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Hekim, filozof 
ve hıristiyan ilahiyatçısı. 

_j 

Muhtemelen 370 (980) yılı civarında 
Bağdat'ta doğdu. Batı'da Abulpharagius 
Abdalla Benattibus adıyla tanınır. Abbas'i 
halifelerinden K adir- Billah ve Ka im- Bi
emrillah dönemlerinde Bağdat'ta yaşa
dı. ilahiyatı şehirdeki Nestür'i okullarında, 
felsefeyi Farabi ekolüne mensup İbn Zür'a 
ve İbnü'l-Hammar'dan, tıbbı ise Btmaris
tan-ı Adud'i'de çalışan hekimlerden öğ
rendi: kendisi de uzun yıllar bu hastaha
nede hekimlik yaptı ve birçok talebe ye
tiştirdi. Kaynaklar ondan ders gören on 
beş hekimin ismini vermektedir (İbn EbG 
Usaybia, s. 324). İbn Sina, çağdaşı olan İb
nü't-Tayyib'in tıp alanındaki. başarılarını 

. takdir etmekte, mantık ve felsefeye iliş
kin çalışmalarını ise eleştirmektedir (Re
sa'il, I, 66). Bir süre Büveyh'i Em'iri Cela
lüddevle'nin hizmetinde bulunan, fakat 
daha çok Bağdat Nestür'i patriği Yuhanna 
b. Nazük ile I. ilya et-Tabarhan'i'nin özel 
katipliğini yapan İbnü't-Tayyib Süryan'ice 
ve Grekçe de biliyordu. 

İbnü't-Tayyib. felsefede Meşşa'i gelene
ğini takip ettiği için daha ziyade Aristo'
nun eserleri üzerine şerhler yazdı. Öğren
cisi İbn Butlan'dan nakledildiğine göre 
Aristo'nun Metafizika'sı üzerinde yirmi 
yıl çalışmış. bu sırada zihn'i yorgunluk se
bebiyle sürmenaj olma tehlikesi geçirmiş
tir (İbnü ' l -Kıftl, s. 151) Kaynaklar ondan 
"değerli filozof. İlkçağ ilim ve kültürü
ne vakıf bir araştırmacı" (a.g.e., s. 150). 
"meşhur hekimlerden. geniş malumata 
sahip bir alim ve filozof" (İbn EbG Usaybia, 
s. 323) şeklinde söz eder. Kendisi, Porfir
yüs'un (Porphyrius) isagüci'si (Eisagoge) 
ile Aristo'nun Organon adlı mantık kül
liyatını yorumladığı için ikinci dönem Sür
yan'i bilginlerinden sayılmaktadır. Tıp ve 
felsefe alanlarında olduğu kadar zama
nın Doğu hıristiyan ilahiyatı üzerine de 
otorite sayılan İbnü't-Tayyib, Ahd-i Atik 
ve Ahd-i Ced'id'i baştan sona kadar tefsir 
etmiştir. Bununla birlikte belli bir alanda 
uzman olmaktan çok şarih ve ansiklope
dist bir müellif hüviyetine sahiptir. 

Eserleri. ibnü't-Tayyib çoğu Arapça ol
mak üzere altmış civarında eser kaleme 
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almıştır : bunlardan dokuzu mantık ve 
felsefe, otuz biri tıp, yirmi ikisi de hıristi
yan ilahiyatı alanındadır. Günümüze ula
şabilen kitapları arasında en önemlilerin
den biri Tefsiru Kitabi isagüci'dir. Ox
ford Bodleian Library'de bulunan (Marsh, 
nr. 28) ve Farabi'ye nisbet edilen kitabın 
ilk bölümü Douglas Morton Dunlop tara
fından ingilizce tercümesiyle birlikte ya-

. yımlanmıştır ("The Existence and Defı
nition of Philosophy from an Arabic Tex t 
Ascribed to al-Farabl ", Iraq, Xlll/2 [ 1951 ı. 
s. 76 vd.). Kwame Gyekye, 1969 yılında ta
mamını doktora tezi olarak ele alıp ten
kitti metnini hazırlayarak ingilizce'ye çe
virdiği eserin İbnü't-Tayyib'e ait olduğu
nu ortaya koymuş ve Arapça metni ingi
lizce bir önsöz ve girişle birlikte yayımla
mıştır (Beyrut 1975, 1986). Eserin ingiliz
ce tercümesi ve tezi n araştırma bölümü 
ayrıca basılmıştır (Arabic Logic: fbn al

