
iBNÜ't-TAYYiB es-SERAHST 

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) . 
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ı 
İBNÜ't-TEMMAR ı 

L 
(bk. İBN MISEM). 
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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 



(JA, VII 11 846 1. s. 297-3 59; VIII 11846 1. s. 
316-338; IX 118471. s 134- 147) tarafından 
yayımlanmıştır. Eseri daha sonra Wilhelm 
Ahlwardt (Gotha 1860) ve Hartwig Deren
bourg (Pa ri s 1895. 1905) neşretmiş. M. 
Emile Amar da Al-Fakhri, histoire des 
dynasties musulmanes depuis la mart 
de Mahomet jusqu'a la chute du khali
fat abbaside de Baghdiid (1 1-656 de 
l 'hegire = 632-1258 de J-C.) avec d es 
prolegom en es sur les principes du 
·gouvernement, par Ibn at-Tiqtaqii adıy
la Fransızca'ya çevirerek metniyle birlik
te yayımiarnıştır (Archiues marocaines, 
XVI. Paris 191 0) . Kitabü'l-Fa]]ri daha son
ra birçok defa basılmıştır ( Beyrut ı 31 7, 
1380/ 1960; Kahire 1317, 1339. 1927, 1938. 
1945; Riyad 138 1/ 1962) Eseri C. E. J. Whit
ting Al-Fahkri: on the Systems of Gov
ernment and th e Moslem Dynasties 
adıyla ingilizce'ye(London 1947. 1990). 
Muhammed Vahid Gülpayigani Tari]]-i 
Fa]]ri der Adab-ı Mülk-dari ve Dev
le tha-yı İslami ismiyle Farsça'ya (Tah
ran 1350 , 1 360 h ş./ 198 1)veMuhammed 

Ca'fer Şah Phulvarevi Urduca'ya (Lah o re 
1962) tercüme etmiştir. 

İbnü't-Tıktaka'nın 1306-1313 yılları ara
sında Şiraz'da valilik yapan İzzeddin Ab
dülaziz adına bir tarih kitabı yazdığı kay
dedilmektedir. Bu eser muhtemelen Ki
tabü 'l-Fa]]ri'nin üçüncü bir versiyonuduL 
ibnü'l-Fuvati onun Kitôbü'l-Giiyat adlı 
bir eserinden daha söz etmektedir ( Teli)f

şu fvlecma'i 'L-adab, IV/2, s. 784 ı 
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İBNÜ't-TiLMIZ 
(~t ı.)! f) 

Ebü'l-Hasen Hibetullah 
b. Said b. İbrahim 

(ö . 560/1 165) 

Hıristiyan Arap hekimi 
ve eczacı. 

_j 

Bağdat'ta köklü bir hıristiyan hekim 

ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Doğum tarihi belli değilse de 560 (1165) 
yılında doksan dört veya doksan beş ya
şında öldüğüne dair verilen bilgilere da
yanarak(ibn EbO Usaybia. s. 355; ibn Ke
slr. XII, 250) 465'te (1072-73) doğduğu 
söylenebilir. Eminüddevle ve Muvaffa
ku'l-mülk unvanlarıyla anılmakta. fakat 
daha çok anne tarafından d ed esi olan 
şair- hekim Ebü'l-Ferec Yahya b. 11lmiz'e 
nisbetle İbnü't-Tilmiz olarak tanınmakta
dır. Tıp öğrenimini babasından ve devrin 
diğer tanınmış tabiplerinden gördü; bu 
arada Süryanice ve Farsça öğrendi. Mes
lek hayatının ilk döneminde İran ' ın Hora
san bölgesine giderek orada uzun yıllar 
hekimlik yaptıktan sonra Bağdat'a dön
dü; ölünceye kadar halifelerin özel heki
mi ve Birnaristan-ı Adudi'nin başhekimi 
olarak görev yaptı (ibn Eb Q Usayb ia, s. 
349). Halife Müktefi- Liemrillah (ı 136-
1 160). onu ayrıca hekimbaşılığa getire
rek Bağdat ve civarındaki hekimleri de
netlemekle görevlendirdi. Yıllık gelirinin 
20.000 dinar tuttuğu ve bunun hemen 
tamamını talebe ve muhtaçlara harcadı
ğı söylenir. Bazı kaynaklarda Halife Müs
tazi- Biemrillah zamanında ( 1170- ı 180) 
görev yaptığı belirtiliyorsa da (a.g.e., s. 
349; İA, V/2, s. 875; Ef21ing. l,lll. 956) bu 
mümkün değildir. Dönemin ünlü filozof 
ve hekimlerinden Ebü'l-Berekat el-Bağ
dadi'nin nefret ve düşmanlığına maruz 
kalan İbnü 't-Tilmiz . müreffeh bir hayat 

