
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). 
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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-



lara bağlı otuz dokuz belde ve mevki ile 
ilgili olup 947'de (1540) kaleme alınmış
tır. Yazma nüshaları Yemen'deki Terlm 
şehrinde Ahkaf Kütüphanesi'nde (nr. 98) 
kayıtlı bulunan eseri R. B. Serjeant neş
retmiştir (BSOAS, XXI!I958i, s. 254-258). 

4. Neylü'l-münô. bi-ıeyli BüW.gi'l-]fu
rô. li-tekmileti İt]J_ô.fi'l-verô. . Babası İz
zeddin İbn Fehd'in BüWgu'l-]furô.'sı için 
yazdığı zeyil olup müellifin en önemli ça
lışmasıdır. Zilhicce 923'ten (Aralık 1517) 
Cemaziyelahir 949'a (Eylül 1542) kadarki 
zaman içerisinde Mekke'de meydana ge
len siyasi, iktisadi ve içtimal olayları kro
nolojiksırasıyla anlatır. Yazma nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunan ki
tap (ŞehidAii Paşa, nr. 1961) Muhammed 
ei-Hablb el-Hile tarafından neşre hazı r

lanmaktadır. s. el-A]fvô.lü'l-müttebe'a 
ii ba'zı mô. ]file ii menô.]fıbi e'immeti'l
erba'a. 942 'de ( 1535-36) tamamlanan 
eserin beş varaklıkyazma nüshası Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlıdır (nr. 213). 
6. BüWgu'l-ereb bi-ma'rifeti'l-enbiyô.' 
mine'I-'Arab (Bülagu'l-ereb bi-ma'rifeti 
eyyi'l-enbiya' mine'l-'A rab). Peygamber
lerin milliyetleri ve taşıdıkları isimlerin 
menşeleri hakkındadır. 936'da (1530) te
lif edilen eserin yazma nüshaları Cam
bridge Üniversitesi Kütüphanesi'yle (nr. 
185). Mektebetü'I-Haremi'I-Mekl<i'de (Ha
dis, nr. 423) bulunmaktadır. 7. Tu]J_fetü'n
nô.s bi-{ıaberi ribô.t seyyidine '1-'Abbô.s. 
Mekke'deki Hz. Abbas Ribatı 'nın ne za
man imar edildiğine dair bir soru üzerine 
kaleme alınmış olup yapının tarihiyle il
gili bilgileri içermektedir. 914'te (1508) 
Mısır'ı ziyaretinde Abbas! Halifesi Müs
temsik-Billah kendisini davet ederek bu 
ribatın sorumluluğunu bir yazılı emirle 
babası İzzeddin İbn Fehd'e vermiş ve 922 
(1516) yılına kadar babası. onun vefatın
dan sonra da 943'e (1536) kadar kendisi 
bu görevi sürdürmüştür. Yaklaşık 943'te 
( 1536-37) kaleme alınan eserin yazma 
nüshası Yale Üniversitesi Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (nr. L-235 ). 8. el-Cevô.hirü'l
]J_isô.n ii menô.]fıbi's-Sultô.n Süleyman 
b. 'Oşmô.n. 1 O Ramazan 928 (3 Ağustos 
1522) tarihinde Bursa'da tamamlanan 
ve Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen 
kitap bir mukaddime. iki bab ve bir hati
meden oluşmaktadır. Mukaddi me, "Amel
ler niyetiere göredir" hadisiyle başlayıp 
meliklerin doğru yolda olmalarıyla ilgili 
hadislerle devam etmektedir. Birinci bab
da Osmanlı tarihiyle ilgili kısa bilgiler ve
rildikten sonra Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır'ı fethi ve o dönemdeki Mekke hakkın
da ayrıntılı açıklamalar yapılmakta, ikin
ci babda Anadolu'nun önemine, halkının 

