
lih el-Galibi el-idrisi ve Ali Sami en-Neş
şar tarafından ikinci İbn Haldun olarak 
nitelendirilen Ebu Osman Said b. Abdul
lah ei-Halifi el-Muhammed! bulunmak
tadır (Beda'i'u's-silk, neşredenin girişi. I. 
26-27; Hamed el-MenGni, I, 336-341,355-

357). Bunların bir kısmı, FasSultanı IV. 
M~:~hammed'in ordunun ıslahının meşru

iyetiyle ilgili soru yönelttiği on alim ara
sında yer almaktadır. 

Eserleri. 1. Bedô.'i'u 's-silk ii tabô.'ti'l
mülk. 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 1397-

1398/1977-1978). Eserin mukaddimesiyle 
ilk iki bölümünde ağırlıklı olarak İbn Hal
dun'un kitabının özetlendiği dikkat çe
kerken 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 dü
şünceler ve telif düzeninin esas alındığı 
eserin önemli özelliklerinden biri İbn Hal
dun'un ilk bakışta sistematik gözükıne
yen konu, delil ve misallerini maddeler 
haliride zikrederek daha sistematik bir 
şekle getirmesi, bir diğer özelliği de bil
hassa siyaset ve devlet konusunda İbn 
Haldün'un eserinde yer alan, ancak onun 
tarafından açıkça belirtilmeyen bazı dü
şüncelerin yapılan iktibaslarla İbn Haldun 
öncesinde yaşamış düşünürler tarafından 
ifade edildiğini göstermesidir (Beda'i'u's
silk, neşredenin girişi, 1, 20-21; Ahmed Ba
ba et-Tinbüktl, s. 324; M akkari, Nef/:ıu 't-tib, 
ll, 699). İbnü'I-Ezrak'ın eserinde takip et
tiği usul, İbn Haldun'un Mu,lfaddime'sin-
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de mevcut esasları "mesele" adı altında 
verdikten sonra bu kuralların pratikteki 
örneklerini zikretmektir. Böylece her ne 
kadar kendisi bir "umran" nazariyesi or
taya koymuyorsa da İbn Haldün'a ait na
zariyeyi benimseyerek onu belki eğitim
de kullanılabilecek bir şekle sokmaya ça
lışmakta. umran ilmini aynı zamanda öğ
retilebilir hale getirmeyi hedeflemiş gö
rünmektedir. Ancak İbnü'I-Ezrak ile İbn 
Haldün arasındaki en önemli fark ilgileri
nin odaklandığı asıl meselede ortaya çık
makta, ikincisinde mesele bir bütün ola
rak tarihi -içtimal varlık alanının incelen
mesi iken birincisinde ası l itibariyle dev
let ve siyaset, tarihi-içtimal varlık alanı
nın önemli bir görünüşü olarak söz ko
nusu edilmektedir. Bundan dolayı İbnü'I
Ezrak, İbn Haldün'u yeni ve başka örnek
lerle açıklayan bir kişi olarak kabul edile
bilir (mesela bk.Beda'i'u's-silk, ı. ı 11-156). 
Müellifin Mu]faddime'den başka fayda
landığı 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 , Mil
verdi'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 el
Muvô.fa]fat'ı zikredilebilir (diğer eserler 
için bk. Ali Sami en-Neşşar, II, 485-512) . z. 
Ravzatü '1-a'lô.m bi-menzileti'l-Arabiy
ye min 'ulUmi'l-İslô.m. İbnü'I-Ezrak'ın 
Bedô.'i'u's-silk'ten önce telif ettiği, En
dülüs'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 bir
likte kitabı neşre hazırladıklarını ifade 
etmekteyse de (a.g.e., I, 16, I9) neşrin 

gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmemek
tedir. 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 Tilim
san'da gördüğünü, buna göre eserin yir
mi cilt kadar olması gerektiğini kayde
der(Nef/:ıu't-tfb, II, 701;Ezharü'r-riyaz, III, 
3 18) . Ali Sami en-Neşşar eserin bir nüsha
sının Mağrib'de mevcut olduğunu ifade 
etmektedir ( Beda'i'u 's-silk, neşredenin 
girişi, I, 19). Abdülemlr Şemseddin el-Fik
rü't-terbevi 'inde İbn Ijaldun ve İbni'l
Ezra]f (Beyrut I 984 ), Ali Zeyür el-Felse
fetü'l-'ameliyye 'inde İbn Ijaldun ve 
İbni'l-Ezra]f (Beyrut I 993) adıyla birer ça
lışma yapmışlardır 
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Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Ebu Bekr 
Ati15. b. Halef ei-Kureşi es-Sıkılli 

(ö. 516/1123) 