Tayyib 's Commentary on Porphyry's Eis
agoge, Albany 1979). İbnü't-Tayyib'in el
Kuva't-tabi'iyye adlı risalesi ve İbn S'i
na'nın ona karşı kaleme aldığı Risale fi'r
red ile'ş-Şeyl] Ebi'l-Ferec İbni't-Tay

yib fi't-tıb adlı reddiye Hilmi Ziya Ülken 
tarafından Resa'il içinde yayımlanmıştır 

. (bk. bi bl.; müellifin bugüne ulaşan ve ço
ğu hıristiyan ilahiyatma dair olan eserle
ri için bk. Sezgin, lll , 80, 81, 82, 83, 85, 86, 
87, 107, 122, 146-148, 250; Yusuf Habbl, 
XXXIII/41 19821. s. 253-259; DMBİ, VI, 124-
1 25). 
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Ebü'l-Abbas Ahmed b. et-Tayyib 

b . Mervan es-Serahsl 
(ö. 286/899) 

Kindi ekolüne ·mensup 
filozof ve alim. 

_j 

Muhtemelen 218-222 (833-837) yılları 
arasında Horasan bölgesindeki Serahs 
şehrinde doğdu . Bazı kaynaklarda baba
sının adı Muhammed olarak kaydedil
mektedir. Ya'küb b . İshak el-Kind'i'nin en 
seçkin öğrencisi ve Kin di ekolünün önde 
gelen temsilcilerinden olduğu için on beş 
yaşlarındaki veliaht Ahmed b. Talha'nın 
(Mu'tazıd-Billah) öğretmeni oldu. 271 (885) 
yılında Mu'tazıd kumandasındaki orduyla 
askeri sefere katıldı. Filistin'de Remle ile 
Dımaşk arasındaki Tavahin'de vuku bulan 
ve Mısır ordusuna karşı Mu'tazıd 'ın zafe
riyle sonuçlanan bu savaş dolayısıyla yap
tığı yolculuklar sırasında gözlemlerini kay
dederek ilk dönem islam coğrafyası bakı
mından önemli olan ve bazı parçaları gü
nümüze ulaşmış bulunan bir risale kale
me aldı. Yaklaşık bir yıl sonra Mu'tazıd ile 
Bağdat'a dönen Serahsi'nin 279 (892) se
n esine kadar geçen hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Aynı yıl Mu 'tazıd'ın halife olması 

üzerjne onun nedimi tayin edildi. 282'de 
(895) hisbe, miras ve köle pazarıyla ilgili 
görevleri üstlendiyse de (İbn EbG Usay
bia, s. 293; Safedl, Vll , 5) bu itibarlı konu
mu birkaç ay sürdü. 283'te (896) hapse 
atıldı ve 286'da (899) öldürüldü. 

Serahsi'nin itibardan düşerek hapse 
atılmasının ve daha sonra öldürülmesi
nin sebepleri hakkında erken dönem kay
naklarında farklı bilgiler vardır (Mes'Gdl, 
VIII, 179- ı 80). İbnü'n-Nedim'e göre, hali
fe devlet işlerinde Serahs'i'ye güvendiği 
için ona Vezir Kasım b. Ubeydullah ve kö
lesi Bedr hakkında bir sır vermiş, fakat 
Serahs'i vezire düşmanlığından dolayı bu 
sırrı açıklamıştır. Bı.ina çok sinirlerren ha
life Serahs'i'yi vezirine teslim etmiş, mal-

. larını müsadere ettirmiş ve filozofun hap
se atılmasını emretmiştir. Mu'tazıd-Bil
lah'ın , Ali b. isa b. Şeyh ile savaşmak ama
cıyla Diyarbekir'e doğru sefere çıktığı sı
rada içlerinde bir grup Harici'nin de bu
lunduğu bazı mahkumlar hapisten kaç
mış, bu olay üzerine halife, veziri Kasım'a 
ölümle cezalandırılacakların listesini ha
zırlamasını bildirmişti. Halifeye onaylat
tıgı listeye sonradan Serahsi'nin adını da 
ekleyen Kasım böylece filozofun ölümünü 
hazırlamıştı. Serahs'i'nin öldürüldüğünü 



