
rüşündedir. Fars edebiyatı tarihi bakımın
dan da önem taşıyan eser (Sara. 111/2. s. 
1293), 949 (1542) yılında Şirazlı M. Katib 
Neşatl tarafından Doğu Türkçesi'ne ter
cüme edilmiştir (Rieu, s. 281 ). Şafvetü'ş
şata'ın bir ilmi neşri henüz gerçekleşti
rilmemiştir. 
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Nasırüddin Hüseyn b. Muhammed 
b. All el-Ca'ferl er-Rugadi el-Münşl 

(ö. 684/1285'ten sonra) 

Anadolu Selçukluları hakkındaki 
ei-Evfimirü '/-<.4/a'iyye 

fi'/-um{iri '/-<.4/ii'iyye adlı 
F~rsça eseriyle tanınan 

L 
lranlı edip ve tarihçi. 

_j 

Hayatı hakkında bilinenler el-Evami
rü '1-~lil'iyye'de çeşitli vesilelerle verdiği 
bilgilere dayanmaktadır. Künyesini Hüse
yin b. Muhammed b. Ali el-Ca'feri er-Ru
gadi el-müştehir bi-İbn Bibi el-Münecci
me (bk. tıpkıbasım, s. 10) şeklinde kayde
den İbn Bibi'nin Rugadi nisbesinden iran'ın 
Mazenderan bölgesindeki Rugad şehrine 
mensup olduğu söylenebilir. Annesi Bibl 
Müneccime. Nlşabur'daki Şafiiler'in reisi 
Kemaleddin Simnani'nin kızı olup anne 
tarafından Fakih Muhammed b. Yahya'
nın torunudur. İbn Blbi annesinin ilm-i 
nücumu iyi bildiğini (a.g.e., s. 442), sul
tan ve emirlerin nezdinde itibar sahibi ol
duğunu, çok az sayıda kadının ilimle uğ
raştığı bu dönemde kendisine takdir ve 
hayranlık duygularıyla bakıldığını söyler 
(a .g.e., s. 422) . Babası Mecdüddin Mu
hammed Tercüman ise Kur-ı Surh (KOh-ı 
Surh [?]) seyyidlerinden ve Cürcan şehri
nin ileri gelenlerindendir (a.g.e., s. 443). 

Harizmşah Alaeddin Muhammed devrin
de ( 1200-1220), ünlü tarihçi ve İlhanlı dev
let adamı Alaeddin Ata Melik Cüveynl'nin 
d ed esi müstevfi sahib- divan Şemsülhak 
ve'd-dln'in (Şemseddin Muhammed b. Mu
hammed b. Ali) yanında iyi bir münşl olarak 
yetiştirilmiştir (a.g.e., s. 10). Harizmşah
lar devrinde uzun süre bu görevini sür
dürmüş ve sultanın yakınları arasına gir
meyi başarmıştır. Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı I. Alaeddin Keykubad'ın , Ahlat'ı 

kuşatan Celaleddin Harizmşah'a elçi ola
rak gönderdiği Kemaleddin Kamyar bu 
sırada İbn Bibi'nin annesinin babası Bibi 
Müneccime ile tanışmış ve dönüşünde 
sultana ondan övgüyle bahsetmiştir. Ce
laleddin Harizmşah ile ı. Alaeddin Key
kubad arasında cereyan eden ve Celaled
din'in mağh1biyetiyle sonuçlanan Vassı Çi
men Savaşı'ndan (627/1230) sonra veya 
Celaleddin Harizmşah'ın 1231 'de Diyarbe
kir önlerinde Moğol kuwetlerine yenilme
si ve ölümü üzerine Eyyubi Hükümdan 
el-Melikü'I-Eşref Muzafferüddin Musa'
nın yanına Dımaşk'a gitmişler, Alaeddin 
Keykubad daha sonra el-Melikü'l-Eşref'
ten onları Anadolu'ya göndermesini iste
miş, bunun üzerine Konya'ya gelip ı. Ala
eddin Keykubad'ın hizmetine girmişler
dir (a.g.e., s. 442). Sultan Alaeddin Keyku
bad devrinde münşl (divan katibi) olarak 
görev yapan babasına bazı diplomatik gö
revler de verilmiştir. Annesi Bibi Münecci
me. Selçuklular'ın 631 ( 1233) yılında Har
put önlerinde Eyyubller'le savaştığı sıra
da Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın yanın
da bulunmuş ve Harput Kalesi'nin alına
cağını önceden haber vermiş. savaşta ve 
barışta sultanın yanından ayrılmamıştır 

