
(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 
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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-
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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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nebeviyye teştemilü 'ale't-tıb, Kün
ndş tıbbi, İl]tişdru ŞerJ:ıi Cdlinus li-Ki
tdbi'l-Fuşulli-İbu]frat, Tev]fi'dt ve mü
rdseldt (İbn E bO Usaybia, s. 371 ). Bunlar
dan başka Fihrisü ma}]tutdti't-tıbbi 'l

İsldmi'de İbnü't-Tilmlz'e nisbet edilen. 
fakat klasik kaynaklarda adiarına rastlan
mayan yedi eserin daha tanıtımı yapıl
maktadır (s . 26-28) . 
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~ HASAN DoöRUYOL 
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İBNÜ't-TÜLÜNİ 
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(bk. HASAN et-TÜLÜNİ). 
L _j 

ı 
İBNÜ't-TÜRKMANİ, Alaeddin 

ı 

(..siW _rJI ..:,ı-ıl ı.)-!..1.11 ,)J.ı:) 

Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali 
b. Osman b. İbrahim 

et-Türkmani el-Mardin! 
(ö. 750/1349) 

Hanefi kadılkudatı, 
muhaddis ve müfessir. 

L _j 

683 'te (1284) doğdu . Aslen Mardinli 
olup ailesi Kahire'yegöç ettiği için orada 
yaşadı. Pek çok alim yetiştiren ailenin di
ğer fertleri gibi kendisi de İbnü 't-Türk
manl diye tanındı. Babası Mısır'ın meşhur 
Hanefi fakihlerinden olup Muhammed 
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b. Hasan eş-Şeybanl'nin el-Cdmi'u'l-ke
bir'ine şerh yazan bir alim dir. Kardeşi Ta
ceddin Ahmed ve onun oğlu Muhammed 
de ulemadandı. Oğulları Cemaleddin Ab
dullah ve İzzeddin Abdülazlz Hanefi faki
h i, torunlarından Hammad b. Abdürra
hlm, Zehebl'den icazet alan bir muhad
distir (Leknevl. s. 123) . İbnü 't-Türkmanl 
başta babası olmak üzere İbnü'I -Kasım , 
Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl, İbnü 's
Sawaf. Şehabeddin el-Muhsin!, Ebü'I-Ab
bas Ahmed b. İbrahim es-SerOcl ve İbn 
Kayyim ei-Cevziyye'den istifade etmiş: 
kendisinden de oğullarından başka Ab
dülkadir b. Muhammed el-Kureşl, Zey
nüddin eHraki, Abdullah b. YOsuf ez-Zey
Ial gibi alimler ilim öğrenmiştir. Akli ve 
nakli ilimierin pek çoğunu iyi bilen. özel
likle Hanefifıkhında otorite sayılan İbnü't
Türkmanl hadis, tefsir. kelam. fıkıh. ta
sawuf. tarih. edebiyat. şiir. matematik, 
feraiz gibi alanlarda eserler yazmış ol
makla birlikte bunların çoğunu tamam
Iayamamıştır. Şewal748 (Ocak 1348) ta
rihinden ölümüne kadar Zeynüddin ei
Bistaml'den boşalan Mısır Hanefi kadılku
datlığı görevinde bulundu. Kendisinden 
sonra bu görev oğlu Cemaleddin Abdul
lah'a verildi. İbnü't-Türkmanl 10 Muhar
rem 750'de (31 Mart 1349) vefat etti. Sü
yOtl bu tarihi 7 45 ( 1344). olarak zikret
miştir. 

Eserleri. 1. el-Cevherü (ed-Dürrü) 'n
na]fi fi'r-reddi 'ale'l-Beyha]fi. Büyük öl
çüde Beyhaki'nin es-Sünenü'l-kübrd'sı
na yönelik eleştirilerle bunların tartışıl
masının ele alındığı bir şerh olup müellifin 
Beyhaki'ye yaptığı itirazların bir kısmının 
yersiz olduğu ifade edilmiştir (Necm Ab
durrahman Halef, eş-Şına'atü'l-f:ıadfşiyye, 
s. 8, 121, 122) . Eser iki cilthalinde Kahi
re'de (ı 3 ı 6, ı 329) ve Beyhaki'nin es-Sü
nenü'l-kübrd'sı ile birlikte on cilt olarak 
Haydarabad'da (ı 344- ı 35711925- ı 938) ya
yımlanmıştır. Ebü'I-Fazl Feyzürrahman 
Sevrl, Reddü'l-Cevheri'n-na]fi fi'r-reddi 
'ale'l-Beyha]fi li'bni't-Türkmdni adıyla · 
esere bir reddiye yazmıştır. İbn Kutlubo
ğa, el-Cevherü'n-na]fi'yi Terci'u (Ter
şf'u)'l-Cevheri'n-na]fi fi 'r-red 'ale'l
Beyha]fi ismiyle ihtisar edip alfabetik 
olarak düzenlemeye başlamışsa da vefatı 
üzerine çalışma "mlm" harfinue kalmış
tır. Adem Dölek, İbnü't-Türkmdni'nin 
Beyhaki ile Hadis Sahasındaki İlişki
leri adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamış
tır ( 1992, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. 
Behcetü'l-erib fi beyani md ii Kitabil
lahi mine'l-garib (Behcetü 'l-e'arfb [edfb] 

