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filozoflar. kendi sistemlerini kurarken 
ilimiere genel bakışta bulunmak ve ilim
lerin tasnifini yapmak durumundaydı. Fa
rab i de bu geleneğe uyarak et-Tevtı'e 
fi'l-mantık, el-Elfaz,ü'l-müsta'mele fi'l
mantık, Taf:ışilü's-sa'ade ve et-Tenbih 
'ala sebili's-sa'ade gibi eserlerinde ilim
lerin birbirine oldukça yakın tasniflerin
den söz etmiştir. İJ:ışa'ü '1- 'uW.m ise onun 
yalnız ilimler tasnifini konu alan eseridir. 
Yazıldığı tarihten itibaren bilim ve kültür 
çevrelerinde büyük ilgi uyandıran. etkisi 
Doğu'da olduğu kadar Batı'da da yüzyıl
lar boyu devam eden bu eserde Farabi 
kendi yaşadığı dönemde eğitim ve araş
tırmaya konu olan ilimleri beş ana başlık 
(fası l ) altında toplayıp değerlendirmiştir. 

Eserin ilk faslı dil ilmine ve buna bağlı 
olarak lugat, sarf, nahiv. yazı, okuma ve 
şiire ayrılmıştır. Bu kısımda öncelikle bü
tün dillerde ortak olan genel kurallar hak
kında bilgi verilir ve dilin yapı taşları ma
hiyetindeki tek ve birleşik lafızların öne
mi belirtilir. İkinci fas ıl mantıkla ilgilidir. 
Farabi mantık ilmini zorunlu kılan · sebep
leri, mantığın faydalarını. ilmi araştırma
larda bir yöntem olarak kullanılmasının 
gerekli olduğunu anlattıktan sonra man
tığın konusu, bölümleri, eğitim ve öğre
timdeki önemi üzerinde durur. Ayrıca dil · 
ile mantık arasındaki yakın ilişkiye dik
kat çeker. Üçüncü fasıl matematik ilim
leri hakkındadır. Bu kapsamda aritmetik, 
geom~tri, optik, astronomi, müzik, me
kanik ve kaldıraçlar söz konusu edilmiş
tir. Dördüncü fasıl fizik ve metafiziğe ay
rılmıştır. Filozof, fiziğin konusunu teşkil 
eden cisimleri önce sınai ve tabii olmak 
üzere iki kısma ayırarak inceler. Aristo'
nun tabiat ilimleri alanına giren sekiz ese
ri kendisinden sonra Yeniçağ'a kadar bu 
konuda başlıca örnek kabul edildiğinden 
Farabi de aynı geleneğe bağlı kalarak söz 
konusu sekiz kitabı tabiat ilimlerinin bö
lümleri olarak zikreder. Metafiziği "el-il
mü'l-ilahl" adıyla verirken temel aldığı 
örnek yine Aristo'nun Metafizika'sıdır. 
Felsefenin bu temel disiplinini önce var
lığın varlık olarak yorumunu konu alma
sı . diğer bütün teorik ilimterin ilkelerini 
vermesi ve son olarak da cisimle ilişkisi 
bulunmayan manevi varlıklar alanını araş
tıran bir ilim olması bakımından üçe ayı
rarak değerlendirir. Beşinci fasılda me
deni ilimlerle fıkıh ve ketarn ilimlerini bir 
başlık altında tanıtır. Filozofun "medeni 
ilim"den kastı ahlak ve siyasettir. Farabl. 
burada fıkıh ve ketarnı da pratik ilimler
den saymakta kendisinden önce ve sonra 
bu konuda yazan müelliflerden farklı bir 
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anlayış ortaya koymuştur. Zira ona göre 
kelam, sadece inanç konusunda doğru ve 
kesin bilgi elde etmeyi değil aynı zaman
da o bilgiyi hayata geçirmeyi de amaçlar. 
Bazı kütüphane kataloglarında müstakil 
bir kitap olarak yer alan bu faslı Muhsin 
Mehdi Kitabü'1-Mille ile birlikte yayım
lamıştır (Beyrut ı 967, s. 69-76) . 

