
İBN iYAS 

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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn iyas. Beda'i'u 'z-zühCır. neşredenin gir i şi, 
1/1, s. 1-2, 7-9; a.mlf .. Nüzhetü 'l-ümem fi ' l
'aca'ib ve 'l-hikem, Süleymaniye Ktp. , Ayasof
ya, nr. 3500, vr. 2' -3b; Keş{ü '? ·?UnCın, ll, 1941, 
1953; Ahlwardt, Verzeichnis, VII, 405-406; Ser
kls , Mu'cem, 1, 42-43; Brockelmann, GAL, ll, 
295; Suppl., ll, 405-406; lzanu'l-meknCın, ll, 
112; Hediyyetü 'l-'arifin, ll, 231; Muhammed 
Mustafa Ziyade, Mü'errif:!Cı Mışr fi'l·karni't-ta
si'i'l-hicrl, Kahire 1954; a.mlf., "Beda'i'u'z-zü
hlır fi ve~a'i 'i'd-dühur Ji'bn iyas", Ti, lll , 249-
270; Kehha le, Mu 'cemü 'l-mü'ellifin, Beyrut 
1414/1993, 111, 50; 1. Krachkovsky. Tarlf:ıu'l-ede

bi'l-cogra{iyyi'l-'Arabl (tre Selahadd in Osman 
Haşim). Kahire 1965, ll , 490-493; Karatay, Arap
ça Yazma lar, lll , 351, 467 -468; Ahmed i zzet Ab
dü lkerlm. ibn iyas : dirasal ve buf:ıCış, Kahire 
1977, tür. yer.; Muhammed Harb Abdülhamid , I. 
Selim'in Suriye ve Mısır Se{eri Hakkında ibn 
iyas'da Mevcut Haberlerin Selimnameler/e Mu
kayesesi (doktora tezi, ı980), iü Ed. Fak. , s. 31· 
59; Zirikl1, el·A' lam (Fethullah). VI, 5; Şakir Mus
tafa, et-Tarlf:ıu 'l-'Arabl ve'l-mü'errif:!Cın, Bey· 
rut 1990, lll , 195-199; Muhammed Kemaleddin 
izzeddin Ali, Dirasat nakdiyye fi 'l·meşadiri 't- ta
rlf:ıiyye, Beyrut 1414/1993, s . 267 -276; Rama
zan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Ya
zıcı lığ ı , istanbul 1998, s. 231-232; Samira Kor
tantamer, "Menıllık 'Tarihçi liğine Genel Bir Ba
kış", TiD, 1 (ı983). s. 31-35; N. Ahmad Asrar. 
"Hiliifetin Osmanlılara Geçişiyle ilgili Rivayetler" 
(tre. Sü leyman Tülücü). TDA, sy. 22 ( ı 983). s. 91-
100; D. J. Wasserstein, "Tradition nıanuscrite, 

authenticite, chronologie et developpement 
de l'reuvre litteraire d'Ibn !yas ", JA , CC LXXX 
(1992), s. 81- 11 4;W. M. Brinner. "Ibn !yas", EJ2 
(ing ). lll, 812-813; Muhammed Asaf Fikret. " İbn 
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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 



ihtiva eden kısmı ilk defa Reinhart Dozy 
tarafından neşredilmiştir ( Histoire de l 'Af
rique et de l 'Espagne, 1-11, Leiden 1848-
185 ı) . ispanyolca 'ya (tre. F Fernandez 
Gonza lez. Granada I 860) ve Histoire de 
l'Airique et de l'Espagne intituJee "Al
Bayano'l-Mogrib" adıyla Fransızca'ya 
(tre. Edm ond Fagnan, 1-11, Algiers 1901-
1902) çevrilen bu neşir için Dozy bir de 
d üzeitmeler kılavuzu hazırlamıştır ( Cor
rections s w /es textes du Bayano '/-fvlogh
rib, Leiden 1883) Evarista Levi-Provençal, 
Dozy'nin neşrinde eksik bulunan IL cildin 
392-460 ( 1002-1 068) yılları arasını ihtiva 
eden kısmını başka bir nüshaya dayana
rakyayımlamış(Pari s 1930; Beyrut 1983). 
ayrıca bu bölüme dair bir değerlendirme 
yazısı kaleme almıştır ("Observations sur 
le textedu tome III du Bayan d'Ibn 'Idari". 
fvlelanges Gaude{roy- Demomby n es, Ca i
re 1937, s. 241-258) Levi-Provençal. ese
rin çeşitli bölümlerini Fransızca'ya çevire
rek Dozy'nin Histoire des mu:Sulmans 
d'Espagne (lll , Leiden 1932) adlı eserinin 
ekinde yayımlamış. daha sonra Georges 
Seraphin Colin ile birlikte daha iyi durum
daki nüshalardan istifade etmek suretiy
le eserin 1 ve IL ciltlerinin yeni bir neşrini 
gerçekleştirmiştir ( Histoire de l'Afrique 
du nord et de l'Espagne intitulee Ki tab al
Bayan al-fvlughrib, 1-11, Leiden I 948- ı 95 ı) . 

