
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-



ye tü '1-muJ:ıtdc ilô. menô.siki'1-J:ıô.c, e1-
Lüm'atü'1-celiyye ii ma'rifeti'n-niyye, 
e1-MuJ:ıarrer fi'1-fetvô., Mişbô.J:ıu'1-müb
tedi ve hidô.yetü'1-muktedi (bu risale 
ayrıca Muhammed Abdürrezzak tarafından 
da neşredilmiştir, bk. bi bl.), e1-Milcizü'1-
hô.vi 1i-taJ:ıriri'1-fetô.vô., Neb?,etü '1-bô.
gi iimô. 1ô. büdde minhü min Adô.bi'd
dô.'i (bu eser'Uddetü 'd-da'tnin muhtasa
rıdır) . 4. 'Uddetü'd-dô.'i ve necô.J:ıu's-sô.'i. 
Dua adabıyla ilgili bir eserdir (Tahran ı274/ 
ı857) . S. e1-Fuşil1 ii da'avô.t a'kiibe'1-fe
rô.'iz. Tabersl'nin Mekô.rimü '1-al]1ô.k'ı ile 
birlikte yayımlanmıştır (Tahran ı3ı4). 6 . 
et-TaJ:ısin ii şıfô.ti'1- 'ô.riiin. Ahlak ve ta
sawufa dair olan bu eserde daha çok uz
letten bahsedilmektedir (Tahran ı3ı4 , ıa

bersl'nin Mekarimü 'L-ai]Lalf: adlı eseriyle 
birlikte ; Tahran 13ı6 , Molla Sadra ' nın el
Mebde' ve 'L-me'ad adl ı eseriyle birlikte; 
Kum ı406, Mü§irü 'L-af:ızan ile birlikte). 7. 
et-TaJ:ırir (el-Muf:ıarrer fi fılf:hi'L-İmamiy
ye). Fıkha dair bir çalışmadır. 8. e1-Ija1e1 
fi'ş-şa1ô.t . Başta sehiv olmak üzere nama
zı ihlal eden hususlarla ilgilidir. 9. Cevô.
bô.tü'1-mesô.'ili'ş-Şô.miyye eş-Şô.niye. 

er-Resô.'ilü '1- 'aşr'da geçen Cevô.bô.tü'1-
mesô.'ili'ş-Şô.miyye'nin ikincisidir. 10. 
Tô.ril]u'1-e'imme. On iki imamla ilgilidir 
( eserlerinin geniş bir listesi ve yazma nüs
haları için bk. Hüseyin Müderris1'Tabata
bal, s. 156-ı6ı; Muhammed Abdürrezzak, 
IY!ı6(1409(, s. 654-659) 
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İBN FEHD, İzzeddin ı 

( ~ 0!' I)!..Uf)c) 

Ebu Faris (Ebü'l-Hayr) 
İzzüddin Abdülaziz b. Ömer 

b. Muhammed (ei-İzz b. en-Necm) 
b . Fehd ei-Haşimi ei-Mekki eş-Şafii 

(ö . 922/ 1516) 

L 
Tarihçi. 

_j 

16 veya 26 Şewal 850 (4 veya 14 Ocak 
1447) tarihinde Mekke'de doğdu; IX-X. 
(XV-XVI.) yüzyıllarda birçok alim yetiştiren 
İbn Fehd ailesinden tarih ve hadis alimi 
Necmeddin İbn Fehd'in oğludur. Kendisi
ne doğumunda Ebü'I-Hayr Ali adı verilmiş, 

ancak o sırada Kahire'de olan babası ge
ri döndüğünde gördüğü bir rüya üzerine 
bunu Ebu Faris Abdülazlz ile değiştirmiş
tir; bu sebeple bazan Ebü'I-Hayr künye
siyle de anılır. ilk öğrenimine babasından 
ve dedesi Takıyyüddin İbn Fehd'den ders 
alarak başladı . Kur'an'ı , Nevevi'nin Er
ba'in'ini. ibnü'l-Mukrl ei-Yemenl'nin e1-
İrşô.d'ını , İbn Malik'in e1-E1fiyye'sini, İbn 
Hacer'in Nul]betü '1-fiker'ini ez beriedi 
ve hadis. fıkıh. usGI-i fıkıh, nahiv okudu. 
Ebü'I-Feth ei-Meragi, İbnü'z-Zahlre , Bur
hanü'z-Zemzeml ve Medine tarihçisi Sern
hGdi gibi çok sayıda alimin öğrencisi oldu 
ve onlardan icazet aldı (diğer hocaları için 
b k. Gaye tü '1-meram, neşredenin girişi, ı , 
ı ı- ı 2) 870'te ( 1466) ilmini arttırmak 
amacıyla Medine'ye ve oradan Kahire'ye 
gitti. Ertesi yıl Suriye'ye geçerek Kudüs, 
Halep, Dımaşk, Hama. Ba'lebek, el-Ham 
ve Gazze şehirlerini dolaştı; 875 (1470-
71 ). 876, 884 (1479) ve 886 yıllarında da 
tekrar Kahire'ye gitti. 909' da ( 1503-1504) 
oğlu Muhibbüddin ile birlikte gittiği Me
dine'de bir süre kaldı. Bu seyahatleri sıra
sında Bukal, ibn Hacer ei-Askalanl, Şern
seddin es-Sehavl. Şeyhülislam Zekeriyya 
ei-Ensarı. Abdülhak es-Sinbatl, Şemsed
din Hattab. Muhib ei-Busrevl gibi alimie
rin ilim meclislerine devam ederek icazet 
aldı. 917'de (1511) hazinü'l-kütüb tayin 
edildi. Bu arada hadis, fıkıh ve Arapça 
dersleri de okutmuş. bu alanlarda üstat 
tanınarak birçok kişiye icazet vermiştir. 

