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Tarihçiliğiyle meşhur olan 
alim ve şair. 

_j 

IX. (XV.) yüzyılın son çeyreğinde Dı
maşk'ın Salihiye semtinde doğdu ; tica
retle ve bazı fertleri ilimle uğraşan bir 
Türk ailesine mensuptur. Dedelerinden 
Humareveyh bir memlüktür; annesinin 
ise İbn Tolun'un kendi ifadesinden Anado
Iulu bir kadın olduğu ve Anadolu halkı
nın dilini çok iyi konuştuğu öğrenilmek
tedir ( el-Fülkü '1-meş/:ıün, s. 27). İlk ders
lerini babası ile, müftülük ve Dımaşk Da
rüladli'nde kadılıkyapan amcası Cemaled
din Yusuf'tan aldı. ayrıca dedesiyle onun 
anne bir kardeşi Burhaneddin b. KındiT
den faydalandı. Yedi yaşında hıfzını ta
mamladı . Küçükyaşta babasını kaybedin
ce Yunusiye Hankahı'na yerleştirildi. Çe
şitli medreselere devam ederek Arap dili 
ve edebiyatı. fıkıh ve usulü, hadis usulü, 
kıraat ve mantığa dair bazı temel me
tinleri ezberledi. 

İbn To! un İslami ilimler başta olmak 
üzere tarih, tıp, hendese, matematik, 
mGsiki ve edebiyat gibi zamanında oku
tulan ilimierin tamamında, bizzat açıkla
dığına göre otuz sekiz ilim dalında öğre
nim gördü ve ayrıca hat meşketti. Gerek 
hocalarının gerekse onlardan okuduğu ve 
isimlerini saydığı kitapların sayısı büyük 
bir yekün tutmaktadır (a.g.e., s. 28-55). 

Ders aldığı alimler arasında Nasırüddin 
İbn Zürey~. Takıyyüddin İbn Kadi Aclfın, 
Necmeddin İbn Müflih, Burhaneddin İbn 
Avn. Şemseddin İbn Ramazan, Celaleddin 
ed-Devvanl. Ebü'l-Peth el-Mizzl, amcası 
Cemaleddin İbn Tolun. İbnü'l-Mibred, Sü
yutl, Nuayml ve kendisinden tıp kitapla
rını okuduğu Şemseddin İbn Mekkl onun 
üzerinde en etkili olanlardır. Özellikle İbn 
Abdülhadl ve Nuayml'den çok etkilenmiş , 

Dımaşk' ın tarihi, coğrafyası ve topograf
yası hakkında yazdığı kitaplarda bunla
rın eserlerinden büyük ölçüde faydalan
mıştır. İbn Tolun, ayrıca Salihiye'de İslami 
ilimlerde alimlik mertebesine ulaşmış ka
dınlardan Üm mü Abdürrezzak Hatice bi nt 
Abdülkerlm, Ümmü'l-Hasan Patıma bint 
Halil ve Bintü'l-Kadl İmadüddin EbG Be
kir'in de öğrencisi olmuştur. Onun her ho
casından bir veya birkaç icazet aldığı. bun
ların tamamını bir cilt halinde bir araya 

getirdiği ve bunu Yavuz Sultan Selim'in 
vefatı üzerine Şam Valisi Canbirdi Gazall 
tarafından çıkarılan isyan sırasında kay
bettiği bilinmektedir (a.g.e., s. 53) . Yetiş

tirdiği öğrencilerin başında Şehabeddin 

et-Tibl. Alaeddin İbnü'l-İmad, Necmed
din el-Behnesl, İsmail en-Nablusl ve Zey
nüddin İbn Sultan gibi alimler sayılabilir. 

İbn To! un genç yaşından itibaren. Mem
lükler'in idaresinde bulunan Dımaşk' ın 

pek çok medrese, cami, hankah ve zavi
yesinde kalfalık, muldlik, murakıplık, mu
bassırlık, kütüphane memurluğu, imam
hatiplik ve müderrislik gibi görevler yaptı 
(a.g.e., s. 59-69) . Osmanlılar' ın bölgeye ha
kim olmasından (ı 516) sonra yeni inşa 
edilen Selimiye Camii'nde Kur'an oku
makta görevlendirildi ve bu görevini ölü
müne kadar sürdürdü; 1524 yılında da 
Ömeriyye Medresesi'nde Hanefi fıkhı 
akutmaya başladı. Ancak daha sonraları 
teklif edilen Emeviyye Camii hatipliğini 
ve Dımaşk Hanefi müftülüğünü yaşının 
ilerlediğini söyleyerek kabul etmedi. 1 O 
Cemaziyelevvel 953 (9 Temmuz 1 546) ta
rihinde yetmiş yaşının üzerinde iken ve
fat etti. 