(a.g.e., s. 442-443; Tevarii)-i Al-i Se/cuk, 
s. 196-197). Bu bilgilerden hareketle İbn 
Bibi'nin ebeveyninin 1231-1233 yılları ara
sındaki bir tarihte Anadolu'ya geldiği ve 
Selçuklular'ın hizmetine girdiği söylene
bilir. Annesi sultana müneccim olarak hiz
met etmiş, babası Mecdüddin Muham
med Tercüman ise firaş-hane-i has müş
rifliğine (sultanın yatağının hazırlanma

sından sorumlu kişi) getirilmiş . daha son
ra Selçuklu emirleri arasına dahil edilmiş 
ve münşi olarak görevlendirilmiştir. ll. Gı 

yaseddin Keyhusrev zamanında da ( 1237-
1 246) tercüman olarak tayin edilmiş ve 
çeşitli hükümdarlara gönderilen elçilik 
heyetlerinde yer almıştır. Adı. Anadolu 
Selçuklu Em iri Celaleddin Karatay'ın 651 
( 1253) tarihli vakfıyesinde şahitler arasın
da zikredilmektedir (Tu ra n, TTK Be ILeten, 
Xll/45 [I948J. s. 87). 

Babasının Şaban 670 'te (Mart 1272) 
ölümünden sonra onun görevleri İbn Bi-

iBN BlBl 

bl'ye verildi. Muhtemelen lll. Gıyaseddin 
Keyhusrev devrinde ( 1266-1284) Divan-ı 
inşa ve Tuğra reisliğine getirilen İbn Bi
bl, el-Evamirü'l-~lil'iyye'nin meçhul 
bir müellif tarafından yapılan muhtasa
rında "Emir Nasırü'l-mille ve'd-dln ma
lik-i (emir-i) Divan-ı Tuğra" olarak ( Teva
ril) -i Al-i Se/cuk, s. 2, 196) anılmaktadır. 
ll. Gıyaseddin Mesud zamanında ( 1284-
1296, 1302- 131 O) Moğollar'ın Anadolu'
nun idaresine memur ettiği sahib- divan 
Şemseddin Cüveynl ile tanışmış ve bu sı
rada İlhanlılar 'ın Bağdat valisi olan Ala
eddin Ata Melik Cüveyni ile Bağdat'ta 
görüşmüştür (Safa, 111/2, s. 1215) 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaklaşık 
bir asırlık dönemi için en önemli kaynak
lardan biri olan el-Evamirü'l-'Alil'iyye 
fi'l-umuri'l- ~lil'iyye'nin isminde yer 
alan Alaiyye kelimelerinden birincisi İlhan
lılar'ın ünlü devlet adamı ve tarihçisi Ala
eddin Ata Melik Cüveynl'ye, ikincisi Ana
dolu Selçuklu Sultanı I . Alaeddin Keyku
bad'a nisbetle kullanılmıştır (tıpkıbasım, 
s. ll) Alaeddin Ata M elik Cüveyni ile kar
deşi Şemseddin Muhammed Cüveynl'nin 
hizmetine giren ve onların yakın dostu 
olan İbn Bibl. Alaeddin Ata Melik Cüvey
nl'nin kendisinden Bilad-ı Rum'un (Ana
dolu) fethinden başlamak üzere bir Ana
dolu Selçuklu tarihi yazmasını isteğini 
söylemektedir (a.g.e., s. 472). İbn Bililese
rin mukaddimesinde Cüveyni'nin Irak, Ho
rasan. Fars ve Kirman sahalarındaki ha
yırlı işlerini zikretmiş. daha sonra onun 
tarih kitapları yazmaya başladığını ve 
eserinin sonuna tam bir Anadolu Selçuk
lu tarihi ilave etmek istediğini ve bu işi 
kendisine havale ettiğini, Selcu~nilme'
yi Alaeddin Cüveyni'nin bu isteği üzerine 
kaleme aldığını ve Sultan Alaeddin Key
kubad'ın "makamat ve azemat"ını tam 
olarak ihtiva ettiği için eseri el-Evami
rü'l-'Ala'iyye ti'l-umuri'l-'Ala'iyye di
ye adlandırdığını söylemektedir ( a.g.e., 
S. ll) . 

İbn Bibl. Anadolu Selçukluları'nın ilk 
dönemlerine ait olaylar hakkında sağlıklı 
bilgi edinemediğini ve konuyla ilgili farklı 
rivayetler bulunduğunu söyledikten son
ra esere (a.g .e., a.y.) Sultan ll. Kılıcars
lan'ın oğlu 1. Gıyaseddin Keyhusrev'i veli
aht tayin etmesi ve kısa bir süre sonra da 
ölümüyle (588/1192) başlamış, 1. izzeddin 
Keykavus dönemi ( 1211-1220) hakkında 
kısa bilgiler verdikten sonra ı. Alaeddin 
Keykubad dönemini muhtemelen büyük 
çapta Melikü'ş-şuara Bahaeddin Ahmed 
b. Mahmud Kanii-yi Tusl'ye dayanarak 
(Sa fa, 111/1, s. 494-498; lll/2, s. 1215) diğer-
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lerine göre daha ayrıntılı biçimde anlat
mıştır. 

