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İbnü"I-Ezrak"ın Tari]] u Meyyari~in ve
Amid (Tarfl].u'L-Farikl) adlı eserinin British Museum'da iki nüshası bulunmakta,
560 ( 1164-65) ve 572 ( 1176-77) tarihlerini taşıyan bu nüshalardan (Or, nr. 63 10;
Or , nr 5803) ikincisinin daha ayrıntılı olduğu 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 kadar olan zamanı . ll. cildin Asr - ı saadet'i
kapsadığı öğrenilmektedir. Halen mevcut
lll. cilt Hulefa-yi Raşidln dönemiyle müellifin yaşadığı yıllar arasın ı içine almaktadır. İbnü'I-Ezrak, eserini hazırlarken Artuklular dönemine kadar olan devre için
adlarını saydığı çeşitli eserlerden yararİbn Vasıl. Nasırüddin İbnü'l-Fu rat. İbn
lanmış ve bütün bilgileri mutlaka bir kayTağrlberdl, izzeddin İbnü'l-Eslr ve Yakut
nağa dayandırdığını belirtmiştir. Ancak
el-Hamevl bunların başlıcalarıdır. Ancak
tarih, coğrafya, hadis ve tefsir kitapların
kitap, tarih ilmi açısından büyük bir dedan oluşan bu kaynaklardan faydalanırken
ğer taşımakla birlikte kaleme alındığı dil
onları olduğu gibi iktibas etmemiş , aldığı
açı sından tenkitlere maruz kalmıştır. Çünbilgileri kendi üslübu içerisinde vermiştir.
kü bölgede konuşulan Türkçe ve Kürtçe'Kaynakları arasında Ahmed b. Ebü Tahir
nin etkisinde kalmış halk Arapça 'sı ile yaTaytür'un Taril]u Bagdad ' ı, Ali b. Muzılmıştır ve ayrıca çeşitli gramer hataları
hammed eş-Şimşatl'nin Kitabü'l-Meviçermektedir.
şıl'i. Ebü Bekir es-Süll'nin Kitabü'l-EvEserin varlığını ilim alemine ilk duyuran
ra~·ı. Garsünni'me'nin 'Uyı1nü't-teva 
Perdinand
Wüstenfeld'dir (Die Geschicht·
ril]'i, İbn Kuteybe'nin 'Uyılnü'l-al]bfır ve
schreiber
der Araber und ihre Werke,
Kitabü'l-Ma'arif'i. İbn Şecere' nin TaGöttingen I 882, s. 89 , dipnot 256). Daha
ril]'i, Dlneverl'nin el-Ahbfırü't-tıval'i. Besonra kitabın Mervanller'le ilgili bölümülazürl'nin Fütıl./:ıu '1-büldan'ı, Ebü'I-Ferec
nü Henry Frederick Amedroz ingilizce'ye
el-isfahanl'nin Kitabü '1-Egani'si ve İbn
çevirmiş (JRASI 1903J,s. 123-154), BedeHurdazbih'in Kitabü'l-Mesalik ve'l-mevi Abdüllatlf Avad Taril]u'l-Fari~i adıy
malik'i önemli yer tutmaktadır. Artuklula yayımlam ı ş (Kahire 1959) ve Mehmet
lar dönemini ise güncel belgelere, şahsi
Emin Bozarslan da Mervani Kürtleri Tamüşahedelerine ve hadiselere bizzat şa 
rihi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir(İstanbul
hit olan kişile r in ifadelerine dayanarak
1985). Ahmet Savran, Artuklular'la ilgili
yazm ıştır. Bu arada doğu m yeri olan Meybölümü A Criti ca] Edition of th e Artuyafarikin'in ku ruluş u ve adın ın kökeni kokid Seetion in Tarikh Meyyatarıkin
nularını . oradaki eski kraliyet kilisesinde
wa Amid adıyla (Erzurum 1987), Carole
bulunan Süryanlceet- Teş'i,:ı adlı bir kitapHillenbrand da aynı bölümün İ lg azi ve Titan aldığını ve bir hıristiyanın onu kendisi
. murtaş dönemleriyle ilgili kısmını ingiliziçin Arapça'ya çevirdiğini ifade eder. ibce tercümesiyle birlikteA Muslim Prinnü'I-Ezrak, kendisinden önceki yıllara ait
cipality in Crusader Times adı altında
olayları diğer tarihçilere göre çok kısa an- ·
(İstanbul1990) yayım l amıştır. Azerbaycan
latmıştır. Ancak bu durum kitabın temel
tarihiyle ilgili kısımlar ise Azerbaycan İlim
kaynak olma özelliğini etkilememekte"
ler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından
dir; çünkü mu fassal tarihlerde bulunRusça'ya çevrilmiştir ("Iz Istori'i Mayyamayan ve tarihi açıdan büyük önem taşı
farikina" , Trudi lnstituta ls to ri 'i Akademii
yan birçok olay yalnız onda yer almaktaNa u k Azerb. SSR, sy. 21Bakü 19571). Şakir
dır.