faziletlerine ve Fatih Sultan Mehmed'in 
İstanbul'u fethetmesine yer verilmekte
dir. Ayrıca Mekke ve Medine halkının üs
tünlüklerinden, Harem'de ibadet etmenin 
faziletinden de kısaca bahsedilmektedir. 
Eserin yazması Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Darü lmesnevl, nr. 
360). 9. el-Kavlü'l-mü'telif ii nisbeti'l
{ıamseti'l-büyut ile'ş-şeref (el-Kavlü'l· 
mü'telif {l'l-l]amseti'l-büyuti'l-mensubfn 
li'ş-şeref). Eserde Mekke'deki Fasl. Tabe
rl, Abdülkavl. Buhar! ve Tabatabal ailele
rine dair bilgi verilmekte. bunlardan Fa
sl'nin Hz. Hasan'a ve Taberi'nin Hz. Hüse
yin'e dayandığı, diğer üç ailenin ise Pey
gamber sülalesinden gelmediği belirtil
mektedir. Muharrem 937'de (Eylül1530) 
tamamlanan risalenin yazma nüshası 
Mektebetü'I-Haremi'I-Mekl<i'dedir (Dih
levl, nr. 11 8, 3 varak). 10. Menhelü'z; -z;a
rô.fe bi-~eyli Mevridi'l-letô.fe fi men 
vülliye's-saltanate ve'l-{ııldtete. İbn 
Tağrlberdl'ninMevridü'l-letô.fe adlı ese
rine yazılan zeyildir. Yazma nüshaları Mek
tebetü'I-Haremi'I-Mekkl (Tarih, nr. 4/2) 
ve Berlin (nr. 9827) kütüphanelerinde ka
yıtlıdır. 11. en-Nüketü'z;-z;ırô.f fi'l-mev'i
z;ati bi- ıevi'l-'ô.hô.t mine'l-eşrô.f. İslam 
tarihinde bazı ağır hastalıklara yakalan
mış veya sağırlık. körlük. şaşılık, topallık 
gibi bedeni özürleri bulunan bir kısım 
önemli şahsiyetlerle onlar için anlatılan 
hikayeler hakkındadır. 950'de (1543) ka
leme alınan kitabın yazma nüshası Dub
lin'deki Chester Beatty Library'de bulun
maktadır (nr. 3838) . 12. Nihô.yetü's-sıll ii 
faili ô.li beyti'r-Resul (Berlin Staatsbib
liothek, nr. 9672). 13. Bülılgu'l-münô. 
ve'z;-z;aier ii beyô.ni lô. 'advô. velô. tıye
rate velô. hô.mete velô. şaier (n şr. Ah
med b. Muhammed b. Hasan el-Muslihl, 
Cidde 1417/ 1996). 14. el-Ijaberü'l-mer
tıl' ii eyyô.mi'l-üsbu'. Haftanın günleri
ne, özellikle çarşambanın uğursuz olup 
olmadığına ilişkin rivayetleri ihtiva etmek
tedir. üç varaktan ibaret olan tamamlan
mamış risalenin yazma nüshası Yale Üni
ver sitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 
L-235) 

İbn Fehd'in kaynaklarda adı geçen di
ğer bazı eserleri de şunlardır: el-İtti'ô.z; 
bimô. verede ii su]fı 'Ukô.z;, el-Büldô.
niyyô.t (el-Fera'idü 'l-behiyyatfi feva'idi'l
büldaniyyat), BüWgu'l-ereb ii temel
lüki's-Sultô.n Selim Ijô.n li-arzi'l-'Acem 
ve'l-'Arab, Behcetü'z-zamô.n bi-'imô.
reti'l-lfaremeyn li-mülılki Ali 'Oşmô.n, 
Tô.ri{ı yüfidü ii ma'rifeti veieyô.ti'l-mü
tercemin ti'cj-I)av'i'l-lô.mi' mine'l-a]J_
ya', Th]J_tetü '1-i]fö.z; bi-tetimmeti Zeyli 
Taba]fô.ti '1-]J_uffô.z;, Tu]J_ietü '1-kirô.m bi-
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merviyyô.ti ]J_uccô.bi Beytillô.hi'l-]J_arô.m, 
et-Tu]J_fetü '1-latife fi enbô.'i (bina'i)'l
Mescidi'l-]J_arô.m ve '1-Kô.'beti'ş-şerife, 
Ta{ıricü meşye{ıati 'Abdil]J_a]f es-Sin
bati, Ta{ıricü meşye{ıati Mu]J_ibbiddin 
en-Nüveyri, Ri]J_le ilô.lfaleb, er-Ri]J_le
tü'd-Dımaş]fıyye, Risô.le ii küttô.bi's-sır 
ii divô.ni Mışr, Fehresetü Cô.rillô.h b . 
Fe h d, Mevridü 't-tô.libi'z;-Z',ami li-mer
viyyô.ti'l-]J_ô.iız; Burhô.niddin Sıbt İbni'l
'Acemi (Krachkovsky, II, 682-683; Ab
dülmuhsin Müd'icü'l-Müd'ic, s. 191-192; 
Muhammed el-Hablb el-Hile. s. 197-213; 
Brockelmann, GAL, ll , 516; Suppl., ll , 538). 
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Ebü'l-Kasım (Ebu Hafs) Necmüddin 
Ömer (Muhammed) b. Muhammed 
b. Muhammed ei-Haşimi ei-Mekki 

(ö. 885/1480) 

L 
Muhaddis ve tarihçi. 

_j 

29 Cemaziyelahir 812'de (8 Kasım 1409) 
Mekke'de doğdu. IX-X. (XV-XVI.) yüzyıllar 
Mekke'sinin ilim ve fikir hayatında önemli 
bir mevkiye sahip olan İbn Fehd ailesine 
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