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İBNÜ'I-BELHi 
(~1 ..:r.l) 

(ö. VI./XIl. yüzyıl) 

Fars bölgesinin 
tarih ve coğrafyasına dair 

Fiirsniime adlı 
eseriyle tanınan müellif. 

_j 

Tam adı bilinmeyen, ancak aslen Bel h li 
olduğu anlaşılan İbnü'I-Belhl'nin dedesi, 
Büyük Selçuklu Hükümdan Berkyaruk 
devrinde (ı 092- I ı 04) Fars Valisi Atabeg 
Humartegin'in müstevfısi idi. İbnü'I-Belhi 
de tahsilini Fars'ta tamamlamış. Divan-ı 
istifa'da dedesinin yanında çalışmış ve bu 
sırada Fars'ın coğrafi ve siyasi durumu 
hakkında bilgi edinmiştir. Onun bu bilgi
sinden haberdar olan Berkyaruk'un kar
deşi Sultan Muhammed Tapar'ın emriyle 
Farsname'yi yazan İbnü'l-Belhi, Taberi ve 
Hamza ei-İsfahani'nin tarihleriyle diğer 
Arapça ve Farsça kaynaklardan istifade 
etmiştir. Sağlam kaynaklara dayanılarak 
yazılmış olması kitabın bu alandaki önem
li eserler arasında yer almasını sağlamış
tır. 

Farsname'nin hangi tarihte tamam
landığı kesin olarak bilinmemekle bera
ber Muhammed Tapar'ın tahta geçtiği 
498 ( 11 05) ile eserde çok sık zikredilen 
Far s Valisi Atabeg Çavlı'nın öldüğü S 1 O 
(1116) yılları arasında telif edildiği söyle
nebilir. Eserin İslam öncesi İran tarihiyle 
müslüman Araplar'ın Fars'ı fethine kadar 
olan üçte ikilik bölümü Hamza ei-İsfaha
nl'nin eserine dayanmaktadır. Geri kalan 
bölümde ise bölgenin özellikleri ve topog
rafyası hakkında coğrafi bilgilerin yanı sı
ra islam'dan önce iran'da hüküm süren 
Pişdadi, Keyani, Eşkani ve Sasani hane
danları ile Hz. Ali devrine ( 656-66 ı ) kadar 
gerçekleştirilen islam fetihleri. bölgede 
yaşayan kabileler, burada görev yapan ka
dılar ve emirler hakkında bilgi verilir. Da
ha sonra Fars'ın yüzey şekillerinin tasvir 
edildiği eserde bölgedeki şehirler, kale
ler. nehirler. göller ve denizlerden, ayrıca 
aynı bölgede hüküm süren Büveyhi ve 
Selçuklu hükümdarlarıyla ilgili olaylardan 
söz edilmektedir. Eser Fars'ın mali duru
mu hakkında da önemli bir kaynaktır. 
Hamdullah ei-Müstevfi Nüzhetü '1-]fu
lıJ.b adlı eserini yazarken Farsname'den 
geniş ölçüde faydalanmıştır. 

Sade bir üslupla kaleme alınan Fars
name'yi ilk defa Guy Le Strange ve Rey
nold Alleyne Nicholson neşretmiş (Lon
don ı 92 ı, ı 962). eser daha sonra Cela-

leddin Tahranİ (Tahran ı 3 ı 3 h ş.). Ali Naki 
Behrüzi (Şiraz ı 343 hş.) ve İbrahim Vahid 
Damegani (Tahran. ts.) tarafından yayım
lanmıştır. Eserin Fars'ın coğrafyasıyla il
gili bölümü British Museum'daki yazma 
nüsha esas alınarak "Description of Prov
ince of Farsin Persia" adıyla Strange ta
rafından ingilizce'ye çevrilmiştir (JRAS 
ı 19 121. s. 1-30,311-339, 865-889). 

İbnü'I-Belhl'nin eserinden başka Fars
name adını taşıyan iki eser daha vardır. 
Bunlardan biri. Kaçar hanedamndan Mu
hammed Şah'ın saltanatı döneminde 
(ı 834- ı 848) Mirza Ca'fer Han Harmüd 
tarafından yazılmış ve Tebriz'de basılmış
tır. İkincisi de Mirza Hasan-ı Fesai-yi Şira
zl'nin Nasırüddin Şah'ın ( 1848- ı 896) em
r iyle yazdığı Farsname-i N aşıriolup Tah
ran'da yayımlanmıştır (l-ll, ı 3 ı 2- I 3 ı 3 h ş., 
ı 340 hş . ) . 
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İBNÜ'I-BENNA ei-BAGDAI>i 
(..s.:.I.MJI ~~ ..:r.l ) 

EbCı Allel-Hasen b. Ahmed 
b. Abdiilah b. ei-Benna ei-Bağdad! 