öğrenen halifenin bu olaya pek üzülme
diği anlaşılmaktadır ( el-Fihrist, s. 320-32 1; 
ibnü'I-Kıftl, s. 55-56) İbnü'I-Cevzl ve Yaküt 
gibi müelliflere göre ise Serahsl zındıkça 
fikirleri yüzünden katiedilmiştir ( el-Mun
ta+am, V, 1 24; Mu'cemü '1-üdeba', lll , 100-
1 O ı) . Safedi de onun nübüwetle ilgili sa
pık fikirlerinden dolayı katiedildiğini yaz
maktadır. Serahsl'nin ölüm sebebi başın
dan itibaren uzun süre bir mesele haline 
getirilmiş, ilk kaynaklarda tedbirsizlik ve 
entrikalara bağlanırken daha geç döne
me ait eserlerde onun ilhadına . özellikle · 
de nübüwetle ilgili sapıkça fikirler taşıdı
ğı iddiasına bağlanmıştır. Gerçekte filo
zofun bir devlet sırrını açıklaması başına 
açılan belaların basit bir vesilesi gibi gö
rünmekte, nübüweti inkar ettiğine iliş
kin muahhar rivayetler temelden yoksun 
oiduğu izlenimi vermektedir. Serahsl'nin 
Şii veya Mu'tezill olduğu kesin değildir: 
ancak hocası Kin di kadar Mu'tezill eğilim
lere, herhangi bir Yeni Eflatuncu kadar 
Şilliği anımsatan ilgilere sahip görünmek
tedir. Halife Mu'tazıd- Billah'a minberier
de Muaviye'yi tel'in ettirme yönündeki 
teklifinin ne ölçüde doğru olduğu bilinme
mektedir. Fakat en azından bu husus, ay
nı yönde bir girişim başlattığı bilinen ha
lifenin Serahsl'yi Şii eğilimleri yüzünden 
öldürtmüş olduğu ihtimalini ortadan kal
dırmaktadır ( Rosentha l, A/:ımad b. at
Tayyib as-Sarai)sl, s. 37). Ancak İbnü'n
Nedlm'in, İbnü'r-Ravendlve İbnü'I-Mu
kaffa' gibi adı mülhid ve zındığa çıkmış 
kimseler için yer verdiği " ilmi aklından 
fazlaydı" ifadesini ( el-Fihrist, s. 320) Se
rahsl için de kullanmış olması , henüz er
ken dönemde bile onun bazı ilhadl eği
limler taşıdığı izieniminin yaygın olduğu
nu akla getirmektedir (Rosenthal, A/:ı
mad b. at-Tayyib as-Sarai)sl, s. 33). 

Kindl'nin isteği üzerine hıristiyanlarla 
girdiği bir tartışma, İbnü't-Tayyib'in din
ler arası ilişkiler konusunda yetkili olduğu
nu göstermektedir. Günümüze Kitô.b fi
hi'ş-şüz urü ·~-~ehebiyye fi me~hebi'n
Naşraniyye başlığıyla ulaşan ve yanlış
lıkla Süryanl mantıkçısı Yahya b. Adi'ye 
nisbet edilen bir mecmuada (The Biblio
theca Mediceo- Laurenziana , nr. 299), Se
rahsl'nin katıldığı bu tartışma toplantı
sının safhalarını aktaran bir risale yer al
maktadır. Risaledeki tartışma. Kesker 
Piskoposu İsrail el-Keskerl ile Serahsl ara
sında geçmiş olup dönemin Nusaybin 
metropolü T!iyya (Eiias) tarafından kale
me alınmıştır. Toplantı Bağdat'ta yapıl
mış ve üç İbrahim! dinden geniş bir kitle 
bunu takip etmiştir. Tliyya'nın anlatlığına 
bakılırsa Hıristiyanlığın "üç üknüm" inancı 

etrafında geçen felsefi tartışmada Serah
si'nin zaman zaman zor anlar yaşadığı ha
berini alan Ki ndi onu bir daha bu tür tar
tışmalara girmemesi konusunda uyar
mıştır(Moosa,XC JJ/1 11 972 1.s. 19-24). 
Ancak böyle bir konuda Serahsl'nin zor 
duruma düştüğü iddiası onun filozof kim
liğiyle bağdaşmamaktadır. Bu toplantının 
asıl dikkat çekici yönü ise tam bir hoşgörü 
havası ve ifade özgürlüğü içinde geçmiş 
olmasıdır. 