Mustafa kitabın tamamını neşre hazı r
Mardin ve Meyyatarikin'de hüküm süladığını söylemektedir (et- TarftJ.u '1·'Arabf
ren Artuklular için tek orijinal kaynak olan
ve'L-mü'erril].ün, Il, I 30).
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832 (1429) yılında Maleka'da (Malaga)
Ailesi hakkında- bilgi bu l u nmad ığ ı
gibi ailesinin ve kendisinin Ezrak veya İ b
nü'l-Ezrak l a kab ın ı niçin a ldı ğ ı da bilinmem ektedir. İbnü'I- Ezrak Maleka'da yetişti. Kur ' an'ı ezberledikten sonra M uhammed b. Ebü Bekir b. Manzür, Muhammed b. Ebu Tahir el-Fihrl gibi hocalardan
kıraat , Arapça. fıkıh, feraiz ve hesap öğ 
rendi. Ardından G ı rnata'ya (Granada) giderek müftü İbrahim b. Ahmed b. Fütfih,
Kadıleemaa Ebü Yahya İ bn Asım , Muhammed b. Yüsuf ei-Mewak, Muhammed b.
Zekeriyya b. Cübeyr el-Yahsubl gibi alimlerden nahiv. edebiyat. fıkıh, kelam, fıkı h
usulü ve mantık dersleri aldı. Daha sonra
Fas, Tilimsan ve Tunus'a geçerek birçok
hocadan faydalandı.
doğdu .

Tahsilini

tamamlayıp

Maleka'ya dönem

İbnü'I-Ezrak, Nasrller Devleti Sultanı Müs-
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taln- Billah Sa'd b. Ali b. Yusuf'un döneminde ( 1453-1464) Garbl Maleka'ya kadı
tayin edildi. Müstain-Billah ' ın ardından
tahta geçen oğulları zamanında Maleka
ve Vadlaş (Guadix) kadılığına getirildi. Bir
süre sonra tekrar Maleka kadılığına tayin
ediidiyse de bu görevinde fazla kalmayarak Sultan Ebü'I-Hasan tarafından Gırna
ta'ya kadı l eemaa olarak gönderildi. Gır
nata'ya gidince, uzun bir süreden beri devam eden iç çatışmaların müslümanların
Endülüs'teki hakimiyetini sona erdireceği kaygısıyla Kuzey Afrika ve diğer müslüman memleketterindeki sultaniara mektuplar göndererek onları Endülüs müslümaniarına yardıma çağırdı. Kaynaklar,
bu mektupları yazdığı dönemde İbnü'I
Ezrak'ın sarayda resmi bir görevinin olup
olmadığı konusunda bilgi vermemekle
birlikte eserinde saray teşrifatı içerisinde muhtelif makamların vazifeleriyle ilgili verdiği ayrıntılı malumat, onun katip
(vezir) olarak görev yapmış ve mektuplarını bu sıfatla yazmış olması ihtimalini
güçlendirmektedir (Beda'i'u's-silk, neş
redenin girişi, I, 9-10) . İbnü'I-Ezrak' ın ,
Sultan Ebü'I-Hasan zamanında ortaya çı
kan taht kavgasında oğluna karşı Ebü'IHasan ' ı destekleyerek ona bir tür biat
kampanyası başlatıp bazı alimlerle birlikte bir fetva hazır laması da devlet katın
daki itibarinı göstermektedir.
