
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 
H ür ei-Amili. Emelü 'l-'amil(n ş r. Ahmed ei-Hü

seyni). Necef- Bağdad 1385/1965, ll, 21; Meclisi. 
Bil:ıarü'l-envar, Tahran 1376 hş. , I, 32; Abdullah 
Efendi el-isfahani, Riyazü 'l-'ulema' ve /:ıiyazü 'l
futala' (n ş c Ahmed Hüseyni), Kum 1980, I, 64-
66; VI, 31; Name-i Danişveran-ı Naşıri, Kum, ts. 
(Darü'I-Fikr).l, 371-377; Hansari, Ravtatü'l-cen
nat, 1, 71-76; Brockelmann. GAL, ll, 213; Suppl., 
ll , 210;Abbasei-Kummi, el-Feva'idü'r-Rataviy
y e, Tahran 1327 hş., s. 33-35; a.mlf., el-Küna 
ve'l-elkab, Beyrut 1983, I, 380-381; Tebrizi, Rey
/:ıiinetü'l-edeb, VIII , 145-147;Abdullah Mameka
ni, Tenki/:ıu '1-makal, Necef 1350, 1, 92; A'ya
nü 'ş-Şi'a, lll, 147-148; M. Momen, An Introduc
tion to Shi'i Islam, London 1985, s. 99, 102, 115, 
302, 313, 315;A. J. Newman, The Development 
and Political Signi{icance of the Ratlanalist and 
Traditionalist Schools in lmami Shi'i History 
{rom the Third 1 Ninth to the Tenth 1 Sixteenth 
Century (doktora tezi, 1986), University ofCalifor
nia, s. 697-701; A. A. Sachedina, The Just Ruler 
in Shi'ite Islam, Oxford 1988, s. 18; Hüseyin Mü
derrisi Tabatabai, Mukaddime-i ber Fıkh-i Şi'a 
(tre. M . As af Fikret), Meşhed 1989, s. 156-161; 
Muhammed Abdürrezzak, "Mişbal:ıu'l-mübtedi 

ve hidfıyetü'ı-mul5tedili'bn Fehd el-l;!illl", Tü
raşüna, IV/16, Kum 1409, s. 645-661; Dihhuda, 
Lugatname, ll , 337; "İbn Fehd-i l;!illl", DMF, I, 
21; Hasan Ensari, " İbn Fehd-i l;!illi" , DMBİ, IV, 
431; Hüseyin Rühani, "İbn Fehd-i l;!illi", DMT, I, 
358; a.mlf .. "et-Tai)sin fi şırati ' l-'fı rifin", a:e., IV, 
162; M. Salati, "Ebn Fahd l;!elli", Elr., VIII, 23. 
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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-

485 



iBN FEHD, izzeddin 

viyyati'l-'İz b. Fehd şeklinde yazar (et
Tarfl] ve'l-mü'erril]ün bi-Mekke, s. ı 77-
ı78). 

İbn Fehd'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Tertibü taba
]fdti'l-]furra' li'ı-'.f.ehebi, et-Tergib ve'l
ictihfıd fi'l-ba'i§ li-ıevi'l-himemi'l-'ul
ya 'ale'l-cihfıd, el-lfüccetü'd-damiga 
li-ricali'l-fuşuşi'z-za'iga, Zirve tü '1-'İz 
ve'l-mecd li-meşayibi İbn Fehd, Rih
letü '1- 'İz b. Fehd, Mu'cemü şüyilbi 
İbrahim b. Muhammed et-Tarablusi, 
Mu'cemü şüyilbi'l-'İz b. Fehd, Nüzhe
tü'l-ebşar lima te'ellefe mine'l-efkfır, 
Nüzhetü ıevi'l-af:ılam bi-abbfıri'l-bu
taba' ve'I-e'imme ve ]fuçlati Beledi'l
]J_aram, Tetmimü meşyebati'ş-Şerif es
Semhildi ( Gayetü'l-meram, neşredenin 
girişi, I, ı 2- I 3; M. Hablb el-Hile. s. 172-
179). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Fehd , Gayetü'l-meram(nşr. Fehlm M. Şel
tüt) . Mekke 1406/1986, neşredenin girişi, I, 7-20; 
Necmeddin İbn Fehd, Mu'cemü 'ş-şüyül]. (nş r. 
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girişi, s. 18-19;Sehiivl, eçt-Pau'ü'l-llimi', IV, 224-
226; V, 247; a.mlf .. et-Tul).fetü'l-latlfe fi tlirll].i'I
Medlneti'ş -şerife, Kahire 1376, I, 8; Gazzi, el-Ke
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rlit, VIII, 100-1 02; Muhibbi, ljullişatü 'l-eşer, I, 
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diil].ilü 'l-mü'ellifin, lll, 1179-1180; M. Habib el
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don 1994, s. 170-179; F. Rosenthal, "Ibn Fahd", 
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İBN FEHD, Muhibbüddin 
(~ 0-!' 0-!-..>Jf ~) 

Ebü'l-Fazl Muhibbüdd!n 
Carullah Muhammed b. Abdil 'azlz 

b. Ömer el-Haşim! el-Mekkl 
(ö. 954/1547) 