Serahsl ilmi ve edebi ilgileri son derece 
canlı olan bir filozoftur. Kaynaklarda zik
redilen eserleri ve çok sayıda klasik müel
lifin Serahsl ismine yaptığı atıflar bu ilgi 
alanlarının çeşitliliği hakkında yeterli fi
kir vermektedir. Onun şiir ve belagat dı
şındaki mantık bölümleri üzerine yazdığı 
"muhtasar" eserlerin adları Kindl'ninki
lerle hemen hemen aynıdır. Tabiat felse
fesi ve metafizik sahasında da hocasını 
yakından takip ettiği , mesela tıpkı üstadı 
gibi atomculuğu reddeden görüşleri sa
vunduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli atmos
fer olaylarının ele alındığı yahut dağların 
işlevinin incelendiği çalışmaları onun fi
zik ilimlerinin özel alanlarına inebildiğini 
göstermektedir. Tıp sahasında ortaya 
koyduğu çalışmalarda eleştirel bir tavra 
sahip olduğu belirtilmektedir. Mesela tıb
ba giriş mahiyetinde yazmış olduğu bir 
eser. doğrudan doğruya ünlü tıp otoritesi 
ve mütercim Huneyn b. İshak'ın aynı ni
telikteki bir eserinin eleştirisidir. Beslen
me rejimiyle ilgili olarak CallnCıs'a yönelt
tiği bazı eleştiriler Ebu Bekir er-Razitara
fından cevaplandırılmıştır (ibn EbO Usay
bia, s. 423; ayrıca bk. Sezgin, lll , 259). 

Gelecektevuku bulacak bazı önemli 
olayların tarihini tesbit amacıyla astrolo
jiyle de yakından ilgilenen Serahsl'nin Ki
tab fi ]fırani'n-naJ:ıseyn fi burci's-sere
tan adlı eseriyle BlrCınl'nin dikkatini çek
tiği bilinmektedir. BlrOnl, el-A§arü'l-ba
]fıye'nin modern neşrinde atianmış bu
lunan bir pasajında Serahsl'niri astroloji
ye dair anılan kitabında islam devletine 
ömür biçtiğini aktarmakta ve bunu sap
kın inançlı birinin kotü niyetli kehaneti 
olarak yorumlamaktadır. BlrCınl, Serah
si'nin döneminin en meşhur mülhidi ol
duğu kanaatindedir (Rosenthal, A/:ımad 
b. at-Tayyib as-Sarai)sl, s. 132). 

Aritmetik ve cebir üzerine olduğu gibi 
o dönemde matematik ilimlerinden sa
yılan mCısikiye dair de eser vermiş olan 
Serahsl, muhtesiplik ve nedimlik gibi gö
revlerde · bulunması dolayısıyla tarihe ve 
edep kültürüne özel bir ilgi göstermiştir. 
Mes'Odl onun kısa bir dünya tarihi yazdı-
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ğıridan söz etmektedir ( MürO.cü '?-?eheb, 
ll, 7 1-72). His be uygulamalarına ilişkin ola
rak ortaya koyduğu metinler, kendisinin 
bir süre bu uygulamaları bizzatyürütmüş 
olmasıyla ilgili birikimi yansıtır mahiyet
tedir. Bu arada müzikli eğlence ve soh
bet meclisleri, satranç teknikleri, yemek 
pişirme usulleri gibi konulara da el atmış 
görünen Serahsl'nin edep sahasında asıl 
dikkat çekici eserinin kaynaklarda Kita
bü Ada bi (Edebi) '1-mülUk adıyla anılan 
eser olduğu söylenebilir. Serahsl imzası
nı taşıyan bu isimde bir yazma nüshanın 
ortaya çıkarılması. filozofun müstakil 
eserlerinden hiçbirinin günümüze ulaş
maması sebebiyle ilim çevrelerinde ilgi 
uyandırmış, fakat Franz Rosenthal bu 
yazmanın ona aidiyeti konusunda ciddi 
tereddütleri olduğunu ileri sürmüştür. 
Filozofa nisbet edilen nüshanın, Ebü'l
Hasan Ali b. Rezln adlı ilmi şahsiyeti tes
bit edilememiş bir müellif adına bir baş
ka versiyonu mevcuttur. Her iki nüshanın · 
dayandığı ortak metin, aslında Muham
med b. Haris es-Sealibl (et-TağlibT) tarafın
dan kaleme alınan ve yanlışlıkla Kitabü 't
Tac adıyla Cahiz'e nisbet edilerekyayım
lanan eserden ibarettir (Rosenthal, JAOS, 
CXV/1 1 19951. s. 105-1 09) 

