iBNÜ'I-FUVATf
dinar bahşiş almıştı. Hesap işlerinden de
iyi anlardı. Katipler, devlet gelirlerini hesaplamak için Halife Mu'tazıd- Billah'tan
bir ay süre istediklerinde o sırada hapishanede olan İbnü'I-Furat, devrin en yetenekli katibi olarak tanıtılan ağabeyi Ebü'IAbbas ile birlikte bunu iki gün içinde hesaplamış ve bu sayede hapisten kurtulmuştu (Zehebi. XIV, 478). Diğer kardeşi
Ebü'I-Hattab Ca'fer'e de vezirlik teklif
edilmiş, ancak o kabul etmemişti. Divan-ı
Mezalim'de halkın şikayetlerini dinler ve
adaletle hükmederdi. Abbasi Devleti'ne
karşı çok saygı duyar, hilafet mührü geti-

İbnü'l-Fuvati hadis dışında daha ziyade tarih, edebiyat. felsefe, mantık. riyaziyyat. kıraat ve neseb ilimleriyle ilgilendi. Zehebi'nin kendisini Te?,kiretü'l-J:ıuf
Hi~'a dahil etmesi (IV. ı 494) ve hadis aldığı hocaların sayısını 500 kadar göstermesi onun hadis hafızı olduğunun delilidir. Hocalarının en önde gelenleri Eb Cı
Muhammed İbnü'I-Cevzi, Ebü'I-Hasan
Kemaleddin Ali b. Muhammed b. Vaddah,
Nasirüddin-i Tfısi, Ebü'I-Hasan İbnü'I-Ba
kıllani ve İbnü's-Sai'dir. Oğlu Ebü'I-Meali
Muhammed, Zehebi gibi alimler de onun

manını çalıştığı kütüphanenin kitaplarını
inceleyerek ve bazılarını istinsah ederek
geçiren İbnü'I-Fuvati şehre gelen alimierin derslerine de katıldı. Nasirüddin-i Tfı
si'nin ölümünden (672/ 1274) sonra da görevini sürdürdü; Farsça'yı öğrenerek İran
şairlerinin divanlarını okudu ve Sa'di-i Şi
razi' den icazet aldı. O yıllarda İran'ın ve
Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerini gezme
imkanını da buldu; ayrıca Meraga'ya uğ
rayan ünlü kişilerin ve ulemanın biyografılerini içerdiği anlaşılan Te?,kiretü men
]faşada'r-raşad adlı eserini telif etti.

öğrencisidi r.

rildiğinde ayağa kalkardı. Bağdat'ın doğu

On dört yaşında iken Bağdat'ın Moğol
lar tarafından istilası sırasında İbnü'I-Fu
vati kardeşi Bedreddin Abdülvehhab ile
birlikte esir edildi (656/1 258). Esaretyılla
rında Ehr'de mutasawıf Kutbüddin Abdülkadir ei-Ehri'nin hizmetinde bulundu
ve tabip- mutasawıf Kemaleddin Muhammed en-Nahcuvani'den ders aldı. Daha
sonra Nasirüddin-i Tfısi'nin dikkatini çekti ve onun tarafından, kendi yaptırdığı
Meraga Rasathanesi'nin 400.000 kitap
barındırdığı rivayet edilen kütüphanesinde hazinü'l-kütüb olarak görevlendirildi.
İbnü'I-Fuvati, bu arada Nasirüddin-i Tfı
si'nin derslerine de katıldı ve onun isteği
üzerine bir zic hazırladı . Meraga'daki za-

İbnü'I-Fuvati, 679'da (1280) İlhanlılar'ın ·
Irak valisi Alaeddin Ata Melik ei-Cüveyni
tarafından Bağdat'a çağrılarak tarihi olayları kaydetmekle görevlendirildi; aynı zamanda Müstansıriyye Kütüphanesi'nde
de müşrif olarak çalışmaya başladı. İb
nü's-Sai'nin el-Cdmi'u'l-mul].taşar ii 'unvani't-tevari]]. ve 'uyuni's-siyer adlı eserine bir zeyil yazdı. Ata Melik ei-Cüveyni'nin 68 1 (1283) yılında ölümü üzerine önce iyi ilişkiler kurduğu Şiiler'in ağırlıkta
olduğuHilleve Kfıfe'ye, 700'de (13001301) Selmas'a ve 704'te de (1304-1305)
Hemedan'a gitti; aynı yıl içinde İlhanlı
Veziri Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani ile
görüştü. 705'te (1305-1306) Arran'ı, ertesi yıl Sultaniye ve Tebriz'i dolaştıktan