Alaeddin Keykubad'ın ölümünden ( 1237) 
sonra meydana gelen siyasi ve idari karı
şıklıklar hakkında bilgi veren İbn Blbl Sul
tan 1. Alaeddin 'i her bakımdan idealize 
ederek tasvir etmiştir. Eser. ll. izzeddin 
Keykavus'un oğlu ll. Gıyaseddin Mesud'un 
679'da ( 1280) Kırım'dan Anadolu'ya geli
şi, ithantı HükümdanAbaka Han tarafın
dan Harput. Malatya ve Sivas'a hakim ol
duğunun tasdik edilişine dair bilgiler ve 
sultana yapılan vaadierin yerine getiril
mesi temennileriyle sona ermektedir. İbn 
Blbl, el-Evamirü'l-'Ala'iyye'yi 679 yılı 
içerisinde Zilhicce ayından önce (1281) ta
mamlamış (iA, V/2, s. 71 3) ve kendisinden 
övgüyle söz ettiği Alaeddin Ata M elik Cü
veynl'ye takdim etmiştir (Tevarfl;-i Al-i 
Se/cü~, s. 742-743). HerbertWilhelm Du
da ise eserin 680 yılı başında (1281) ta
mamlandığını söyler (EF!ing.J. lll , 737) . 

İbn Blbl eserini bizzat şahit olduğu 
olaylara. görüp işittiği haberlere ve bel
gelere dayanarak kaleme almış (tıpkı ba
s ım, s. ll) ve herhangi bir yazılı kaynak 
kullanmamıştır. Bu durum, kendi yaşa
dığı devrin dışındaki olaylar hakkında ver
diği bilgilerin değerini azaltmaktadır. An
cak bazı bölümlerde Kanil-yi Tüsl'nin man
zum SeJcu,kndme'sini kullandığı anlaşıl
maktadır (Safa, lll/I , s. 494-503). Olaylar 
anlatılırken kronolojiye dikkat edilmemiş 
ve birbirleriyle irtibatlandırılmamıştır. ı. 

Gıyaseddin Keyhusrev'in 605 (1208-1209) 
yılında Ermeniler'e karşı düzenlediği se
fere ise hiç yer verilmemiştir. Halk arasın
da yaygın şifahl rivayetlerden faydalanan 
İbn Blbl zaman zaman inanılması güç hi
kayeler de anlatmaktadır. Eserin ı. Ala
eddin Keykubad devrine ait kısmı. olay
lara şahit olan kimselerden aldığı bilgile
re dayanması sebebiyle Anadolu Selçuklu 
tarihinin bu dönemi için en önemli yerli 
kaynaktır. Bununla beraber bu kısımda 
da bazı önemli olaylara hiç yer vermemiş 
veya gerektiği şekilde yansıtmamıştır. 
Selçuklu hanedanına duyduğu minnet-ve 
şükran sebebiyle hanedan aleyhine de
ğerlendirilebilecek olaylara hiç temas et
memiştir. 1. Alaeddin Keykubad'dan son
raki dönemde Selçuklu hanedanının içine 
düştüğü durumu. devrin siyasi ve idari 
aksaklıklarını ise gözler önüne sermiştir. 
İbn Blbl, tarihi olayları bütün ayrıntılarıy
la ortaya koymak yerine edebi ve sanat
karane bir üslüp içinde nakletmeyi tercih 
ettiği için ediplik yönü tarihçilik yönün
den daha ağır basmaktadır. Bu yüzden 
birçok hadisenin tarihini kaydetmemiş. 
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buna karşılık Şark- islam edebiyatında 
asırlardır bilinen nasihat ve tavsiyelere 
yer vermiştir. 