(ö. 471/1079) 

Himbeli fakihi, kıraat 
ve hadis alimi. 

ı 

_j 

396 ( 1 005) yılında Bağdat'ta doğdu. Bir
çok alimin yetiştiği bir aileye mensuptur. 
Hanbeli mezhebinin gelişmesine eserleri 
ve mücadelesiyle büyük katkıda bulunan 
Kadi Ebu Ya'la ei-Ferra ile Kadi Ebu Ali 
İbn Ebu Musa el-Haşimi. Ebü'I-Fazl Ab
dülvahid b. Abdülaziz et-Temimi. Ebu'I
Hüseyin İbn Bişran. Ebü'I-Hasan Ali b. 
Ahmed ei-Hamami. Hilal b. Muhammed 
ei-Haffar. Ebu Muhammed es-Sükkeri, 
Ebü'I-Feth İbn Ebü'I-Fevaris, Ebü'I-Kasım 
İbn Şebban . Ebü'I-Hasan İbn Razküye, 
Ebu Ali İbn Şazan ei-Bağdadi ve Ebü'I-Fe
rec Ahmed b. Muhammed İbnü'I-Müsli
me gibi alimlerden ders okudu. Hocala
rının çoğu Hanbeli olmakla birlikte arala-

iBNÜ 'I-BENNA ei-BAGDADI 

rında diğer fıkıh mezheplerine mensup 
alimler de vardı. İyi bir eğitim alan ve baş
ta fıkıh , hadis ve kıraat olmak üzere dini 
ilimierin birçok dalında derinleşen İbnü'I
Benna. Camiu'l-kasr ve Camiu'I-Mansür'
daki ders halkalarında birçok öğrenci ye
tiştirdi; ayrıca vaazları ile de tanındı. Öğ
rencileri arasında başta oğulları Ebu Ga
lib Ahmed. Ebu Abdullah Yahya ve Ebu 
Nasr Muhammed olmak üzere Ebu Ab
dullah Hüseyin b. Muhammed ed-Deb
bas. Ebu Galib es-Sühreverdi. Ebu Man
sur ei-Kazzaz. Ebü'I-İz Muhammed b. Hü
seyin ei-Kalanisi, İbn Ebu Ya'la, Ebu Bekir 
Kadı'I-Maristan ve Muhammed b. Fütüh 
el-Humeydi gibi şahsiyetler bulunmakta
dır ( h oca l arı ve öğrencilerinin bir listes i 
için b k. el-Mu~ni', neşrede nin girişi, 1, 97-

1 ı 7). İbnü'I-Benna S Receb 471'de (11 
Ocak 1 079) Bağdat'ta vefat etti. Ders ver
diği Camiu'l-kasr ve Camiu'I-Mansür'da 
ayrı ayrı kılınan iki cenaze namazından 
sonra Babü Harb Mezarlığı'na defnedil
di. 

Çağdaşları tarafından iyi ahlak sahibi 
ve zahid bir kimse, şair ve edip. hadis ve 
fıkıh ta otorite. döneminde Hanbeli tıkhı
nın şeyhi olarak tanrtılan İbnü'I-Benna, 
Hanbeli geleneğine uygun şekilde akaid 
konusunda Selefi bir tavır ortaya koyarak 
bid'atlarla mücadele etmiş. sünnetin mü-

ibnü't-Benna ei·Bağdadi'nin et-Tari!] adlı eserinin müettif 
hattı nüshasının ilk sayfası (Şam Darü'l·kütübi'z·Zahiriyye, 

Mecmu' , nr. 17) 
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dafaasını yapmıştır. Herhalde hocalarının 
arasında yer alan Şafii fakihlerinin etki
siyle zaman zaman Şafiiler'le Hanbelller'i 
telif eden görüşler ileri sürdüğü de olmuş
tur (İbn Receb, I, 33). 