Ondan icazet alanlar arasında Şam tarih
çisi Muhammed b. Tolun da bulunmakta
dır. 18 Cem aziyelahir 922'de (19 Temmuz 
1516) Mekke'de vefat etti ve Mi'lat Kab
ristanı'na babasıyla dedesinin yanına gö
müldü. 920 (1514) veya 921 yıllarında öl
düğü de rivayet edilir. ilmi otoritesi ve 
hattatlığının yanında güzel ahlaki, teva
zuu, derin anlayışı ve zekası ile de tanın
mıştır. ilmi mirasını oğullarından Muhib
büddin Carullah devralmıştır. 

İBN FEHD, izzeddin 

Eserleri. 1. Giiyetü'1-merô.m bi-al]bô.
ri sa1tanati'1-Be1edi'1-J:ıarô.m. Mekke ta
rihiyle ilgili önemli kaynaklardan sayılan 
eser, fetihten itibaren 921 Recebine (Ağus
tos 1515) kadar burada görev yapan vali 
ve emirlerin hayat hikayesini anlatmak
tadır. İbn Fehd bu eserini Şerif Berekat 
b. Muhammed'e ithaf etmiş. mukaddi
mesinde onun hakkında uzun uzadıya 
övücü sözler söyledikten sonra 289 sayfa 
tutarında uzun bir tercüme-i halini ver
miştir (lll , 36-325) Muhammed Hablb el
Hile kitabın bütünüyle İbn Fehd'e ait ol
madığını, babası Necmeddin b. Fehd'in 
Bugyetü'1-merô.m bi-al]bô.ri vü1ô.ti'1-
Be1edi'1-J:ıarô.m adlı çalışmasından bü
yük ölçüde nakil yaptığını, hatta "bugye" 
ve "vülat" kelimelerini "gayet" ve "salta
nat"a dönüştürerek eseri sahiplendiğini 
belirtmektedir (et-Tari/] ve'L-mü'erril]un 
bi-Mekke, s. ı75-ı77) . Kitap, Fehlm Mu
hammed Şeltüt'un tahkikiyle Camiatü 
ümmi'l-kura Merkezü bahsi'I-ilmi ve İh
yai't-türasi'l-islaml tarafından üç cilt ha
linde kısa bir mukaddime ve ayrıntılı bir 
fihrist ilavesiyle neşredilmiştir (Cidde- Ka
hi re ı406-ı409/1986-1989 ) . 2. Bülilgu'1-
kurô. fi ~ey1i İtJ:ıô.fi'1-verô. bi-al]bô.ri üm
mi'1-kurô.. Babasına ait İtJ:ıô.fü'1-verô. 
adlı esere yazdığı zeyildir. İbn Fehd'in en 
önemli çalışması sayılan kitap babasının 
vefat tarihinden (Ramazan 8851 Kasım 
ı480) Reblülahir 922'ye ( 1516) kadarki 
dönemi kapsamaktadır. Bilinen iki yazma 
nüshasından biri müellif hattından 1129 
(1717) yılında istinsah edilmiş olup Mek
tebetü'I-Haremi'I-Mekkl'nin Tarih bölü
mündedir (numarasız) . Abdüssettar ed
Dihlevl tarafından 1924'te istinsah edilen 
diğer nüsha da aynı kütüphanede kayıtlı
dır (DihlevT, Tarih , nr. ı). Kitap Mekke'nin 
siyasi, içtimal, kültürel tarihi ve şerifterin 
çeşitli devletlerle ilişkileri açısından önem 
taşımaktadır. Müellifin oğlu ibn Fehd Mu
hibbüddin bu esere Ney1ü'1-münô. bi
?,eyli Bü1ilgi'1-kurô. 1i-tekmileti itJ:ıô.fi'1-
verô. adlı bir zeyil yazmıştır. 3. en-Nüz
hetü's-seniyye firnô. yut1abü min al]bô.
ri'1-mülilk ve l]u1etô.'i'd-diyô.ri'1-Mışriy
ye. Eserin çeşitli kütüphanelerde birçok 
yazma nüshası vardır (Brockelmann, GAL 

Suppl., ll , 224). 4. Meşyel]atü İbn Fehd 
e1-Mekki eş-Şô.fi'i. Medine'deki Arif Hik
met Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan eser 
(nr. 68/23ı, 207 varak) İbn Fehd'in hocala
rından okuduğu kitapların listesini ver
mektedir. Muhammed Hablb el-Hile ese
rin muhtevasıyla isminin uygun olmadı
ğını söyler ve kitabın adını Fehresü m er-
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