
iBN TOLUN, Şemseddin 

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-

416 

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-



tabe ise Kahire İslam Sanatları Müzesi'n
de bulunmaktadır. Makrizi caminin bu ta
rihten üç yıl önce yapılmaya başlandığını 
belirtir. Daha sonra 4 70'te ( 1 077) Fatımf 
Halifesi Müstansır- Billah ve 696'da (1296-
97) Memlük Sultanı Laçin tarafından ca
mide önemli tamirat yapılmıştır. 

Tamamen tuğla ile inşa edilmiş olan 
İbn Tolun Camii, mimarisi ve tezyinatının 
büyük bir kısmı ile Abbasl geleneğini ve 
özellikle Samerra üslObunu devam etti
rir. Yapı, etrafı duvarlarla çevrili 161 ,5 x 

162,25 m. ölçülerinde bir dış avlunun kıb
le yönünde yer almaktadır. Cami, ortada 
yaklaşık 92,00 x 92,00 m. ölçüsünde kare 
bir avlu ve bu aviuyu çevreleyen nefler
den meydana gelmiştir. Kıble yönünde
ki harim kısmında mihraba paralel beş 
nef, diğer üç yönde ise avluya paralel 
ikişer neften oluşan revaklar vardır. Üzer
Ieri ahşap tavaola örtülü olan revaklar
da, köşeleri taş örgülü sütunlarla yumu
şatılmış dikdörtgen payeler sivri kemer
lerle birbirine bağlanmıştır. Sütunçele
rin çan biçimli başlıkları değişik kompo
zisyonlara sahiptir. Kemerierin içieri ve 
yan yüzeyleri çeşitli kompozisyonlarda 
oyulmuş alçı süslemelerle zenginleştiril-

ibn Tolun Camii'nin avlusundan bir görünüş - Kahire 

miştir. Caminin ahşap tavan sil m esi üze
rinde sade bir kOfi ile çeşitli ayetler ya
zılıdır. Cami ve dış avlu duvarlarının üstü 
değişik geçmeli bir mazgal dizisiyle so
nuçlanmaktadır. İçeride asıl mihrabın önü 
mukarnaslarla geçişi sağlanan onaltıgen 
kasnakl ı ahşap bir ku b be ile örtülmüştür. 
Tek n efi kesen bu ku b be Memlük Sultanı 
Laçin zamanında yapılan ananmda ilave 
edilmiştir. 

Kıble yönünde dört kapısı bulunan ca
mi doğu ve batıda yedişer, kuzeyde ise 
beş kapı ile dış avluya, dış avlu da bir kapı 
ile kıble yönüne, doğu ve batıda altışar, 
kuzeyde yedi kapı ile dışa açılmaktadır. 
Bu kapılardan, cami hariminde kıble du
varına yakın ikişer kapı ile dış avlu duva
rının köşelerindeki ikişer kapı dışında di
ğer on beş kapı karşılıklı olarak yerleştiril
miştir (Fattal. plan 2) . Cami dışında Da
rülimare (el-Meydan) adı verilen saray·yer 
almaktaydı ve İbn Tolun da mihrabın ya
nındaki bir kapı ile doğrudan ibadet me
kanına girebilmekteydi. 

Cami duvarının üst kısmında sütunçe
lerle çevrili sivri kemerli pencereler açıl
mıştır. Dış duvardaki pencerelerin arasın
da istiridye kabuğu biçiminde dolguları 
olan sağır nişler yer alır. Aynı düzen Amr 
b. As Camii'nin duvarlarında da görül
mekte ve IX. yüzyıla ait bir eklerneye atfe
dilmektedir. Keppel A. Cameron Creswell 
bu pencerelerden yalnızca, sade geomet
rik tasanma sahip dördünü Tolunoğulları 
devrine ait kabul ederken daha karmaşık 
geometrik şemalar sergileyen diğerlerini 
Fatımf ve Memlük devirlerine tarihlemek
tedir. Pencerelerin duvardaki yerleşim
lerinde revaklar dikkate alınmadığından 
her kemerin ekseninde bir pencere bu
lunmamaktadır. Revaklardaki kemerli 
pencereler taşınan ağırlığı azaltmak ve 
ışık sağlamak gibi iki görevi yerine getir
mektedir. 