bima fi'l-~ur'an {fi Kitabillah] mine'l-ga
rfb). Kur'an-ı Kerim'deki garlb kelimeleri 
süre ve ayetterin tertibine göre kısaca 
açıklayan eser Ali Hüseyin ei-Bewab tara
fından yayımlanmıştır (ürdün ı 4 ı 011990). 

3. Ta}]ricü eJ:ıddişi'l-Hiddye. Burhaned
din ei-Merginanl'nin eserindeki hadisleri 
konu alan kitabın bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (G\

rullah Efendi, nr. 261). Bazı kaynaklarda 
et-Tenbih 'ale'l-eJ:ıddişi'l-Hiddye (lju

laşatü'n-nihaye fi feva'idi [l).ava'idi]'l-Hi
daye) adıyla müellife nisbet edilen eser 
(Brockelmann, GAL, ll, 64) Mahmud b. 
Abdullah b. Said ei-Harisl ei-Mervezl'ye 
aittir (Keşfü'?-?Unun, ıı. 2039) . 4. Man:;>:u
me fi'l-kebd'ir. Yetmiş kadar büyük gü
nahın sayıldığı eserin bir nüshası Berlin . 
Staatsbibliothek'tedir (nr. 2639, We. ı 720). 

S. el-Cevdhirü'l-ferd fi'l-münd?ara bey
ne'n-nercis ve'l-verd (Mektebetü' l-Esed, 
Şiir, nr. 16734, 13 varak) 6. el-Münte}]ab 
ii 'uWmi'l-J:ıadiş (Mul]taşaru 'Ulami'l-f:ıa
dfş). İbnü's-Salah 'a ait eserin muhtasarı 
olup bir nüshası Dımaşk'ta Mektebetü'I
Esed'de (Mustalahu'l-hadls. nr. ı 3509, 26 

va rak). iki nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Laleli, nr. 390; ŞehidAii Paşa, 

nr. 2762, vr. 90•- ı 15•) kayıtlıdır. 7 . el-Ki
idye ii mu}]taşari'l-Hiddye. Müellif bu 
eserini ŞerJ:ıu '1-Hiddye adıyla şerhetme
ye başlamış. vefatı üzerine yarım kalan ça
lışma oğlu Cemaleddin Abdullah tarafın
dan tamamlanmıştır. 8. Mu}]taşaru Tel
}]işi'l-müteşdbih. Hatlb ei-Bağdadl'nin 
Tel]]işü'l-müteşdbih fi'r-resm ve himd
yetü md eşkele minhü 'an bevddiri't
taşJ:ıii ve'l-vehm adlı eserinin özetidir. 
9. ed-Dürretü 's-seniyye ii'l-'a]fideti's
Sünniyye (Keşfü '?-?Unun, I, 459) . ed
Dürretü 's-seniyye fi'l-K,aşideti's-siniy
ye adıyla da kaydedilmiştir ( Hediyyetü '1-
'arifin, 1, 720). 10. Mu}]taşarü'l-MuJ:ıaş
şal. Fahreddin er-Razi'nin fıkıh usulüne 
dair eserinin muhtasarıdır ( ibn Hacer. IV, 

101) 

İbnü't-Türkmanl'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: eQ.
I)u'atd' ve'l-metrukin (min aşf:ıabi'l-f:ıa
dfş), Mul]taşaru Risdleti'l-K,uşeyri, Mu
]faddime ii uşCıli 'l-iı]fh, el-Mü'telif ve'l
mul]telif ({f ensabi'l-'Arab), Mu]faddi

mdt fi 'l-fünun, es-Sa'diyye (el-Ma'den) 
fi uşuli'l-iı]fh. Sursalı Mehmed Tahir'in 
İbnü 't-Türkmanl'ye nisbet ettiği es-Sü
nenü'ş-şagir ve es-Sünenü'l-kebir adlı 
eserler Beyhaki'ye aittir ( Keşfü '?-?Unun, 
Il, 1007) . 