İslam tarihinin en velud alimlerinden 
biri olan İbn Tolun bu yönüyle hocaların
dan SüyGti'ye benzer; dini ilimlerden tıp 
ve astronomiye kadar öğrenim gördüğü 
pek çok ilim dalında eser vermiştir. An
cak bunların çoğunu asıl temayüz ettiği 
tarih ve hadis alanlarında yazdığı görü
lür. Bizzat kendisi el-Fülkü'l-meşf:ııln'
da 726 kitap ve risalesinin adını saymak
ta. onun üzerine çalışan araştırmacılar ise 
bu listeyi başka kaynaklardan deriedikle
ri yeni isimlerle daha da zenginleştirmek
tedir. Fakat çoğu risale hacminde olan bu 
eserlerin büyük kısmı günümüze ulaşma
m ış veya istifade edilemeyecek şekilde 
intikal etmiştir. İbn Tolun'un ayrıca çok 
sayıda şiir yazdığı ve bunları üç ayrı divan
da topladığı bilinmektedir. Mevcut kitap
l arı arasında özellikle Şam tarihiyle ilgili 
olanlar İslam tarihi ve medeniyeti açısın
dan çok önemlidir. Bu eserlerinde o za
manki medrese, cami, hankah ve zaviye
lerle buralarda verilen eğitim üzerine ge
niş açıklamalarda bulunmuştur. 

Eserleri. 1. İ']{imü'l-verd bi-men vül
liye nd'ibenmine'l-Etrdk bi-Dımaş]fi'ş
Şdmi'l-kübrd. Dımaşk'ta görev yapan 
Memlük ve Osmanlı valilerini tanıtan eser. 
Suriye'de Osmanlı hakimiyetinin ilk yılları 
hakkında M em lükler döneminde yetişen 
tarihçiler tarafından yazılmış az sayıdaki 
kitaptan biri olması itibariyle önemli bir 
kaynaktır. Önce M. Henri Laoust tarafın-
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dan Fransızca tercümesi ( Les gouverneurs 
de Damas sous les Mamlouks et /es pre
miers Ottomans [658-1156/1260-1742], 
Damas 1952), ardından Muhammed Ah
med Dehman tarafından aslı (Dımaşk 
1383/ 1 964) yayımlanan kitapta valiler tanı
tılırken Dımaşk halkı ve kabileleri. önemli 
olaylar. yerleşim merkezleri. dağlar ve ne
hirler hakkında da bilgi verilmiştir. Eser. 
Memlükler döneminde kullanılan siyasi 
ve idari terimleri de ihtiva etmektedir. z. 
el-Lema'dtü'l-ber]flyye fi'n-nüketi't-td
ril]iyye. Kırk dört kıssadan oluşmaktadır. 
İlk defa Mektebetü'J-kudsl ve'l-büdeyr 
müessesesinin aynen neşrettiği eseri (Dı
maşk 134811929) daha sonra Muhammed 
Hayr Ramazan Yusuf tahkikli olarak ya
yımlamıştır (Beyrut 1994 ). 3. Müfdkehe
tü '1-l_ıilldn fi J:ıavddişi'z-zamdn . 14 79-
1 520 yılları arasında meydana gelen olay
ları anlatan kitabın birinci bölümü Mem
lükler'in son dönemini, ikinci bölümü Os
manlılar'ın Suriye ve Mısır'ı fethini ve bu
ralardaki ilk yıllarını ele almaktadır. Bu 
geçiş safhası hakkında yazılan nadir eser
lerden olan kitap yıl yıl Suriye- Mısır'la il
gili bütün olaylar hakkında bilgi vermek
tedir. Richard Hartınann tarafından bazı 
bölümleri Das Tübinger Fragment der 
Chronik des Ibn Tolun adıyla Almanca'
ya tercüme edilen eseri (Berlin 1926) M. 
Mustafa Hilml(l-11, Kahire 1962-1964) ve 
Halil el-MansGr (Beyrut 1998) neşretmiş