Eserin Endülüs Emevl hilateti ve mülu
kü't-tavaifle ilgili kısmı. Felipe Maillo Sal
gado tarafından La caida del Calila to de 
C6rdoba y Los Reyes de Taifas adıyla 
ve çeşitli notlarla birlikte ispanyolca'ya 
çevrilmiştir ( Salamanca ı 993). Kitabın llL 
cildinde yer alan Murabıtlar'ın ilk döne
mine ait bir bölümü A. Huici Miranda is
panyolca tercümesiyle beraber yayımla
mıştır (Un fragmento inedito de lbn 'Idari 
sobre los almorauides, Hesperis Tamuda , 
ı 1/ ı ı ı 96 ı ı: s 43- ı ı ı ı. Eserin . 485 ( 1 093) 
ve 496 ( 11 02) yılları ile Belensiye'nin (Va
lencia) Mezdell tarafından hırist iyanlardan 

geri alınışını ihtiva eden bazı bölümlerini 
ise Levi- Provençal neşretmiş. bu bölüm
ler Emilio Garcia G6mez tarafından is
panyolca'ya çevrilmiştir ("La torna de Va
lencia por el Ci d", al-Anda/us, XIII ı ı 948 [. 
s. 97- ı 56) llL cildin Murabıtlar dönemine 
ait bölümünü İhsan Abbas yayımlamış (e/

Beyanü '1-mugrib {fal) bari '1-Ende/üs ue 'l
fvlagrib, IV, Beyrut I 967. I 983). aynı cildin 
Muvahhidler dönemiyle ilgili kısmı ise 
Huici Miranda-Muhammed b. Tavlt et
Tand ve Muhammed İbrahim ei-Kettanl 
tarafından neşredilmiş (Tıtvan ı 963). bu 
kısım daha sonra tekrar yayımlanmıştır 
( Beyrut ı 406/1985) Huici Miranda bu bö-

lümün bazı kısımlarını ispanyolca'ya ter
cüme etmiştir ( Colecciôn de crônicas 
arabes de la Reconquista, 11 -111 ıretuan 

I 95 3-54[ ve İbn 'Idari: a l-Bayan a/-fvlug
rib. Nueuos fragmentos almorauides ya/
mohades, Valencia I 963) İbn İzarl'nin el

Beyônü'l-müşrı~ fi a]]bôri'l-Meşrı~ 
adıyla bir eser daha kaleme aldığı kay
naklarda belirtilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn izarl. e/-Beyfınü'l-mugrib(nşr. G. S. Colin -
E. Levi-Provença l). Beyrut 1983, 1, 2; a.e.: His
toire de I'Afrique et de l 'Espagne ( n şr R. Dozy). 
Leiden 1848, n eşredenin girişi, 1, 77-107; F. 
Wüstenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber 
und i h re Werke, Göttingen 1882, nr. 151 , 373; 
E. Levi-Provençal, "Observations sur le texte 
du Tom e lll du Bayan d'1bn 'Içlari", Melanges 
Gaude{roy -Demombynes,Caire 1937 , s. 241-
258; A. G. Palencia, Tari/] u ' /-fikri '1-Endelüsi (t re. 
Hüseyin M On is). Kahire 1955, s. 248; Seyyid Ab
dülaziz Salim. Tari/] u '1-Magrib {i'l-'aşri'l-islami, 
İskenderiye 1966, s. 14-15; F. P. Boigues. Ensayo 
sobre los historiadores y geogra{os arabigo
espafıoles 800-1450, Amsterdam 1972, s. 414-
415; Chejne. Muslim Spa in, s. 270-271; Sa'd 
Zağlü l Abdülhamid, Tari i] u '1-Magribi'l-'Arabi, 
İ skenderiye 1979, s. 28-29; Ahmed Muhtar ei
Abbacti. Dirasal fi taril]i'l-Magrib ue'I-Endelüs, 
İskenderiye , ts. (Şebabü ' l -camia). s. 355; Abdül
vah id Zennün Taha. Dirasal {i 't-taril]i'I-Endelüs, 
Bağdad 1987, s. 181-238; D. M . Dunlop, "M. A. 
D. Li tt, 'lbn !dha.ri's-Account of the Party Kings 
(Mu lük at-Tava' if)" , Glasgow University Orien
tal Society Transactions, XVI, Hartford 1957, s. 
19-28; Pedro Chalmeta Gendr6n. "Ib n '!<;!ari ai 
Marrakusi", al-Anda/us, XXXVII/2, Madrid 1972, 
s. 393-404; J. Bosch -Vi la. "Ib n '!Qlıart", B 2 (ing.), 
lll , 805-806; Mecdüddin-i Keyvani. "İbn 'i :~;ari", 
DMBi, IV, 2!6-218. r:;ı;:J, 

ııı!lliJ MEHMET ÖZDEMİR 

ı 
İBN KADİ ACLÜN, Necmeddin 

-, 

( wF. ~ıs 0!1 .,)!.~~~ ) 

Ebü'l-Fazl Necmüddin Muhammed 
b. Abdiilah b. Abdirrahman 

ez-Zer'! ed-Dımaşki 
(ö. 876/1472) 

L 
Şafii fakihi ve kelam alimi. 

