
Tunus'ta Muhammed ez-ZeytQne et-TQ
nisl'den ilim tahsil etti. 1130'da ( 1718) 
hacca gitti. 1156 (1743) yılında tekrar 
Mağrib 'i dolaştı. 1161'de (1748) Mısır'ın 
Reşld şehrine, oradan ikinci defa hacca 
gitti. Medine'de bir süre i karnet ederek 
eser yazmakla meşgul oldu. Cezayir ' e 
döndükten sonra da eser yazmayı sürdü
ren İbn Harnmadüş 1195'te (1781) vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Lisô.nü '1-ma]:rö.1 fi'n-nebe'i 

'ani'1-J:ıaseb ve'n-neseb ve'1-ô.1 (Rif:ıle). 
İbn HammadQş'un seyahatlerini hatırat 
ve günlük şeklinde anlattığı eser müelli
fin Mağrib'e gittiği 1156'da (1743) baş
lar. Eserin bu tarihten önceki dönemlere 
ait kısmı günümüze ulaşmamıştır. Sade 
bir dille yazılmış olan eser XVIII. yüzyıl Ce
zayir, Tunus ve Mağrib tarihi açısından 
önemlidir. Osmanlı yönetimine bağlı pa
şaların durumu, Danimarka Sulh u ( 1159/ 
1746). ulema, Türkler ve Acemler hakkın
da malumatla nesep bilgilerinin yanı sıra 
Cezayir ve Mağrib'deki adet ve gelenek
ler hakkında orijinal bilgiler ihtiva eden 
eser Ebü ' I-Kasım Sa'dullah tarafından 
neşredilmiştir (Cezayir 1983) Z. Keşfü'r
rumuz ii beyani a'şô.b . Alfabetik olarak 
düzenlenmiş bi r tıp sözlüğü olup 987 
madde içerir. İbn HammadQş'un Medine'
de iken yazdığı eser tıbba dair dört ciltlik 
el-Cevherü '1-meknun min baJ:ıri'1-l:rö.
nı1n'unun son cildidir. Eserin diğer ciltle
ri günümüze ulaşmamıştır. Eserde ilaç
ların nitelikleri ve tasnifi, bitki adlarıyla 
sağlığa yararlı diğer maddeler hakkında 
bilgi verilmiş, bitkilerin mahalli lehçeler
deki adları da yazılmıştır. Müellif İbn Si
na, DavQd ei-Antal<i, İbnü'I-Baytar ei-An
tal<i ve eski Yunanlı hekimlerin eserlerin
den de faydalanmıştır. Lucien le Clerck'ın 
Fransızca'ya tercüme ettiği eserin (Kac
hef er-Romoz, un traite de matiı~re medl

eale arabe d 'Abderrazzaq ed-Djezciry, Pa

ris 1874) metni daha sonra Ahmed b. Mu
radi et-Türki tarafından yayımlanmıştır 
(Cezayir 1903) G. Colin eser ve müellif 
üzerine Cezayir Üniversitesi'nde bir dok
tora tezi hazırlamıştır (A etudie la mede

cine d 'Ibn Hamado.s dans se these: Ab

derrazzaq el-Jezairi: Un medecin arabe du 

XII' siecle del'hegire, Montpeller 1905). 
3. Ta'dilü'1-mizô.c bi-sebebi ]:ravô.nini'1-

'ilô.c . Cinsel hastalıkların tedavisine dair
dir (Ebü'I-Kasım Sa'dullah, Tarfl]u'l-Ce

za'iri 'ş-şekafi, ll, 451; ayrıca müellifin yaz
ma halindeki küçük risaleleri için bk. a.g.e., 
ll , 443-444;a mlf., Ebf:ıaş ve ara' fi taril]i'l

Ceza'ir, ı. 226-227). 
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İBN HAMMÜYE 

(bk. BENI HAMEVİYYE; 

İBN HAMEVEYH). 

İBN HAMZA 
( öpw-ıl ) 

Burhanüdd!n İbrahim 
b. Muhammed b. Kemaliddin 

ei-Hüseyni ed-Dımaşkı 
(ö. 1120/1 708) 

el-Beyan ve 't-ta 'rif adlı 
eseriyle tanınan muhaddis. 