İ bnü'I-Ezrak bir süre sonra Gırnata'yı
terkederek önce Fas'a, ardından Tilirrisan'a gitti. Kaynaklarda Gırnata'yı terketmesi:-ıin sebebi zikredilmemekle birlikte,
Endülüs'ün artık kendi başına ayakta duracak gücünü yitirdiğini ve her an düşme
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görüp
yardım isternek amacıyla şehirden ayrıl
mış olması kuwetle muhtemeldir. Nitekim Fas'a gittikten sonra orada da devam
eden iktidar kavgalarından dolayı bir destek bulamayacağını anlayınca 1ilimsan'a
geçerek Hafsl Hükümdan Ebfı Amr Osman b. Muhammed b. Ebu Faris'ten yardım talep etmiştir (Sehavl, ıx . 21 ). EbO
Amr'ın ertesi yıl vefatı üzerine Tunus'ta
iç karışıklıklar çıkınca buradan da ayrılan
İbnü ' I-Ezrak, Mısır'a gidip Sultan Kayıt
bay'dan yardım istemiş, ancak Kayıtbay,
Osmanlılar'la arasındaki problemleri gerekçe göstererekonun arzusunu yerine
getirmemiştir (Makkarl, Nefhu't-tib, ll ,
702; Harvey, s. 267). Bunun üzerine 895
(1490) yılında hacca giden İbnü'I-Ezrak
Medine'de dört ay, Mekk~' de iki ay kaldık
tan sonra Kahire'ye döndü ve · Kayıtbay'
dan Endülüs'ün kurtarılması için tekrar
yardım istedi. Sultan yine bu arzusunu
yerine getirmedi ve onu Kudüs kadılığına
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tayin etti. İbnü'I-Ezrak, 17 Şewal 896'da
(23 Ağustos 1491) başladığı bu görevinde
iken 17Zilhicce 896'da (21 Ekim 1491)
vefat etti. Bir yıl sonra da Gırnata düştü .
İbnü 'I-Kadl'nin 870 (1465-66) olarak verdiği ölüm tarihi yanlıştır. İbnü'I-Ezrak'ın
yetişt i rdiği talebeler arasında Ebfı Abdullah Muhammed b. Haddad ei-Vadlaşl
ve Hafız EbO Ca'fer Ahmed b. DavOd eiBelevl gibi alimler bulunmaktadır. Özellikle Vadiaşi onun eserlerinin yayılmasın
da önemli rol oynamıştır.
İbnü'I-Ezrak, Endülüs'teki son müslüman devleti olan Nasrller'in son yıllarında
yaşamıştır. İktidar kavgaları ve toplumda
görülen ahlaki zaaflar neticesinde hıris
tiyanların eline geçme tehlikesiyle karşı
karşıya gelen Endülüs'ün kurtarılmas ı,
İbnü'I-Ezrak'ın hem faaliyetlerinin hem
de düşüncesinin mihverini teşkil etmiştir.
Gırnata'da bulunduğu dönemde müslüman devletleriyle ilişki kurup Endülüs'e
destek araması onun hayatında önemli
bir yere sahip olduğu gibi Bedô.'i'u's-silk
adlı eserini de Endülüs'ü içtimal ve siyasi
bir ıslah projesiyle kurtarma gayretinin
bir parçası olarak yazmıştır.