Tarihçi. 
_j 

20 Receb 891'de (22 Temmuz 1486) 
Mekke'de doğdu ve orada büyüdü; Mu
hib Ebü'l-Fazl adıyla da bilinir. Küçükyaş

ta babası İzzeddin İbn Fehd ve dedesi 
Necmeddin İ bn Fehd'den ilim tahsiline 
başladı; Şemseddin es-Sehavi'nin dersle
rine devam etti; Muhibbüddin et-Taberi'
nin hadis meclislerinde bulundu; Kur'an-ı 
Ker'im'i, Şahfl:ı-i Müslim'i. Buhar!' nin e§
Şüla§iyyat'ını, İzzeddin b. Cemaa'nın et
Tüsa'iyyat'ının bir kısmını, Nevevi'nin 
el-Erba'in' ini ve Minhacü't-talibin gibi 
diğer bazı hadis kitaplarını ezberledi; fı
kıh , usUl-i fıkıh ve Arapça ile ilgili temel 
eserleri okudu. Babasıyla birlikte 909'da 
(1503-1504) Medine'ye giderek orada bir 
süre kaldı ve ünlü hocalara devam etti. 
Bu arada Medine tarihçisi SemhGdi'ye 
yazdığı eserleri göstermiş. o da kendisine 
hırka giydirmiştir. Mekke'ye döndükten 
sonra hadis dalındaki çalışmalarını sür
dürüp tahrk ve üstat listesi düzenleme 
konularında maharet sahibi oldu. Daha 
sonra ailesinin ilmi seyahat geleneğine 
uyarak913'te (1507) Kahire'ye, bir yıl son
ra dört ay kaldığı Yemen'e ve Kudüs'e, 
921'de (1515) Mısır'a, ertesi yıl Dımaşk'a, 

923'te (1517) Halep'e ve biri 928'de 
( 1522). diğeri 934 'te ( 1528) olmak üzere 
iki defa Anadolu'ya gitti. Bu seyahatleri 
sırasında Abdülganl el-Bisatl, Muhib el
BGslrl. Celaleddin es-SüyGtl. Muhibbüd-

Muhibbüddin 
lbn Fehd'in 
el-Ceuahirü'l-
f:ıisan adlı 

eserinin 
unvan sayfası ile 
ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp. , 
Darülmesnevi, 

nr. 360) 

din en-Nüveyrl. Aişe bint Abdülhadl. Ab
dullah Ba-Keslr. Abdülhak es-Sinbatl ve 
Ahmed b. Ahmed eş-Şercl gibi alim ve 
ediplerle görüştü . Birinci Anadolu seyaha
tinde uzunca bir süre Bursa'da kalarak 
el-Cevahirü '1-hisan adlı eserini orada 
telif etti. 

İbn Fehd'in, Şam tarihçisi Muhammed 
b. To lun ve Mekke tarihçisi Sehavl ile özel 
bir dostluğu vardı. Mekke'ye döndükten 
sonra İbn Tolun'la mektuplaşarak dost
luklarını arttırmışlar. ilmi konuları tartış
mışlar ve birbirlerinin ufkunu genişlet
mişlerdir. İbn Tolun'u Dımaşk Kalesi'nin 
tarihiyle ilgili bir risale yazmaya İbn Fehd 
teşvik etmiştir. Büyük dedesi İbn Fehd 
Takıyyüddin Muhammed'in öğrencisi, de
desi Necmeddin Ömer'in yakın arkadaşı 
ve babası İzzeddin Abdülazlz'in ilmi se
yahatlerinin bir kısmına birlikte çıktığı 
hacası olan Sehavl'nin öğrenciliğini yap
mış ve ondan çok faydalanmıştır. Cidde'
deki bir camide uzun süre imam-hatip
lik görevini yürüten İbn Fehd'in hadis ve 
tarih okumak için çeşitli yerlerden gelen 
çok sayıda talebesi vardı ; Abdullah el-Ay
derGsl ve Radıyyüddin İbnü'l-Hanbel1 ken
disinden icazet alanlar arasındadır. İbn 
Fehd 1 s Cemaziyelahir 954'te (2 Ağustos 
1547) Mekke'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Tu]J_tetü'l-leta'if ii feza'i
li'l-]J_abr İbn 'Abbas ve Vee ve't-Ta'if. 
91 S'te ( 1509) kaleme alınan eser İbn Ab
bas. Taif yakınlarındaki Vee vadisi ve Ta
if'in faziletine dair rivayetleri içermekte
dir. Yazma nüshası Mekke'de Mektebe
tü'I-Haremi'I-Mekki''de (Di h levi, nr. I 5) ve 
mikrofilmi Bağdat'ta Evkaf Kütüphane
si'nde (nr. 2/4796) bulunan eser Muham
med Said Kemal ve Muhammed Mansur 
Şakha tarafından neşredilmiştir (Taif 
1985 1?1). 2. Taribu Medineti Cidde ve 

ahvalihfı ve ]furbihfı min Mekke (Ri
sa/efi fa.Zli Cidde ve şey' min l]aberiha). 
Cidde'nin faziletine ve bununla ilgili ha
berlere yer veren dört buçuk sayfadan 
ibaret bir risaledir; hacminin küçüklüğü
ne rağmen Cidde ve çevresinin mescidle
ri, tarihi eserleri, gemiciliği ve ticaretiyle 
ilgili önemli bilgiler ihtiva eder. Brockel
mann. Berlin Staatsbibliothek'tE (nr. 
6063) kayıtlı olan bu risalenin ismini es
Silah ve '1-'u d de ii feza'ili bender Ci d
de şeklinde vermektedir ( GAL, II, 5 16). 

· Abdülmuhsin Müd'icü'I-Müd'ic eseri Me
celle tü Ma'hedi'l-mabtiltati 'l-'A.rabiy
ye'de yayımiarnıştır (bk. bi bl.). 3. lfüs
nü'I-]fıra if evdiyeti Ümmi'l-]fura (Men
ba'u 'l-l]ayr ue'l-bereke fi eudiyeti Ümmi'l
kura Mekke). Mekke Cidde, Taif ve bun-