İf:ışa'ü '1- 'ulU. m, X. yüzyıl İslam toplu
munda eğitim ve araştırmaya konu olan 
ilimler hakkında derli toplu bilgi vermek, 
her ilmin mahiyeti, muhtevası ve fayda
sına dair okuyucuyu aydınlatmak amacıy
la kaleme alınmış bir el kitabı niteliğini ta
şımaktadır. Eserin, ayrıntıda bazı farklar 
bulunmakla birlikte bu konuda çalışma 
yapan sonraki müellifler için başlıca ilham 
kaynağı olduğu genellikle kabul edilmek
tedir. Mesela İhvan-ı Safa'nın Resa'il'i. 
Harizml'nin Mefatif:ıu '1- 'uW.m'u, İbn Sl
na ' nın A~samü '1-'uWmi'l- 'a~liyye 's i, 

Fahreddin er-Razl'nin Cami'u'1-'ulı1m'u , 
İbnü 'I-Ekfanl'nin İrşadü'1-~iişıd ila es
ne'l-makiişıd'ı ile İbn HaldGn'unMukad
dime'sindeki ilimler tasnifi. Taşköpriza

de'nin MiftaJ:ıu's-sa'ade'si. Katib Çele
bi'nin Keşfü'z,-z,uniln'u ve nihayet Sıddik 
Hasan Han'ın Ebcedü'1-'ulı1m'u bunla
rın en tanınmışlarıdır. 

İJ:ışa'ü '1-'ulı1m'un erken dönemde La
tince ve İbranice'ye çevrildiği bilinmekte
dir. Eserin üç ayrı tercümesi gerçekleşti
rilmiş. ilki Dominicus Gundissalinus. ikin
cisi Gerard de Cremone. üçüncü tercüme 
de Avendauth 'a mal edilerek yayımlan
mıştır. Bunlardan Gundissalinus, De Di
visione philosophiae (felsefenin taksimi) 
adlı eserinde İJ:ışa'ü'1-'ulilm'dan büyük 
ölçüde alıntılar yapmıştır. Araştırmacı L. 
Baur, M aris de Wolf ve P. Maurice Bo uy
g es, yazdıkları makalelerle anılan eserin 
Latin müellifleri üzerindeki etkisini gös
termişlerdir. Farmer'a göre XII. yüzyılın 
sonlarına doğru Gerard'ın öğrencisi olan 
Martaylı Daniel bu eseri ingiltere'ye gö
türmüştür. İJ:ışa'ü '1- 'uWm'un tenkitli 
metnini yayımiayan Osman Emin bu ko
nuda yaptığı bir araştırınayı eserin baş 
tarafında neşretmiştir (if:ışa'ü '1-'ulum, 
neşredenin girişi , s. 18-23) . 

Eserin Latince tercümesi 1638'de Pa
ris'te yayımlanmıştır. Muhammed Rıza 
eş-Şeblbi, Necef nüshasını esas alarak 
Sayda'da çıkan el-'İrfan dergisinde Arap
ça neşrini gerçekleştirmiş (ı 92 ı , IV, ı ı-

