
iBN iSHAK 

hem çağdaşları hem de daha sonra gelen
ler tarafından tenkit edilmiştir. Bu eseriy
le siyer ve tarih yazıcılığının ufkunu geniş
leten İbn İshak. Hz. Peygamber'i ve müs
lümanları insanlık tarihiyle bütünleştirip 
sevilmelerine yardımcı olmuştur. İbn is
hak bu kitap sebebiyle kendinden sonra 
gelen bütün siyer ve tarih yazarlarının 
şeyhi ve piri sayılmış . daha sonraki siyer 
müellifleri onun talebesi kabul edilmiştir. 
İbn Sa'd, Ezraki. Belazüri ve Taberi başta 
olmak üzere meşhur tarihçiler eserlerin
de İbn İshak'tan gelen rivayetlere geniş 
yer ayırmışlardır. Onun Hz. Peygamber'in 
biyografisine verdiği şekil bugün dahi ana 
hatlarıyla muhafaza edilmektedir. 

İbn İshak'ın el-Megazi'si günümüze 
tam olarak İbn Hişam'ın es-Siretü'n-ne
beviyye adlı eseriyle ulaşmıştır (nşr. Fer
dinand Wüstenfeld, H ll, Göttingen 1858-
1860; n ş r. Mustafa es-Sekka- ibrahim el
Ebyarl- Abdülhafiz eş-Şelebl, HV, Kah i re 
1355/1936, 1375/ 1955; ayrıca bk. İBN Hİ
ŞAM). Kitabın orüinali ise eksik nüshalar 
halinde zamanımıza ·intikal etmiş ve iki 
ayrı neşriyapılmıştır. a) Muhammed Hami
dullah. Siretü İbn İs}J.ô.]f el-müsemmô. 
bi-Kitô.bi'I-Mübtede' ve'l-meb'aş ve'l
megdzi(Rabat 1396/1976---+Konya 1401 / 
19811) b) Süheyl Zekkar. Kitô.bü 's-Siyer 
ve'l-megdzi(Dımaşk 1396/1976). Heriki 
naşir de Fas'taki Karaviyyin (nr. 202) ve 
Rabat (nr. 1712) kütüphaneleriyle Dımaşk 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Mecmua, nr. 
1 ı O, vr. 1 58- ı 7 4) bulunan üç eksik yazma
yı esas almıştır. İbn İshak'ın eJ-Megdzi'
sinin tam metnini ortaya çıkarmak ama
cıyla bir çalışma yapan Alfred Guillaume 
da başta İbn Hişam'ın eserinde yer alan 
metinle Karaviyyin Kütüphanesi'ndeki 
yazma nüshayı, ay_rıca Taberi'nin Tô.ril]'in
de ve Ezrakl'nin A{ıbô.ru Me kk e 'sin deki 
ondan alınan haber ve rivayetleri bir ara
ya getirerek The Life of Muhammad a 
Translation of Ishaq's Sirat Rasül Al
lah adıyla İngilizce'ye tercüme etmiştir 
( Oxford ı 95 5) Abdüllatif et-Tibavi yazdığı 
makalede bu tercümenin hatalarını gös
termiş (bk bibl.), ayrıca M. Edwardes The 
Life of Muhammad adıyla İbn İshak'ın 
eserini tekrar İngilizce'ye (London ı 964), 
Sezai Özel de Siyer (Peygamber Tarihi) 
adıyla Türkçe'ye (istanbul ı 988, 199ı) çe
virmiştir. İbrahim Altan ise yazdığı ma
kalede bu tercümedeki hatalara dikkat 
çekmiştir (bk bibl.) 
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İBN İSRAiL 

C ... ~;ı '.rı l ..:;1' l 
Ebü'l-Meali Necmüddin Muhammed 

b. Sivar (Sewar) b. İsrall 
eş-Şeybani ed-Dımaşki 

(ö. 677 /1278) 

Mutasavvıf ·şair. 
_j 

603 (1206) yılında Dımaşk'ta doğdu . 

Halid b. Velid'in ordusuyla birlikte Dı
maşk'a gelen bir ailenin soyundandır. 

Öğrenimine burada başladı. Gençliğinde 
tasawufa ilgi d uyarak Rifaiyye tarikatının 
Haririyye şubesinin kurucusu Ebü'l-Ha
san Ali el-Hariri'ye intisap etti. Bu yıllar
da Ebu Hafs Şehabeddin es-Sühreverdi'
nin sohbetlerine devam ederek 'Avô.ri
fü '1-ma'ô.rif'i bizzat kendisinden dinledi , 
aynı mutasawıfın elinden hırka giydi. H. 
Mones büyük ihtimalle, 'Avô.rifü'l-ma'ô.
rif müellifi Sühreverdi ile 579 (1183) yı

lında vefat ettiğini söylediği (doğrusu 
587/1 ı 9 ı) İşrakl filozofu Şehabeddin es
Sühreverdi'yi birbirine karıştırdığından 
İbn İsrail'in Şehabeddin es-Sühreverdi ile 
görüşmesinin mümkün olmadığını ileri 
sürmüştür ( EJ2 [ ing.J, lll, 8 ı I) 