tir. 4. eş-Şü?;ılrü'?;-?;ehebiyye fi terdci
mi'l-e'immeti'l-İşnd'aşeriyye 'inde'l
İmdmiyye. Selahaddin el-Müneccid ta
rafından el-E'immetü'l-İşnd'aşer adıy
la yayımlanmıştır (Beyrut 1958). s. eş
Şagrü'l-Bessdm fi ?;ikri men vülliye ]fa
zd'e'ş-Şdm. Fetihten müellifin zamanı
na kadar Dımaşk'ta kadılık yapan fakihle
rin hal tercümelerini ihtiva eden eseri Se
lahaddin el-Müneccid Kuçldtü Dımaş]f 
adıyla neşretmiştir (Dımaşk 1956). 6. el
'Ulfüdü'd-Dürriyye fi'l-ümerd'i'l-Mış
riyye (n ş r. Selahaddin el-Müneccid, Bey
rut 1 965). 7. el-Fülkü'l-meşi:ııln fi aJ:ıvd
li MuJ:ıammed b. Tolıln. Müellif tahsil 
hayatını anlatırken devam ettiği medre
seler. ders aldığı alimler ve okuduğu ki
taplar hakkında geniş bilgi verdiğinden 
eser aynı zamanda devrindeki geleneksel 
eğitim konusunda zengin bir kaynak sayı
lır. Önce aynen basılan eser ( Dımaşk 1348). 

daha sonra Muhammed Hayr Ramazan 
Yusufun tahkikiyle yayımlanmıştır (Bey
rut 141611996). 8. Beştu Sdmi'i'l-mesd
mir ii al] bari Mecnun Beni 'Amir ( n ş r. 
Abdülmüteal es-Saldi, Kahire, ts.; M. ib
rahim Salim, Kahire 1996) . 9. et-Temet-
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tu' bi'l-i]f.rô:n beyne terô:cimi'ş-şüyCı]] 
ve'l-a]f.rô:n. IX (XV) ve X. (XVI.) yüzyıl alim
lerinin biyografisine dairdir (Dımaşk. ts.). 
ibn Tolun bu eserine bir de zeyil yazmıştır. 
Ze]]ô:'irü'l-]f.aşr ii terô:cimi nübelô:'i'l
'aşr adını taşıyan bu zeylin bir nüshası İsa 
iskender ei-Me'IGf tarafından tanıtılmış
tır (Mecel/etü'I-Mecma'i'l-'ilmiyyi'l-'Ara

bi, Şubat 1923, s. 33-42). 10. Giiyetü't-tib
yô:n ii tercemeti'ş-Şey]] Arslan. Şeyh 
Esed b. Ya'küb'un biyografisidir. Süley
maniye Kütüphanesi'nde bir nüshası bu
lunan ri sal e (E sad Efendi, nr. 1590) Dı

maşk'ta ypyımlanmıştır (ts.). 11. Kay
dü'ş-şerid min a]]bô:ri Yezid. Önceki 
alimierin Yezid b. Muaviye hakkındaki gö
rüşlerini ihtiva eder(nşr. Fatıma Mustafa 
Amir, Kah i re I 976; Muhammed b. Zeynü
hüm MuhammedAzb, Kahire 1406/1986). 
12. el-Me'azze fimô: ]f.ile fi'l-Mizze. 
Şam'ın Mizze semtinin tarihi olup önemli 
şahsiyetleri, camileri ve mezarlıkları hak
kında bilgi verir. ilk neşri tahkiksiz olarak 
yapılan eser ( Dımaşk ı 348) Muhammed 
ömer Harnınade tarafından yeniden ya
yımlanmıştır ( Dımaşk ı 983). 13. el-Ka
Iô:'idü '1-cevheriyye ii tô:ri]]i'ş-Şô:li]J.iy
ye (nşr. Muhammed Ahmed Dehman. Dı
maşk 1368- ı 375). ibn Tolun bu çalışması
nı hazırlarken Salihiyen iki tarihçi Ziyaed
din ei-Makdisive ibn Abdülhadi'nin kitap
larıyla Abdülkadir en-Nuaymi'nin ed-Dô:
ris ii tô:ri]]i'l-medô:ris'inden ve ibn Re
ceb'in Taba]f.iitü'l-I:fanô:bile'sinden bü
yük ölçüde faydalanmıştır. 14. Kurretü'l
'uyCın ii a]]bô:ri Bô:bi CeyrCın. Süleyma
niye Kütüphanesi'nde bir nüshası bulu
nan eser (Reş id Efendi, nr. 640/3 , vr. 108-
1 ı 3) Selahaddin ei-Müneccid tarafından 
Mecelle tü '1-Mecma'i'l-'ilmiyyi'l-~ra
bi' de yayımlanmıştır (XXXIX/2, [ Dımaşk 