Eserleri. İbnü'l-Benna'nın 150, 200, 
300, hatta SOO kadar eser yazdığı ve mü
ellifin kendini döneminde en çok eser telif 
eden kimse olarak tanıttığı nakledilmek
le beraber kaynaklarda çoğu risale hac
minde eliiye yakın kitabının adı zikredilir; 
bunlardan da çok azı günümüze ulaşmış
tır. 1. el-MuJini' fi şer}J.i Mul].taşari'1-ljı
raJii. Hanbeli mezhebinin temel kaynak
larından olan Hıraki'nin eseri üzerine ya
zılmış bir şerh olup Abdülazlz b. Süley
man el-Balml tarafından neşredilmiştir 
(1-IV, Riyad 1414/1993). Z. et-Tô.ril]. (Mü
ıekkire). İbnü'l-Benna'nın 461 (1068) yı
lında tuttuğu günlük notlardan meyda
na gelen yaklaşık on altı varakl ık bu ese
ri George Makdisl İngilizce'ye tercüme
siyle birlikte yayımiarnıştır (bk. bi bl.) . 3. 

Kitô.bü Beyô.ni'1-'uyu b elleti yecibü 
en yectenibehe'1-Jiurrô.' ve izô.}J.u'1-
edevô.t e ll eti büniye 'a1eyhe '1-i~rô. 
(nşr. Ganim KudGriHamed, MMMA, XXXI/ 
ı jKüveyt 140711987]. s. 7-58). Bunların 

yanı sıra er-Risô.1etü'1-mugniyye fi's
sükut ve lüzı1mi'1-büyilt (nşr. Abdul
lah b. YGsufel-Cedl', Riyad 1409/1989); 

Faz1ü 't-tehlil ve şevô.bühü'1-cezil (nşr. 
Abdullah b. Yusuf ei-Cedl', Riyad 1409/ 

1989); e1-Mul].tô.r li uşı11i's-sünne ( nşr. 

Abdürrezzak b. Abdülmuhsin ei-Abbad ei
Bedr. Medine 1413); Şer]J.u'1-izô.}J. (EbG 
Ali ei-Farisl'nin el-lzaf:ı fi'n-naf:ıv adlı 
eserinin şerhidi r jDarü ' l-kütübi 'I-M ı s

riyye, nr. 171) ve er-Red 'a1e'1-mübtedi'a 
( Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de baş 

tarafından eksik bir nüshası. Medine ei-Ca
miatü' l-islamiyye'de de mikrofilmi jMek
tebetü'l-mahtGtat. nr. 1629] mevcuttur) 
İbnü'I-Benna'nın bugüne ulaşan eserle
rindendir. 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserlerinden bazıları da şunlardır: Adô.
bü '1-'ô.lim ve '1-müte'allim, Al].bô.rü '1-
evliyô.' ve'1-'ubbô.d bi-Mekke, Al].bô.
rü'l-KiiQ.i Ebi Ya'1ô., Şenô.'ü A]J.med 
'a1e'ş-Şô.ti'i ve şenô.'ü'ş-Şô.fi'i 'a1ô. Ab
med, Şer}J.u Jiaşideti İbn Ebi Dô.vild 
fi's-sünne, Şerefü aş}J.ô.bi'1-}J.adiş, Ta
ba~iitü'1-fu~ahô.': Aş}J.ô.bü'1-e'immeti'1-

l].amse, Fezô.'ilü'ş-Şô.ti'i, Fezô.'ilü Şa'
bô.n, el-Kô.fi'1-mücedded şer]J.u'1-Mü
cerred, e1-Kô.mil fi'1-fı~h, Kitô.bü 'z-Ze
kô.t ve 'ilfiibü men terata fihô., Kitfıbü'1-
Libô.s, Mul].taşaru Garibi'1-}J.adi§ li-Ebi 
'Ubeyd, e1-Mefşil1 ve'1-mevsil1 li kitô.-
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billô.h, Menô.~ıbü A}J.med, İ'ti~iidü'1-
İmô.m A}J.med, Nüzhetü'Hfı1ib li tec
ridi'1-me?,fıhib, et-Tecrid fi't-tecvid, el
Vücuh ve 'n-ne?ô.'ir, Turu~u ]J.adişi İbn 
'Abbô.s 'ani'n-nebiyyi "Ra'eytü Rabbi 
'azze ve celle ", Kitô.b li al].bô.ri '1-Mesi
]J.i'd-Deccô.1. 
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1 İBNÜ'l-BENNA el-MERRAKüşi 1 

(...#'ıy..ıı ~~ 1)!1 ) 

L 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Osman el-Merraküşi 

el-Ezdi el-Adedi 
(ö. 721!1321) 