_j 

22 Reblülewel 831 ( 1 O Ocak 1428) tari
hinde Dımaşk'ta doğdu ve burada büyü
dü. Babasının dedesi Dımaşk köylerinden 
AciQn 'da kadılık yaptığı için onun soyun
dan gelenler İbn Kadi AciGn künyesiyle 
tan ındı. İlk eğitimini babasından aldı. Kü
çük yaştan itibaren önce Kur'an'ı, ardın
dan çeşitli ilimiere dair yirmiyi aşkın te
mel eseri ezberledi. Dımaşk'taki hocaları 
arasında İbn Hatlb en-Nasıriyye. Alaeddin 
ei-Kirman1, İbn Nasırüddin ve Takıyyüd
din İbn Kadi Şühbe gibi meşhur alimler 
vardır. 850 ( 1446) yılında babasıyla birlik
te Kahire'ye gitti. Daha sonra da birkaç 

İBN KAD1 ACLÜN, Necmeddin 

defa seyahat ettiği Kahire'de İbn Hacer 
ei-Askalanl, Bedreddin el-Ayni, İbnü 'I-Hü
mam. Mahalli, Salih b. Ömer ei-Bulkinl, 
Ebü'I -Fazl İbnü'ş-Şıhne. Katiyeci, Şü
münnl gibi birçok alimden tefsir. hadis, 
fıkıh , feraiz ve hesap dersleri aldı. Ayrıca 
Kudüs ve Hicaz'a da seyahatlerde bu
lundu. 

Özellikle Şafii fıkhında Dımaşk ve Kahi
re'de otorite haline gelen İbn Kadi Ac!Qn 
kelam ilminde de eser verecek düzeye 
ulaştı. Kahire'de Darü'l-adl'de müftülük. 
İbn To! un Camii ve Hicaziyye Medresesi'n
de müderrislik ve Basıtiyye Med resesi'n
de kütüphanecilik yaptı. Dımaşk'ta Zahi
riyyetü'I-Berraniyye. Atabekiyye. Azlziyye. 
İbn Ebu ömer, en-Nasıriyyetü'I-Cewaniy
ye, Rükniyye. eş-Şamiyyetü'I-Cewaniyye. 

Baderaiyye, Devlaiyye ve Felekiyye med
reselerinde müderrislik. Hatuniyye'de ise 
şeyhlik görevlerinde bulundu. Ayrıca Eme
viyye Camii'nde hadis dersleri verdi. Ara
larında Şemseddin es-Sehavl gibi alim
lerin bulunduğu birçok talebe yetiştiren 
İbn Kadi Ac!Qn'un bir müddet kadı naib
liği yaptığı da kaydedilmektedir. 

Dımaşk ve Kahire.'deki devlet adamla
rıyla iyi ilişkiler içinde olan İbn Kadi Aclun. 
Memlük Sultanı Kayıtbay' ın isteği üzeri
ne gittiği ve Mısır Şafii kadılığına tayin 
edildiği Kahire'de hastalanarak memle
ketine dönmek için yola çıktı. 1 3 Şewal 
876 (24 Mart 1472) tarihinde yolu üzerin
deki Bilbls yakınlarında vefat etti; cena
zesi Kahire'ye geri götürülerek sır katibi 
İbn Müzhir ei-Ensar1'nin türbesine defne
dildL 

Eserleri_ 1. et-Tôc ff zevô'idi'r-Ravza 
'ale'l-Minhôc. Yahya b. Şeref en-Neve
v1'nin Şafii fıkhına dair Ravzatü'Hôlibfn 
ile Minhôcü'Hôlibin adlı eserlerini kar
şılaştırarak birineide bulunup ikincide bu
lunmayan bilgileri derlediği bir kitap olup 
Chester Beatty Library'de bir nüshası bu
lunmaktadır (m 3839; ayrıca b k. Zirikll, VII , 
1 16) 2. Mugni'r-rôgıbin ff şer]Ji Min

hôci't-tôlibin. Minhôcü 'Hôlibin'e yap
tığı muhtelif şerhlerden biridir. 3. Be

di'u '1-me'ôni ff şer]Ji 'A~ideti'ş-Şeybô

ni. Kadiriyye tarikatı şeyhlerinden Ebu 
Muhammed Yunus b. Yusuf eş-Şeyban1'
nin el-'Aj{idetü'ş-Şeybôniyye'sinin şer
hi olan eserin Süleymaniye (Fatih, nr. 3095/ 
2, vr. 5-52; Şehid Ali Paşa, nr. 637, vr. I 93-
240; Laleli, nr. 2286/ 1; Re ş id Efendi. nr. 
318) ve Beyazıt Devlet (Bayezid. nr. 28 14) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır (ayrı
ca bk. DİA, ll, 259 ) 4. Naşi]Jatü'l-a]Jbôb 
fi lübsi fervi's-sincôb. Sincap kürkünün 
tabaklanmak suretiyle temizlenemeye-
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