İbn Blbl'nin zaman zaman kronolojik 
hatalara da düştüğü görülmektedir. Me
sela 675'te (1276-77) meydana gelen 
Hatlroğlu isyanının tarihini 665 ( 1267) 
olarak göstermiştir (tıpkıbasım , s. 666). 
Bütün bunlara rağmen siyasi ve içtimal 
tarih açısından Anadolu Selçukluları'nın 
en önemli kaynağı olma özelliğine sahip 
olan eser çok az sayıda tarihçi tarafından 
kaynak olarak kullanılmıştır. Bunların ba
şında ünlü Osmanlı tarihçisi Müneccim
başı gelmektedir. 

el-Evamirü '1-'Ala'iyye'nin günümüze 
intikal eden tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, 
nr. 2985) . Zahriye sayfasındaki ibareden 
bu nüshanın bizzat müellif tarafından lll. 
Gıyaseddin Keyhusrev'e takdim edilmek 
üzere İbrahim b. İsmail b. Ebü Bekir ei
Kayserl'ye istinsah ertirildiği anlaşılmak
tadır (tıpk ı basım , s. 744) . Bu nüshadan 
istinsah edilmiş nüshalardan biri Millet 
Kütüphanesi'nde (nr. 819). diğeri Paris'
te Bibliotheque Nationale'dedir (iA, V/2, 
S. 714) . 

İbn Blbl eserinde ağır ve muğlak ifade
leri tercih etmiş , Arapça ibaretere ve se
cili ifadelere yer vermiştir. Kitapta 1400 
beyitten fazla şiir vardır. Bu bakımdan 
el-Evamirü'l-'Ala'iyye, Farsça yazılmış 
mensur eserler arasında üstübunun ağır
lığı ve edebi karakteriyle özel bir yer iş~ 
gal eder. Nadir kullanılan ve aniaşılma
yan deyimiere yer vermesi , sık sık baş
vurduğu mü balağatarla manadan uzak
laşması. düşüncelerine şahit göstermek 
veya manaya güzellik katmak için konu- . 
ya uygun düşmeyen Arapça atasözleri ve-

lbn Bibi'nin 
el-Evamirü 'l

'Ala'iyye 
{i 'l-umüri 'l

'Ala~yye adlı 

eserinin 
un van 

sayfası ile 
ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., 
Ayasofya, 
nr. 2985) 

ya Arapça, Farsça şiirler nakletmesi oku
yucuyu usandırıcı ve anlamı zorlaştırıcı 
niteliktedir. Eserdeki 1400 beyitten Cü
veynl ailesi hakkındakiler İbn Blbl'ye, di
ğerleri ise Zahirüddin Ebü'I-Fazl Tahir b. 
Muhammed Firyabl. Nizameddin Ahmed 
Erzincan(, Kani'i-yi Tüsl gibi şairlerle isim
lerini zikıretmediği diğer şairlere aittir. 
Zeblhullah Safa ı. Gıyaseddin Keyhusrev, 
ı. izzeddin Keykavus ve ı. Alaeddin Key
kubad devrine ait bölümterin tamamının 
Kani'i-yi Tüsl'ye ait olduğunu söyler (Ede
biyyat, lll/2. s. 1214). 

Müellifin Selçuklu hanedanına karşı 
şükran duyguları beslernesi ve olayları 
anlatırken bunların etkisinde kalması se
bebiyle verdiği bilgiler diğer kaynaklarta 
mukayese edilerek kullanılmalıdır. ibn Bl
bl, devlete karşı gelerek zaman zaman 
karışıklıklar çıkaran Türkmenler. fityan, 
rünüd zümreleri hakkında olumsuz dü
şüncelere sahiptir. Eserini Moğol haki
miyeti döneminde yazıp bir i lhan lı devlet 
adarnma sunmuş olduğundan kanaatle
rini açıkça ifade edernemekle birlikte Mo
ğollar'ın Selçuklu Devleti'ne karşı güttük
leri şiddet politikasını ve Anadolu'da yap
tıkları maddi ve manevi tahribatı çeşitli 
vesilelerle dotaylı olarak anlatmaktan çe
kinmem iştir. iranlılar'a karşı sempati duy
makla beraber devlet işlerindeki hatala
rından dolayı onları ma"zur görmemiştir. 
Mesela Rum asıllı Celaleddin Kar atay' ı 
olumlu icraatı sebebiyle överken Sahib 
Şemseddin isfahanl ve Sahib Şemseddin 
Tuğral'yi devlet aleyhine zararlı faaliyet
lerinden dolayı tenkit etmiştir. 

ibn Blbl sultanların siyasi faaliyetlerini 
edebi bir üslüpla anlatmış, toprak idare
siyle bilhassa ikta, mülk ve hibe türü top
rakların varlığına dair ilk bilgilere yer ver-



miştir. Eserde şehirler hakkında kaydedi
len bilgiler yetersizdir. Toplumun daha çok 
üst tabakalarıyla ilgili bilgiler vermiş. et
nik ve dini kimliklerden ziyade ayan. Iğ
dişler ve halkın ileri gelenlerini ön plana · 
çıkarmıştır. Saraydaki eğlence ve düğün
lerden bahsetmiş. ancak devlet hazinesi
nin durumu hakkında bilgi vermemiştir. 
Moğollar'a karşı itaatkar bir politika Iz
Ienmesinden yana olan İbn Bibi, devletin 
dış politikasıyla ilgili olarak Anadolu Sel
çuklu - İlhanlı münasebetleri konusunda 
da bilgi vermiş. diğer devletlerle ilişkiler
den ya hiç bahsetmemiş ya da çeşitli ve
silelerle kısaca temas etmekle yetinmiş
tir. 

