iBNÜ'I-FARADl
de hadis ilminde ün

kazanmıştı

(Yaküt,

Il, 200).

Eserleri. İbnü'I-Fakih'in günümüze ulatek 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) tahkikli neşrini yapan Yusuf el- Hadi'ye göre Kitô.bü'1-Bü1dô.n'dır (neşredenin girişi, s. 13). Önceleri yalnız muhtemelen
Ebü'I-Hasan Ali b. Ca'fer eş-Şeyzerl'ye ait
olan 413 ( 1022) tarihli muhtasarı ile tanınan eserin (Berlin Staatsbibliothek, nr.
6035; British Library, nr. 7496; India Office,
London, nr. 6 17; bu muhtasarın daha sonra tesbit edilen bir nüshası Özbekistan Bilimler Akademisi, Şarkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, nr. 3097/ I 'de kayıtlıdır) 1923
yılında Zeki Velidi Togan tarafından Meş
hed Asitane-i Kuds-i Rezevi Kütüphanesi'nde 200 varaklık bir nüshası bulunmuş
tur. Muhtasarda yer almayan Türkler' e ve
Irak coğrafyasına dair orijinal bilgiler içeren bu nüshanın da kitabın tamamı değil
ancak bir kısmı olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan İbnü'n-Nedim eserin aslını
1000 varak olarak gösterirken (el-Fihrist,
s. 675) çağdaşı Makdisi. İbnü'I-Faklh'in bu
kitabını beş cilt halinde gördüğünü yazmaktadır (Af:ısenü't-te~asfm, s. 5); bu da
mevcut nüshanın beş katı demektir. Ba-·
zı araştırmacılar ise eldeki metnin orijinalin yarısı kadar olduğu kanısındadır
(Krachkovski, s. 163). Mevcut nüshayı
muhtasarla birlikte neşreden Yusuf eiHadi'ye göre muhtasar denilen metin aslında kitabın birinci bölümünün muhtasarı, Togan'ın bulduğu nüsha ise eserin
orijinalinin ikinci bölümüdür (Kitabü'lBüldan, neşredenin girişi. s. 6).
şan

rafyası için Yezdicerd ei-Kisrevi'nin günümüze 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 yanında. 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 aktarmış. ayrıca eski Grek coğrafyacıların
dan da faydalanmıştır (eserin kaynakları
hakkında gen i ş bilgi için bk. Kitabü'l-Büldan, neşredenin gir i şi, s. 13-37; Perviz Ezkal, s. 50-57). Kitapta yazılı kaynakların
yanı sıra pek çok şifahi rivayete de yer
verilmiştir.

İbnü'n-Nedim'in. İbnü'I-Fakih'in Ceyha-

bilgileri çaldığına dair
ihtiyatla karşılamak gerekir.
Zira onun eserini Ceyhani'den önce yazmış veya Ceyhani'nin ondan almış ya- ·
hut her ikisinin İbn Hurdazbih'ten yararlanmış 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 Hasan b. Muhammed Kum ml gibi tarihçiler
kitaplarında geniş biçimde ondan faydalanmışlardır. 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 almıştır. Bundan dolayı eser sadece coğraf
ya değil aynı zamanda tarih ve edebiyat
için de kaynak olmuştur.
ni'nin

kitabındaki

iddiasını

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) . Irakekolünün Bağdat ve Irakyerine Mekke ve HiKitô.bü'1-Bü1dô.n'ın muhtasarı önce
caz'a öncelik veren koluna mensup olan
Michael Jan de Goeje tarafından yayım
lanmış (Leiden 1885). daha sonra tamaİbnü'I-Fakih eserine kozmografik bir gimını Henri Masse Fransızca'ya (Abrege
rişle başlamakta ve Arap yarımadası, Mı
sır, Mağrib, Suriye, Filistin, Anadolu. Irak,
du Livre des Pays, Damas I 973), yalnız
İran, Azerbaycan, İrminiye, Maveraünne- . İran ile ilgili kısımları H. Mes'ud Farsça'hir, Türkistan ve Yedisu bölgeleri hakkın
ya (Tahran ı 349/1 970) çevirmiştir. Meş
da coğrafi, edebi, efsanevi bilgiler verhed nüshasını önce Fuat Sezgin (tıpkı
dikten sonra Türkler'in içtimal hayatına,
basım halinde; Frankfurt I 987). ardından
adet ve geleneklerine dair önemli açıkla
Yusuf el-Hadi muhtasarla birlikte (Beymalar yapmaktadır. Müellifin yoğunlaştı
rut 1996) neşretmiştir; Dayfullah Yahya
ğı konular özellikle fetihler. şehirlerin kuez-Zehrani ile M. Said Asiri de nüshanın
ruluşu ve vergilerdir. Eserin tesbit edileSevad. Ahvaz ve Türkler'le ilgili bölümübilen yazılı kaynakları Çin ve Hindistan
nü yayımlam ışiardır (Mekke 14 ı 7/1 997) .
için Süleyman et-Tacir, Bağdat ve topogAyrıca kitap pasajlar halinde çeşitli dillere

