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Kendi ifadesine göre S 1 O yılı Şewalinde 
(Şubat 1117) Meyyafarikin'de(Silvan) doğ
du; köklü bir aileden geldiği anlaşılmak
tadır. Eserinde ailesi, çocukluk yılları ve 
milliyeti hakkında bilgi vermemiştir. An
cak dedesinin Hasankeyf'te (Hısnıkeyfa) 
bazı idari görevlerde ve Diyarbekir valili
ğinde bulunduğunu, ayrıca Sultan Melik
şah'a gönderilen bir heyette yer aldığını 
yazmaktadır. Artuklular'ın Mardin kolu
nun kurucusu Necmeddin İlgazi dönemin
de doğan, onun halefieri Timurtaş Nec-

. meddin Alpı ve ll. Kutbüddin İlgazi dö
nemlerinde yaşayan İbnü'l-Ezrak krono
lojik düzen içinde tertipiediği eserinde 
Irak, Suriye ve Doğu Anadolu'nun çeşitli 
şehirlerine yaptığı gezileri, bulunduğu gö
revleri. tanıştığı halife, sultan, emir, vezir, 
kadı gibi önemli kişileri, gördüğü tarihi 
binaları ve şahit olduğu hadiseleri ayrın
tılı biçimde anlatmış. bu arada hayatıyla 
ilgili bilgiler de vermiştir; hakkında bili
nenierin hemen tamamı kendi yazdıkla
rından ibarettir. 

İbnü'l-Ezrak, 529 (1134-35) yılında ça
lışmak için Meyyafarikin'den Mardin'e 
gitti ve ilk defa Timurtaş'ın idaresinde gö
rev aldı. 531'de (1136) el-Cezlre ve Nu
saybin'e gitti; Nusaybin'de Atabeg İma
düddin Zengl'yi gördüğünü ve orada bir
kaç gün kaldıktan sonra Meyyafarikin'e 
döndüğünü söyler. 533'ün (1139) sonları
na doğru bulunduğu Amid'den Bağdat'a 
doğru yola çıktı ve birkaç ayda şehre ulaş
tı. Orada kaldığı altı ay içerisinde vezirliğe 
getirilen Hace izzülmülk'ün Halife Muk
tefı - Liemrillah'a biatı ve Sultan Mes'Gd 
b. Muhammed Tapar'ın Halife Muktefı'
nin kızı, halifenin de sultanın kız kardeşiy
le evlenme törenlerine katıldı. Bu altı aylık 
sürede Ebü'l-Muzaffer )bnü'ş-ŞehrezGrT 
el-Attar. MevhGb b. Ahmed el-Cevallki ve 
Şeyh Abdülvehhab Enmatl gibi hocaların 
Kur' an, hadis, fıkıh, feraiz, nahiv ve ede-
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biyat derslerine devam etti; ayrıca Kut
büddin el-Abbad'ın vaazlarını dinledi ve 
ondan çok faydalandı. Bu arada şehirde
ki tarihi yapıları dolaştı ve Selman-ı Fari
sT'nin kabrini ziyaret için Medain'e git
ti. İbnü'l-Ezrak'ın Bağdat'ta geçirdiği bu 
günler tarihi hadiselerin sebeplerini araş
tırması bakımından da çokyararlı olmuş
tur. Abbas! halifelerinin fırsat yakaladık
ça Selçuklu sultaniarına karşı mücadeleye 
girmeleri, halkı ve İslam dünyasını huzur
suz eden en önemli olaylardan biriydi ve 
beş yıl kadar önce Halife Müsterşid - Bil
lah'ın Sultan Mes'Gd'a karşı başlattığı ha
reketin kötü sonuçları henüz hafızalardan 
silinmiş değildi. Bir tarihçi olarak olayın 
iç yüzünü araştırmak isteyen İbnü'l-Ezrak 
bu konuda, halifenin meclisinde bulunan 
ve savaşa da .katılan Said Müeyyedüddin · 
İbnü'l-Enbarl ile görüştü ve ondan halife
nin sultana karşı başlattığı hareketin se
bebi hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Böylece 
o dönemin haberlerini, olayları gören 
ve bizzat yaşayan kimselerin ağzından 
aktarmak suretiyle kitabında daha sağ
lıklı bilgiler vermiştir. 