Avlunun ortasındaki kubbeli şadırvan 
Sultan Laçin tarafından XIII. yüzyılın son
larında ilave edilmiştir. Aslında ortada 
tezyinl nitelikte bir çeşme olan fevvare 
bulunmakta, fevvarenin kubbesini taşı
yan on sütun çevresinde on altı sütun 
daha sıralanmaktaydı. Bütün sütunlar 
mermerden yapılmıştı ve yaldızlıydı. Ab
dest muslukları ise helalarıo ve hastala
rın tedavi edildiği bir kliniğin de bulun
duğu dış avluda yer alıyordu . Dört tarafı 
açık, kareye yakın dikdörtgen planlı ve 
üzeri kubbe ile örtülmüş olan şadırvan
daki kitabe şeridinde abdestle ilgili ayet 
yazılıdır. 

ibn Tolun 
Camii'nin 
minaresi 
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İbn Tolun Camii'nde değişik tarihlerde 
yapılmış altı mihrap mevcuttur. Bunlar
dan ikisi kıble duvarında, diğerleri ise 
mihrap ekseni n deki payelerde bulunmak
tadır. Kıble duvarının ortasında yer alan 
ana mihrap daha büyük olup diğerlerin
den farklı olarak iki yanda kademeli yer
leştirilmiş dört mermer sütunla köşeleri 
yumuşatılmış sivri kemerli derin bir niş 
şeklinde ele alınmıştır. Sütunlar ve başlık
lar camideki yegane devşirme malzeme 
olup Bizans parçalarıdır. Mihraptaki alçı 
silmeler ve kabaralar orüinaldir. Nişin iç 
tezyinatı Sultan Laçin tarafından yenilen
miştir. Bu tezyinat üst kısımda boyalı ah
şaptan, bunun altında cam mozaikle ya
pılmış bir kelime-i şehadet ve en altta 
renkli mermer levhalardan ibarettir. Kı b le 
duvarında solda yer alan küçük mihrap, 
süslemesi ve nesih kitabesiyle erken 
Memlükdönemi özelliği göstermekte 
olup büyük bir ihtimalle Sultan Laçin ta
rafından yaptırılmıştır. Kıble duvarına pa
ralel üçüncü nefte eksendeki iki paye üze
rinde yer alan iki mihrap, yapıdaki diğer 
üç mihraba göre daha erken tarihli ör
nekler olup X. yüzyıla tarihlenmektedir. 
Samerra üslObundaki alçı süslemelerin
de rOmller işlenmiştir. Sağdaki mihrap 
içinde zincirden sarkan geometrik kom
pozisyonlu bir madalyon, soldaki mihrap
ta ise köşeleri sütunçelerle yumuşatılmış 
sivri kemerli düz bir niş bulunmaktadır. 
İbn Tolun Camii'ne ait en dikkate değer 
mihrap, Fatımf Halifesi Müstansır- Bil
lah'ın veziri Efdal Şahin Şah tarafından 
yaptırılmıştır. Kıble duvarına paralel be
şinci nefte sağdaki paye üzerinde yer alan 
bu mihrapta halifeye dair malumat içe
ren süslü kOfi bir kitabe ve çok gösteriş
li alçı tezyinat vardır. Yapı içinde bugün 
mevcut olan mihrap kopya olup orüinali 
Kahire İslam Sanatları Müzesi'ndedir. Ay
nı nefte soldaki paye üzerinde bulunan 
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ibn Tolun camii 'nin plan ı 

diğer mihrap ise iyi korunmamış olmakla 
beraber Sultan Laçin'den söz eden kita
besiyle 1296'da ele alındığı anlaşılmak
tadır. 

Camide yer alan ahşap minber Sultan 
Laçin zamanında yenilenmiş olup devri
nin en güzel örneklerinden biridir. Geo
metrik ajurlu korkuluk kısmı üstte bir, 
altta iki sıra bitkisel süslemeli bordürle 
sınırlanmıştır. Minberin yan aynaları ta
mamen kapalı olup sekiz kollu yı ldızlar

dan gelişen geometrik kompozisyona sa
hiptir. Yüzeyde oluşan her bir geometrik 
şekil girift bitkisel, özellikle de rumili ve 
palmetli desenlerle dolgulanmıştır. Sivri 
kemerli kapı açıklığı üzerinde bitkisel dol
gu lu bir süsleme vardır. İki satırlık bir ki
tabe üzerinde uçları pal m et şeklinde so
nuçlanan mukarnaslı bir tepelik yer al
maktadır. Dört ahşap direğe oturan köşk 
kısmı , kapı üzerindeki gibi uçları palmet 
şeklinde sonuçlanan mukarnaslı bir tepe
liğe sahip olup üstte ince uzun kasnaklı , 

armudl şekilli bir kubbecikle son bulmak
tadır. Mihrap ekseninde mihraba paralel 
ikinci sıra payelerin arasında geç dönem
de ilave edilmiş, dört mermer sütun üze
rine oturtu lan ahşap bir müezzin mah
fili görülmektedir. Camide bulunan orUi
nal kapı kanatlarında Samerra üslubun
da eğri kesim tekniğiyle yapılmış süsle
meler vardır. 

