iBN A'SEM el-KOFi
Mezarlığı'nda Kubbetü'I-Abbas'ın

arka tadefnedildi. Vefat tarihi konusunda
genel kanaatin aksine sadece Kütübl687
(1288) yılını. bazıları da Cemaziyelahir
(Temmuz) ve Receb (Ağustos) aylarını zik-
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19 Reblülewel 614'te (26 Haziran 1217)
Dımaşk'ta doğdu. Tôri}]u medineti Dı
maşJ.i müellifi İbn Asakir'in yeğeninin torunu olup ilk öğreniminden sonra özellikle hadise ağırlık verdi. ilmi ve dindarlı
ğı dolayısıyla "Emlnüddin", devlet ricalinin kendisine güveni sebebiyle "Emlnüddevle" lakapları ile anıldı. İbn Keslr'e göre
otuz, diğer bazı müelliflere göre ise kırk
yıl kadar Mekke'de yaşadı. Bunun için
Mekkl nisbesiyle de bilinir. Babası Abdülvehhab. dedesi Zeynülümena Hasan b.
Muhammed, Kadi Muhammed b. Hüseyin ei-Kazvlnl. Beni Sasra'dan Ebü'I-Kasım İbn Sasra, İbnü'z-Zebldl diye bilinen
fakih ve muhaddis Hüseyin b. Mübarek,
İbn Müsdl. Ebu Abdullah Muhammed b.
Gassan gibi pek çok alimden hadis dersi
aldı. Ayrıca Abdüsselam İbnü's-Sem'anl.
Ebü'I-Hasan Müeyyed b. Muhammed etTOsl, Ebu Ravh Abdülmuiz b. Muhammed
ei-Herevl. Kasım b. Abdullah İbnü's-Saf
far. Zeyneb bi nt Abdurrahman eş-Şa'riy
ye gibi alimler ona icazet verdiler. Kendisinden de kitabet yoluyla icazet verdiği
Zehebl (Mu'cemü 'ş-şüyul], s. 394-395),
Radi b. Halil ei-Mekkl, Alaeddin İbnü'I-At
tar, Halis ei-Behal. birçok eserin rivayet
icazetini verdiği, ayrıca bazı şiirlerini nakleden İbn Rüşeyd ei-Fihrl (Mil'ü'l-'aybe,
V, 147-231). İbnü'z-Zübeyres-Sekafi, Buharl'nin el-Cômi'u 'ş-şaJ:ıii:ı'inin rivayet
icazetini verdiği Siracüddin ömer b. Ahmed ei-Ensarl başta olmak üzere birçok
alim istifade etti. Şafii mezhebine mensup sika bir muhaddis olan İbn Asakir,
Haremeyn'de hadis rivayet ettiği için kendisinden faydalananların sayısı oldukça
fazladır. Dımaşk. Kah i re, İskenderiye ve
Bağdat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 635
(1238) yılında hac dönüşü gittiği Şam ve
Mısır bölgesinde 647'ye ( 1249) kadar kaldı; alim ler. halk ve sultan nezdinde önemli bir mevki kazandı. Haçlı ordusu ile yapılan Dimyat savaşının devam ettiği günlerde bizzat savaşa katıldı ve yaralandı
(Safer 64 7/M a y ı s 1249). Daha sonra Mekke'ye gidip yerleşti; burada hadis rivayetiyle meşgul oldu.
İbn Asakir Cemaziyelewel 686'da (Haziran 1287) Medine'de vefat etti ve Baki

Kitfibü '1-FütiJf:ı

Çeşitli

ilimiere vukufu. zühdü. ahlaki
ve fazileti sebebiyle " Şeyhü'I-Hicaz" olarak da anılan İbn Asakir aynı zamanda şa
irdi (bazı ş iirleri için bk. Fas!, V, 434-439) .
Nevevl, talebesi Alaeddin İbnü'I-Attar vasıtasıyla İbn Asakir'e bir mektup göndermiş, o da kendisiyle görüşme arzusunu
dile getiren güzel bir beyitle karşılık vermiştir.