yakasındaki

Derbülmufaddal semtinde
bir birnaristan kurmuş, ayrıca yine Bağ
dat'ta muhteşem bir saray yaptırmıştı.
Hepsi de önemli mevkilere çıkmış Muhassin, Hasan ve Fazi adlı üç oğlu vardı .
BiBLiYOGRAFYA :
(Ebü'l-Fazl). X, ı 45; Arib b. Sa' d,
jEbü'l-Fazl l.
Xl, içinde). s. 32, 40, 50,59-71,88-95, 105, 110,
130; İbn Miskeveyh. Tectıribü 'l·ümem, 1, 34141; Hilal b. Muhassin es-Sabi. Rusiımü dtıri'l
tıiltı{e(nşr. Mlhall Avvad). Beyrut 1406/1986, s.
13, 38, 48, 51, 60, 61, 78, 130;a.mlf.• el-Vüzertı'
(nşr. Hasan ez-Zeyn). Beyrut 1990, bk. indeks;
ibnü'J-Cevzi. el-Munta;:am (Ata). XIII , 341-344;
ibnü'I-Esir, el-Kamil, VII, 15-19, 23, 55, 57, 6365, 68 , 98, 101, 110-113, 139-150, 153-154,
165, 183; ibnü't-Tıktaka, el-Fatırf, s. 64-65; İbn
Hallikan, Ve{eyfrt, lll, 421-424; Hindlışah es-Sahibi, Tecfıribü 's-selef der Tevtırftı-i ljule{tı ve Vüzertı-yi lştın(nşr. Abbas .ikbal). Tahran 1357 hş., s.
204; Zehebi. A'ltımü'n-nübeltı', XIV, 474-479;
ibn Kesir. el-Bidtıye, XII, 151-152; G. Le Strange.
Baghdad During the Abbasid Caliphate, Oxford 1924, s. 221; K. V. Zettersteen, "İbnü'l
Furat", İA, V/2, s. 854; D. Sourdel. "Ib n al-Furat", Ef2 (İng.). lll, 767 -768 ; Sadık Seccacti, "İbn
Furat", DMBİ, IV, 384-389.
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ibnü'I·Fuvati'nin

Tel!.ı~u

Mecma'i 'l-iidab adlı eserinin IV. cildinin ilk iki sayfası(neşredenin girişi , s. 83, 87; Dımaşk 1962)

ABDÜLKERİM ÖZAYDIN

-,

İBNÜ'I-FUVATİ
(ı.,sl:>_,A!f ~ ')

Ebü'I-Fazl Kemalüddin Abdürrezzak
b. Ahmed b. Muhammed
eş-Şeybani ei-Bağdadi el-Hanbeli
(ö. 723/1323)
L

Tarihçi, muhaddis ve

hatız-ı

kütüb.
_j

17 Muharrem 642'de (25 Haziran 1244) ·
Merv kökenli bir ailenin çocuğu olarak
Bağdat'ta doğdu; eski emir ve valilerden
Ma'n b. Zaide eş-Şeybani'nin soyundandır. Künyesini, peştemal dokumacılığı ve
satışıyla uğraşması sebebiyle Fuvati olarak tanınan Zahiri ailesine mensup annesinin dedesinden alır; ayrıca İbnü's-Sabu
ni künyesiyle de bilinir.
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iBNÜ'I-FUVATT

ibnü'I-Fuvati' nin Tel(ıişu Mecma'i'l-iJ.diJ.b adl ı eserinin IV. cildinin son iki sayfası(neşredenin girişi , s. 83, 87; Dımaşk
1962)

sonra tekrar

Bağdat'a

döndü. Burada batayin ediidiyse de
bir müddet sonra görevden alındı. Bunun
üzerine tekrar seyahate çıktı ve bu seyahat s ı rasında iki ayrı seferde toplam üç
yıl ilhanlı başşehri Sultaniye'de bulundu.
Bağdat ' a döndükten beş yıl sonra 3 veya 13 Muharrem 723'te (13 veya 23 Ocak
1323) vefat etti.
zı vakıfların müşrifliğine