_j 

_j 

5 Zilkade 1 054'te (3 Ocak 1645) Dımaşk'
ta doğdu. Aslen Harranlı olup soyunun Hz. 
Hüseyin'e ulaştığı söylenmektedir. İlk 
tahsilini babasının ve ağabeyinin yanında 
yaptı. Dil. hadis ve fıkıh konularında Dı 

m aşk'ta Muhammed b . Süleyman ei
Mağribl, 1-iaskefi. Abdülbaki ei-Hanbell; 
Mısır'da Abdülbaki b. Yusuf ez-Zürkanl; 
Haremeyn'de Ahmed b. Muhammed en
Nahll, İbn Salim el-Basri, Hasan b. Ali ei
Uceym1. İbrahim b. Hasan ei-Kuranl'den 
ders aldı. Ayrıca Yahya eş-Şavl, İbrahim 
ei-Fettal. Muhammed ei-Mehasinl, İsmail 
ei-Mehasin1. Muhammed b. Balaban es
Salih1. Abdülkadir es-SQfi ve Kemaleddin 
el-Malik! gibi hocalardan faydalandı. İs
tanbul'da Il. Süleyman'ın hacası olan Mol
la Abdülvehhab'ın , Üsküdar Camii imaını 

Abdülkadir Makdisl'nin ve Medine kadısı 
Molla Musa Kastamani'nin derslerine de
vam etti . 

İbn Hamza Salihiyye'deki Mardaniyye, 
Emcediyye ve Cevziyye medreselerinde 
ders verir. senenin üç ayında Nahhasln 
mahallesindeki evinde okuttuğu ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bu]].ô.ri derslerine çok sayıda dinleyici iş
tirak ederdi. Ayrıca Dımaşk'ta kadı naib
liğiyle nal<ibüleşraflık yaptı. 1 093 ( 1682) 
yılında Mısır nal<ibüleşraflığına tayin edil
di. 1119 ( 1707 -1708) yılında hacca giden 
İbn Hamza dönüşte Zatülhac mevkiinde 
9 S afer 1120 (30 Nisan 1708) tarihinde ve
fat etti ve orada defnedildi. 

iBN HAN! 

Eserleri. 1. el-Beyan ve't-tacnl* ii es

bô.bi vürudi'l-J:ıadi§i'ş-şerit. Telifine Dı
maşk'ta başlanıp 4 Muharrem 1119'da 
(7 Nisan 1707) İstanbul'da tamamlanan 
eser hadislerin vürQd sebeplerine dair 
olup kendi alanında en geniş çalışmadır. 
Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır (mesela 
bk. l-ll, Halep 1329) Z. f:Iô.şiye 'a1ô. şer
J:ıi'1-E1fiyye. İbn Hamza'nın. İbn Malik et
Tal'nin e1-Elfiyye'sine onun oğlu Bedred
din Muhammed b. Muhammed (ibnü'n
Nazım) tarafından yapılan ed-Dürretü'1-
mw;iıyye (Beyrut 1312) adlı şerh üzerine 
yazmaya başladığı. ancak tamamlayama
dığı bir çalışmasıdır. 
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li] ALi AKYÜZ 

İBN HANBEl 

(bk. AHMED b . HANBEL). 

iBN HANi 
( .d~ ıYI ) 

Ebü' I -Kasım Muhammed 
b. Hani b. Muhammed 

el-M ağri b! ei-Endelüs1 
(ö. 362/973) 

Fatımi Halifesi 
Muiz -Lidinillah'ın saray şairi. 