Eserleri. İbn Asakir'in günümüze ulaş
C üz' tihi eJ:ıadi§ü 'ssefer olup bir nüshası Darü'l-kütübi'IMısriyye'de bulunmaktadır (nr. 25 .5778).
Müellifin kaynaklarda zikredilen diğer
eserleri de şunlardır: İtl:ıôfü'z-zô'ir ve
itrôfü '1-muJ.iimi's-sô'ir ( el-Jjalku 'd-da§ir
ve 'l-mukimü 's-sa'ir ile !Takıyyüddin ibn
Fehd, s. 821 aynı kitap olmalıdır). Tim§Ôlü na'li'n-nebi, Kitôb ii gazveti Dimyat, Fezô'ilü ümmi 'l-mü'minin Ijadice, Cüz' fihi ei:ıadi§i 'idi'l-fıtr, C üz' ii
fazli şehri ramazan, Cüz' ii fezô'ili'ş-şalôt 'ale 'r-Resul, C üz' ii ce beli
Ifira.
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Doğum

ve ölüm tarihleri kesin olarak
gibi isminde de ihtilaf vardır.
Kitabının Arapça aslında Ahmed b. Muhammed b. A'sem. Farsça tercümesinde
Ahmed b. Ali A'sem şeklinde geçen isim,
hakkında bilgi veren iki kaynaktan Yaküt'un Mu'cemü'l-üdebi'l'ında Ahmed
b. A'sem (I, 379), Katib Çelebi'nin Keş
tü';r;-;r;unCın ' unda ise bir defa Muhammed b. Ali. bir defa da Ahmed b. Ali (ll,
1239) şeklinde yazılmıştır. Kaynaklar onun
kabilesini de zikretmemişlerdir. Her ne
kadar kitabının müstensihlerinden Muhammed b. Ali et-Tanbezl (ö. 873/1469)
İbn A'sem'in nisbesini Kindl şeklinde vermekteyse de onun hayatını müstakil bir
çalışmasında inceleyen Muhammed Cebr
Ebu Sa' de, eserdeki tarafgir ifadelerine
dayanarak müellifin Kinde değil Ezd kabilesine mensup olduğunu ve müstensih
kaydının "KOfi" yerine yanlışlıkla "Kindl"
şeklinde yazıldığını ileri sürmektedir (ibn
A'şem el-Kuf[, s. 41-43); nisbesinin KOfi
olduğunda ittifak vardır. Yaküt ei-Hamevl'nin, "Onun Harunürreşld zamanına kadar gelen meşhur Kitôbü'l-FütCıi:ı'u ile
Me' m un döneminden Muktedir- Billah ' ın
hayatının sonuna kadarki dönemi içine
alan ve birinci kitabın zeyli gibi olan Kitôbü't-Tôri}]'i vardır ; ben bu iki eseri de
gördüm" (Mu'cemü'l-üdeba', 1, 379) şek
lindeki ifadesinden, İbn A'sem'in Abbas!
Halifesi Muktedir-Billah'ın ölüm yılına
(320/93 2) kadar hayatta kaldığı anlaşıl
maktadır. Buna göre onun 314 (926) yı 
lında vefat ettiğine dair bilgi (iA , V/2, s.
702) doğru değildir. Öte yandan M. A.
Shaban'ın, Kitôbü '1-FütCıi:ı 'ta yer alan
Medaini'den (ö. 228/843) naklen bazı bölgelerin fetihleriyle ilgili rivayetlerine bakarak İbn A'sem'i Medaini'nin çağdaşı sayması ve kitabını, Farsça tercümesinin mukaddimesinde görülen bir ifadeden hareketle 204 (819) yılında yazdığı nı ileri sürmesi ve onu Belazürl'nin selefi kabul etmesi de doğru değildir (The 'Abbasid Revolu tion, s. XVI!!; EJ2!Fr.J, lll , 745). Çünkü
İbn A'sem çalışmasında isnad usulüne riayet etmediği gibi birçok ravi ve sahabi
adı da uydurmuştur; dolayısıyla sadece kitabının başında sanki bizzat kendisinden
bilinmediği
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