EbQ Hayyan et-Tevhldl'nin el-Beşa'ir 
ve'?; -?;el].a'ir adlı kitabında Serahsl'den 
sık sık yaptığı iktibaslar (b k. bi bl.), onun 
edep tarzı eser veren müelliflere olan et
kisini göstermektedir. Yine Tevhldl'nin Se
rahsl ile İbn Sevabe adlı bir katip arasın
da cereyan eden mektuplaŞmayla ilgili 
aktarmaları, filozofun problemli bir kül
tür muhitinde çalıştığını ortaya koyması 
bakımından önemlidir. Bu yazışmalardan 
anlaşıldığına göre İbn Sevabe'ye Öklid ge
ometrisi öğrenmesi ve hıristiyan felsefe
ci İbrahim el-Kuveyrl'den ders alması sa
lık verilir. Bunu duyan Serahsl, İbn Seva
be'ye mektup yazarak Kuveyrl gibi hıris
tiyan bir bilginin geometri dersi adı altın
da kendisine itikadi sapmaya götürecek 
felsefi telkinlerde bulunabileceğini hatır
latır. İbn Sevabe de uzun bir cevabi mek
tup yazarak gerçekten kendisinin geo
metri yoluyla sapıklığa sürüklenmek is
tendiği yolundaki gözlemlerini dile geti
rir (Ai)laku'l-uezireyn, s. 235-247) 

Eserleri. Serahsl'nin eliiyi aşkıri eserin
den hiçbiri -filozofa aidiyeti henüz kanıt

lanmamış olan .Adabü'l-mülUk hariç
günümüze ulaşmamıştır. Bunların tesbi
ti konusunda en ayrıntılı çalışmayı Franz 
Rosenthal yapmıştır (A/:ımad b. at-Tayyib 
as-Saral]sf, s. 40-134 ). Filozofa ait başlıca 
eserler şunlardır : İl].tişaru Kitabi isagü
ci li-Furtariyus, Mul].taşaru (İI]tişaru) 
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Kitô.bi Katigüryds, Mul]taşaru (İI]tişaru) 
Kitô.bi Bdrirminds, Mul]taşaru (İi]tişaru) 
Kitabi AndWtiJ~a'l-uld, Mul]taşaru (İi]
tişaru) Kitabi AndlUti}ra'ş-şdniye, Kitdb 
ila ba'zı il]vdnihi ti'l-]f_avdnini'l- 'dm
meti'l-uld ii şınd'ati'd-diydlektikiye ey 
el-cedeliyye 'ald me~hebi Aristotdlis, 
İl]tişdru Kitô.bi's-Sufistiki li-Aristotd
lis (bu yedi eser, ilki Porphyrius'un Eisa
goge's i olmak üzere Organonkülliyatın
da yer alankitapların özetlerinden ibaret
tir), Ki tab fi af:ıddşi'l-cev, Ki tab fi kev
ni 'Q_-Q_abdb, Kitdb ii menfa'ati'l-cibdl, 
Kitdbü'l-Medl]al ila şınd'ati'Hıb (Hu
neyn b . İshak' ın Kitabü '1-Mesa'il'ine yö
neltilmiş bir eleştiridir), er-Red 'ald Cdli
nus ii emri't-tu'mi'l-mür, Kitdbü '1-Ariş
mdti]f.i fi'l-a'ddd ve'l-cebr ve'l-mu]fa
bele, Kitdbü'l-Medl]al ila şınd'ati'n-nü
cum, Kitô.b ii ]f_ırdni 'n-naf:ıseyn ii bur
ci's-seretdn, Kitdbü'l-Musi]f_i el-kebir, 
Kitô.bü'l-Musi]f_i eş-şagir, Kitô.bü '1-Me
sdlik ve'l-memdlik, er-Risdle (Mu'tazıd
Billah'ın Remle'ye düzenlediği asker! se
fere katılan filozofun coğrafi gözlemleriy
le ilgili n otlarıdır), Kitdb fi enne '1-cüz' 
yen]f_asim ila md Id nihdye leh, Kitdb 
fi enne'l-mübde'dt ii f:ıdli'l-ibdd' Id 
mütef:ıarrike ve Id sdkine, Kitdb .fi 
edebi'n-nefs ile'l-Mu'tazıd, Kitdbü 
Adab(Edeb)i'l-mülUk (yk bk), Kitdbü'l
Agşdş ve şınd'ati'l-f:ıisbe el-kebir, Ki
tdbü'l-Lehv ve'l-meldhi, Ki tab fi'ş-şant
ranci'l-'dliye, Kitdbü't-Tabil], Risdle ii 
vaşfi me?,dhibi'ş-$dbi'in, Kitô.b ii vaf:ı
ddniyyetilldh. 
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ı · iBNÜ't-TEA vizl ı 