_j 

_j 

320-326 (932-938) yılları arasında En
dülüs'ün İş biliye (Sevilla) şehrinde doğdu. 
Yemen'den Kuzey Afrika'ya göç eden Ezd 
kabilesine mensuptur. Soyu İfrlkıye Valisi 
Yeiid b. Hatim ei-Ezdl'ye (772-787) veya 
kardeşi Ravh b. Hatim'e dayanır. Babası 
Hani. lll. Abdurrahman devrinde Fatımi
Ier'in ilk başşehri Mehdiye'den Endülüs'e 
göç etmiş, bir süre Kurtuba'da (Cordoba) 
kaldıktan sonra İşblliye 'ye yerleşmişti. 
Onun Endülüs'e hangi maksatla gittiği 
l~oesin olarak bilinmemekle birlikte bazı 
çağdaş araştırmacıla r Kuzey Afrika'da 
Mehdiye'yi kuran. Mısır'ı almak için yap
tığı iki başarısız teşebbüsten sonra Kur
tuba'daki hilafeti ele geçirmeyi düşünen 
ve çok sayıda İsmaill dalyi görevlendiren 
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İBN HANi 

Mehdi el-Fatımi'nin bir şair olan Hani'yi 
de bu amaçla Endülüs'e göndermiş ola
bileceğini ileri sürmüşlerdir (mesela bk. 
E/2 [ing]. lll, 786) 

İbn Hani, öğrenimini İşbiliye'de tamam
ladıktan sonra Kurtuba'ya giderek bil
gisini geliştirdi. Kaynaklarda hocaları ve 
tahsil ettiği ilimler hakkında bilgi yoktur. 
Ancak şiirlerinden eski Arap şiiriyle yakın
dan ilgilendiği, bu konudaki tarihi biriki
mi geleneksel muhtevasıyla çok iyi öğren
diği anlaşılmaktadır. İbn Hani İşblliye'ye 
dönünce siyasi ve felsefi düşüncelerini 
açıkça ortaya koymaya başladı. Ancak dü
şünceleri bulunduğu ortamın yapısına 

ters düşüyordu. Muhalifleri onu Fatımi
ler'e yakın olmak, Yunan felsefesinin te
sirinde kalmak ve ayrıca zındıklıkla itharn 
ettiler. Kaynakların yakın dostu olduğunu 
söylediği (Muhammed ei-Ya'lav!, ibn Hf'ı.nf 
el-Magribf el-Endelüsf, s. I 15-116). fakat 
adını vermediği İşblliye valisi ona bir süre 
İşblliye'den uzaklaşmasını tavsiye etti. Bu 
sırada yirmi yedi yaşında olan İbn Hani 
valinin bu tavsiyesine uyarak Mağrib 'e 

gitmek üzere Endülüs'ten ayrıldı. 

