
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) 

iBN iYAS 

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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man n, GAL Suppl. , rı , 406; Şakir Mustafa, 
lll , 198) bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndedir(lll. Ahmed, nr. 3026). 
5. Neş]fu '1-ezhô.r ii 'acô.'ibi'l-a]ftô.r. Koz
mografya ve coğrafyaya dairdir. Müellif. 
Mısır dışındaki pek çok bölge hakkında 
verdiği malumatı daha önceki coğrafya

cılardan almıştır. Eserde eski Mısır halkı, 
Mısır şehirleri ve Nil nehri oldukça ayrın

tılı biçimde an latılmış. klasik İslam tarih
çiliğinden farklı olarak hurafelere ve il

ginç olaylara da yer verilmiştir. Mısır ' la 

ilgili bilgiler müellifin Nüzhetü'l-ümem 
ad lı eseriyle benzerlik göstermektedir. 
Kitap. 922'de ( 1516) yazılmış olup bazı 
kısımları L. M. Lang!E~s tarafından neşre
dilmiştir (Notices et extra its des MSS de 
la BN, VIII ı I 8 I O ı . s. 1- 131 ). Çeşitli kütüp
hanelerde pek çok yazması bulunan eser 
(Brockelmann, GAL, ll , 295; Suppl., ll , 406; 
Şakir Mustafa. lll , 199) Abdullah b. Rıdvan 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (iü Ktp., 
TY. nr. 367 ). 6. Nüzhetü'l -ümem fi'l
'acô.'ib ve'l-J:ıikem. İbn İyas. eski tarih 
kitaplarından Mısır hakkında edindiği bil
gileri bu esere muhtasar olarak kaydet
tiğini belirtir ( Nüzhetü ' l·ümem, vr. 2• ). 
Müellif eserde. piramitleri ve sfenksle
riyle eski Mıs ır tarihini anlattıktan sonra 
Nil nehrine dair geniş malumat vermiş. 
Memlük tarihini de özet olarak kaydet
miştir. Nüzhetü'l-ümem'de eski Mısır 
halkının yaşayışı. inançları ve Mısır şehir

leri hakkındaki malumatın yanı sıra is
ram 'ın ilk dönemlerinde Mısır ordusu, di
van lar. vergiler ve mali konularda bazı 
bilgiler de mevcuttur. Müellifin kendi şi 

irleriyle diğer şair lere ait şiiriere de yer 
vermesi esere edebi açıdan değer kazan
d ı rm ıştı r. Şemseddin ei-Kadirl'nin 'Ör
fü'r-raviati'z-zekiyye fi vaşfi mef:ıô.si
ni'l-Özbekiyye adlı makamat tarzında
ki eseri de kitaba dercedilmiştir. Blrunl'
nin el-A§ô.rü'l-bô.]fıye'si. Mes'udl'ninA{ı
bô.rü'z-zaman'ı, İbnü'I-Hakem 'in FütıJ.
J:ıu Mışr'ı Nüzhetü'l-ümem'in kaynakla
rı arasında sayılabilir. Eser Muhammed 
Zeynühüm Muhammed Azb tarafından 
neşredilmiştir(Kahire 1995). 7. 'U]füdü'l
cüman fi ve]fö.'i'i'l-ezmô.n. Aslı üç cilt 
olan eserin sadece ll. cildi günümüze ulaş
mışfır. Bu cilt. son Eyyubl sUltanı el-Me
likü'I-Muazzam Turan Şah'ın öldürülme
sinden (648/1 250) başlar ve MemlükSul
tanı ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Ka
lavun'un ölümüne(741/l 34 1) kadar gelir. 
Kronoloj ik olarak düzenlenmiş olan eser 
Beda'i'u'z-zühur ile benzerlikler göste
rir (Sü leyman iye Ktp., Ayasofya, nr 33 I 1 ). 
8. ed-Dürrü 'I-rneknun fi seb'ati'l-fü-
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nun. Şiir türlerinden bahseden bir eser
dir (yazma nüshaları için bk. Wasserstei n, 
CC LXXX ı 1992 [. s. 106-1 07) 9. Kitô.bü Ce

vô.hiri'l-feride fi'n-nevô.diri'l-müfrede. 
Astronomi ve Mısır coğraf\;asıyla ilgili ese
rin bir nüshası Berlin'de Königlichen Bib
liothek'te (nr 8426) bulunmaktadır (Ahl
wardt. VII, 405-406) 1 O. Kitô.b fi'n -nevô.
diri'l-mucj.J:ıike ve'l-hezliyyô.ti'l-mutri
be. Eserin bir kısmı günümüze ulaşmış
tır (a.g.e., VII , s. 406). 
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Iii MUHAMMED RAZÜK 

İBN izARi 
(-s)~ 011 ) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b . İzar! ei-Merraküş! 