Küçükyaşta şiir yazmaya başlayan İbn 
İsrail devlet adamları ve kadılar için şiirler 
kaleme almış. fakat kendi ifadesine göre 
içinde huzursuzluk duyduğu bir gece ar
tık münacat türü dışında şiir yazmama
ya yemin etmiştir (Kütübl, lll. 389). İbnü's
Salah eş-Şehrezuri, Cemaleddin İbnü'l
Hacib ve izzeddin İbn Abdüsselam gibi 
alimierin fasık.lık ve zındıklıkla itharn ede
rek katline fetva verdikleri (a.g.e., ııı, 9) 
Ali el-Hariri'ye intisap ettikten sonra İbn 
İsrail memleketinden ayrılarak dervişlerle 
birlikte birçok yeri dolaştı : Muganni İb
nü'l-Fasih ile birlikte Safed'e, Hicaz'a ve 
Mısır'a gitti. Bu yıllarda İbnü'l- Farız tarzı 
şiirler yazarak vahdet-i vücudu ve bu ma
nadaki tasawufu anlatmaya başladı. Ka
hire'de İbn Hallikan 'ın hakem olduğu bir 
toplantıda sufi şair İbnü'l-Hıyemi ile ya
rıştığı ve İbnü'l-Hıyemi'nin şiirlerinin üs
tün görülmesi üzerine Mısır'ı terkettiği 
rivayet edilmektedir. İbn İsrail Dımaşk'ta 
vefat etti ve Şeyh Raslan ed-Dımaşki'nin 
türbesi civarında defnedildi. İbn Hallikan 
yakından tanımasına rağmen Vefeyô.tü'l
a'yô.n ' ında ona yer vermemiştir. 

Safedi, Şehabeddin Mahmud Ebü's-Se
na'ya İbn İsrail'in şiirleri hakkında görü
şünü sorduğunu, başlangıçta iyi bir şair 
olduğu, fakat İbnü'l-Farız tarzı tasawufi 
şiirler yazmaya başladıktan sonra gerile-



di ği cevabını aldığını kaydeder (el-Vafi, ı ı ı , 

143). Zehebl zarif, kibar ve hoşsohbet bir 
kişi olarak tanıttığı ibn israil'in duygulu 
ve güzel şiirler söylediğini, bazan açık, ba
zan da ima yoluyla vahdet-i vücüd inancı
nı anlattığını ifade eder (el-'iber, lll, 336 ) 
ibn israil. bu tür şiirleri sebebiyle ibnü'I
Hak.im ei-Hamevl tarafından dinden çık
makla suçlanmış (ibn Hacer, V, 195). bu id
dia daha sonra ibn Teymiyye tarafından 
da tekrarlanmıştır (Mecmu'u Fettwa, ll , 
286, 289, 292, 320). 

Kaynaklarda ibn israil'in bazı şiirleri yer 
almaktadır(mese l a bk. Kütübl, lll , 10-12, 
384-389; ibnü ' l-Furat, vıı . 131- 135) Nas ı

rüddin ibnü'I-Furat'ın iki cilt olduğunu 
belirttiği ( Tarfl], VII. 131) divanının 707 
yılında ( 1307) istinsah edilmiş bir nüsha
sı ispanya'da Escurial Library'dedir (nr 
437) Eserin Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
de bazı nüshaları bulunmaktadır ( i zzet 
Hasan, s. 164, 165. 172;M uhammed Riyad 
el-Malih, 1, 579-580) 
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iBN iYAS 
(U"Ld .yf ) 

Ebü'I-Berekat Zeynüdclin (Şehabüddln) 
Muhammed b. Şehabiddln 

Ahmed b. iyas (Ayas) ei-Hanefl 
(ö. 930/1524 [?]) 

Memlük dönemi tarihçisi. 
_j 

6 Reblülahir 852' de (9 Haziran 1448) Ka
hire'de doğdu. Sultan ei-Melikü'z-Zahir 
Berkuk'un memlüklerinden olup ei-Me
likü'n-Nasır Ferec'in saltanatı sırasında 
ikinci devatdar rütbesine kadar yükselen 
dedesi Emir i yas el-Fahrl ez-Zahirl'ye nis
bette ibn i yas diye tanınır. Onun hakkında 
bilinenler. Bedô.'i'u 'z-zühur ii ve]fa'i'i' d-