L 
(bk. SIBT İBNÜ 't-TEAVIZI) . 

_j 

ı 
İBNÜ't-TEMMAR ı 

L 
(bk. İBN MISEM). 

_j 

ı 
İBNÜ't-TIKTAKA 

ı 

(-<'~!.;_,;!) 

Ebu Ca'fer Safiyyüddln (Celalüddln) 
Muhammed b. All b. Tabataba 

el-Hasenl el-Alevi 
(ö. 709/1309 'dan sonra) 

el-Fal]ri adlı eseriyle tanınan 

L 
Şii tarihçisi. 

_j 

Muhtemelen 660'ta (1262) Bağdat'ta 
doğdu. Hz. Ali'nin soyundandır. İbnü't
Tıktaka lakabını niçin aldığı bilinmemek
tedir. Babası Taceddin Ali b. Muhammed 
Tabataba, Irak bölgesindeki Şiiler'in baş 
nakibi ve am il idi. Alaeddin Ata M elik Cü
veynl ve kardeşi Şemseddin Cüveynl'nin 
tahrikleri sonucu öldürülünce ( 680/1281 ı 

İbnü't-Tıktaka onun yerine nakib oldu . 
697 (1298) yılında Meraga'ya giderek bir 
yıl orada kaldı. 701 'de (1302) kış mevsi
minde Tebriz' e gitmek üzere Bağdat'tan 
ayrıldıysa da kötü hava şartları yüzünden 
yolculuğuna devam edemeyip bir süre 
Musul'da bekledi. Musul'daki ikameti es
nasında İlhanlı Hükümdan Gazan Han'ın 
Musul valisi Fahreddin İsa ile tanıştı. el
Fal]ri ii dddbi's-sultdniyye ve'd-düve
li'l-İsldmiyye'yi onun adına kaleme aldı. 
Nakib olarak Irak ve Azerbaycan bölge
lerinde çok seyahat ettiği bilinen İbnü't
Tıktaki:i'nın eserini yazdığı tarihten son
raki hayatı hakkında bilgi yoktur. Klasik 
kaynaklarda vefat tarihi belirtilmemişse 
de bazı çağdaş araştırmacılar onun muh
temelen 709'dan (1309) sonra öldüğünü 
kaydetmektedir. 