İbn Tolun Camii'nin minaresi, dış avlu
nun kuzeyinde mihrap ekseninden hafif
çe sola kaymış olarak yer alır. Taşla inşa 

edilmiş olan minare bu malzemesiyle tuğ
la yapıdan farklıdır. Geniş kare kaide üze
rinde yükselen minarenin merdivenleri 
dıştan dolanmaktadır. Memlük dönemi-
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ne ait üst kısmı ise "mebhare" (buhurdan) 
denilen türde silindirik gövdeli ve dilimli 
kubbecikle örtülüdür. Samerra'daki dış
tan merdivenli minarelere benzeyen ve 
bu haliyle or[jinal olan minare bir köprü 
ile camiye bağlanmaktadır. Bu köprü ve 
minare cephelerindeki kemerler Endülüs 
tarzındadır. Bunlar muhtemelen Sultan 
Laçin tarafından yaptırılan tamir s ı rasın

da ele alınmıştır. Sultan Laçin İslam fık
hındaki dört mezhebin eğitimini , hatta 
tıp eğitimini de camiye sokmuştu. Ayrıca 
bir sıbyan mektebiyle bir sebil yaptırmış
sa da bunlar günümüze ulaşmamıştır. 

İbn Tolun Camii'nin tezyinatı , Bizans ha
kimiyetinden kalan tesirierin yanı sıra Sa
merra üslubunun etkilerini de kuwetli 
bir şekilde gösterir. Orijinal olarak teşhis 
edilen pencere şebekeleri Şam'da Eme
viyye Camii'ndeki şebekelere benzemek
tedir. Bunlarda görülen daire esaslı geo
metrik şemalar geç klasik Bizans gelene
ğinin tipik şemalarıdır. Avlu etrafındaki 
kemerlerde yer alan çok çeşitli tasarım
lar, Samerra üs!Gbunda bitkisel dolgula
ra sahip olmalarına rağmen Bizans gele
neğine de bağlanır. Kemerleri çevreleyen 
alçı şeritlerin de ahşap kapılarda görülen 
ve Samerra üslubu olarak bilinen eğri ke
sim tekniğinde süslemeleri vardır. 

lbn Tolun camii'nin avlu revaklarına ait bir kemerdeki t as 
süslemeler 
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Iii DORIS BEHRENS- A BOUSEIF 

İBN TUFEYL 
( ~.:_ı.! l) 

Ebu Bekr Muhammed b. Abdilmelik 
b. Muhammed b. Muhammed 

b. Tufeyl el-Kaysi 
(ö. 581/1185) 

Endülüslü filozof ve hekim. 
_j 

Gırnata'nın (Granada) yaklaş ı k SO km. 
kuzeydoğusundaki Vadlaş (Guadix) kasa
basında dünyaya geldi. Doğum tarihi ke
sin olarak bilinmemekle birlikte VI. (XII.) 
yüzyılın ilk on yılı içinde doğduğu söylene
bÜir. Le6nGauthier, 499 (1105) dolayların
da dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sür
mektedir (lbn Thofai'l, s. 17). Araplar'ın 
Kays kabilesine mensup olduğu için Kayc 
si n is besiyle anıldı. Latin dünyasında Ebu 
Bekir künyesinden dolayı Albubacer şekc 

linde tanınır. Gençlik ve tahsil dönemiyle 
ilgili olarak kaynaklarda bilgi yoktur. O de". 
vir Endülüs'ünün iki önemli ilim merkezi 
olan İşbiliye (Sevilla) ve Kurtuba (Cordoba) 
şehirlerinden birinde veya her ikisinde öğ
renim görmüş olabilir. Talebesi Bitrucl'nin 
hoçasını kadı olarak anınasından (Bede
vl. s. 212) ve Lisanüddin İbnü'l-f:latlb'in 
or\ u filozof ve tabip olmanın yanı sira fa
kih diye tavsi(~tiıiesind€m ( el-if:ı~Ja, ı ı, 
4 79) anlaşıldığınci göre başta fıkıh olmak 
üzere din ilimlerini öğrenmiş, ayrıca tıp 
ve felsefe okumuştur. Felsefe alanında 
okuduğu eserler arasında İbn Bacce'ye ait 
olanların önemli bir yer tuttuğu anlaşıl

maktadır. İbn Tufeyl'in biyografisi hakkın
da en geniş bilgiyi aktaran Abdülvahid .eı
Merraküşl. her ne kadar onun İbn Bacce'-