347 (958) yılında Mağrib'in batısına 
yaptığı seferden dönen Cevher es-Sıkılli 
kumandasındaki Fatımi ordusu Fas'ın ku
zey kesimlerine geldiğinde İbn Hani adı 
geçen kumandanın himayesine girdi ve 
Mağrib'de ilk kasidesini onun için yazdı. 
Mağrib'de Emeviler'i ağır bir dille yeren 
şiirler yazan İbn Hani, doğuda ve batıda 
yayılmacı politika takip eden Fatımiler'in 
güçlü bir savunucusu ve propagandacısı 
olarak faaliyet göstermeye başladı. Bir 
süre sonra Cezayir'in doğusundaki Mesi
le şehrine giderek şehrin hakimi olan ve 
İbnü'l-Endelüsiyye diye tanınan, Muiz- Li
dinillah'ın sütkardeşi Ca'fer b. Ali b. Sa'
dun ei-Ezdi ve kardeşi Yahya'nın himaye
sine girdi. Ca'fer ve Yahya'dan büyük ilgi 
gören şair onları ve aile fertlerini öven 
pek çok şiir kaleme aldı. Şiirleri geniş bir 
çevrede okunup şöhreti Mağrib'de yayı
lınca Halife Muiz, Ca'fer ve Yahya'dan onu 
Kayrevan'a göndermelerini istedi. 354 
(965) yılında Mansuriye Sarayı'nda hali
fenin huzuruna çıkan İbn Hani, buradaki 
Ebü'I-Kasım ei-Fezari el-Kayrevani ve Ali 
b. Muhammed ei-İyadi et-Tunisi gibi sa
ray şairlerine karşı zamanla büyük bir 
üstünlük sağladı. Fatımi imamlarını ve 
özellikle hamisi olan Muizz'i insan üstü 
sıfatiarta yücelten şiirleri (mesela b k. Dl
vanü Muhammed b. Han! el-Endelüsf, s. 
ı 8 ı -187) sayesinde büyük bir itibar gör
dü. Onun Muiz hakkındaki şiirleri (el-Mu
izziyyat) müstakil bir divan teşkil edecek 
kadar çoktur. Bu şiirler Kuzey Afrika sınır-
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larını aşıp Endülüs'ten Bağdat'a kadar 
uzanan geniş bir bölgeye yayılarak İsma
iliyye doktrininin tanınmasını sağlamıştır. 
Fatımiler'in Mısır'ı ele geçirmesinden son
ra Muiz ile birlikte Mısır'a giden İbn Hani 
ömrünün geri kalan kısmını Fatımi sara
yında geçirdi. 362 (973) yılında ailesini 
Mısır'a getirmek üzere Mağrib'e giderken 
Libya'nın doğusundaki Berka'da öldü. Bu 
olayla ilgili olarak Berka'daki bir dostu
nun verdiği ziyafette içkinin tesiriyle öldü
ğü. içki li olarak sefere çıkıp yolda öldürül
düğü , kemeriyle boğularak Berka'daki su 
dolaplarından birine asıldığı ve Endülüs 
Emevi Devleti hesabına çalışanlarca kat
ledildiği şeklinde değişik rivayetler nak
ledilmiştir. Halife Muiz-Lidinillah doğulu 
şairlere karşı onunla övünmeyi ümit etti
ği sırada ölmesinden dolayı büyük üzüntü 
duymuştur (Ya'küt. XIX, 93; ibn Hallikan, 
IV, 50). 

İbn Hani'nin çağdaşı olan müellifler ve 
günümüz araştırmacıları onu Endülüs'ün 
ve Mağrib'in en büyük şairlerinden biri 
olarak kabul ederler. İbn Hani şiirlerindeki 
üslup ve tema benzerliği. ifade sağlam
lığı, hayal zenginliği, fikirlerindeki aşırılık 
ve sıradışılık, övgüterindeki güzellik gibi 
sebeplerle Mütenebbi ile mukayese edi
lerek "Mağrib'in Mütenebbisi" olarak ni
telendirilmiştir (mesela bk. Makkar!, IV, 
41; Safedl, I, 352). Şiirdeki ustalığını daha 
önce örneğine pek rastlanmayan bir tarz
da geliştiren İbn Hani. Fatımiler'e olan ya
kınlığından dolayı şiirlerinde İsmaili akl
ctesiyle paralellik arzeden konuları Cahili
ye üslubu ile dile getirmiştir. Manzorne
lerinde Cahiliye dönemi ve bilhassa mual
laka şairlerinin etkisi yanında Ebu Tem
mam. Buhtüri ve Mütenebbi'yi geniş öl
çüde örnek aldığı görülür. Şiirlerinde kul
landığı kelimeler, edebi sanatlar. tasvir
ler, özellikle medih türü şiirlerindeki üs
ICıp ve lafızlar şairin Cahiliye şiirinden ne 
ölçüde etkilendiğini açıkça gösterir. Tı
bak, mu kabele ve teşbih sanatiarına sık
ça yer verdiği şiirleri genellikle methiye 
türündedir. Az da olsa mersiye, tasvir. hi
civ. gazel ve hikmet türü şiirleri de vardır. 
Methiye tarzındaki şiirlerinin büyük bir 
bölümü Halife Muiz-Lidinillah ile Ca'fer 
b. Ali b. Sa'dun ve aile fertleri için yazıl
mıştır. Bunlar genellikle altmış-doksan 
beyit arasında değişir. Divanındaki en 
uzun manzume Muiz için yazdığı202 be
yitlik kasidedir (Dlvanü MuJ:ıammed b. 
H anı el-Endelüsf, s. 342-360) . Bunun ya
nında iki beyitlik kıtaları, genellikle halife 
ve maiyetindekilerle kumandanlarının kı
lıçlarını tasvir eder. Bunların dışında bir
kaç mersiye ile irticalen söylenmiş bazı 

şiirleri de bulunan İbn Hani, kulağa hoş 
gelmeyen bazı garip kelimeleri çok kul
landığı için tenkit edilmiştir. 