İbnü't-Tıktaka'nın. Fahreddin lsa'ya it
haf ettiği için Kitdbü'l-Fal]riveya kısaca 
el-Fa]]ri adını verdiği eseri iki bölümden 
meydana gelmektedir. "el-Faşl fi'l-umQ
ri's-sultaniyye ve's-siyaseti'l-melekiyye" 
başlıklı birinci bölüm devlet adamları, va
liler ve diğer idareciler için öğütler ve yol 
gösterici ilkeler içermekte olup özlü bir 
siyasetname niteliğindedir. Mü~llif Ku
bad, Enüşirvan, İskender, İran ve Hint ha
kimleri ve diğer devlet adamlarının öğüt
lerini Kelile ve Dimne, Cdviddn -l]ıred 
ve bunun Arapça tercümesi olan Ada
bü'l-'Arab ve 'l-Fürs gibi kitaplardan 
nakletmiş, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden 

bu sözleri doğrulayan birçok delil göster
miştir. Birinci bölümdeki konuların dil, 
üslüp ve terimler bakımından İtalyan ta
rihçi ve siyaset nazariyecisi Makyavel'in 
1 S13'te yazdığı İl Principe (hükümdar) 
kitabındaki bazı konulara çok benzediği, 
bu benzerliğin tesadüfi olamayacağı ve 
Makyavel'in el-Fal]ri'den faydalandığı 
ileri sürülmüştür (N ad et-Tikrlt!, XIX/I 
[ 1990 ı. s. 66-69) Kitabın "el-Faşl fi'l-kelam 
<ala devletin" başlıklı ikinci bölümü, Hz. 
Ebu Bekir'in halife seçilmesinden Hüla
gü'nun 656 (1258) yılında Bağdat'ı istila
sına kadar olan dönemi kapsar. Bu bölüm
de ilk dört halife devriyle Emevller, Abba
siler. Büveyhller. Selçuklular ve Fatımiler 
hakkında geniş malumat yer almaktadır. 
Eserin Abbasller ' le ilgili kısmının İslam 
tarihi literatüründe ayrı bir yeri vardır. İb
nü't-Tıktaka'nın Moğollar'ın istila hare
katı ve Hülagü'nun Bağdat' ı işgaliyle Ab
basl Devleti'nin o günkü durumu hakkın
da verdiği bilgiler son derece önemlidir. 
Özellikle Abbas! Devleti'ni yıkılışa götüren 
sebepler üzerinde yaptığı değerlendirme
ler ve tenkitler dikkat çekicidir. İbnü ' t
Tıktaka'nın belli başlı kaynakları Muham
med b. Cer!r et-Taberl, Ali b. Hüseyin el
Mes'Qdl, İzzeddin İbnü'l-Eslr ve Ebu Be
kir Muhammed es-SQII gibi tarihçilerin 
eserleridir. Halifelerden çok vezirlerden 
söz ettiği Abbas! Devleti'yle ilgili kısım 
Mes'Qdl'nin Kitdbü'1-Evsdt'ı ile Al]bd
rü'z-zamdn'ı gibi kaybolmuş eserlerden 
bazı parçalar ihtiva etmektedir. Oldukça 
sade bir dille yazılan Kitdbü'l-Fal]ri'de 
Abbasller'in siyasi, içtimal ve kültürel ya
pısı ile başarılı vezirleri hakkında başka 
kaynaklarda bulunmayan bilgiler yer al
maktadır. İbnü't-Tıktaka'nın Bağdat ve 
diğer bazı şehirlerdeki binalar ve türbe
lere dair kaydettiği bilgiler de orüinaldir. 
Müellif eserini daha sonra yeniden kale
me alarak hamisi Alaeddin Zenglşah b. 
Bedreddin Hasan ed-Dameganl'ye ithaf 
etmiş, bu ikinci versiyonaMünyetü'J-fu
zaJd' ii tdril]i'l-l]uletd' ve'l-vüzerd' adı
nı vermiştir. Hindüşah es-Sahibi ( ö. 730/ 
ı 330), LQristan Atabegi Nusretüddin Ah
med'e ithaf ettiği Tecdribü's-selef der 
Tevdril]-i Ijulefd ve Vüzerd-yı Jşdn 
(Tahran 1313 h ş. ı adli Farsça eserini ya
zarken büyük ölçüde Kitdbü'l-Fal]ri'nin 
ikinci versiyonunu esas almıştır. Tecd
ribü's-selef zannedildiği gibi Kitdbü'l
Fal]ri'nin Farsça tercümesinden ibaret 
değildir. 

Ki tab ü '1-Fal]ri, ilk olarak bazı bölümle
rinin Fransızca çevirisiyle birlikte Antoine 
1. Silvestre de Sacy ( Chrestomathie arabe 
l, 1806 ı ve Jacques Auguste Cherbonneau 