20, ı 30-143, 24 ı -257), daha sonra Osman 
Emin yine tek nüshaya dayanarak yeni 
bir neşrini yapmış (Kah i re ı 350/ 193 ı) aynı 

yıllarda Gonzalez Palencia da eserin iki 
ayrı Latince tercümesiyle Arapça metnin i 

ve ispanyolca'ya yaptığı tercümeyi birlik
te yayımiarnıştır ( Catalogo de las ciencias 
de Al{arabi, Madrid 1 932). Üçü de az çok 
kusurlu olan bu neşirlerin ardından Os
man Emin, ilk defa eserin altı nüshasını 
karşılaştırmak suretiyle ilmi neşrini ger
çekleştirmiş (Kah i re ı 949). Ahmet Ateş 
de bu metni esas alarak eseri İlimlerin 
Sayımı adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş
tir (Ankara 1955) İJ:ışa'ü'l-'ulilm'u Eilhard 
Wiedemann Almanca'ya ("Üeber al-Fara
bl's Aufzahlung der Wissenschaften JOe 
Scientiis J", Sitzungsberichte der Phys
ikalischmedizinischen Sozietat in Er/an
gen, XXXIX lErlangen 1907J, s. 74-101 ), 
Maurice Bouyges Fransızca'ya ("Notes 
sur !es philosophes arabes connus des 
latins au moyen age Jsur le De Scientiis 
d'AifarabiJ", Melanges de l'Uniuesite de 
Saint-joseph, IX/2 1 Beyrut 1924 J, s. 49-
70), Fevzi M. Neccar ingilizce'ye ("The 
Enumaration of the Sciences", jed. Ra lph 
Lerner- Muhsin Mahdi, Medieual Political 
Philosoptiy içindeL Canada 1963, s. 22-
30), Manuel A. Alansa ispanyolca'ya ("De 
Scientiis", Al-Andalus, XII JMadrid 19471. 

s. 299-338) çevirmiştir. 
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İHŞID 
(~)'f) 

Soğd ve Fergana emirleriyle 
İhşidi hükümdarlarına verilen 

bir unvan . . 
_j 

Kelimenin Eski Farsça'da "parlak, zeki" 
anlamına gelen hşeyte ( ~ ) veya "hü
kümdar, emir" manasındaki hşayesiye
den ( ~t.;.>; orta dönem ve modern Fars
ça'da şah) türediğine dair görüşlerin ya
nında (EJ2jing], lll, 1060) Türkçe ak keli
mesiyle Farsça "güneş" anlamına gelen 
şldin birleşmesinden oluştuğu görüşü de 
vardır (Poole, s. 79) . ihşld Arapça "meli
kü'l-müiGk" ifadesinin karşılığıdır. Soğd 

ve Fergana hükümdarlarının islam önce
si dönemden beri kullandıkları bu unvan 
daha sonra ihşidi hükümdarlarına veril
miştir. 



İhşld unvanının Araplar'ın Maveraün
nehir'i fethi sırasında Soğd bölgesinde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Makdisl, 
Semerkant hükümdarının (ihş1d) sara
yının Mayemurg'da bulunduğunu kay
deder (Af:ısenü't-tekasfm, s. 279) Ya'kü
bl. Abbas! Halifesi Mehdi-Billah' ın elçiler 
gönderip itaatlerini sağladığı hükümdar
lar arasında Soğd ihşldini de zikreder (Ta

rfiJ, ll , 397) İbn Hurdazbih. Fergana hü
kümdarlarına da ihşld denildiğini söyler 
(el-Mesalik ve'l-memalik, s. 40). Müellifi 
meçhul Mücmelü't-tevaril]. ve'l-]f.ışaş 
adlı eserde (s . 42 ı) Fergana hükümdarla
rına ihşld. Soğd hükümdarlarına ise "beg
tegin" deni l diği kaydedilmektedir. İbnü'l
Eslr'e göre 133 (751) yılında Şaş (Taşkent) 
melikine karşı Fergana ihşldi Çin hüküm
danndan askeri yardım almıştır (el-Ka

mil, V, 449) . Mu'tasım- Billah dönemin 
de Fergana 'dan gelip Abpasller'in hiz
metine giren bir Türk ailesine mensup 
olan Muhammed b. Tuğç . Halife Razi- Bil
lah'tan ihşld unvanını almış ( 326/938 veya 
327/ 939), bu unvan daha sonraki İhşldl 
hükümdarları tarafından da kullanılmış
tır. 
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İHŞİDİLER 
(.:;~~yı) 