dühilr adlı eserinde verdiği düzensiz ve 
yetersiz bilgilere dayanmaktadır. Baba
sının anne tarafından dedesi olan Emir 
izzeddin Özdemir el-Ömerl en-Nasırl el
Haznedar (ö. 771 / l 370). Memlük Sultanı 
el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun 
döneminde devlet hizmetine girmiş . el
Melikü'n-Nasır Hasan ve el-Melikü'l-Eşref 
Nasırüddin ll. Şa'ban dönemlerinde emir-i 
silah olmuş. Trablus. H alep ve Dımaşk na
ibliğine tayin edilmişti. Babası Şehabed
din Ahmed sultanın iktalı yedek kuvvet
lerine mensuptu. ibn iyas. babasının teş
vikiyle iyi bir eğitim gördü. Dini ilimierin 
yanı sıra tarih ve coğrafya gibi ilimleri dö
nemin tanınmış hocalarından okudu. ibn 
iyas. bu hocalardan Süyütl ile tarihçi ve 
fakih Abdülbaslt b. Halil el-Malati'nin ad
l a rını özellikle zikreder. 

ibn iyas. 882 (1478) yılında hac kafile
sine katılarak herhangi resmi bir görev 
almaksızın hacca gitti. Memlük sultanı 
ile bazı Mekkeliler arasındaki sürtüşme 
yüzünden Mekke'de yaşanan sıkıntılara 
ve pahalılığa şahit oldu . SultanKansu 
Gavri döneminde ( 150 1-1517) kendisine 
iyi bir gelir sağlayan ikta sayesinde refah 
içinde yaşadı. Sultan mali sıkıntı içine dü
şüp memlüklerine gerekli ödemeyi yapa
mayınca ibn iyas'ın bu refah dönemi so
na erdi. Sultan, daha önce pek çok mem
lük sultanının yaptığı gibi evladü'n-nas*ı 

iktalarından. hükımettikleri vakıflardan çı

karmaya karar verdi. Kendi memlükleri
ni de vakıfları , iktaları işgal etmeleri için 
serbest bıraktı (914/1508) . Bu ana gelir 
kaynağını kaybetmekten dolayı çok üzü
len ibn i yas. 915 ( 151 O) yılı başlarında 
düştüğü kötü durumu sultana arzederek 
halinden şikayette bulundu. Bunun üze
rine Sultan Kansu Gavri iktaını ona iade 

ibn i vas· ın 

Bedtı'icu 'z~ 

zühür 
{i ve~aıici'd

dühür 
ad lı eserinin 

IV. cildinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., 

Fatih, nr. 4197) 
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etti; ibn i yas da uzun bir manzume yaza
rak sultanı övdü. Muhtemelen 930 (1524) 
yılında vefat eden ibn iyas ' ın eserleri 
Memlük tarihinin son dönemiyle Mısır'da 
Osmanlı hakimiyetinin ilk dönemleri açı
sından büyük önem taşımaktadır. 

Eserleri. 1. Beda'icu'z -ziihiir* fi ve
]fa'i'i'd-dühur. Müellif. yaşadığı döneme 
kadar Mısır'ın islami ve genel tarihini ver
meyi planladığı bu eserinde başlangıçtan 
928 ( 1522) yılına kadar Mısır' la ilgili bilgi
leri kaydetmiştir. Özellikle ı. Selim'in Mı
sır ' ı fethi ve Abbasl Halifesi lll. Mütevek
kil- Aleilah ile karşılaşmasından sonraki 
gelişmelerin bir günlük gibi işlendiği son 
bölümler. halifeliğin Osmanlılar'a geçişiy
le ilgili tartışmalar için önemli bir kaynak
tır. ibn iyas'ın en önemli eseri olan Be
dô.'i'u'z-zühilr'un tahkikli neşri Muham
med Mustafa tarafından yapılmış (l -V, 
Kah i re 1960- 1975 ). bu neşir ofset yoluyla 
tekrarlanmıştır ( 1982- 1984, 1992) 2. Mer
cü'z -zühilr fi v e]fa'i'i 'd-dühilr. Halk 
için yazılmış bir peygamberler tarihidir 
(Kah i re 129 1 ). 3 . Bedô.'i'u'l-umur fi ve
]fa'i'i'd-dühur. Eserde dünyanın yaratı
lışından başlayarak sırasıyla peygamber
ler ve islam 'ın ilk dönemleri anlatılmış , 
Em evi. Abbasl. Fatımi ve Memlük devlet
lerinden bahsedilerek Mısır'da Osman
lı hakimiyetinin ilk yıllarına kadar (927/ 
15 21) gelinmiştir (Sü leymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2987, 2988). 4. Cevô.hirü's-sü
lilk fi'l-l]ulefô.' ve 'l-mülilk. Bedô.'i'u'z
zühur'un muhtasarıdır. Eser. Abdullah 
b. Sa' d b. Ebu Serh'in Mısır valisi olmasın
dan itibaren Memlük Sultanı Kansu O av
ri dönemine kadar gelen bir· Mısır tarihi 
olup kronolojik değil vali ve halifetere gö
re düzenlenmiştir. Çeşitli kütüphaneler
de yazmaları bulunan eserin (Brockel-
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