Kıraat alimi. 
_j 

422 (1031) veya 425 (1034) yılında Si
cilya'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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yunca Ebü'I-Abbas Ahmed b. Said İbn Ne
tis, Ebü'I-Hasan Abdülbaki b. Faris, Nasr 
b. Abdülazlz el-Farisi eş-Şirazi. Ebfı İshak 
İbrahim b. i smail ei-Maliki, Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Ali b. Haşim gibi hocalardan 
kıraat ve İbn Babeşaz'dan nahiv dersleri 
aldı. Bizzat kendisi öğrencilik yıllarını an
latırken kıraat çalışmaktan yorgun düştü
ğünü ve bu arada çok sayıda kitap topla
dığı nı, ancak Sicilya'nın düşman işgaline 
uğraması yüzünden bunların yok oldu
ğunu söyler (Zehebl, Ma'rifetü'l-kurra', II, 
9 ı ı ) . Bu bilgiden onun tahsilini tamamla
masının ardından Sicilya'ya döndüğü an
laşılmaktadır. Daha sonra İskenderiye'ye 
yerleşen ve kıraat ilmindeki üstünlüğü ile 
şöhrete ulaşan İbnü'I-Fahham bu ilmin 
taliplerinin ilgi odağı olmuş ve pek çok ta
le be yetiştirmiştir. Sileti, Ebfı Bekir Yah
ya b. Sa'dfın ei-Kurtubi, Ebü'I-Kasım Ab
durrahman b. Halefullah b. Atıyye, Ebü'I
Abbas Ahmed b. Abdullah ei-Lahmi ve 
Ebfı Tahir ei-Huşfıi ondan kıraat ilminde 
istifade edenlerden bazılarıdır. Zehebi de 
Kur'an-ı Kerim'i isnadında onun da yer al
dığı tarikle okuduğu nu belirtir (A'lamü 'n
nübela', XIX, 388) . Kıraatleri çok iyi ezber
lediğine , kıraatte ali isnad sahibi olduğu
na ve güvenilir ilmi kişiliğine işaret edi-

ten İbnü'I-Fahham Zilkade 516'da (Ocak 
1123) İskenderiye'de vefat etti. Ebü'r-Re
bi' Süleyman b. Abdülaziz, onun ölümünü 
duyduğu zaman Şark'ta ve Garp'ta kıra
at vecihlerini ondan daha iyi bilen birini 
görmediğini belirtmiştir (Silefl, s. ı 75). 

Eserleri. 1. et-Tecrid li-(fi) bugyeti'l
mürid. Keşfü'?-?Unun'da (1, 354) zühul 
eseri olarak et-Tecvid li-bugyeti'l-mü
rid adıyla kaydedilen kitap kıraat-i seb
'aya dairdir: İbnü'I-Cezeri, en-Neşr'inin 
kaynakları arasında zikrettiği et-Tecrid' in 
en karışık ve anlaşılması zor kıraat kitap
larından biri olduğunu ve onu kendisinin 
et-Tawid fi'l-{J.ulfi beyne'ş-Şatıbiyye
ti ve't-Tecrid adlı çalışmas ıyla anlaşılır 

hale getirdiğini söylemektedir (Gaye
tü'n-Nihaye, I, 374-375). Yazma nüshala
rı Ragıb Paşa (nr. 6) ve Marmara Üni
versitesi ilahiyat Fakültesi (Ali üskü
darlı, nr. ı 9, 51) kütüphanelerinde kayıtlı 
olan eser, Mes'fıd Ahmed Seyyid tarafın
dan yapılan yüksek lisans çalışması ile 
(ı 409, ei-Camiatü'l-islamiyye ed-dirasa
tü'l-ulya et-tefsfr, Medine) neşre hazırlan
mıştır (kitabın diğer nüshaları için bk. el
Fihrfsü 'ş-şamil, 1, ı 00-1 O ı). 2. Müfredetü 
Ya']füb. On. kıraat imarnından Ya'küb ei
Hadrami'nin Velid b. Hassan, Ravh b. Ab-

lbnü'I-Fahham'ın Mü{redetü Ya'i!:üb adlı eserinin ilk Iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 59/19) 
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dülmü'min ve Ruveys tarafından rivayet 
edilen farklı okuyuş vecihlerinin ve ayrıca 
Ya'küb ei-Hadrami kıraatiyle Nafi' b. Ab
durrahman'ın. ravilerinden Kalfın'un Ebu 
Neşit Muhammed b. Harun ei-Mervezlta
rikiyle gelen kıraati arasındaki farklılıkla
rın ele alındığı bu çalışma da İbnü'I-Ceze
ri'nin en-Neşr'inin kaynakları arasında 

yer almıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 59/ı 9; Ragıb Paşa Ktp., nr. 6; Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 95; Emel Esin Ktp., 
nr. ı62). 
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İBNÜ'I-FAKİH 
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Ebu Abdiilah Ahmed b. Muhammed 
b. İshak b. İbrahim ei-Hemedani 

(ö. III-IV./IX-X. yüzyıl) 

Kitabü'l-Büldan 
adlı eseriyle taiıınan 
İslam coğrafyacısı. 

_j 

Nisbesinin yanı sıra kitabında . Heme
dan'a dair ayrıntılı bilgi vermesi sebebiy
le de Hemedan'da doğduğu tahmin edil
mektedir. Doğum ve ölüm tarihleri bilin
memekte, ancak kendilerinden rivayette 
bulunduğu İbn Dizil ei-Hemedanl(ö. 281/ 

894), İbn Eyyfıb er-Razi (ö. 294/907), İbn 
Abdfıs ei-Cehşlyarl (ö. 331/942-43) ve İbn 
Lal ei-Hemedani ( ö. 398/1 007) gibi şahsi
yetlerle görüşmüş olmasından yola çıka

rak 255-330 ([869-9421; bk. Pervfz Ezkal, 
s. 10) veya 230-318 ([845-9301; bk. Kita
bü '1-Büldan, neşredenin girişi, s. ı I) yılla
rı arasında hayatta olduğu düşünülmek
tedir. Hayatına dair hemen hemen hiç 
bilgi yoktur. Hemedan'dan başka Bağ
dat'ın topografyasını da çok iyi bilmesin
den orada uzun süre yaşadığı anlaşılmak
tadır. Ailesinden birçok fakih, muhaddis 
ve edip yetiştiği gibi babası ve kendisi 