çevrilmiştir

(Tskitishvili, XXIII/3 1ı 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 kendisinin Kitô.bü'1-Bü1dô.n'ın ateşgedeler bahsinde (s. 509) atıfta bulunduğu Kitabü'1'Aca'ib adlı iki eser daha kaleme almış
tır.
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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)
feraiz ilminde meşhur
olması sebebiyle İbnü'l-Faradi diye anılır.
Çocukluk ve gençlikyıllarını doğduğu şe
hirde geçirdi ve Yahya b. Malik b. Aiz. Muhammed b. Yahya ei-Harraz. Muhammed
b. Muhammed b. Ebu Düleym, Ebu Abdullah İbn Fahhar. İbn Ebu Zeyd, İbn Müferric, Ebu Ca'fer İbn Avnullah ve Abbas
b. Asbağ gibi hocalardan hadis, fıkıh, ededoğdu. Babasının
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iBNÜ'I-FARADT
biyat ve tarih okudu. 382'de (993) hacca
gitti. Mekke'de bulunduğu sürede Ebfı
Ya'küb ibnü'd-Dahill ve Ebü'I-Hasan İbn
Cehdam ile diğer bazı alimierin derslerine katıldı ve onlardan rivayet için icazet
aldı. Hacdan dönerken bir müddet Mısır'
da ve Kayrevan'da kalıp ilim adamlarının
yanında bilgilerini genişletti. Endülüs'e
dönüşünden sonra ders akutmaya baş
ladı: aralarında kendisi gibi edip, şair ve
alim olan oğlu Ebfı Bekir Mus'ab ile İbn
Abdülber en-Nemeri, İbn Hayyan, Ebü'IAsbağ ei-Ahfeş, İbn Battal ei-Kurtubi ve
İbn Hazm'ın da yer aldığı birçok öğrenci
yetiŞtirdi. Mervaniler'den Mehdi ~ Billah
. ei-Ümevi döneminde ( ı 009- ı oı o) Belensiye (Valencia), onun öldürülmesinden sonra da İstice (Ecüa) kadılığına tayin edildi.
Ancak Kurtuba'da bulunduğu bir sırada
6 Şewal403 (20 Nisan 1013) günü Serberi isyancıları tarafından evinde öldürüldü.
Harabe haline getirilen evinde çok zengin
bir kütüphanesi vardı. Yaşadığı dönemde
rivayet bilgisinin genişliği, hadis ezberlemedeki şöhreti ve rica! tenkidi konusundaki birikimiyle büyük ün yapan İbnü'I-Fa
radi, Endülüs'ün alimleri ve devlet adamları hakkında biyografi yazan ilk kişidir.
Eserleri aynı zamanda ülkenin siyasi tarihi hakkında önemli bilgiler içerir. ilmi
kişiliğinin yanında edebi yönüyle de tanı
nır: şiir yazdığı ve bir divanının olduğu rivayet edilmektedir.

Eserleri. 1. Tari{)u 1ılema'i'l-Endelüs
(Taril;u'l-'ulema' ue'r-ruvat li'l-'ilm bi'l-Endelüs, Riyatü 'l-üns [Kitabü 'l-MevşQl] {f tarfiji 'ulema'i 'l-Endelüs, Kitabü Taril;i'l-Endelüs ve ricaliha) . İbnü'l-Faradi, başlan
gıçta bütün İslam şehirlerindeki ulema
hakkında geniş bir eser meydana getirmeyi arzulamışsa da bu amacına ulaşa
mamış ve yalnız Endülüs alimleriyle yetinmiştir. On bölümden oluşan kitabın başında, ilk Endülüs Emevi emiri 1. Abdurrahman'dan Halife ll. Hişam'ın tahta çı
kışına kadar (756-976) süren Endülüs'ün
siyasi tarihi kısa bir şekilde aniatıldıktan
sonra alimierin biyografilerine geçilmekt~dir. Ebfı Ali el-Gassani, eserdeki edebiyatla ilgilenen hadis hatızlarının biyografilerini seçerek bir cüz oluşturmuş, müellifin öğrencilerinden Muhammed b; Ahmed de esere bir zeyil yazmıştır. Humeydi'nin (ö. 488/1095) Cezvetü'l-mu]ftebis'i
de eserin ilk zeyillerindendir. Ancak asıl
meşhur olan zeyli daha sonra İbn Beşkü
val'in kaleme aldığıKitabü'ş-Şıla'dır ve
buna İbnü'l,Ebbar et-Tekmile li-Kitabi'ş
Şıla, İbnü'z-Zübeyr es-Sekafl de Şılatü'ş
Şıla adıyla birer zeyil yazmışlardır. İbn
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Abdülmelik ise hem İbnü'l-Faradi'ye hem
İbn Beşküval'e, ikisine birden bir zeyil ve
tekmile kaleme almıştır. Taril)u 'ulema 'i'l-Endelüs Francisco Coderay Zaidin
(1-11, Madrid 1891-1892), izzet el-Attar
Hüseyni (Kahire 1373/1954), İbrahim eiEbyari (Kahire-Beyrut ı 983-1984) ve Rfı
hiyye Abdurrahman es-Süyfıfl (Beyrut
ı4ı 7/ı 997) tarafından neşredilmiştir. z.
Kitdbü'l-El]fdb. Muhaddislerin isimleriyle lakaplarının karıştırılması sonucunda
ortaya çıkan yanlışlıkları d üzeltmek amacıyla yazılan ilk eserlerden biridir. Kitabın
Müntel)abü Kitabi'l-El]fab adlı muhtasarı Muhammed Zeynühüm Muhammed
Az b (Beyrut ı 4 ı 2/ ı 992) ve Ahmed el-Yezidi tarafından yayımlanmıştır (Ebü 'i-Velid ibnü 'l-Faraçli el-/furtubi içinde, II, 185326). Bu kitabın , müellifin el-Mü'telif
ve'l-mul)telif li'l-J:ıadiş adlı eserinin bir
bölümünü teşkil ettiği veya el-Müştebeh
(el-Müteşabih) ii esma'i ruvati'l-f:ıadiş
ve künahim ve ensabihim adlı eseriyle
aynı olduğu da ileri sürütınektedir (a.g. e.,
II, ı85-ı8 6).