İbn HaldOn'un Mu]faddime'sinin ihtisarı ve şerhi mahiyetindeki Bedô.'i 'u'ssilk'te İbnü'I-Ezrak'ın bazı konulara siyaset felsefesiyle meşgul olan kendisinden
önceki alimiere göre daha fazla vurgu
yapmış olması, onun içinde bulunduğu
şartların doğrudan bir neticesi olarak gö-·
rülebilir. İbnü 'I-Ezrak'ın hilafeti ve imameti akli değil aslı itibariyle şerl bir vazife
sayması ( Beda'i'u 's-silk, ı, 69-71), halife
ve imama itaati dini vec'ibelerin ası lların
dan olan en büyük asıl olarak kabul etmesi
(a.g.e., ı. 77). imam zalim de olsa ona itaatin gerekli olduğunu belirtmesi, imamlara isyanın milletin yıkımı olduğunu söylemesi (a.g.e., ı, 78) gibi hususlar, kendi
döneminde karşı karşıya bulunulan yok
olma tehlikesiyle bağlantılı olarak düşü
nüldüğünde daha açık bir şekilde anlaşıla
bilir. İ bnü' I-Ezrak'ı İbn HaldOn'a ve onun
üzerinden siyaset nazariyesine yöneiten
en önemli etken, yönetimin ıslahıyla Endülüslü müslümanları yeniden kendi ayakları üzerinde durur hale getirmeyi amaçlamış olmasıdır (a.g.e., ı. 46). Toplumun
salahının yönetimin salahına bağlı olduğunu belirten İbnü'I-Ezrak'ın, olup biteni
kendi zorunlulukları içerisinde tasvir etmeye çalışan İbn HaldOn'dan ayrıldığı en
önemli husus, olanı dikkate alarak veya
olana dayanarak olması gereken hakkın
da konuşmasıdır.
Müellife göre siyasi bir otorite olmadan
din toplum içinde varlığını sürdüremez:

bundan dolayı İslami ilkeleri kendisine
siyasi otoritenin yönetilenler
tarafından itaatte güçlendirilmesi. buna
karşılık yönetimin de temel ahlaki ilkelere ve İslami kurallara uyarakyönetilenler
gözünde meşruiyetini muhafaza etmesi
gerekir; İbnü'I-Ezrak, yöneticilerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi bütün zamanlar için geçerli olarak kabul ettiği, "Siz nasılsanız öylece idare edilirsiniz" ilkesiyle
açıklar. Bu ilkeyi 1\.JrtOşl'nin, "Başınıza gelen memurlar sizin amellerinizdir: nasıl
sanız öyle idare edilirsiniz" şeklinde ifade
ettiğini (Siracü'l-mülük, ll, 467) belirterek insanların ahlaki durumları ile yönetim şekli arasında esaslı bir ilişki olduğu
nu, bir toplumun ahlaki durumunun kendisinin nasıl yönetileceğini de belirlediğini
söyler (Beda'i'u's-silk, 1, 79). Bundan dolayı İbnü'I-Ezrak'ın siyaset nazariyesi ahlak esaslıdır. Onun nazariyesinde asabiyet
gibi güce dayanan unsurlara veya vezirlik, haciblik gibi formel kurumlara dünyevl iktidarın şekli unsurları olarakyer verilir. Bun l arın muhtevasın ı belirleyen ahlaki ölçülere riayet, hem mülkün ortaya
çıkışı hem de muhafazası için zorunlu ilkeler olarak görülmektedir. Bu husus bir
taraftan insanın yaratılış gayesiyle örtüş
mekte, diğer taraftan dünyevl iktidar da
bu amaca uyduğu ölçüde başarılı olabilmektedir (a .g.e., ll, 379) . Dolayısıyla İb
nü'I-Ezrak burada hem amaç hem de üsIOp olarak İbn HaldOn'dan ayrılmaktadır.