Bağdat'tan Meyyafarikin'e dönen İb
nü'l-Ezrak daha sonra Amid'de, Musul'da 
ve Timurtaş'ın kardeşi Şemsüddevle Sü
leyman'ın ölümü üzerine Meyyafarikin'i 
idaresine aldığı sırada (538/1 ı 43-44) Mar
din'de bulundu. 543 (1148-49) yılında 
Meyyafarikin dışındaki vakıfların müfet
tişlik görevini yürütmekteydi. Atabeg 
Seyfeddin Gazi'nin ölümü üzerine (ö. 544/ 
ı ı49) Kadılkudat Kemaleddin eş-Şehre
zGrl ve kardeşi Taceddin'in. Atabeg ima
düddin Zengl'nin oğlu Kutbüddin Mev
dGd tarafından hapisten kurtarılma töre
nine şahit oldu. Daha sonra Kadılkudat 
Kemaleddin'e Ca'ber Kalesi kuşatmasın
da Atabeg İmadüddin Zengl'nin nasıl şe
hi d edildiğini sormuş ve anlattıklarını 
onun ağzından aktararak yazmıştır. Aynı 
yılın sonlarına doğru Timurtaş'ın Dara ku
şatmasında hazır bulundu ve şehir d ü
şünceye kadar onun karargahında kaldı. 
546'da (1151) Musul'dan Ahlat yoluyla 
Mardin'e döndü ve aynı yıl içinde ikinci 
defa Bağdat'a gitti. Ardından Meyyafari
kin'e doğru yola çıktıysa da Tikrlt'e geldi

. ğinde su ıtanın ölüm haberini aldı ve ora
dan Musul'a geçti. 

İbnü'l-Ezrak 548 (1153) yılında Tiflis 
seyahatine çıktı ve uzun bir süre Gürcü
Abhaz Kralı Dimitri'nin sarayında kaldı; 
ayrıca onun yetmiş günlük bir gezisine de 
katıldı. Eserinde Kral Dimitri'nin Tiflis'te 
oturan müslümanlara tanıdığı imkanla-

rı, kendi adiarına para basma, sultan ve 
halife adiarına hutbe okutma gibi istek
lerini kabul ettiğini, semtlerinde domuz 
kesilip satılınasını yasakladığını anlatır ve 
onların bu gayri müslim hükümdardan 
gördükleri saygıyı Bağdat'ta bile bulama
yacaklarını belirtir; AYrıca kralın iyiliklerin
den söz ederken onun bir cuma günü ca
miye geldiğini ve hayrat olarak200 dinar 
verdiğini söyler. İbnü'l-Ezrak, Gürcistan 
ziyaretinden sonra 13 Cemaziyelevvel 
549'da (26 Temmuz 1154) Ahlat'a, orada 
birkaç gün kaldıktan sonra da Erciş, Bar
giri, Nlşabur, H oy, Merend, Tebriz ve Zen
can güzergahıyla Rey'e gitti; ancak gezisi 
uzun sürmedi ve Ali b. Hamza el-Kisa! ile 
EbG Hanife'nin öğrencisi Muhammed b. 
Hasan'ın türbelerini ziyaret ettikten son
ra aynı yoldan Meyyafarikin'e döndü. 

558'de (1163) IrakSelçuklu Sultanı Ars
lanşah'ın kumandasındaki birleşik Türk 
güçlerinin Gürcüler'i yenmesi üzerine Ah
lat'a giden İbnü'l-Ezrak300 öküz kurban 
edilerek kutlanan zafer şöleninde hazır 
bulunmuş ve eserinde bu töreni anlat
mıştır. Dört yıl sonra Meyyafarikin'deki 
vakıfların müfettişliğine tayin edildi; er
tesi yıl da Urfa, Menbic, Halep, Hama, Hu
mus yoluyla Dımaşk'a giderek Kadılkudat 
Kemaleddin eş-ŞehrezGrT ile görüştü ve 
oradaki vakıfların nazırlığına getirildi. Dı
maşk'ta bulunduğu sırada 22 Şewal 565 
(9 Temmuz 1170) tarihinde meydana gelen 
büyük depreme şahit oldu. Eserinde bu 
deprem hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 
568'de (1172-73) üçüncü defa Bağdat'
ta bulunan İbnü'l-Ezrak, 571 (1175-76) 
yılında birleşik Türk güçlerinin Gürcüler'e 
karşı kazandığı ikinci zafer üzerine tekrar 
Ahlat'a gitti. Vezir Muvaffak'ın ölümün
den dolayı ll. Sökmen'in büyük bir yas 
tuttuğunu, hatta bu sebeple şehrin pa
zarlarını üç gün kapattığını yazmıştır. Ah
lat ziyareti İbnü'l-Ezrak'ın eserinde zikret
tiği son yolculuğudur. Kitabın baş ve son 
kısımlarının bulunmaması, 572 (1176-

. 77) yılına kadar getirdiği hadiselerin ge
risinin olup olmadığı hakkınçla ve dolayı
sıyla müellifin vefat tarihini tesbit husu
sunda güçlük çıkarmaktadır. Ancak Du b
lin Chester Beatty Library'deki Gazzall'
nin bir İJ:ıyô.'ü <ulCımi'd-din yazmasının 
sonuna bizzat İbnü'l-Ezrak tarafından dü
şülen bir notta eseri iki defa okuduğu, 
bunlardan ikincisinde kendisi için bir nüs
ha kopya ettiği ve bunun yazımını 26 Sa
fer 577 (11 Temmuz 1181) günü tamam
ladığı belirtilmekte, böylece bu bilgiden 



söz konusu tarihten sonra öldüğü anla
şılmaktadır. 