(ö. 712/1312'den sonra) 

Mağribli tarihçi. 
_j 

Merakeş'te doğdu . Endülüs'ten Mağ
rib'e göç etmiş bir aileye mensuptur. VII. 

_ (XIII. ) yüzyılın ikinci yarısıyla VIII. (XIV.) 
yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı ve bir sü-

re Fas kaidi olarak görev yaptığı bilinen 
İbn izarl'nin hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. el-Beyanü'l-mugrib adlı eserin
de Meşrik (Doğu islam alemi), Mağrib (Ku
zey Afrika) ve Endülüs'te hüküm süren 
müslüman halifeler. hükümdarlar ve 
emlrlere dair haberleri topladığın ı . alim 
dostlarıyla bu haberleri müzakere ettiği
ni söyleyen İbn izarl'nin bu ifadesine da
yanarak onun , bir bölge tarihinden ziya
de islam aleminin doğusu ve batısıyla 
tamamını içine alacak umumi bir tarih 
yazmayı düşündüğü söylenebilir. 712'de 
(1312) eserini yazmakla meşgul olduğu 
bilinen İbn İzarl'nin ölüm tarihi hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. 

Eserleri. İbn İzarl'nin günümüze ula
şan tek eseri el-Beyô.nü'l-mugrib fi (iiJ
tişari) a{ıbô.ri mülı1ki'l-Endelüs ve '1 -
Magrib adını taşımaktadır. Üç ciltten 
meydana gelen eserin 1. cildi Kuzey Afri
ka'nın fethi . Em eviler ve Abbasller döne
mindeki idaresine. bölgede kurulan Ağ
lebller. Rüstemller. İdrlsller. Fatımller, zı
rller gibi müslüman hanedanlara. ll. cildi 
fetihten mü!Qkü't-tavaif döneminin so
nuna kadar Endülüs'e ve buradaki siyasi 
gelişmelere ayrılmıştır. Son ciltte ise ağır
lı kl ı olarak Murabıtlar ve Muvahhidler'e, 
kısmen de Merlnller. Hafsller. Nasrller ve 
Hüdller'e dair haberler toplanmıştır. Mü
ellif bu eserde titiz bir ihtisar tekniği uy
gulam ış. bunu yaparken kullandığı kay
naklardaki malumatın özünü almaya 
gayret etmiş ve bunda başarılı olmuştur. 
Umumi ve mahalli tarihler, şehir tarihle
ri. coğrafya , nesep, tabakat ve edebiyat 
kitapları gibi türlerde çok sayıda kaynak
tan istifade etmiş. ayrıca bazı arşiv kayıt

larını da kullanmıştır. Bu kaynaklardan bir 
kısmının günümüze ulaşmamış olması 
eserin önemini arttırmaktadı r. İbn iza
rl'nin faydalandığı müelliflerden bazıları 

şunlardır : Abdülmelik b. Hablb es-Süle
ml, Ahmed b. Muhammed b. Musa er-Ra
zı. Arlb b. Sa'd ei-Kurtubl. İbn Hazm (Ali 
b. Said). İbn Ebü'I-Feyyaz (Ahmed b. Said). 
Muhammed b. Isa. Ebu Amir es-Salim!. 
Ebu Bekir İbnü's-Sayrafi. Ebu Ubeyd ei
Bekrl, Ebü'I-Hasan Ali b. Bessam eş-Şen
terin! ei-Endelüsl. Feth b. Hakan. Raklk 
ei-Kayrevanl (ibrahim b. Kasım ), Ebu Mer
van Abdülmelik b. Musa ei-Verrak, Ebü 
Ali Hüseyin b. Kattan ei-Kutaml. Tabe
rl. Ali b. Hüseyin ei-Mes'ud'i(ei-Beyanü'l
mugrib ın ş r. Co lin - Provençal[.i, 2). Ede
bi endişelerden uzak olarak kaleme alın
dığı için eserde sade bir dil kullanılmıştır. 

el-Beyô.nü'l-mugrib'in 1. cildiyle ll. cil
dinin 387 (997) yılına kadar gelen olayları 