Amaç olarak ahlak esaslı bir siyaset nazariyesi ortaya koyarken üsiOp olarak da
tamamen olması gereken hakkında ko~
nuşmaktadır. Onun ahiakla ilgili açıkla
malarında sık sık iktibasta bulunduğu
eser Gazzall'nin İl;yô.'ü 'uJQmi'd-din'i olmakla birlikte (a.g.e., ll , 380, 385, 386, 393,
395, 396) TurtOşl ve Şatıbl'den de çokça alıntı yapmaktadır. İbnü'I-Ezrak'ın söz
konusu etti ği siyaset ahlaki her ne kadar fertlerin yönetirnde tabi olmaları gereken kuralları ifade etse de bu kurallar,
fertlerin öt esinde unsurların işleyişinde
rol alanların ortaklaşa uyacakları kuralları
kapsadığ ı için bir "müessese ahlakı"dır.
şiar edinmiş

İbnü'I-Ezrak'ın XIX. yüzyıla kadar baş
kalarını

ne ölçüde etkilediği bilinmemektedir. Eserleri ve düşüncesiyle ilgilenen
alim ve düşünürler arasında tesbit edilebilenlerin daha çok XIX. yüzyılda yaşamış
olması, onun " keşfedilerek" aktüel hale
gelmesini sağlayan şartların özellikle bu
yüzyılda ortaya çı kmasıyla ilgili görünmektedir. Bu düşünürler arasında Gall b.
Muhammed ei-Hasenl ei-Umrani, Muhammed b. Muhammed el-AliM es-Süfyani, Ebü'I-AbbasAhmed b. Haşim! b. Sa-
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lih el-Galibi el-idrisi ve Ali Sami en-Neş
şar tarafından ikinci İbn Haldun olarak
nitelendirilen Ebu Osman Said b. Abdullah ei-Halifi el-Muhammed! bulunmaktadır (Beda'i'u's-silk, neşredenin girişi. I.
26-27; Hamed el-MenGni, I, 336-341,355357). Bunların bir kısmı, FasSultanı IV.
M~:~hammed'in ordunun ıslahının meşru 
iyetiyle ilgili soru yönelttiği on alim arasında yer almaktadır.
Eserleri. 1. Bedô.'i'u 's-silk ii tabô.'ti'lmülk. iki mukaddime, dört bölüm (kitab)
ve bir hatimeden oluşur (nşr. Muhammed
b. Abdülkerim, HI, Tunus 1397/1 977; nşr.
Ali Sami en-Neşşar, ı-ıı, Bağdad 13971398/1977-1978). Eserin mukaddimesiyle
ilk iki bölümünde ağırlıklı olarak İbn Haldun'un kitabının özetlendiği dikkat çekerken son iki bölümü Mu,lfaddime'nin
çok az zikredildiği, buna karşılık başka
eserlerden iktibaslarla geliştirilen önemli
bir siyaset ahlakı metni mahiyetindedir.
İbn Haldun'un Mu,lfaddime'sindeki düşünceler ve telif düzeninin esas alındığı
eserin önemli özelliklerinden biri İbn Haldun'un ilk bakışta sistematik gözükıne
yen konu, delil ve misallerini maddeler
haliride zikrederek daha sistematik bir
şekle getirmesi, bir diğer özelliği de bilhassa siyaset ve devlet konusunda İbn
Haldün'un eserinde yer alan, ancak onun
tarafından açıkça belirtilmeyen bazı düşüncelerin yapılan iktibaslarla İbn Haldun
öncesinde yaşamış düşünürler tarafından
ifade edildiğini göstermesidir (Beda'i'u'ssilk, neşredenin girişi, 1, 20-21; Ahmed Baba et-Tinbüktl, s. 324; M akkari, Nef/:ıu 't-tib,
ll, 699). İbnü'I-Ezrak'ın eserinde takip ettiği usul, İbn Haldun'un Mu,lfaddime'sin-

de mevcut esasları "mesele" adı altında
verdikten sonra bu kuralların pratikteki
örneklerini zikretmektir. Böylece her ne
kadar kendisi bir "umran" nazariyesi ortaya koymuyorsa da İbn Haldün'a ait nazariyeyi benimseyerek onu belki eğitim
de kullanılabilecek bir şekle sokmaya çalışmakta. umran ilmini aynı zamanda öğ
retilebilir hale getirmeyi hedeflemiş görünmektedir. Ancak İbnü'I-Ezrak ile İbn
Haldün arasındaki en önemli fark ilgilerinin odaklandığı asıl meselede ortaya çık
makta, ikincisinde mesele bir bütün olarak tarihi -içtimal varlık alanının incelenmesi iken birincisinde ası l itibariyle devlet ve siyaset, tarihi-içtimal varlık alanı
nın önemli bir görünüşü olarak söz konusu edilmektedir. Bundan dolayı İbnü'I
Ezrak, İbn Haldün'u yeni ve başka örneklerle açıklayan bir kişi olarak kabul edilebilir (mesela bk.Beda'i'u's-silk, ı. ı 11-156).