Şiirlerinde Şii-İsmaili olduğunu çizle
meyen İbn Hani bu mezhebin terimlerini 
geniş ölçüde kullanmıştır. Methiyelerin
de küfre varan aşırı ifadelere rastlanır. 
Mesela Muiz hakkındaki bir kasidesine. 
"Kaderin dediği değil senin istediğin olur. 
hükmet, sen vahid ve kahharsın" ( a.g.e., 
s. ı 81-182) ifadesiyle başlamış, diğer bazı 
manzumelerinde ona ilahi sıfatlar isnat 
etmekten çekinmemiştir (a.g.e., s. 73-

139). 

İbn Hani divanının dünyanın önemli kü
tüphanelerinde ve Hindistan'da Şii- İsma
m ilim adamlarının özel kitap lıklarında bu
lunan yazma nüshalarının sayısı yirmi se
kize ulaşmaktadır (nüshalarla ilgili geniş 
bilgi için bk. Muhammed el-Ya'lav!, ibn 
Han! el-Magribf el-Endelüsf, s. 3 I -41 ). Di
vanın ilk baskısı. şairin İbn Hallikan ta
rafından yazılmış olan biyografisi ve ba
zı kelimelerin açıklamasıyla birlikte Bu
lak'ta yapılmış ( 1274/1857). bu neşrin ke
lime açıklamalarını vermeyen, fakat oku
nuş itibariyle nisbeten daha iyi bir neşri 
Beyrut'ta gerçekleştirilmiştir ( 1302/1884, 

ı 304/1886 ). Beyrut'ta yapılan üçüncü bas
kı ise Bulak baskısının açıklamalarıyla bir
likte tekrarıdır ( 13 26/1908). Hindistanlı 
Zahid Ali. eserin British Museum nüsha
sını esas alıp bu nüshayı Hindistan'ın Su
ret şehrindeki alimierin özel kütüphane
lerinde bulunan nüshalar ve matbu nüs
halarla karşılaştırmış. hazırladığı metin, 
şerhi ve İngilizce tercümesi Oxford Üni
versitesi'nde doktora tezi olarak kabul 
edilmiştir (ı 932) Bu çalışma. metnin İngi
lizce tercümesi çıkarılıp Tebyinü'I-me'a
ni ii şer]Ji Divani İbn Hani adıyla ya
yımlanmıştır (Kahire 1352) . Ayrıca Ke
rem ei-Bustani'nin şerhiyle birlikte Diva
nü İbn Hani adıyla Beyrut'ta iki defa ya
yımlanan ( 13 72/195 2, ı 384/ ı 964) divan ın 
en mükemmel neşri, bu baskılarda kulla
nılmayan diğer yazmalardan da faydalan
mak suretiyle. Zahid Ali neşrinde eksik 
olan yahut hiç bulunmayan şiirler de ilave 
edilerek Muhammed el-Ya'lavl tarafın
dan gerçekleştirilmiştir (f:lavliyyatü'l-Ca
mi'ati't-Tanisiyye, VII I 969]. s. 79-110; IX 
[1972 1, s. 75- ı 00; ayrıca Beyrut ı 994). Di
van. A. Wormhoudt tarafından İngilizce 
tercümesi ve şerhiyle birlikte neşredil
miştir (Oskaloosa ı 985). 