Matematikçiliğiyle tanınan 

çok yönlü alim. 
_j 

9 Zilhicce 654 (28 Aralık 1256) tarihin
de Merakeş'te doğdu; ailesi Gırnata (Gra
nada) kökenlidir. Babası yapı ustası oldu
ğundan "İbnü'l-Benna" künyesiyle. ma
tematikteki şöhretinden dolayı da "Ade
di" nisbesiyle anılır. Merakeş'te Ebı:'ı Ab
dullah Muhammed b. Mübeşşir el-Mer~ 
raküşl ile Ali ei-Ahdeb'den Kur'an ilimle
ri , Ebü İmran Müsab. Ebü Ali ez-Zenatl, 
Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Abdurrah
man ei-Megill ve Ebü'l-Velld Ali b. Ebü 
Bekir'den fıkıh , Ebü Abdullah İbn Abdül-

melik'ten hadis ve Ebü İshak İbrahim b. 
Abdüsselam es-Sanhaci ei-Attar'dan Arap 
dili ve edebiyatı okudu. İbn Kunfüz'e gö
re İbnü'I-Benna'nın süfi eğilimleri. Mera
keş'teki hocaları arasında bulunan Ebü 
Abdullah el-Hezmlrl ile kardeşi Ebu Zeyd 
Abdurrahman ei-Hezmlrl'den kaynaklan
maktadır; onun aritmetik eserlerinde gö
rülen sihirli karelerle matematiksel Hu
rGfiliğin kaynağı da Ebü Zeyd ei-Hezml
rl'dir. Yine Merakeş'teki hocalarından Ebü 
Bekir Muhammed b.'İdrls ei-Fe'r el-Kallü
sl de onu özellikle rasyonel sayılar konu
suna yönlendirmiştir. Daha sonra Fas'a 
geçerek tahsilini tamamlayan İbnü'l-Ben
na bu şehirde İbn Hacele er-Riyazl'den 
matematik. tıp ve astronomi, Kadı Ebü 
Abdullah Muhammed b. Ali eş-Şerlf'ten 
nahiv ve matematik (özellikle geometri). 
EbG Abdullah Muhammed b. Mahlüf es
Sicilmasl'den astronomi okudu. Kaynak
lar onun ayrıca Mirrih adlı bir hekimden 
tıp tahsil ettiğini yazmaktadır. İbnü'l
Benna'nın matematik sahasındaki fikir
lerinin oluşmasında ve zihniyetinin şekil
lenmesinde Fas'taki hocalarının etkisi bü
yük olmuştur. Öğrenimini bitirdikten son
ra ders vermeye başlayan İbnü'I-Benna'
nın en ünlü öğrencileri filozof Muham
med b. İbrahim el-Abüll, müctehid fakih
Ierden kabul edilen ve İbnü'l-İmam diye 
şöhret bulan Ebu Zeyd Abdurrahman b. 
Muhammed et-TIIimsanl ile kardeşi Ebü 
Müsa Isa, İbnü'I-Hac el-Billifiki, Ebü Zeyd 
Abdurrahman b. Süleyman ei-Lecal ve 
İbnü'n-Neccar et-Tilimsanl'dir. İbnü'I-Ben
na hakkındaki birçok bilginin kaynağı olan 
İbn Kunfüz onun defalarca Fas'a gittiğini , 
Merinl sultanları ile sıkı ilişkisi bulundu
ğu halde resmi görev almadığını ve 5 Re
ce b 721 'de (31 Temmuz 1321) ölünceye ka
dar Merakeş'te öğretimle uğraştığını bil
dirmektedir (Ref'u 'l-f:ıicab, neşredenin gi
rişi, s. 44 ). İbnü'I-Benna'nın Fas halkı ara
sında "Sidl Bulibenna" lakabıyla tanınma
sının ve mezarının bugün dahi ziyaret 
edilmesinin sebebi onun dini bütün ör
nek bir şahsiyet ve ayrıca bir mutasawıf 
olmasıdır. 

Telif ve tedrls üsiGbu öğrencileri tara
fından yaygınlaştırılan İbnü 'I-Benna'nın 
eserlerine ders kitabı olarak okutuldukla
rı için çok sayıda şerh yazılmıştır. Böylece 
Mağrib'de bir İbnü'l-Benna okulu oluş
muş ve IX. (XV.) yüzyılın sonlarına, yani 
bu geleneğin içerisinde yetişmiş Kalesa
di'nin eserleriyle üslübunun yerleşip yay
gınlaşmasına kadar canlılığını korumuş
tur. İbnü'I-Benna'nın üslübundaki en 
belirgin özellik basitleştirme ve gereksiz 