Mısır, Suriye ve Filist in' de 
9 35 -969 yı lları arasında 

hüküm süren bir Türk hanedanı. 
_j 

Abbas! Devleti'nde merkezi otoritenin 
zayıftadığı dönemlerde Mısır'da kurulan 
hilnedanın adı , kurucusu Muhammed b. 
Tuğç'a verilen "ihşld" unvanından gel
mektedir. Fergana hükümdar ailesine 
mensup olan Muhammed b. Tllğç'un de
desi Cuf, Bağdat'a gelip Halife Mu'tasım-

Billah'ın hizmetine girmiş bir Türk ku
mandanı idi. Mu'tasım 'dan sonra Vasik
Billah ve Mütevekkil-Alellah'ın emrinde 
çalışan Cuf ölünce oğlu Tllğç. Mısır'a gide
rek Tolunoğulları'nın hizmetine girdi. An
cak Tolunoğulları ile arasının açılması üze
rine Halife Müktefi- Billah'ın emriyle Su
riye bölgesindeki Karmatller'i etkisiz ha
le getirip Mısır'a yürüyen Muhammed b. 
Süleyman el-Katib'in ordusuna katıldı. 
Muhammed b. Süleyman. Mısır 'da Tolu
noğulları'nın hakimiyetine son verince onu 
Kınnesrin valiliğine getirdi. Tuğç bir süre 
sonra Muhammed b. Süleyman ile birlik
te Bağdat'a gitti. Burada Vezir Abbas b. 
Hasan el-Cerceral ile arası açıldığından 
Halife Müktefi- Billah. vezirin etkisiyle 
onun oğulları Muhammed ve Ubeydullah 
ile birlikte hapse atılmasını emretti. Tllğç 
hapiste öldü , oğulları ise serbest bırakti · 

dı (294/906-907) 

Muhammed ve Ubeydullah. Hamdano
ğulları'ndan Hüseyin b. Hamdan b. Ham
dOn ile anlaşıp Vezir Abbas b. Hasan'ı or
tadan kaldırdılar. Muhammed b. Tllğç. bu 
olayın ardından Mısır Valisi Ebü Mansur 
Tekin'in hizmetine girdi. 302 (914-15) yı
lında Mısır'a saldıran Fatımller'in berta
raf edilmesinde önemli rol oynadı. Bu sa
yede Ebu Mansur Tekin 'in en yakın adam
ları arasında yer aldı ve H ama valisi oldu. 
307'de (919) Fatımller'le yapılan savaşta 
gösterdiği başarılar Abbasller'in dikkati
ni çekti. Bu yıllarda Tekin ile arası açılan 
Muhammed b. Tuğç'u Halife Muktedir
Billah 316'da (928) Remle, 319'da (931) 
Dımaşk valiliğine tayin etti. Ancak Mu
hammed b. Tuğç'un gözü Mısır valiliğinde 
idi. Nihayet Halife Kahir-Billah onu 321 
(933) yılında M ı sır genel valiliğine getir
mek zorunda kaldı. Dururnundan emin ol
mak için Mısır'a gitmeyip Dımaşk'ta bek· 
leyen Muhammed b. Tuğç bir ay sonra 
görevinden aziedildL Razi - Billfr.h halife 
olunca onu yeniden Mısır valiliğine tayin 
etti. Böylece Mısır'da İhşldller dönemi
nin temelleri atılmış oldu (Ramazan 3231 
Ağustos 935). 

Halife Razi-Billah. 326 (938) veya 327 
(939) yılında kendisine eski Fergana Türk 
hükümdarlarının kullandığı "ihşld" unva
nın ı.verd i ; Mısır ve Sui'iye camilerinde 
hutbelerde adı halifenin adıyla birlikte 
anılmaya başlandı. 

