
iBNÜ'I-FAHHAM 

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 
(~!~!) 

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 



de hadis ilminde ün kazanmıştı (Yaküt, 
Il, 200). 

Eserleri. İbnü'I-Fakih'in günümüze ula
şan tek eseri Kitô.bü (AI]bari)'1-Bü1dô.n'
dır. İsmi. bazı yazma nüshalarında AJ.:ıbô.
rü'l-Bü1dô.n şeklinde geçmekle birlikte 
(Tskitishvili, XXII!/3 11 9801. s. 307) tah
kikli neşrini yapan Yusuf el-Hadi'ye gö
re Kitô.bü'1-Bü1dô.n'dır (neşredenin gi
rişi, s. 13). Önceleri yalnız muhtemelen 
Ebü'I-Hasan Ali b. Ca'fer eş-Şeyzerl'ye ait 
olan 413 ( 1 022) tarihli muhtasarı ile ta
nınan eserin (Berlin Staatsbibliothek, nr. 
6035; British Library, nr. 7496; India Office, 
London, nr. 6 1 7; bu muhtasarın daha son
ra tesbit edilen bir nüshası Özbekistan Bi
limler Akademisi, Şarkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, nr. 3097/ I 'de kayıtlıdır) 1923 
yılında Zeki Velidi Togan tarafından Meş
hed Asitane-i Kuds-i Rezevi Kütüphane
si'nde 200 varaklık bir nüshası bulunmuş
tur. Muhtasarda yer almayan Türkler' e ve 
Irak coğrafyasına dair orijinal bilgiler içe
ren bu nüshanın da kitabın tamamı değil 
ancak bir kısmı olduğu anlaşılmaktadır. 
Öte yandan İbnü'n-Nedim eserin aslını 
1 000 varak olarak gösterirken ( el-Fihrist, 
s. 675) çağdaşı Makdisi. İbnü'I-Faklh'in bu 
kitabını beş cilt halinde gördüğünü yaz
maktadır (Af:ısenü't-te~asfm, s. 5); bu da 
mevcut nüshanın beş katı demektir. Ba-· 
zı araştırmacılar ise eldeki metnin ori
jinalin yarısı kadar olduğu kanısındadır 
(Krachkovski, s. 163). Mevcut nüshayı 
muhtasarla birlikte neşreden Yusuf ei
Hadi'ye göre muhtasar denilen metin as
lında kitabın birinci bölümünün muhta
sarı, Togan'ın bulduğu nüsha ise eserin 
orijinalinin ikinci bölümüdür (Kitabü'l
Büldan, neşredenin girişi. s. 6). 

Eserde en son 290 (903) yılı olayların
dan bahsedilmesi telifinin o yıl civarında 
tamamlandığı kanaatini uyandırmakta
dır (Mul]taşaru Kitabi'l-Büldan ]nşr. M. J. 
Goeje l. neşredeningirişi,s. IO) . Irakeko
lünün Bağdat ve Irakyerine Mekke ve Hi
caz'a öncelik veren koluna mensup olan 
İbnü'I-Fakih eserine kozmografik bir gi
rişle başlamakta ve Arap yarımadası, Mı
sır, Mağrib, Suriye, Filistin, Anadolu. Irak, 
İran, Azerbaycan, İrminiye, Maveraünne- . 
hir, Türkistan ve Yedisu bölgeleri hakkın
da coğrafi, edebi, efsanevi bilgiler ver
dikten sonra Türkler'in içtimal hayatına, 
adet ve geleneklerine dair önemli açıkla
malar yapmaktadır. Müellifin yoğunlaştı
ğı konular özellikle fetihler. şehirlerin ku
ruluşu ve vergilerdir. Eserin tesbit edile
bilen yazılı kaynakları Çin ve Hindistan 
için Süleyman et-Tacir, Bağdat ve topog-

rafyası için Yezdicerd ei-Kisrevi'nin gü
nümüze ulaşmayan Fezô.'ilü Bagdô.d ve 
şıfatühô. adlı kitabı, Türk kabileleri ve şe
hirleri için Ebü'I-Abbas-i Mervezi ve Said 
b. Hasan es-Semerkandl'dir. Bunların ya
nında. ilaveten İbn Hurdazbih'in eserinin 
şu anda elde bulunmayan kısmından ve 
Belazüri'nin kayıp bir· çalışmasından 
alıntılar yapmış olması kitabın değerini 

arttırmaktadır. Müellif, İbn Kuteybe'nin 
'Uyilnü '1-al]bô.r'ından ve Cahiz'in Kitô.
bü'1-ffayevô.n'ından geniş pasajlar ak
tarmış. ayrıca eski Grek coğrafyacıların
dan da faydalanmıştır (eserin kaynakları 
hakkında gen i ş bilgi için bk. Kitabü'l-Bül
dan, neşredenin gir i şi, s. 1 3-37; Perviz Ez
kal, s. 50-57). Kitapta yazılı kaynakların 
yanı sıra pek çok şifahi rivayete de yer 
verilmiştir. 