el-Evamirü '1- 'Ala'iyye'yi bir tarih ki
tabı olmaktan çok VII. (XIII.) yüzyıldaki 
parlak islam kültürünü yansıtan bir hatı
rat kitabı olarak değerlendirmek daha 
doğrudur. İbn Bibi Anadolu Selçuklu Dev
leti'nin sadık bir hizmetkarı. saray görev
lisi ve yüksek bürokrasisinin bir mümes
sili sıfatıyla kaleme aldığı eserinde Ana
dolu'nun siyasi. içtimal, idari, iktisadi ve 
kültürel hayatından hakiki ve cazip tab
lolar çizmiş. ancak çağdaşı olduğu halde 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bek
taş-ı Veli gibi meşhur simalardan bahset
memiştir. Alaeddin Ata M elik Cüveynl'nin 
Tari]]-i Cihangüşa'sını örnek almışsa da 
bu eserin seviyesine ulaşamamıştır. 

İlk defa Adnan Sadık Erzi tarafından 
önsöz ve fihrist ilavesiyle tıpkıbasım ha
linde yayımlanan el-Evamirü'l-'Alô'iy
ye'nin (Ankara 1956) tamamını tenkitli 
olarak neşretmeyi planlayan Adnan Sa
dık Erzi ile Necati Lugal, sadece ll. Kılı
carslan'ın ölümünden (ı ı 92) ı. Alaeddin 
Keykubad'ın tahta çıkışına (ı 220) kadar 
meydana gelen olayları içeren ı. cildi ya
yımlayabilmişlerdir (Ankara ı 957) . Kurt 
Erdmann eserdeki bilgileri sanat tarihi 
açısından değerlendiren bir çalışma yap
mıştır (lbn Bibi Als Kunsthistorische 
Quelle, istanbul ı 962). Eserin tamamı 
Mürsel öztürk tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (l-ll , Ankara 1996) . 

el-Evamirü '1- 'Ala'iyye'nin "damet fe
zailühQ" kaydından anlaşıldığına göre (Te
varll]-i AL-i Selca~. s. 2) daha müellif ha
yatta iken yapılmış bir muhtasarı vardır. 
Çok hacimli olan eseri ihtisar eden şahıs 
kitabın muhtevasını aynen nakletmek ko
nusunda büyük bir itina göstermiştir. Fa
sıl başlarında İbn Bibl'yi esas alan bu ki
şinin, İbn Bibl'nin tarih vermeden anlat
tığı bazı olayların tarihini kaydetmek su
retiyle ayrı bir önem kazandırdığı eseri 
ne zaman tamamladığı tartışmalıdır. Ki-