19641. s. 276-294). 15. eş-Şem'atü'l-mu
cjıyye ii a]]bô:ri'l-]f.al'ati'd-Dımaş]f.ıyye 
(Dımaşk 1348/ 1929).16. l)arbü'I-]J.Cıta 
'alô: cemi'i'l-Güta. Şam'ın Güta bölge
sindeki yetmiş köyle buralarda yetişen 
alimler hakkında bilgi veren risaleyi önce 
Seyyid Habib el-Ijizô:netü'ş-Şar]f.ıyye'

de ( 1/39 1 I 9361). daha sonra Muhammed 
E sad Talas Mecelle tü '1-Mecma'i'l-'ilmiy
yi'l-~rabi'de (XXI/3-4 [ Dımaşk ı 9461. s. 
149-161; XXI/5 -6, s. 236-24 7; XXI/7-8 , s. 
338-35 I) neşretmiştir. 17. Fessü'l-]]avô:
tim fimô: ]f.ile fi'l-velô:'im . Ziyafet adabıy

la ilgilidir(nşr. Nizar Abaza, Dımaşk 1987). 
18. Tebyizü'Hırs bimô: verede fi's-se
mer leyô:li'l-'urs (Dımaşk 1348). 19. Teş
yidü'l-i]]tiyô:r li-ta]J.rimi't-tabl ve'l-miz
mô:r (nşr. Mecdl Fethi es-Seyyid, Tanta 
ı 993 ). 20. el-Erba'Cıne ii fazli'r-ra]J.me-
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ti ve'r-rô:]J.imin (nşr. Seyyid Ebu Amme, 
Tanta 1992) . 21. et-Ta]J.rirü'l-müressa]] 
ii a]J.vô:li'l-Berza]] (nşr. Ebu Abdurrah
man el-M ı srl el-Eseri, Tan ta I 991 ). 22. 
Mürşidü'l-mu]J.tô:r il d ]]aşô:'işi'l-Mu]]
tdr. Hz. Peygamber'in hususiyetlerine da
irdir (nşr. Baha Muhammed eş-Şah id, Ka
hi re, ts.). 23. İ'Iô:mü's-sô:'ilin 'an kütübi 
seyyidi'I-mürselin. Resul-i Ekrem'in yir
mi altı mektubunu ihtiva eder. ilk olarak 
Dımaşk'ta basılan eser (ı 348/1 929), Mu
hammed ei-Arnaut ve Abdülkadir ei-Ar
naut tarafından yeniden yayımlanmıştır 
(Beyrut I 983). 24. eş-Şe;?:retü fi'l-e]J.ddi
§i'l-müştehire (nşr. Kemal Zağlul. Beyrut 
I 4 I 3). 25. et-Teveccühü'l-cemilli-esrô:
ri dydtin mine't-Tenzil. Mustafa Ya'küb 
eseri yüksek lisans tezi olarak hazırlayıp 
neşretmiştir (Mekke 1405). 26. el-Mesd'i
lü'l-müle]f.]f.abô:t ii 'ilmi'n-na]J.v. Tahki
kini Abdülfettah es-Seyyid Selim'in yap
tığı eseri Mecelletü alemi 'l-kütüb bö
lümler halinde neşretmiştir ( Riyad ı 99 ı
I 992). 27. el-Menhelü 'r-reviy fi't-tıb 