İBNÜ'l-FARIZ
(Jo) l.ill 0-11)
Ebu Hafs (Ebü'l-Kasım)
Şerefüddin Ömer b. Ali b. Mürşid

es-Sa'di el-Hamevi el-Mısri
(ö. 632/1235)
Sultanü'l-aşıkin

L

olarak

mutasawıf- şair.

tanınan

_j

Kahire'de dünyaya geldi. Doğum tarihini, divanını derleyen kızından torun u Şeyh
Ali 4 Zilkade 577 (11 Mart 1182). çağdaşı
İbn Hallikan 4 Zilkade576 (22 Mart 1181)
olarak gösterir. Babası , mahkemede kadınların eşlerinden almaları gereken miras ve nafakayı tesbit işiyle uğraştığın
dan "Farız" diye bilindiği için İbnü'l-Farız
olarak meşhur olmuştur. Hz. Peygamber'in sütannesi Halime'nin kabilesine
mensubiyetinden dolayı Sa'di, aslen Hamalı olduğu için Hamevi, Kahire'de doğ
duğu için Mısri nisbeteriyle anılır. Babası
Ali b. Mürşid, evinin bir depremde harap
olması üzerine memleketi Hama'dan göç
edip Kahire'ye yerleşti ve Eyyfıbi Hükümİbnü'I-Faradi'nin kaynaklarda adı geçen
dan el-Melikü'l-Aziz tarafından naiblik göAl)baru (Taba~atü) şu'ara'i'l-Endelüs,
revine tayin edildi. Zahid bir kişi olan Ali
el-Mü'telif ve'l-mul)telif fi'l-f:ıadiş, el- · b. Mürşid , kendisine teklif edilen kadılku
Müştebeh (el-Müteşabih) ii esma'i rudatlık görevini kabul etmeyip Ezher Cavati'l-f:ıadiş ve künahim ve ensabihim,
mii'nde inzivaya çekilerek ibadetle meş
Risale fi'l-tı]fh, Kitabü'l-Mü'ellet ti'ngul olmuş. ayrıca pek çok kişinin katıldığı
naf:ıviyyin, Riya:iü'n-nüfılsi'n-na]fıy
sohbet toplantıları yapmıştır. İbnü'l-Fa
ye ii 'ulema' ve meşayil)i İfri]fıyye adlı
rız ilk bilgileri babasından aldı. Ebfı Mueserleriyle bir divanı ve birkaç risalesi dahammed İbn Asakir'den hadis okudu:
ha vardır (a.g.e.,l, 377-397; DMBi, ıv, 398).
Şafii fıkhı . dil ve edebiyat dersleri gördü.
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IRVING

İbnü'l-Farız genç yaşta tasawufa yöneldi, babasından izin alarak Müsta'zafln vadisindeki Mukattam dağında harap
halde bulunan bir mescidde kendini ibadet ve tefekküre verdi.. Bu arada babası
nın sohbetlerine ve mahkemedeki oturumiarına da devam etti. Çileli bir hayatı
tercih etmesine rağmen tasawufta istediği noktaya gelernediğini düşünen İb
nü'l-Farız, bir gün medreseye giderken
Şeyh Bakkal diye tanınan bir kişinin abdest alırken adabına uymadığını görerek
onu uyardı. Aslında bir veli olan ve meta.m et için abdest adabına uymayan Şeyh
Bakkal ona fetih ve feyzin kendisine Mı
sır'da değil Mekke'de geleceğini, hemen
oraya gitmesi gerektiğini söyledi. İbnü'l
Farız bunun üzerine Mekke'ye gitti. Mekke çevresindeki dağlarda ve çöllerde çile
çıkarmaya başladı. Muhtemelen 613-628
(1216-1231) yılları arasında geçen bu çetin dönem onun ruhi hayatı üzerinde de-