tap en erken 25 Rebiülahir 680 ( 13 Ağus
tos 1281). en geç de 687'de (1288) ta
mamlanmış olmalıdır (İA, V/2, s. 71 5) . Du
da ise 1 Şaban 683- 1 Şewal684 ( 13 Ekim 
1284- 30 Kasım 1285) tarihleri arasında 
tamamlandığını ileri sürmektedir (EV 
i ing.J, III. 738). M. Fuad Köprülü (TTK Bel
leten, Vll/45 119481. s. 388 vd ), Mükrimin 
Halil Yınanç (s. 9) ve Zeki Velidi Togan (s. 
190), eseri İbn Bibi'nin karde~i Nasırüd
din Yahya'nın ihtisar ettiğini kaydederler
se de bu konudaki çalışmalarıyla tanınan 
Adnan Sadık Erzi, İbn Bibl'nin anne ve ba
basına tahsis ettiği fasıla tekabül eden 
kısma ihtisarı yapan kişinin "zikr-i valid 
ve valide-i müellif-i asl-ı an (in) Mu]]taşar 
Emir Nasırüddin" başlığını koymasını ve 
"valide-i o" diye söze başlamasını ( Teva
rfl]-i Al-i Selcu~. s. ı 96). Nasırüddin Yah
ya'nın muhtasarın değil el-Evamirü'l
'Ala'iyye'nin müellifi olduğuna açık delil 
sayar (İA, V/2, s. 71 5) . İbn Bibl'nin eserinin 
hiçbir yerinde kardeşinden bahsetmeme
si de bu görüşü desteklemektedir. Muh
tasarda İbn Bibi'nin adının (Nasırüddin Hü
seyin) yanlışlıkla Nasırüddin Yahya olarak 
kaydedilmesi bu ihtilafa sebep olmuştur. 
İbn Bibi'nin babasından bahsederken 
kullandığı "peder-i bende" (tıpkı basım. s. 
485) kelimelerinin muhtasarın müellifi ta
rafından atılarak sadece Mecdüddin keli
mesinin bırakılması da ( Tevarll]-i Al-i Sel
ca~. s. 221) Erzi tarafından bu görüşü te
yit eden bir delil olarak gösterilmiştir ( İA, 
V/2, s. 71 5) . Mu]]taşar-ı Selcul;fname'nin 
tek nüshası Paris Bibliotheque Nationale'
dedir (Storey, 11/2, s. 409 vd.) . Ch. Schefer, 
eserin ı. Gıyaseddin Keyhusrev ve ll. Sü
leyman Şah dönemine ait kısımlarını 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır ( Quelques chapitres de l'abrege du 
Seldjouk Nameh compose par /'emir Nas
sir eddin Yahia. Recuil de textes et tra
ductions publie a l'occasion du Vlfl< can
gres international des orientalistes tenu 
a Stockholm en 1889, serie V-VI. Paris 
1889,111, 3-102). Mu]]taşar'ın tamamı 
Houtsma tarafından neşredilmiştir (bk. 
bibl.) . Muhammed Cevad MeşkOr ise bu 
muhtasarı bir mukaddime ile ve Selçuk
lu tarihine dair bazı ilaveler yaparakAl.J
bar-ı Selôcil;fa-i Rum adıyla yayımlamış
tır (Thhran ı 350 hş.) . M. Nuri Gençosman 
eseri, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi: 
İbn Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuk
namesi'nden adıyla Türkçe'ye tercüme 
etmiştir (Ankara ı 94 ı) . Eser Du da tara
fından notlar ilave edilerek Almanca'ya 
çevrilmiştir (Die Seltschukengeschichte 
des lbn Bibi, Copenhagen 1959). 
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el-Evamirü '1- 'Alô 'iyye'nin yine müel
lifi meçhul Tari]]-i Al-i Selcul;f der Me
malik-i Rum adlı başka bir muhtasarı 
daha mevcuttur. Bu muhtasarın yegane 
nüshası Gotha'dadır (Storey, 11/2, s. 409 
vd.; Yınanç, s. 9 vd.; Togan . s. ı 90). 

Yazıcızade Ali, el-Evamirü'l-'Alô'iyye'
yi bazı ilavelerle Türkçe'ye çevirerek ll. 
Murad'a ithaf etmiştir. Bu tercüme, Yazı
cızade'nin Tarih-i Al-i Selcuk, Oğuzna
me veya Moğolname de (TSMK, Revan 
Köşkü, nr. ı 39 ı) denilen eserinin "Zikr-i 
Padişahi-i Sultan Süleyman Şah der ROm" 
faslı ile başlayan üçüncü kısmını oluştu
rur. Yazıcızade Ali. Anadolu Selçukluları'
nın kuruluş devri hakkında kısa bilgi ver
dikten sonra el-Evamirü '1-'Ala'iyye'yi 
başlıklarını aynen tekrarlayarak tercüme 
etmiştir. İbn Bibi'nin anne ve babasına 
ait yerlerle bazı Arapça manzumeler ve 
zor ibareler dışında tercümede metne sa
dık kalmış. Alaeddin Ata Melik Cüveynl'
den övgüyle söz edilen yerlere ll. Murad'ın 
adını koymuştur. Yazıcızade tercümede 
İbn Bibi ve eserinin adına hiç yer verme
miştir. Bu arada büyük emirlerin hangi 
Oğuz boylarına mensup olduklarını belirt
miş ve Selçuklular'da Oğuz töresinin de
vam ettiğine dair bilgi vermiştir. Buna 
karşılık eserdeki bazı yerleri atlamıştır. 

Yazıcızade'nin yaptığı tercümenin Tür
kiye ve Avrupa'nın çeşitli kütüphanelerin
de nüshaları vardır. Bunlardan bazıları 
sadece Anadolu Selçukluları'nı ihtiva et
mektedir. Ancak hepsinde az çok eksikler 
vardır (geniş bilgi için bk. İA, V/2, s. 7 16). 
Houtsma, bu tercümenin Paris ve Leiden 
nüshalarından yararlanarak baştan "Zikr-i 
VürQd-i Resoıan-ı Sultan Celaleddin"e ka
dar gelen bölümünü neşretmiştir (Histo
rie des Seldjoucides de l'Asie-mineure 
d'apres lbn-Bibi texte Turc publie d'apres 
les mss. de Leide et de Paris, Leide I 902) . 
Mükrimin Halil Yinanç, Yazıcızade'nin ese
r inin sonuna bazı ilaveler yapılarak Meh
di Çelebi tarafından ihtisar edildiğini kay
deder (Türkiye Tarihi, s. ı ı). Erzi, Paris 
Bibliotheque Nationale'de (TY. nr. ı ı82) 

kayıtlı bulunan Münte]]ab-ı Tevari]]-i 
Selacil;fa adlı eserin bunun bir nüshası 
olduğu kanaatindedir (İA, V/2, s. 7ı 7). 

