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Ancak adaları müstakil bir bölüm halinde 
(Il. bab. 6. manzara) incelediği için Ebü'I
Fida'nın beş ve on altıncı iklimlerini sıra
lama dışı bırakmış. böylece örfi iklim sa
yısını on altıya indirmiştir. Ayrıca Tal)vi
mü'l-büldan'da bulunmayan şehirleri de 
Nüzhetü'l-]f.uW.b ve A.~arü'l-bilad gibi 
eserlerden tamamlayarak ait oldukları 
hakiki iklimde ve ilgili örfi ikiimin sonun
da "Tezyllü'l-ikllmi'l-örfi" başlığıyla göster
miş. hangi iklime girdiği şüpheli bazı şe

hirleri de "Biladü muhtelitati'l-ekallmi'l
örfiyye" başlığı altında verip iklim tatbika
tını çok yönlü olarak gerçekleştirmiştir. 
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İbn Makı1la'nın 
(ö. 4 75/ 1082'den sonra) 

biyografik eseri. 
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Tam adı el-İkmfıl ii ret 'i (' anzi)'l-irti
yab 'ani'l-mü'telif ve'l-mu]].telif fi'l-es
mfı' ve'l-küna ve'l-ensab olup yazılışı ay
nı. okunuşu farklı veya yazılış ve okunuş 
bakımından birbirine yakın isim. lakap, 
künye ve nisbeleri araştırınayı ve bu tür 
kelimelerde meydana gelebilecek karışık
lıkları gidermeyi konu edinen mü'telif
muhtelif alanında yapılmış önemli bir ça
lışmadır. Arap yazısının yeterince geliş
m ediği , hareke ve nokta gibi belirleyici 
işaretierin kullanılmadığı ilk dönem eser
lerinde şahıs, kabile ve yer adlarının doğ
ru okunup kaydedilmesinin büyük önem 
taşıdığı, bu sebeple hadis ravilerinin adla-
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rını , nisbelerini. lakap ve künyelerini doğ
ru olarak belirlemek ve benzerlerinden 
ayırabilm ek amacıyla bu alanda başka ça
lışmaların da yapıldığı bilinmektedir. Da
rekutnlnin el-Mü'telif ve'l-mu]].telif'i 
ile Abdülganl el-Ezdl'nin el-Mü'telif ve'l
mu]].telifve Müştebihü'n-nisbe adlı 
eserleri üzerine Hatlb el-BağdMI'nin yaz
dığı Tekmiletü'l-Mü'telif ve'l-mu]].te
lif'i esas alınarak onların eksiklerini ta
mamlayıp hatalarını düzeltmek amacıyla 
telif edilen el-İkmfıl'de İbn Makfıla , İb
nü't-Tahhan 'ın adını vermediği bu konu
daki eserinden de faydalanmıştır (el-İk
mal, ı. 3). 

Alfabetik olarak düzenlenen eserde ele 
alınan isim. lakap, künye ve nisbeler, ha
reke ve noktaların olmamasından dolayı 
Arap yazısının imkan verdiği okuma şe
killeri dikkate alınarak sınıflandırılmış ve 
bunlar bir bab başlığı altında söz konusu 
isim, lakap ve nisbelerle anılan şahıslar 
çok defa hocaları ve talebelerinin adiarına 
da yer verilerek sıralanmış. tasnifte sa
habe. tabiln ve tebeu't-tabilnden olanla
ra öncelik verilmiş. daha sonra kronolojik 
sıra takip edilmiştir. Eserde zikredilen şa
hısların yaşadıkları zaman. yer ve genel
likle vefat tarihleri belirtilmiş. isim, lakap, 
künye ve nisbelerin manaları üzerinde 
durulmuştur. Kelimelerin okunuşuyla il
gili ihtilaf noktalarında müellif bazan her
hangi bir görüş belirtmemiş . bazan ge
rekçelerini de açıklayarak kendi tercihini 
ortaya koymuştur. İbn Makfıla'nın 467'
de (1074) tamamlayıp470'te (1077) göz
den geçirerek temize çektiği eseri önce
kilerle kıyaslanması durumunda şekil, üs
lfıp ve muhteva bakımından bir zenginlik 
ve orüinallik arzetmekteyse de kendinden 
sonra üzerinde yapılan çalışmalar onun da 
eksikliklerinin bulunduğunu ortaya koy
maktadır. İbn Nukta eser üzerine Tek
miletü'l-İkmfıl adıyla bir zeyil yazmış , 
bunu. İbnü's-Sabfınl'nin Tekmiletü'l-İk
mali'l-İkmal adını taşıyan eseriyle Ebü'l-