Muhammed b. Tuğç, Mısır'da yönetimi 
tam anlamıyla ele aldıktan sonra halkın 
gönlünü kazanmaya çalıştı. Onun Mısır'
da hakimiyeti ele geçirdiği sırada devlet 
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adamlarının , ayrıca Fatımller' in gözü bu
raya dikilmiş. Abbas! hilafet merkeziyle 
arasının bozulması üzerine Suriye'ye ge
len eski emlr ü'l-ümera Muhammed b. 
Raik Mısır üzerindeki emellerini açığa vur
maya başlamıştı. Mısır'a yürüyen İbn 
Raii5, Muhammed b. Tllğç ile Ariş'te kar
şılaştı ve yenilgiye uğradı ( 15 Ramazan 
328124 Haziran 940). Ancak Muhammed 
b. Tuğç'un kendisini takiple görevlendir
diği kardeşi Ebu Nasr Hüseyin'i Lücun 
(LecOn) denilen yerde mağlQp etti (4 Zil
hicce 3281 ı O Eylül 940) . Bu savaşta Ebu 
Nasr'ın öldürülmesinden üzüntü duyan 
İbn Rail5, Muhammed b. Tuğç'tan özür di
leyerek onun gönlünü almayı başardı. Da
ha sonra iki taraf arasında Remle'yi sınır 
kabul eden bir antlaşma yapıldı. Buna gö
re Remle dahil olmak üzere Mısır İhşldl
ler'e, Suriye ise İbn Rai!5'e ait olacak ve 
İbn Rail5'e yıllık 140.000 dinar vergi öde
necekti. 

Halife Razı - Billah ' ın yerine geçen Müt
taki- Lillah. Mısır'ın Muhammed b. Tllğç'a 
ait olduğuna dair yeni bir menşur gön
derdi. Muhammed b. Tuğç. İbn Rail5'in 
ölümünden sonra Dımaşk üzerine yürü
yüp bütün Suriye'yi ele geçirdi. Bağdat'
ta Emlrü'l-ümera Tüzün'ün baskıları kar
şısında zor durumda kalıp Musul'a git
miş olan Halife Müttaki- Lillah'ın daveti
ni kabul ederek onunla Hakka'da buluştu. 
Halifeye hediyeler sunup bağlılığını bildir
di ve kendisini Mısır'a davet etti. Halife, 
Muhammed b. Tllğç 'un davetini kabul et
medi. Ancak kendisine bağlılığından dola
yı Mısır'ın yönetimini otuz yıl süreyle ona 
verdi. Oğlu Ebü 'l-Kas ım Ünucur'un veli
ahtlığını da kabul etti (333/944). Muham
med b. Tuğç. ertesi yıl İhşldl kuvvetlerini 
yenerek Halep ve Humus'u ele geçirdik
ten sonra Dımaşk'a da girmeyi başaran 
Seyfüddevle el-Hamdanl'yi savaşmaksızın 

Dımaşk'ı terketmeye m ecbur etti. Onu 
t akip ederek Humus'a, ardından Kınnes
rln'e geldi. Burada yapılan savaşı İhşldl 
ordusu kazandı (334/945-46) . Bütün Ku
zey Suriye'nin Hamdanller'e, güneyin de 
İhşldller 'e ait olacağına dair yapılan ant
laşmadan sonra Muhammed b. Tuğç Dı

maşk'a gitti ve orada öldü (Zilhicce 3341 
Temmuz 946). Daha önce Bizans impara
toru 1. Romanos Lakapenos'la iyi ilişkiler 
içerisinde bulunan ve onunla mektupla
şarak 325'te (937) esir mübadelesi ger
çekleştiren Muhammed b. Tuğç vefat et
tiği yıl Mısır, Suriye ve Sugürüşşam emlri 
sıfatıyla Bizans ile esir mübadelesi yap
mak için çalışmaktaydı. 
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