Seyyid Lokman b. Hüseyin el-Aşüri 
1 009'da ( 1600-1601) Yazıcızade'nin ese
rini Oğuzname adıyla ihtisar etmiştir. 
Bu eser Finlandiyalı şarkiyatçı J. J. Wilhelm 
Lagus tarafından Latince tercümesiyle 
birlikte neşredilmiştir (Se id Locmani ex 
Libro Turcico qui Oghuzname inscribitur 
excerpta, Helsingfors 1854). 
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(bk. PiRizADE, İbrahim). 
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ı 
İBN BUTLAN 

ı 

(..:,~ <,)o!f) 

Ebü'l-Hasen el-Muhtar 
(el-Yuvanis [Johannes]) b. el-Hasen 

b. AbdCın b. Sa'dCın b. Butlan 
(ö. 458/1066) 

İlmi tartışmaları ile ünlü 

L 
Bağdatlı hıristiyan hekim. 

_j 

Bağdat NestCırileri'nden olup Batı dün
yasında Elluchasem Elimithar adıyla ta
nınır. Şehrin Kerh bölgesinde yaşayan hı
ristiyan üstatlardan ilahiyat, felsefe ve 
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tıp okudu; özellikle dönemin ünlü hıristi
yan hekimlerinden Ebü'l-Ferec ibnü't-Tay
yib'in en gözde öğrencisi oldu. Tıp öğren

diği hocaları arasında Ebü'l-Hasan Sabit 
b. İbrahim b. Zehrün el-Harrani'nin de adı 
geçmektedir. 440 Ramazanında (Şubat 
1 049) Bağdat'tan ayrılarak Ra h be, Rusa
fe. Halep, Antakya, Lazkiye, Yafa yoluyla 
Kahire'ye gitti. Ancak Halep'ten geçer
ken şehrin Mirsadl hanedanına bağlı yö
neticisi Muizzüddevle Sirnal b. Salih'ten 
gördüğü yakınlık dolayısıyla bir süre ora
da kaldı. Muizzüddevle'ye yaptırmayı dü
şündüğü hastahanenin inşa edilmesi ge
rektiği yer hususunda tavsiyelerde bulun
du; Muizzüddevle de ona yöre hıristiyan
larının ibadet kurallarını düzenleme yet
kisi verdi. Ancak İbn Butlan'ın birtakım ek 
kurallar koyması cemaatin hoşnutsuzlu
ğuna sebep oldu. Bu arada H alep li hekim
lerle de münasebet kurdu ve Ebü'l-Hayr 
b. Şerrare adlı hıristiyan bir hekimle ilmi 
tartışmalara girdi. Geniş felsefi birikimiy
le geri çekilmek zorunda bıraktığı muha
tabı onu itikad bozukluğuyla itharn etti 
(İbnü ' l-Kıfti, s. 207) . 

İbn Butlan Cemaziyel ahir 441'de (Kasım 
1 049) Kahire'ye ulaştığında yine kendini 
şiddetli bir tartışma ortamı içinde buldu. 
Basit bir ilmi ayrıntı üzerine burada yaşa
yan ünlü hekim İbn Rıdvan ile girdiği po
lemik, karşılıklı yazılan risalelerle kısa sü
rede Bağdat- Mısır hekimleri arasında bir 
üstünlük kurma savaşına dönüştü . Neti
cede İbn Rıdvan'ın çağrısı üzerine Mısır
lı hekimler İbn Butlan'ı boykot ettiler ve 
onu gelişinden üç yıl sonra Kahire'den ay
rılmak zorunda bıraktılar (geniş bilgi için 
bk. Selman Kataye, XXIYil ı 19781. s. 99-
ı 15) İbn Ebu Usaybia. İbn Butlan ' ın Mı
sır 'a gidiş sebebinin kendisine ezen rakip 
gördüğü İbn Rıdvan ile boy ölçüşmek ol
duğunu söyler ('Uyunü'l-enba', s. 326). 