yaşam ış . tıp alanındaki şöhreti yanında 

Arap dili ve edebiyatının inceliklerini öğ

renerek nazım ve nesirde de başarı gös
termiştir. Şiirleri birkaç kaside dışında be
yit ve kıta şeklindedir. İbn Ebu Usaybia. 
onun ünlü bir hekim ve Arap dilinde de
rin bilgi ve üslCıp sahibi bir kimse olduğu

nu söyleyerek şiirlerinden bolca örnek ve
rir ('Uyunü'l-enba', s. 355-371 ). Hat sana
tına da ilgi duyduğundan ve yazısının gü
zelliğinden söz eden kaynaklar İbnü 't-111-
miz'i meşhur hattat İbn Mukle ile karşı
laştırırlar. 

NestCıri mezhebinden olan İbnü 't-Til
miz Bağdat'taki hıristiyan cemaatinin ru-

iBNÜ't-TiLMTZ 

hani reisiydi. Bununla birlikte İslam kül
türünü çok iyi özümsemiş. hatta Resül-i 
Ekrem'in tıpla ilgili hadisleri üzerine bir 
de şerh yazmıştı. Tıp ilmine yaptığı kat
kıları. çok sayıda öğrenci yetiştirmesi ve 
cömertliği sebebiyle halkın sevgisini ka
zanan bu ünlü hekim 28 Rebiülewel 560 
( 12 Şubat 1165) tarihinde Bağdat'ta öldü. 
İleri bir yaşta ölmesine rağmen kaynak
lar onun akli melekelerinden hiçbir şey 
kaybetmediğini belirtir (ibnü'I-Kıftl. s. 
224; ibn Hallikan, VI, 74) . Arkasında bü
yük bir servet ve zengin bir kütüphane 
bırakmış. kendisi gibi hekim olan ve İsla
miyet'i kabul eden oğlunun ölümüyle dev
lete intikal eden kitapları çeşitli kütüpha
nelere dağıtılmıştır. İbnü't-Tilmlz'in ölü
münden sonra İbn Ebü'l-Hayr el-Mesihi 
ve Muvaffakuddin İbnü'l-Mitran gibi ün

lü öğrencilerinin çoğu Suriye ve Mısır 'a 

giderek buralarda islam tıbbının son ge
lişme devresini başlatmışlardır. 

Eserleri. 1. el-A]frabô?,in. Yirmi bölüm
den meydana gelmekte olup ilaç formül
lerini ihtiva eder. Eserin A]fraba?,in el
mı1cez el-Bimaristani adıyla bilinen on 
üç bölümlük bir özeti. Birnaristan-ı Adu
di'de SabCır b. Sehl'in (ö. 255/869) o zama
na kadar başvurulan kodeksinin (Kitabü '1-
AI):rabtı?in el-kebfr) yerini almıştır; çeşitli 
nüshaları mevcuttur. 2. Ma]fiil e el-emi
niyye fi'l-faşd . Kan alma (flebotomi) ko
nusunda on bölümlük bir çalışmadır (Le k
nev 1890) 3. Kuve'l-edviyeti'l-müfre
de. Alfabetik olarak hazırlanan eserin en 
önemli özelliği, ilaç isimlerini Arapça' nın 

yanı sıra Farsça. Grekçe ve SüryanTce de 
vermesidir. 4. Mücerrebat. Müellifin 
mesleki tecrübelerinden bahseder ve 
ilaçların etkilerini açıklar (bu eserlerin 
yazma nüsha l a rı için bk. Brocke lmann, 
GAL, ı. 642; Suppl., 1, 89 1 ). S. el-Ifavaşi 

'ala Kitôbi'l-Kiinun li 'bn Sina. Müellif 
hattı nüshası Los Angeles California Üni
versitesi 'nin (UCLA) kütüphanesinde ka
yıtlı olup (MS. A r. ı 08) bu nüsha Albert 
Z. lskandar tarafından tanıtılmıştır (bk. 
bi bL) 

Müellifin orUinal sayılan bu eserlerin
den başka çeşitli hekimlerin kitapları üze
rine yazdığı şerh , ihtisar ve haşiyeleri de 

şunlardır : Şerf:ıu İbdali'l-edviye li-Ca
linus, Şerf:ıu M esa'ili Ifuneyn b. İsf:ıa]f, 
Kitab Telimmeti Cevami'i'l-İskende
raniyyin li-Kitôbi Jfileti'l-bür', Kitab 
İ]]tişaru Şerf:ıi Calinus li-Kitabi Ta]fdi
meti'l-ma'rife li-İbu]frat, Mu]]tarat min 
Kitabi'i-Ifavi li'r-Razi, İl]tiyaru Kitabi 
Miskeveyh fi'l-eşrib e, Şerf:ıu ef:ıadi§i 
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