bi'n-nebevi (nşr. Şeyh Züheyr Osman ei
Cuayd, Beyrut I 996). 28. Na]f.dü 't-tdlib 
li-zegali'l-menô:şıb. Resmi kurumlar ve 
kamu görevleri hakkındadır (nşr. Muham
med Ahmed De h man- Halid Muhammed 
Dehman, Beyrut 1412/1992). 29. Risô:le ii 
tefsiri ]f.avlihi Te'ô:Iô: "İnne İbrô:hime kô:
ne I:fanifô:" (nşr. Muhammed Hayr Rama
zan Yusuf. Beyrut I 997). 30. el-Ber]f.u's
Sdmi ii ta'dô:di menô:zili'l-]J.acci'ş-Şd
mi (nş r. Hamed ei-Casir, Mecel/etü 'l-'Arab, 
xxvıı [1 396/19761. S. 869-905). 31. Tu]J.fe
tü't-tdlibin (nşr. Cabir es-Seyyid Mübarek, 
el-Mevrid, XVII/4[1409/1 988J, s. 229 vd.). 
32. l)av'ü's-sirdc tirnCı ]f.ile fi'n-nessô:c. 
O dönemde Dımaşk'ta dokunan kumaş
lar hakkında bilgi veren risale Leyla Seb
bağ tarafından yayımlanmıştır (Dımaşk 

1978). 33. Kitdbü'l-Gurafi'l-'aliyye ii te
rô:cimi müte'a]]]]iri'l-l:fanefiyye. Abdül
kadir el-Kureşi el-Hanefi'nin el-Cevô:hi
rü'I-mucjıyye ii taba]f.iiti'l-l:fanefiyye'
sine zeyil olarak kaleme alınmıştır (Süley
maniye Ktp., ŞehidAii Paşa, nr. 1924). 34. 

el-İşô:rdt ilô: emdkini'z-ziydrô:t (İÜ Ktp., 
AY, nr. 1451,6309, vr. ı • -2ı • ı . 35. 'Unvô:
nü 'r-resd 'il ii ma'rifeti'I-evd'il (İsken
deriye el-Mektebetü 'l-belediyye, nr. 2208, 
müellif hattı). Müellifin ayrıca bir cilt için
de toplanmış. tek bir müstensihin kale
minden çıktıği anlaşılan altı ris~lesi daha 
bulunmaktadır (İÜ Ktp., AY., nr. 3755): Ri
sdletü'l-Fa]]]]i ve'l- 'uş!Cır, Risdletü'n
ni]J.le tirnCı verede fi'n-na]J.le, Risdletü'l
mül]J.a !ima verede ii aşli's-süb]J.a, Ri
saletü '1-]f.ışri'l-J:ıanek iimd verede fi's-

semek, Risô:letü't-ta'rif li-fenni't-taş
]J.if, Risdletü'l-Karô:]f.işi'l-Ijalil fimd ve
rede fi'l-fil ( eserlerinin bir listesi için bk. 
Mürşidü'l-mul).tar, neşredenin girişi, s. 14-
25; Selahaddin el-Müneccid, s. 291-298). 
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İBN TOLUN CAMii 

Kahire'de 

L 
IX. yüzyıla ait cami. 

_j 

Abbasiler dön~minde Mısır'a vali olarak 
tayin edilen. daha sonra halifenin eyafet
ler üzerindeki nüfuzu azalmaya başlayın
ca bağımsız bir Türk devleti kuran Ahmed 
b. Tolun tarafından inşa ettirilmiştir. Ka
hire'nin yanıbaşında Fustat'ın kuzeydo
ğusunda yeni kurulan ve Katai' adı veri
len merkezde Cebelyeşkür adlı tepe üze
rinde bir ulucami şeklinde yaptırılan bina 
günümüzde Mısır'da esas biçimini koru
yan en eski camidir. Arapça kaynaklarda 
Cami u (Mescidü) ibn TGlGn, Türkçe eser
lerde Tolunoğlu Camii diye de anılır. iba
det mekanındaki payelerden birinin üze
rinde yer alan orijinal kitabe vakfı ye m et
nini ihtiva etmekte ve düz kGfi ile yazılmış 
olarak binanın tamamlanma tarihini (265/ 

879) vermektedir. Yapıya ait diğer bir ki-