Aynı zamanda iyi bir hattat olduğu bilinen ibnü'I-Fuvati çok süratli ve güzel yazı
yazardı. Nasirüddin-i Tüsi'nin isteği üzerine çeşitli astronomi kitaplarını ve imadüddin el-isfahani'nin Ijaridetü'l-Jsaşr
ve ceridetü'l-'aşr'ı ile ibnü'I-Esir'in elKamil fi't-tari]]'i gibi birçok eseri istinsah etmiştir. Özellikle sülüs. nesi h ve ta'likte mahir idi. Müstansıriyye Kütüphanesi'nde müşriflikyaptığı dönemde meşhur
hattat Yakut ei-Müsta'sımi ile birlikte çalıştı . Çağdaşı çok sayıda bilgin kendisinin
çeşitli ilimiere vakıf. zeki, güzel ahlaklı ve
mütevazi bir insan olduğunu belirtmiştir.
Onun Arapça ve Farsça birçok şiir yazdığı
da bilinmektedir. Hanbeli (bazılarına göre Şafii) olan ibnü'I-Fuvati'nin Bağdat'ta
Şiiler ' in çoğunlukta bulunduğu bir mahallede oturması ve onlarla iyi münasebetler kurması sebebiyle birtakım kaynaklarda Şii ve Mu 'tezili olduğu iddia
edilmiştir. Süfi tarzı yaşamasının ve ha-
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yatının

bir kısmını ribatlarda geçirmesinin yanında geniş görüşlülüğü ve felsefeyle ilgilenmesi bazı müellifler tarafın 
dan hoş karşılanmamış ve dindarlığından
şüphe edilmiştir (Zehebl, IV, 1494; İbn Hacer, ll, 364) . iyi derecede Farsça ve Moğol
ca bilen müellifin Arapça'sında ise gramer hataları görülmektedir. ibnü'I-Fuvati, bilindiği kadarıyla daha ziyade tarih ve
teracim konularında çalışma yapmıştır.
Döneminin en büyük kütüphanelerinde
görev yapması sebebiyle pek çok kitabı
inceleme imkanı bulan ibnü'I-Fuvati, islam coğrafyasının doğu bölgelerinde artık ikinci plana düştüğü görülen Arapça
tarih ve teracim yazımının Irak'taki son
temsilcilerinden dir. Zira bu yıllardan sonra Arapça tarih literatürünün ekseni Mı
sır ve Suriye'ye kaymıştır.

Eserleri. ibnü'I-Fuvati'nin günümüze
tek eseri Tel]]işu Mecma'i'l-adab
fi mu'cemi'l-el]fö.b adını taşımaktadır.
Eser. elli -elli beş cilt hacminde planlanan,
ancak tamamlanamadığı veya temize çekilemedi ği belirtilen Mecma'u 'l-adab fi
mu'cemi'J-esma' 'ald mu'cemi'l-el]fö.b
(Mecma'u'l-adab fi mu'cemi'l-elkab) adlı. lakaplara göre alfabetik sırayla düzenlenmiş mufassal biyografi kitabının muhtasarıdır. Bir kısmı müellifin çağdaşı ve
tanıdığı olan VIII. (XIV.) yüzyılın başlarına
ulaşan