Mısır'dan ayrılan İbn Butlan. o dönem
de bir veba salgınının yaşanmasına rağ
men 446 (1054) yazında istanbul'a gitti; 
tartışmaya eğilimli karakterinin dürtü
süyle bu defa da Latin ve Rum kiliseleri 
arasındaki Evharistiya (aşa - i rabbanT. ek
mek-şarap) ayininin farklı uygulamalarıy
la ilgili mezhep tartışmaianna katıldı ve 
istanbul patriği Michael Cerularius'un is
teği üzerine bu konuda bir risale kaleme 
aldı. istanbul 'da bir yıl ikamet ettikten 
sonra ülkesine doğru yola çıktı. fakat Dı
maşk'ta kalarak Halep-Antakya arasında 
çeşitli seyahatler yaptı. Bir ara Meyyata
rikin bölgesinde bulundu ve Diyarbekir 
Emiri Ebu Nasr Nasrüddevle Ahmed ei
Mervani ile tanışarak kendisine Da've
tü '1-etıbbd' adlı eserini ith af etti ( 450/ 

I 058). Daha sonra uzunca bir süre Halep'
te hekimlik-eczacılıkyaptı ve isabetli teş
his ve tedavileriyle bu yörede adeta efsa
neleşti. üsame b. M ün kız onun bu yaygın 
şöhretini uzun uzun anlatır. ayrıca büyük 
dedesi ve Münkız hanedanının kurucusu 
Mukalled b. Nasr b. Münkız'ın hizmetin
de bulunduğunu kaydeder (el-İ'tibar, s. 
237-239) 456 (1 064) yılında Antakya'da
ki bir hastahanenin inşasına katkıda bu
lunduğu bilinen İbn Butlan ('Uyunü 'l-en
ba', s. 328). hayatının son zamanlarını bir 
Antakya manastırında uzlete çekilerek 
geçirdi ve 8 Şewal458'de (2 Eylül 1066) 
öldü. 

Eserler i. 1. Ta]fvimü'ş-şıJ:ı]J.a. Hijyen, 
diyetetik ve ev tıbbı hakkında olup Batı'
da "synopsis", islam aleminde "mücedvel" 
denilen tablolar halinde düzenlenmiştir. 

Bu yazım tekniğini ilk kullanan kişinin İbn 
Butlan olduğu sanılmaktadır. Gazzali. İJ:ı
ya' adlı eserinin girişinde Ta]fvimü'ş-şıJ:ı
J:ıa'ya İbn Butlan'ın adını anmadan atıfta 
bulunarak bu tekniğin pedagojik değe
rinden bahsetmektedir (1, 4) Eserin Ta
cuini sanitatis Elluchasem Elimithar 
medici de Baldath adıyla Latince (Ar
gentorati ı 5 3 1, I 5 3 3) ve Schachtafeln 
der Gesundheit adıyla Michel Herr tara
fından yapılan Almanca (Strassburg 1533) 
tercümeleri yayımlanmıştır. Hosam Elkha
dem kitabın tenkitli neşrini , Fransızca 

çevirisiyle birlikte Le Taqwim al-ŞiJ:ıJ:ıa 
(Tacuini Sanitatis) d'Ibn Butldn adıyla 
neşretmiştir (Louvain I 990). Eserin adı bi
linmeyen bir kişi tarafından yapılan Fars
ça tercümesi de Gulam Hüseyin YCısufi 
tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1366 
hş ./ 1 987) . 2. Da'vetü '1-etıbbd'. Müellif, 
Meyyatarikin'in Mervani yöneticisi Nas
rüddevle'ye ithaf ettiği bu eserinde dö
nemin tıp anlayışındaki hataları ve uygu
lamalardaki aksaklıkları tenkit etmekte 
ve ele aldığı meselelere hekimlik ahlakı 
açısından bakmaktadır. Onun bu eleştiri
leri daha sonra İbn Eserdi adlı bir müelli
fin yazdığı ŞerJ:ıu müşkili Da'veti'l-etıb
bd'da yeniden ele alınmıştır (Brockel
mann, GAL Suppl., ı . 885) . Martin Levey bu 
tartışmalarla ilgili bir makale yazmıştır 
("Some Eleventh-Century Medical Ques
tions Posed by Ibn Butlan and Later An
swered by Ibn Ithirdi", Bulletin of the His
tory of Medicine, XXXIX ı Baltimare I 965] , 
s. 495-507) İlk defa Beşare Zelzel'in yayım
ladığı eserin (İskenderiye I 901) yeni neşri. 
Da'vetü'l-etıbba'ı önce Das Arzteban
kett adıyla Almanca'ya tercüme eden 
(Stuttgart 1984) Felix Klein- Franke tarafın
dan ingilizce bir girişle birlikte The Phy
sician's Dinner Party adıyla yapılmış 