İbnü"I-Ezrak"ın Tari]] u Meyyari~in ve 
Amid (Tarfl].u'L-Farikl) adlı eserinin Brit
ish Museum'da iki nüshası bulunmakta, 
560 ( 1164-65) ve 572 ( 1176-77) tarihleri
ni taşıyan bu nüshalardan (Or, nr. 63 10; 
Or , nr 5803) ikincisinin daha ayrıntılı ol
duğu görülmektedir. Ayrıntılı nüshadan 
anlaşıldığına göre İbnü'I-Ezrak eserini üç 
ciltte tamamlamış. ancak ı ve ll. ciltler 
günümüze ulaşmamıştır. Bunların varlı
ğını müellifin yer yer yaptığı atıflar ortaya 
koymakta. ayrıca bu atıflardan ı. cildin 
yaratılıştan İslamiyet'in zuhuruna ka
dar olan zamanı . ll. cildin Asr- ı saadet'i 
kapsadığı öğrenilmektedir. Halen mevcut 
lll. cilt Hulefa-yi Raşidln dönemiyle müel
lifin yaşadığı yıllar arasın ı içine almakta
dır. İbnü'I-Ezrak, eserini hazırlarken Ar
tuklular dönemine kadar olan devre için 
adlarını saydığı çeşitli eserlerden yarar
lanmış ve bütün bilgileri mutlaka bir kay
nağa dayandırdığını belirtmiştir. Ancak 
tarih, coğrafya, hadis ve tefsir kitapların
dan oluşan bu kaynaklardan faydalanırken 
onları olduğu gibi iktibas etmemiş , aldığı 

bilgileri kendi üslübu içerisinde vermiştir. 

Kaynakları arasında Ahmed b. Ebü Tahir 
Taytür'un Taril]u Bagdad ' ı, Ali b. Mu
hammed eş-Şimşatl'nin Kitabü'l-Mev
şıl'i. Ebü Bekir es-Süll'nin Kitabü'l-Ev
ra~·ı. Garsünni'me'nin 'Uyı1nü't-teva 

ril]'i, İbn Kuteybe'nin 'Uyılnü'l-al]bfır ve 
Kitabü'l-Ma'arif'i. İbn Şecere'nin Ta
ril]'i, Dlneverl'nin el-Ahbfırü't-tıval'i. Be
lazürl'nin Fütıl./:ıu '1-büldan'ı, Ebü'I-Ferec 
el-isfahanl'nin Kitabü '1-Egani'si ve İbn 
Hurdazbih'in Kitabü'l-Mesalik ve'l-me
malik'i önemli yer tutmaktadır. Artuklu
lar dönemini ise güncel belgelere, şahsi 
müşahedelerine ve hadiselere bizzat şa

hit olan kişilerin ifadelerine dayanarak 
yazmıştır. Bu arada doğum yeri olan Mey
yafarikin'in kuruluşu ve adının kökeni ko
nularını . oradaki eski kraliyet kilisesinde 
bulunan Süryanlceet-Teş'i,:ı adlı bir kitap
tan aldığını ve bir hıristiyanın onu kendisi 
için Arapça'ya çevirdiğini ifade eder. ib
nü'I-Ezrak, kendisinden önceki yıllara ait 
olayları diğer tarihçilere göre çok kısa an- · 
latmıştır. Ancak bu durum kitabın temel 
kaynak olma özelliğini etkilememekte" 
dir; çünkü mu fassal tarihlerde bulun
mayan ve tarihi açıdan büyük önem taşı
yan birçok olay yalnız onda yer almakta
dır. 