İbn Hani'nin hayatı ve şiirleri hakkında 
Münir Nacl. Ebü'I-Kasım Muhammed Kir
ru. Ahmed Halid, Muhammed b. Ali ei
Hirfi ve Ahmed Hasan Besec müstakil ça
lışmalar kaleme almıştır (bk. bibl.). 
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İBN HARBÜYE 

(bk. EBÜ UBEYD el-KAni) . 
_j 

L 

İBN HASSÜL 
(J~ l)!f ) 

Ebü'l-Ala Muhammed b. Ali b. Hassul 
(ö. 450/1058) 

Kitfibü Ta/Zi/i'J-etriik adlı 
eserle meşhur olan 

tarihçi, edip ve devlet adamı . 
_j 

Aslen Hemedanlıdır: Rey'de yetişmiş, 
-Sahib b. Abbad ve İbn Faris'ten hadis din
lemiştir. Babası Ebü'l"Kasım Ali kitabet 
ve belagatta, kendisi ise nazım ve nesir
de zamanın tanınmış şahsiyetlerindendi. 
önceleri Büveyhl Hükümdan Mecdüd
devle Rüstem'in (997-l029)veziri olan İbn 
Hassul, Rey şehri Gazneli Mahmud'un 
eline geçince (ı 029) onun himayesine gi
rip Gazne'ye gitti. Sultan Mesud zamanın
da Rey Dlvanü'r"resail reisliğine getirildi 
ve şehir Selçuklular tarafından alınıncaya 
kadar (ı 035) bu görevde kaldı. Son olarak 
Büyük Selçuklu Sultanı TUğrul Bey'in hiz
metinde bulundu. Baharzl onunla Rey'de 
görüştüğünü ve "sıcağın soğuğa üstün
lüğü" hakkındaki risalesine reddiye ma
hiyetinde bir risale yazdığım söylemekte, 
ayrıca onun şiirlerinden örnekler vermek
tedir (Dümyetü'l-Kaşr, 1, 413-417). 

İbn Hassul, kendisini şöhrete kavuştu
ran Ki tabü Tatzili'l -etrak 'ala sa'iri'l
ecnad ve mena~ıbi'l-]J.a:lreti'l-'aliye
ti's-sultaniyye adlı kitabını TUğrul Bey'e 
okunmak üzere veziri AmYdülmülk el-Kün
dürl'ye sun muştur. Kitapta. Ebu İshak es
Sabl'nin ( ö . 384/994) Irak Büveyhlleri'nden 
Adudüddevle adına yazdığı, günümüze 
ulaşmamış Kitabü't-Taci adlı eseri ten
kit edilmekte ve öldürülme korkusu için
deki müellifin Büveyhl hanedanının tari
hini anlatırken ası lsız bilgilere yer verdiği 
söylenmektedir. İbn HassOl kitabında ay
rıca . Büveyhller'in nesebini yüceltmek için 
ortaya atılan aslen Beni Dabbe kabilesin
den geldikleri yolundaki iddianın da ger
çek dışı olduğunu delillerle ortaya koy
maktadır. 

İbn Hassul eserinde Türkler hakkında 
önemli tesbitlerde bulunmaktadır. Bu 
tesbitler sırasında Ebu İshak es-Sabl'nin 

durumuna düşmernek için objektif de
ğerlendirme yapmaya özen göstermiştir. 

Türkler'in özelliklerini anlatırken Allah'ın 

onları arslan suretinde yüzlerini enli ve 
burunlarını basık yarattığını. bu insanla
rın eti diğer bütün yiyeceklere tercih et
tiklerini. kırlarda ve çöllerde yaşadıkla 

rını, cesaretleriyle tanındıklarını ve diğer 
toplumlardan farkl ı biçimde fırsat bulun
ca başbuğluğu ele geçirmeye çalıştıkları
nı anlatmaktadır. Bu arada Hz. Peygam-

İBN HASSOL 

ber'e atfedilen, "Türkler size dokunma
dıkça siz onlara dokunmayın" sözünü de
lil getirerek Türkler'in muteber bir millet 

olduğunu söyler. Ayrıca eserde Selçuklu 
tarihiyle ilgili bazı önemli bilgiler de yer 
almaktadır. İbn Hassul bizzat müşahe
de ettiği TUğrul Bey'in güzel hasJetlerini 
açıklar ve Adudüddevle ile onu karşılaştı
m. Ayrıca Hazar hakanı ile (doğrusu Oğuz 
yabgusu) Selçuklu hanedanının kurucusu 
Selçuk (doğrusu babası Dukak) arasında 
geçen kavgaya da işaret eder. 