kadar yaşamış meşhur şahsiyetlerin kısa
biyografilerini içerir; bazılarının ise sadece lakap ve isimleri zikredilmiştir. ilhanlı
devri ilim ve kültür hayatı açısından büyük değer taşıyan eserdeki kişilerin arasında başka kitaplarda bulunmayan ve
müslüman olmayan şahsiyetler de vardır.
Alıntı yaptığı kaynakları veren müellif hocası ibnü's-Sai, Kazerüni. ibnü'd-Dübeysi, Nesevi ve Ebü Şame ei-Makdisi gibi
müelliflerden de faydalanmıştır. 712-721
( 1312-1321) yıllan arasında yazıldığı ve
altı cilt olduğu tahmin edilen eserin yalnız IV ve V. ciltleri günümüze ulaşmıştır.
Bunlardan izzeddin lakabıyla başlayan IV.
cildin başı, Muvaffaküddin lakabıyla sona
eren V. cildin sonu eksiktir ve IV. cilt dört
kısım halinde Mustafa Cevad (I-lV, Dıma ş k
1962- 1967), V. cilt ise Abdülkuddüs ei-Kasımi tarafından yayımlanmıştır ( Oriental
College Magazine, Su pp!. 1939, XVI-XXIII
[Lahor 1940-19471) .
Müellifin Tel]]işu Mecma'i'l-adab'da
ve diğer kaynaklarda adı geçen eserleri
de şunlardır: Dürerü'l-aşddt fi gureri'levşdt, Te?:kiretü men Jsaşada'r-raşad,
Zeylü Cami'i'l-mu]]taşar fi 'unvani'ttevari]] ve 'uyuni's-siyer, el-Mü'telif
ve'l-mu]]telif (Telkil:ı u 'l-efham {f tenki/:ıi'l-evham), Tari]] 'ale'l-l,ıavadiş, Na~
mü'd-düreri'n-naşı'a fi şu'ara'i 'l-mi'e
ti's-sabi"a, Kitabü'n - Nesebi'l-müşec
cer, Mu'cemü'ş-şüyu]], ed-Dürrü'n-na~im fi men tüsemma bi-'Abdilkerim,
Beda'i'u't-tul,ıtıf fi ?:ikri men nüsibe
mine'l-'ulema'i ile's-sana'i'i ve'l-]]ıref
( Telf]fşu Mecma'i'l-adab, Nil , neşredenin
gir i şi, s. 53-68) . Bazı kaynaklarda ibnü'IFuvati'nin el-lfavadişü'l-cami'a ve't-tecaribü'n-nafi'a fi'l-mi'eti's-sabi'a adlı
bir eseri daha zikredilmektedir (Zehebl,
IV, 1493; İbn Receb,ll , 375 ; Keş{ü '?-?UnO.n,
I, 279). Mustafa Cevad bu adı taşıyan bir
kitabı ona nisbet ederekyayımlam ışsa da
(Bağdad 135 1/ I 932) daha sonra eserin
muhtemelen Ebü'I-Abbas Muhibbüddin
Ahmed el-Alevi ei-Kerhi'ye (ö. 721/132 ı)
ait olabileceğini söylemiştir ( Tell]fşu Mecma'i'l-adab, IV/ 1, neşredenin girişi , s. 66;
Mustafa Cevil.d, XIV [ 1967[, s. 77-84) 626700 (1228-1301) tarihleri arasına dair ve
yıllık tarzında yazılan bu eseri Kitabü 'lIf avadiş adıyla tekrar yayımiayan (Beyrut 1997) Beşşar Awad Ma'rüf ve ima d
Abdüsselam Raüf da daha önce yanlışlık
la ibnü'I-Fuvati'y_e nisbet edildiğini. aslın
da VIII. (XIV.) yüzyılda yaşamış adı bilinmeyen başka bir müellife ait olduğunu
belirtmişlerdir(neşredenin girişi, s. IO).

iBNÜ'I-GARS
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'I-Fuvati, Tel/]fşu Mecma'i'l-adab (nşr.
Mustafa Cevild), Dımaşk 1962, neşredenin giriş i , IV/1, s. 9-78; Kitabü 'I-Havadiş (nşr. Beşşilr
Avvild Ma'rOf- imild Abdüsselilm Ra Of). Beyrut
1997, neşredenin girişi, s. 7-1 O; Zehebi. Te;;kiretü '1-f:ıuffft?, IV, 1493- 1494; Kütübi. Fevatü '1Ve{eyat, ll, 319-320; ibn Kesir. ei-Bidaye, XIV,
106; ibn Receb. e;;-ıey l 'ala Tabaf!:ati'I-Hanabile, Kahire 1372/1952-53---+ Beyrut, ts . (Dilrü 'lma'rife).ll, 374-376; ibn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, ll, 364-365; Keş{ü';;:-;;:unun, 1, 279, 573,
693, 750; ll, 1736; ibnü'J-imad. Şe;;erat(ArnaOt).
VIII, 108-110; Brockelmann, GAL Suppl., ll,
280; Hediyyetü '1-'ari{in,l, 566-577; Abbas eiAzzavi. et-Ta' rf{ bi'l-mü'erril;fn {f 'ahdi'I-Mogol
ve't-Türkman,Bağdad 1376/1957,1, 158-163;
Şiikir Mustafa. et-Tarfl]u 'I-'Arabf ve'l-mü'erril].un, Beyrut 1990, IV, 327 -331 ; Ramazan Şeşen,
Müs l ümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, istanbul1998, s. 237-238; Mohammad lqbal, "Ibn
al-Fuvatı", /C, Xl/4 ( 1937). s. 516-522; Mustafa
Cevad. "ibnü'l-Fuvati", MMilr., IX (ı 962). s. 43164; XIV ( 1967). s. 77 -84; F. Rosenthal, "Ib n alFuwatı", Ef2 (ing.). lll, 769-770; Yusuf Rahimlu, "İbn Fuvati". DMBi, IV, 422-427; Charles
Melville. "Eb n al-Fowatl". Elr., VIII , 25-26.
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İBNÜ'I-GARABILi
(bk. İBN KASIM ei-GAZZI).

L

İBNÜ'I-GARS
(U"_ıi)l 1)1 1)

ayrıca Kubbetü's-Salih'te ve el-Cemaliyyetü'l-Cedide'de fıkıh dersleri verdi.