Müellifin Mu]faddime'den başka faydalandığı başlıca eserler arasında Turtaşi'
nin Sirô.cü'l-müW.k'ü , İbn Rıdvan'ın eş
Şühübü '1-lô.mi'a fi's-siyô.seti'n -nô.ti'a'sı, Gazzall'nin İJ:ıyô.'ü 'uW.mi'd-din'i , Milverdi'nin el-AJ:ıkô.mü's-suJtô.niyye'si, İbn
Hazm'ın Kitô.bü's-Siyô.se'si, İbnü'I-Ekfa
nl'nin İrşô.dü'l-]faşıd'ı ve Şatı bl'nin elMuvô.fa]fat'ı zikredilebilir (diğer eserler
için bk. Ali Sami en-Neşşar, II, 485-512) . z.
Ravzatü '1-a'lô.m bi-menzileti'l-Arabiyye min 'ulUmi'l-İslô.m. İbnü'I-Ezrak'ın
Bedô.'i'u's-silk'ten önce telif ettiği, Endülüs'te yaygın olan rivayet ve hikayeleri
derlediği bu kitap Ebu Hanife ed-Dineverl
( el-AI].barü 't-twal) ve İbn Abdürabbih (el'i~dü '1-ferid) gibi müelliflerin eserlerinin
bir benzeri olup (Beda'i'u 's-silk, n eş red e-
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nin girişi, I, 19) Makkarl bundan eşsiz bir
eser olarak söz eder: Ali Sami en-Neşşar,
Muhammed b-. Abbas ei-Kabbac ile birlikte kitabı neşre hazırladıklarını ifade
etmekteyse de (a.g.e., I, 16, I9) neşrin
gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmemektedir. 3. Şifô.'ü'l -galil ii şerJ:ıi Mu{ıtaşa
ri'ş-Şeyl_ı Ijalil. Halil b. İshak ei-Cündl'nin Maliki fıkhına dair eseri üzerine yazı
Ian bir şerh olup Makkarl üç cildini Tilimsan'da gördüğünü, buna göre eserin yirmi cilt kadar olması gerektiğini kaydeder(Nef/:ıu't-tfb, II, 701;Ezharü'r-riyaz, III,
3 18) . Ali Sami en-Neşşar eserin bir nüshasının Mağrib'de mevcut olduğunu ifade
etmektedir ( Beda'i'u 's-silk, neşredenin
girişi, I, 19). Abdülemlr Şemseddin el-Fikrü't-terbevi 'inde İbn Ijaldun ve İbni'l
Ezra]f (Beyrut I 984 ), Ali Zeyür el-Felsefetü'l-'ameliyye 'inde İbn Ijaldun ve
İbni'l-Ezra]f (Beyrut I 993) adıyla birer çalı şma yapmışlardır
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422 (1031) veya 425 (1034) yılında Sicilya'da doğdu. 438'de (1 046-47) tahsil
için Mısır'a gitti ve burada 654 (1256) yı 
lına kadar devam eden tahsil hayatı bo-
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