. Muzaffer MansOr b. Selim ei-Hemedanl'
nin hazırladığı zeyil takip etmiştir (b k. 
MÜ'TELİF ve MUHTELİF). 

el-İkmal'in ilk altı cildi Abdurrahman 
b. Yahya ei-Mualliml ei-Yemanl (Hayda
rabad 138 1-138611962-1967), VII. cildi ise 
Nayif el-Abbas (Beyrut 1976) tarafından 
yayımlanmış , daha sonra bu baskı neş
redenlerin adı kaydedilmeksizin ve Mu
alliml'nin altmış bir sayfalık mukaddime
sine yer verilmeksizin tekrarlanmıştır 
(Darü'l-kütübi ' l-ilmiyye . Beyrut 1411/ 
1990). Dahil b. Salih b. Dahil ei-Lahldan, 
Fihrisü Kitdbi'l-İkmal: Tertibü'l-İkmal 

mevfıd ve rical li'l-Emir İbn Makılld 
adıyla eserin fihristini hazırlamıştır (Ri 
yad 1414/ 1994). 
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Cebir ve tehdit kullanarak 
kişiyi rıza göstermeyeceği 

bir söz veya davranışa zorlamak 
anlamında fıkıh terimi. 
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Sözlükte "istememek, rıza gösterme
rnek" anlamındaki kürh (kerh) kökünden 
türeyen ikrah, kişiyi razı olmadığı bir işi 
yapmaya zorlamak manasma gelir. Hat
ta kelimenin kök anlamında bir ayırım ya
pılarak kürhün insanın kendi tab'ından 
veya aklından kaynaklanan bir hoşlanma
ma. kerhin ise hariçten gelen bir zorla
manın yol açtığı meşakkat anlamı taşıdı
ğı, sonradan dini bir terim haline gelen 
"mekruh"un birinci anlamla, ikrahın da 
ikinci anlamla daha sıkı bağının olduğu 
belirtilir. Dinlliteratürde de ikrah bu çer
çevede terim anlamı kazanmış. kelam il
minde iman veya inkara zorlanmanın dini 
hükmü, fıkıhta da bir kimseyi, serbest 
kaldığında razı olmayacağı ve istemeye~ 
ceği bir işi yapmaya zorlamanın dini ve 
hukuki sonuçları tartışılırken sıkça kulla
nılan bir terim olmuştur. Zorlayana mük
rih. zorlanan kimseye de mükreh d enilir. 

Kur'an'da kırk bir yerde kerh kökünün 
çeşitli türevleri geçer. Bunların çoğunda 
kelime sülasl köktekullanılır ve Allah'ın, 
kullarının bir davranışından hoşnut olma
ması (et-Tevbe 9/46). günahkarların, müş
rik ve kafirlerin inat ve cehaletleri sebe
biyle hak ve hakikatten hoşlanmaması, 
onu istememesi (ei-Enfal8/8; et-Tevbe 
9/33; Gafir40/14; Muhammed 47/9, 26). 
bir işin insanlara zor ve ağır (ei-Bakara 2/ 
216; et-Tevbe 9/81; el -Ahkaf 46/15) yahut 