İ bn Uht Medyen vasıtasıyla t arikat a
intisap eden İbnü'l-Gars tasawuf ehlinin
sözlerine ilgi duydu ve onları inceledi.
Bundan dolayı Ebü'l-Hasan el-Bikai'nin

Ebü'l-Yüsr Bedrüddin Muhammed
b . Muhammed b. Muhammed el-Kahiri

(ö. 894/1489)

L

Hanefi fakihi.

_j

15 Muharrem 833'te ( 14 Ekim 1429)
Kahire'de doğdu. Büyük dedesi Halil'in
lakabına nisbetle İbnü'l-Gars diye anılır.
Şehabeddin İbnü'l-Müsdi'den Kur'an okudu ve hıfzını tamamladı. İbnü'l-Hümam
ve öğrencisi Seyfeddin İ bn Kutluboğa, İb
nü'd-Deyri. Ebü'l-Fazl el-Mağribi, Burhaneddin el-Hindi, Adudüddin es-Sayrami,
Eminüddin el-Aksarayi gibi alimlerden
Arapça. kelam, fıkıh ve fıkıh usulü, belagat. mantık dallarında öğrenim gördü.
Birçok defa hacca giden İbnü'l-Gars'ın bu
seyahatlerinde bir müddet Mekke'de ikamet ettiği ve 870'teki(1466) hacdan sonra burada kalıp öğrencilerine ders verdiği bilinmektedir. Birkaç defa Mısır Hanefi başkadılığı için adı geçen İbnü'l-Gars,
Başkadı İbnü 'd-Deyri ve onun ardından
göreve gelen kadıya vekalet etti. Kafiyeci'den sonra Türbetü' l -Eşrefiyye, Nureddin İbnü'l-Münavi'den sonra da el-Camiu'z-Zeyni'nin meşihatlığına getirildi;

İbnü'l-Farız'ın "el -~aşidetü't-ta,iyye"sin

de ortaya koyduğu görüşlerine yönelttiği
tenkitlere müstakil bir eserde cevap verdi. Sehavi, Bikai'nin İbnü'l-Gars'ı şairli
ği ve yazarlığı yönüyle tanıttıktan sonra
onun Hallac-ı Mansur, Muhyiddin İbnü'l
Arabi ve İbnü'l-Farız'a tabi olan ve vahdet-i vücOd görüşünü savunanla rın ileri
gelenlerinden o ld uğunu ifade ettiğini belirtmiştir. Sehavi ayrıca, üstün bir zekaya
sahip olan İbnü'l-Gars'ın satranç oyununda çok maharetli olduğunu. bir bayram
günü Mina'da dahi kendisini satranç oynarken gördüğünü söylemiştir. İbnü'l
Gars Rebiülahir 894'te (Mart 1489) Kahire'de vefat etti. Bazı kaynaklarda 932
(1526) olarak zikredilen tarih oğlu Ebü'lYümn Muhammed İbnü 'l -Gars'ın ölüm
yılı dır.

Eserleri. 1. el-Fevô.kihü'l-bedriyye
fi'l-a~zıyeti'l-l;ükmiyye (Adabü 'l-l).u(iat,

Risale fi'l-l).a(ia'). Muhammed Salih el-Carim er-Reşidi tarafından el-Mecô.ni'zzehriyye 'ale'l-Fevô.kihi'l-bedriyye adıy-

la şerhedilerek bası lm ıştır (Kah i re ı 326/
ı 908). Kati b Çelebi, yanlış olarak bu eserin
22 Cemaziyelevvel 949'da (3 Eylül 1542)
tamamlandığını kaydetmiştir (Keşfü '?-?Unan, II. 1293) . Z. .lfô.şiye'alô. ŞerJ:ıi't-Tef
tô.zô.ni li'l- 'A~ii'idi'n-Neseiiyye (Atıf
Efendi Ktp ., nr. I 305, 1306; Süleymaniye
Ktp .. Laleli. nr. 2290, Yenicami. nr. 743, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1165, Pertev Paşa. nr.
638; Köprülü Ktp ., Ahmed Paşa, nr. 336;
iü Ktp .. AY. nr. 2586) 3. Risale ii J;ükmi'l-mô.'i'l-müsta'mel (yazmaları için bk.
Brockelmann. GAL, ll. 310;Suppl., 11. 94).
Kaynaklarda kendisine ayrıca Risô.le fi'ttemfmu' (Risale{f burhani't-temanu') adlı bir eser nisbet edilen İbnü'l-Gars'ın (SehiM. IX. 221; Keşfil'?·?unan, ı. 856) şiirle
ri de bulunmaktadır.
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