Mardin ve Meyyatarikin'de hüküm sü
ren Artuklular için tek orijinal kaynak olan 

eser ei-Cezlre, Selçuklu ve Haçlı tarihleri 
üzerine çalışan araştırmacıların mutlaka 
başvurmaları gereken ana kaynaklardan 
biridir. İlgazi ve Timurtaş devrini tasvir 
ederken anlattığı Doğu Anadolu'da Türk
men gücününyükselişi İran ve Irak'ta 
Selçuklular'ın genişlemesine ışık tutar. 
Haçlı dönemi tarihçilerine İlgazi. imadüd
din Zengl ve Nüreddin Mahmud Zengl 
devirleri için önemli bilgiler verir. Ayrıca 
Müsterşid-Billah, Raşid- Billah ve Mukte
rı- Liemrillah dönemleri Abbasl- Selçuklu 
ilişkileri açısından da dikkate değer açıkla
malarda bulunur. Bu kitabıyla İbnü'I-Ez
rak, Azlml ve İbnü 'I-Kalanisl ile VII-VIII. 
(XIII-XIV.) yüzyıl tarihçileri arasında bir · 
köprü vazifesi görmüştür. Eser daha son
ra yazılmış kitaplarla karşılaştırıldığında 
birçok müellifin -bazıları adını zikretmek
sizin- ondan önemli ölçüde yararlandığı 
ve iktibaslar yaptığ ı görülür; İbn Hallikan, 
Sıbt İbnü'I-Cevzl. izzeddin İbn Şeddad, 
İbn Vasıl. Nasırüddin İbnü'l-Fu rat. İbn 
Tağrlberdl, izzeddin İbnü'l-Eslr ve Yakut 
el-Hamevl bunların başlıcalarıdır. Ancak 
kitap, tarih ilmi açısından büyük bir de
ğer taşımakla birlikte kaleme alındığı dil 
açısından tenkitlere maruz kalmıştır. Çün
kü bölgede konuşulan Türkçe ve Kürtçe'
nin etkisinde kalmış halk Arapça'sı ile ya
zılmıştır ve ayrıca çeşitli gramer hataları 
içermektedir. 

Eserin varlığını ilim alemine ilk duyuran 
Perdinand Wüstenfeld'dir (Die Geschicht· 
schreiber der Araber und ihre Werke, 
Göttingen I 882, s. 89, dipnot 256). Daha 
sonra kitabın Mervanller'le ilgili bölümü
nü Henry Frederick Amedroz ingilizce'ye 
çevirmiş (JRASI 1903J,s. 123-154), Bede
vi Abdüllatlf Avad Taril]u'l-Fari~i adıy
la yayımlam ış (Kahire 1959) ve Mehmet 
Emin Bozarslan da Mervani Kürtleri Ta
rihi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir(İstanbul 
1985). Ahmet Savran, Artuklular'la ilgili 
bölümü A Criti ca] Edition of the Artu
kid Seetion in Tarikh Meyyatarıkin 
wa Amid adıyla (Erzurum 1987), Carole 
Hillenbrand da aynı bölümün İ lg azi ve Ti-

. murtaş dönemleriyle ilgili kısmını ingiliz
ce tercümesiyle birlikteA Muslim Prin
cipality in Crusader Times adı altında 
(İstanbul1990) yayımlamıştır. Azerbaycan 
tarihiyle ilgili kısımlar ise Azerbaycan İlim
ler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından 
Rusça'ya çevrilmiştir ("Iz Istori'i Mayya
farikina" , Trudi lnstituta ls to ri 'i Akademii 
Na u k Azerb. SSR, sy. 21Bakü 19571). Şakir 
Mustafa kitabın tamamını neşre hazı r

ladığını söylemektedir (et-TarftJ.u '1· 'Arabf 
ve'L-mü'erril].ün, Il, I 30). 
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Ebu Abdiilah Şemsüddin 
Muhammed b . Ali b. Muhammed 

el-Esbahi el-Maleki el-Gırnati 
(ö. 896/1491) 

Bedffi"u's-silk adlı 
siyasete dair ese riyle tanınan 

Maliki fakihi. 
_j 

832 (1429) yılında Maleka'da (Malaga) 
doğdu . Ailesi hakkında-bilgi bulunmadığı 

gibi ailesinin ve kendisinin Ezrak veya İ b
nü'l-Ezrak lakabın ı niçin aldığı da bilin
memektedir. İbnü'I-Ezrak Maleka'da ye
tişti. Kur' an'ı ezberledikten sonra Mu
hammed b. Ebü Bekir b. Manzür, Muham
med b. Ebu Tahir el-Fihrl gibi hocalardan 
kıraat, Arapça. fıkıh, feraiz ve hesap öğ

rendi. Ardından G ırnata'ya (Granada) gi
derek müftü İbrahim b. Ahmed b. Fütfih, 
Kadıleemaa Ebü Yahya İ bn Asım , Muham
med b. Yüsuf ei-Mewak, Muhammed b. 
Zekeriyya b. Cübeyr el-Yahsubl gibi alim
lerden nahiv. edebiyat. fıkıh, kelam, fıkıh 
usulü ve mantık dersleri aldı. Daha sonra 
Fas, Tilimsan ve Tunus'a geçerek birçok 
hocadan faydalandı. 

Tahsilini tamamlayıp Maleka'ya dönem 
İbnü'I-Ezrak, Nasrller Devleti Sultanı Müs-
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