Ortaçağ İslam dünyasında nüfuzları 
gittikçe artan Türkler hakkında Cahiz'in 
( ö. 25 5/869) yazdığı Feza'ilü 'l-e trak tar
zında olan eser. bilhassa ihtiva ettiği ten
kidl ve tahlili bilgiler dolayısıyla önemlidir. 
Eserin bir nüshası Abbas el-Azzavl tara

fından neşre hazırlanmış. M. Şerefettin 
V altkaya bu metni ve Türkçe tercümesini 
yayımiarnıştır (bk bi bl.). Nafiz Danışman 
bu yayını tercümede yapılan bazı hatalar 
dolayısıyla eleştirmiştir (bk bibl.) 

İbrahim Kafesoğlu, İbn Hassul'ün tarih
le ilgili kayıp bir kitabından bahsetmek
tedir (Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkın
da, s. 26) Ancak müellifin, eldeki bu kita
bından ve Baharzl'nin reddiye yazdığı ri
salesinden başka bir eser kaleme aldığı 
bilinmediğ i gibi Kafesoğlu'nun kaynak ola
rak gösterdiği Taril]-i Güzide'de (s 426) 
adı geçen Tari]] u Ebi'l-'Ala'nın da Kitô.
bü Tafzili'l-etrô.k olması ihtimali aktarı 

lan bilginin muhtevası itibariyle daha kuv
vetli görünmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hassül, Kitabü Ta/Zili ' l-etrak 'ala sa'iri 'l
ecnad (tre ve nşr. M. Şerefeddin Yaltkaya, TTK 
Belleten, IV/ 14-1 5 ı 1940 ı içinde). Arapça metin: 
s. 1-51, tercüme: s. 235-266; Cahiz, Hilafet Or
dusunun Menkıbeler! ve Türkler'in Faziletleri 
(tre Ramazan Şeşen). Ankara 1988, tercüme 
edenin girişi, s. 31; Sealibi, Ye time tü 'd-dehr, I, 
ı 07 -112; Ali b. Hasan ei-Baharzi, Dümyetü '1-
kaşr(nşr Abdülfettah M. ei-Hulv), Kahire 1968, 
ı, 413-417; Müstevfi, Taril].-i Güzide(Nevai), s. 
426 690· Kütübi, Fevatü 'l-Vefeyat, lll, 430-432; 
Saf~di, e'l-Vafi, IV, 132-135; Keşfü'?·?Unün, I, 
462; İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Ailesinin Men
şe i Hakkında, İstanbul 1955, s. 22, 24, 26; C. E. 
Bosworth, The Ghaznavids, Their Empire in Afg
hanistan and Eastern Iran: 994-1040, Beirut 
1973, s. 59, 209; Osman 1\ıran, Türk Cihan Haki· 
miyeti MefkCıresi Tarihi, İstanbul 1986, 1-11, 261; 
a.mlf., Selçuklular Tarihi ve Türk-lslam Mede
niyet!, İstanbul 1996, s. 58, 441; Zekeriya Kitap
çı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı, 
İstanbul1988 , s. 148-150; Nafiz Danışman , "Prof. 
Şerefeddin Yaltkaya'nın Arapçadan 'Ierceme Et
tiği Bir Eser", islam- Türk Ansiklopedisi Mec
muası, 1/23, İstanbul 1941, s. 3-4; a.mlf .. "B. Şe
refeddin Yairkaya ' nın 'Ierceme Hatalan", a.e., 1/ 
24 ( 1941 ı. s. 3-4; Gurgis Awad, "ei-Matıtütatü't
tari):ıiyye fi ljizaneti kütübi'l-MetJ::ıafi'l-'Iral5i bi
Bagdad", Sumer, XIII, Bağdad 1957, s. 51; F. 
Krenkow, "Sabi", İA, X, 7. r;;;:ı 

1.!!1 SADi S. KucuR 

29 