İbnü'n-Nedim'in. İbnü'I-Fakih'in Ceyha
ni'nin kitabındaki bilgileri çaldığına dair 
iddiasını ihtiyatla karşılamak gerekir. 
Zira onun eserini Ceyhani'den önce yaz
mış veya Ceyhani'nin ondan almış ya- · 
hut her ikisinin İbn Hurdazbih'ten yarar
lanmış olmaları da ihtimal dahilindedir 
(Kitabü'l-Büldan, neşredenin giriş i, s. 39; 

Krachkovski. s. 239-240) Muhammed b. 
Ahmed ei-Makdisi, İbnü'I-Faklh'i kitabı
nın içeriğinden dolayı eleştirerek Cahiz'in 
mukallidi olmakla suçlam ış. ancak yine 
de onu İbn Hurdazbih ile birlikte coğraf
yanın öncüleri arasında saymıştır. Yaküt 
el-Hamevi ve Zekeriyya ei-Kazvini de İb
nü'I-Faklh'i üstat kabul etmiş ve kitabın
dan nakiller yapmışlardır. Öte yandan Ha
san b. Muhammed Kum ml gibi tarihçiler 
kitaplarında geniş biçimde ondan fayda
lanmışlardır. Muhammed b. Mahmud b. 
Ahmed et-Tusi ise 'Acô.'ibü '1-mal]1il)sö.t 
adlı kitabının büyük kısmını müellifinin 
adını vermeden Kitô.bü'1-Bü1dô.n'dan al
mıştır. Bundan dolayı eser sadece coğraf
ya değil aynı zamanda tarih ve edebiyat 
için de kaynak olmuştur. 

Kitô.bü'1-Bü1dô.n'ın muhtasarı önce 
Michael Jan de Goeje tarafından yayım
lanmış (Leiden 1885). daha sonra tama
mını Henri Masse Fransızca'ya (Abrege 
du Livre des Pays, Damas I 973), yalnız 

İran ile ilgili kısımları H. Mes'ud Farsça'
ya (Tahran ı 349/1 970) çevirmiştir. Meş

hed nüshasını önce Fuat Sezgin (tıpkı
basım halinde; Frankfurt I 987). ardından 

Yusuf el-Hadi muhtasarla birlikte (Bey
rut 1996) neşretmiştir; Dayfullah Yahya 
ez-Zehrani ile M. Said Asiri de nüshanın 
Sevad. Ahvaz ve Türkler'le ilgili bölümü
nü yayımlam ışiardır (Mekke 14 ı 7/1 997) . 

Ayrıca kitap pasajlar halinde çeşitli dillere 

iBNÜ'I-FARADl 

çevrilmiştir (Tskitishvili, XXIII/3 1 ı 9801. s. 
305-306; Elr., VIII , 25) 

İbnü'l-Fakih, biri İbnü 'n-Nedim'in söz 
ettiği Kitô.bü f;ikri'ş-şu'arô.'i'1-muJ:ıde
§in ve'1-bü1egö.'i minhüm ve'1-müti:ıa
min (el-Fihrist, s. 675), diğeri ise kendisi
nin Kitô.bü'1-Bü1dô.n'ın ateşgedeler bah
sinde (s. 509) atıfta bulunduğu Kitabü'1-
'Aca'ib adlı iki eser daha kaleme almış
tır. 
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r 
İBNÜ'l-FARADi 

-, 

C.s"-'.fl' ~~ı 
Ebü'I-Velid Abdullah b. Muhammed 

b. Yusuf ei-Kurtubi ei-Ezdi 
(ö. 403/1013) 

Tarihçi, edip, fakih 
ve hadis hafızı. 

L _j 

351 (962) yılında Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu. Babasının feraiz ilminde meşhur 
olması sebebiyle İbnü'l-Faradi diye anılır. 
Çocukluk ve gençlikyıllarını doğduğu şe
hirde geçirdi ve Yahya b. Malik b. Aiz. Mu
hammed b. Yahya ei-Harraz. Muhammed 
b. Muhammed b. Ebu Düleym, Ebu Ab
dullah İbn Fahhar. İbn Ebu Zeyd, İbn Mü
ferric, Ebu Ca'fer İbn Avnullah ve Abbas 
b. Asbağ gibi hocalardan hadis, fıkıh, ede-
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