
Asar-ı ulviyye alanında eser veren ilk 
islam bilgini Kindf'dir. O, bu konu ile il
gili olarak on üç risale kaleme almış, bu 
risalelerde rüzgarların meydana gelişi, 

genleşme kanunu, gökyüzünün rengi, 
med ve cezir olayının izahı gibi birçok 
konuda modern meteorolojinin temel il
kelerine uygun görüşler ortaya koymuş
tur. Farabl, ibn Sina, ibn Heysem, ibn 
Rüşd ve Blrünl gibi diğer islam bilginle
rinin eserlerinde ve İhvan-ı Safa Risa
leleri'nde de konu ile ilgili önemli bilgi
ler bulmak mümkündür. 
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b. ei-Ferec b. Said ei-Ümev\' 
(ö. 225 / 840) 

Mısırlı muhaddis ve Maliki fakihi. 
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150 (767) yılı civarında Mısır' da doğ
du ve orada öldü. Memleketinin tanın
mış bilginlerinden Abdurrahman b. Ka
sım , daha sonraları katipliğini yaptığı 

Abdullah b. Vehb ve Eşheb b. Abdülaziz'
den fıkıh ve hadis tahsil etti. Ayrıca Üsa
me ve Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem, 
Abdülazlz ed-Deraverdi, Isa b. Yünus gi
bi büyük hadis üstatiarını dinleyerek ha
dis ilminde hafız, fıkıh ilminde mücte
hid mertebesine ulaştı. imam Malik'ten 
ders almak üzere Medine'ye vardığı gün 
onun vefat haberini aldı. Fakih, r:nücte
hid ve müfti unvanlarıyla anılan Asbağ. 
hadis ve fıkıh sahasında birçok alim ye-

tiştirdi. Hadis münekkitlerinden olan Ebu 
Hatim er-Razi ve Yahya b. Main başta 
olmak üzere Ahmed b. Furat. Darimi, Ab
dülmelik b. Hablb, Ebü Zeyd el- Kurtu
bl gibi hadis ve fıkıh bilginleri de onun 
ilminden istifade edenlerdendir. Şafii 

alimlerinden ismail ei-Müzeni ile Rebi' 
b. Sü!eyman'a imam Şafii Mısır'a gelme
den önce hocalık yapmış, Buhar! Sahih'
inde kendisinden yirmi bir hadis rivayet 
etmiştir. Rivayetleri Ebü Davüd, Tirmizi 
ve Nesai'de de yer almıştır. 

Maliki mezhebinin usul ve fürüu sa
hasında ve kıyas metodunu kullanma
daki haklı şöhreti gerek muasırları ge
rekse sonraki bilginler tarafından tak
dir edilmiştir. Halku'l-Kur'an• mese
lesindeki kanaatini açıklamak için Abba
si Halifesi Mu 'tasım- Billah tarafından 
sorguya çekilmek istenmesi üzerine Hil
van'a kaçmış ve bir müddet orada giz
lenmiştir. 

Asbağ'ın eserlerinin günümüze kadar 
geldiği bilinmemektedir. Kaynaklardan 
öğrenildiğine göre onun Maliki mezhebi 
metodolojisine dair on ciltlik Kitabü'l
Usul, Tetsfru Gari'bi'l-Muvatta', Ada
bü'ş-şıyam, Adabü'l-~aia ' , Kitabü'l
Müzara 'a, Kitabü'r-Red 'ala ehli'l-eh
va' ve hacası ibnü'l-Kasım 'dan dinledi
ği rivayetlerden oluşan yirmi iki ciltlik 
bir külliyatı vardır (bk. İbn Ferhün, s. 97). 
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Joseph Ritter von 

(1801 -1882) 

Endülüs tarihi uzmanı 
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Avusturyalı müsteşrik. 
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Alman asıll ı olup Aschbach'ta doğdu . 

Hiedelberg 'de başladığı yüksek tahsili
nin ilk yıllarında felsefe ve ilahiyat, daha 
sonra da tarih öğrenimi gördü. 1842'de 

AS EAN 

Bonn Üniversitesi'ne tarih profesörü ola
rak tayin edildi. 1849'da Viyana Üniver
sitesi'ne çağrıldı. 1853'te bu üniversi
tede tarih bölümü başkanlığını da üst
lendi ve 1872'ye kadar bu görevine de
vam etti. 25 Nisan 1882'de Viyana'da 
öldü. 

Eserleri. Araştırmalarında ana kaynak
lara inme hususunda son derece titiz 
davranan Aschbach, çalışmalarını daha 
ziyade Endülüs ve Roma tarihi üzerine 
yoğunlaştırdı. 1. Geschichte der Omma
yaden in Spanien (1 - 11 , Frankfurt 1829 ; 
Vi en na ı 860). Endülüs tarihiyle ilgili ola
rak yazdığı bu eserinde Endülüs'ün is
lam hakimiyeti altındaki siyasi ve kültü
rel tarihini, bu arada hıristiyan ispanya! 
krallıklarının ortaya çıkışını ve Endülüs 
müslümanlarıyla olan ilişkilerini ele al
maktadır. 2. Geschichte Spaniens und 
Portugals zur Zeit der Herrshaft der Al
moraviden und Almohaden (1-11, Frank
furt 1833). Endülüs tarihine dair bir di
ğer eseridir. Eserin ı. cildinde Murabıt
lar Devleti'nin kuruluşu, Endülüs'ün Mu
rabıtlar ' ın hakimiyeti altına girişi, Mu
rabıtlar' la hıristiyan ispanyol krallıkları 
arasındaki mücadeleler, Portekiz Krallı
ğı'nın ortaya çıkışı anlatılmakta. IL cil
dinde ise Muvahhidler Devleti'nin ku
ruluşu, Muvahhidler'in Endülüs'e geçiş
leri, hıristiyanlara karşı yürüttükleri ci
had faaliyetleri ve hıristiyanların "recon
quista" (Endülüs'ü müslümanlardan geri al
ma) hareketinin seyri gibi konulara yer 
verilmektedir. Bu eser, Mısırlı araştır

macı Muhammed Abdullah inan tarafın
dan TarilJ-u'l-Endelüs ii 'ahdi'l-Mura
bıtin ve'l-MuvaJ:ıJ:ıidi'n adıyla Arapça'
ya tercüme edilmiştir (Kah ire 1958). 3. 
Geschichte der Westgoten ( 1827). Asch
bach 'ın ilk defa birinci derecede kaynak
lara inerek Vizigotlar'ın tarihini gün ışı
ğına çıkarmaya çalıştığı ve bunda da bü
yük ölçüde başanya ulaştığı bu eseri
nin son kısmında Endülüs tarihiyle ilgili 
olarak Vizigotlar Devleti'nin müslüman 
fatihler tarafından yı kılması ve ispanya·
nın islam hakimiyetine geçmesi konusu
nu işlemektedir. Onun ayrıca Roma ta
rihi üzerine yazılmış eserleri de vardır. 
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