulmak mümkünse de onun 
ictihad ve fakihin toplum içindeki rolüyle 
ilgili değerlendirmelerinde koyu bir UsGII 
olduğu görülür. Ona göre gaybet döne
minde Şii fakihin imarnın gerçek temsil
cisi olduğunda hiç şüphe yoktur. Tasavvu
fa meyli ahlak ve tasawuf alanında kale
me aldığı eserlerde görüldüğü gibi haya
tından bahseden kaynaklar da bu konuda 
hemfikirdir. Bununla birlikte vahdet-i vü
cudu esas almaktan ziyade çağındaki bazı 
mutasawıflar gibi zühd ve i badete dayalı 
ve felsefi tarafı ağır basan bir irfan anla
yışını benimsediği ifade edilmektedir. 
Onun tasawufa bakışı Naslrüddln-i TGsl, 
Bahaeddin el-Amm ve Şehld-i Sani'nin ta
sawuf ve i rf an anlayışına benzemektedir. 

Eserleri. İbn Fehd'in elli civarındaki ese
rinden bazıları şunlardır: 1. el-Mühe?;ge
bü'l-bari' ii şer]Ji'l-Mu{l.taşari'n-nafi' 
(Cami' u 'd-deka'ik) . Mu hakkık ei-Hilll'nin 
imamiyye fıkhına dair eserinin şerhi olup 
Mücteba ei-Iraki tarafından neşredilmiş
tir (1-11, Kum 1407-1411). Z. Mu]ftaşar min 
şer]Ji'l-Mu]]taşar (Meşhed 141 0). 3 . er
Resa 'ilü '1-'aşr. Fıkıh la ilgili on ri sal e ihtiva 
eden bu eseri Mehdi Recai yayımiarnıştır 
(Kum 1409/136 7 h ş.) . Bu risaleler sırasıyla 
şunlardır: Cevabatü'l-mesa'ili'l-Bahra
niyye, Cevabatü'l-mesa'ili'ş-Şamiyye

ti'l-O.la, Risale veeize ii vacibdti'l-]Jdc, 
Gaye tü '1-icaz li-]]d'iti'l-icvaz, Kitd-


