
EBÜ'I - KASIM ei-IRAKT 

rü'l-a'~am if taşrifi'l-}zaceri'l-müker
rem. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Tabliy
yat, nr. 168, 19 varak) bulunan kitap, iksir 
teorisiyle daha çok yukarıda sözü edilen 
yedi maden başta olmak üzere sülfür, 
arsenik, bakır oksit ve zaçyağının (sül
fürik asit, vitriol) sembollerini açıklamak
tadır. Ayrıca eserde Muhyiddin İbnü'I
Arabf'nin çalışmalarında geçen bazı al
legorik hikayeterin izahı da yer almıştır. 
4. el-E]f.Cılimü's - seb'a ti 'l- 'ilmi'l-mev
sı1m bi'ş-san 'a. Yazma nüshaları Biri
tish Museum (Ek nr. 25/724) ve Gotha'
da (nr. 126 ı 1 ı) bulunan eser, yine Ca bir 
geleneğinin bir devamı şeklinde simya
da gizliliğe uymanın gerekliliği ve sern
bollerin ne anlam taşıdıkları gibi konu
ları ihtiva etmektedir. s. Şıfatü'l- 'amel 
bi'r-remel (ei-Mektebetü'l-belediyye bi'l
iskenderiyye, Hurüf, nr. 6). 

Ebü ' l-Kasım'ın kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: Zübde
tü 't- taleb if zer 'i'~- ~eheb, Şer }ı u Di
vani Şü~ı1ri'~-~eheb (İbn Erfa're 's' in lö. 
593 / 11971 Dfuanü Şii?üri'?·?eheb'inin ta
mamlanmamış şerhi), ed-Dürrü'l-mek
tı1m bi'ş -ş ı1r (iksir hakkında), en-Necat 
ve'l - ittişal bi- 'ayni'l - }zayatve el-İşa-
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rat ve'l-makiiJQt if 'ilmi's-simiya' (Keş· 
fü '?·zunan, ll, ı 186). 
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EBÜ'l-KASIM İBN ABBAD 

(bk. İBN ABBAD, Ebü'I-Kiisım). 

Ebü'l · Kasım 
Said 
b. ibrahim'in 
nesi h 
hatt ıyla 

bir Kur'an 
sayfası 

(Li ngs- Safadi, 

s. 43, rs. 54} 
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EBÜ'l- KASIM el-MECRİTİ 

(bk. MECRİTI). 
_j 
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EBÜ'l -KASIM SAİD b. İBRAHiM 1 

( ~ı_,; ı .:r. ~ r-l<ll Y.f ) 

V. (Xl.) yüzyılda yaşayan 

L 
İranlı hattat. 
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Hakkında çok az bilgi vardır. 1 Cema
ziyelewel 427 (2 Mart 1 036) tarihinde 
nesi h hatla yazdığı ve halen Londra· da 
British Library'de (nr Add 7214) bulu
nan mushafın sonunda kendisini. meş
hur lugat alimi Türkistanlı Cevherf'nin 
bir talebesinin oğlu olarak tanıtmak
tadır. D. Duda'nın onu Cevherf'nin bir 
öğrencisinin oğlu veya tarunu şeklinde 
göstermesi de (Elr., 1, 365) herhalde bu 
mushafı gören R. Ettinghausen ve D. S. 
Rice'ın görüşlerine bağlı kalmasından 

kaynaklanmaktadır. Yine Duda'ya göre 
Cevheri Nişabur' da iken Ebü'l- Kasım 
Said'in babası veya dedesi olan öğrenci
si İbrahim b. Salih Verrak, onun Şıhfı
}zu'l - luga adlı lugat kitabını tamamla
mıştır. Ayrıca Cevherf'nin yazısıyla bir 
asır önce yaşayan ünlü Arap hattatı İbn 
Mukle'nin (ö. 328/ 940) yazısının birbiri
ne çok yakın oluşunu göz önünde bulun
duran yukarıdaki iki araştırmacı, Ebü'l
Kasım Said 'in de Nişaburlu olduğunu 

düşünerek yazısının Doğu iran'da geli
şen yazı karakterini taşıdığını ileri sür
müştür. Ancak İbn Mukle'nin bugüne 
kadar herhangi bir yazısı ele geçmedi
ği gibi Ebü'l - Kasım'ın yaşadığı çağda 
aklam-ı sittenin gelişmesinde ikinci bü
yük üstat olarak bilinen İbnü' I-Bewab'ın 
(ö 413 / 1022) üslübu hakimdi. Bu se
beple Ebü'l-Kasım Said' in yazısının bu 
ikinci üstadın nesih üstübuna daha yakın 
olması icap eder. Nitekim The Qur'an, 
A British Library Exhibition 'da neşre
dilen Saffat süresi bu görüşü doğrula
maktadır. Bu mushafın yazısı güzel ol
mamakla beraber o devir neshine ışık 

tutması bakımından çok önemlidir. Tez
hibi Ebü Mansür Naci b. Abdullah tara
fından yapılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

MartinLings-Yasin H. Safadi, The Qur'an, 
A British Library Exhibition, London 1976, s. 
46, nr. 54, rs. 54; R. Ettinghausen, "Manuscript 
Illumination", A Survey of Persian Art (ed. A. U. 
Po pe). Tahran 1977, V, 1946; D. Duda. "Abu'l
Qasem Sa'id", Elr., 1, 365. 

Iii ALi ALPARSLAN 


