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Ebu Nasr Mansur b. All b. Irak 
(ö. 427 /1036'dan önce) 

Birun'i'nin hocası, 

L 
matematik ve astronomi bilgini. 

_j 

349'da (960) Gllan'da doğduğu sanıl
maktadır. Risale ii ma'rifeti }fısiyyi'l-fe
lekiyye adlı eserinde Ebü'I-Vefa el-BGz
canl'den "hocamız" diye SÖZ etmesine ba
karak onun BOzcani'nin öğrencisi olduğu
nu ileri sürenler varsa da bu görüş doğru 
değildir; çünkü İbn Irak, aynı ifadeyi ken
dinden daha aşağı seviyedeki meslektaş
ları için de kullanmıştır (Ebü'l-Kasım Kur
bani, s. ı ı 3). İbn Irak, 385 (995) yılına ka
dar Harizm'de hüküm süren Harizmşah
Iar'ın Afrigoğulları hanedanına mensup 
son hükümdarlardan Muhammed b. 
Irak'ın yeğenidir. Hayatının büyük kısmı
nı. BlrGnl ve İbn Sina gibi birçok ilim ada
mının hamileri olan ve Afrigoğulları'nın 
hakimiyetine son veren Me'mGnller'den 
Sultan Ebü'l-Hasan Ali b. Me'mGn ve kar
deşi Ebü'l-Abbas Me'mGn b. Me'mQn'un 
himayesinde geçirdi. Kaynaklarda zengin
liğinden ve Harizm şehrinin yakınlarında
ki bir köyde yer alan muhteşem konağın
dan söz edilir(a.g.e., a.y.). 407 (1017) yılın
da Ebü'l-Abbas Me'mGn'un öldürülme
si ve Harizm'i topraklarına katan Sultan 
Mahmud-ı Gaznevi'nin daveti üzerine öğ
rencisi BlrGnl ile birlikte Gazne'ye gitti ve 
ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. Bl
rGnl'nin 427'de (1 035-36) Muhammed b. 
Zekeriyya er-Razi'nin eserlerine dair yaz
dığı risalede (Fihrist- i KWibha-yi Razi, s. 
39) onun hakkında kullandığı ifadeden o 
tarihten önce vefat ettiği anlaşılmakta
dır. 

İbn Irak. şöhretini daha çok BlrGnl ile 
birlikte yaptığı çalışmalara borçludur. Bu 
ortak çalışmaların genellikle BlrGnl'nin 
Cürcan'dan Harizm'in merkezi olan Gür
genç'e geldiği 399 (1008-1009) yılında 
başladığı düşünülmekte. ancak bunun ta
rihinin daha öneeye gidebileceğine dair 
bazı işaretler de bulunmaktadır. Mesela 
BlrGnl390'da (1000) yazdığı el-A§arü'l
bô}fıye'de "üstadım" diye İbn Irak'a atıf
ta bulunurken İbn Irak da 388'de (998) 
kaleme aldığı azimut hakkındaki kitabını 
BlrGnl'ye ithaf etmiştir. Ayrıca BlrGnl. Ra
zl'nin eserlerine dair risalesinin sonunda 
kendi çalışmalarının listesini verdikten 
sonra, kendisine ithafen veya kendi iste
ği üzerine kaleme alındığı yolunda bir ifa
de kullanarak hocası İbn Irak'ın on iki ki-

tap ve risalesinin adını kaydeder (a.g.e., 
s. 39-40). Nitekim muhtevalarından bu 
eserlerin. BlrQnl'nin araştırmaları sırasın
da karşılaştığı bazı problemierin çözümü 
için başvurması üzerine İbn Irak tarafın
dan yazıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Bl
rün! kitaplarının bazılarında İbn Irak' ın 
araştırma sonuçlarını kullandığım açıkça 

ifade etmekte ve ifade tarzından da ho
casına verdiği değerin büyüklüğü anla
şılmaktadır. 

İbn Irak'ın BlrGnl ile yaptığı ortak me
sai en açık şekilde BlrGnl'nin ekliptiğin 
eğimini belirleme konusundaki çalışma
ları sırasında görülür. 387'de (997) Ha
rizm'de ve 407 (1016). 410 (1019), 411'
de (1 020) Gazne'de gözlemler yapan Bl
rGnl. güneşin ekvatordan en uzak nokta
da bulunduğu zamanki yüksekliğini kla
sik yöntemle ölçerek eğim açısını23° 35' 
şeklinde hesaplamıştır. Fakat daha son
ra Muhammed İbnü's-Sabbah'ın bir ese
riyle karşılaşmış ve hem onda hem kendi 
çalışmasında bazı hatalar tesbit ederek 
hacasından bunları düzeltmesini, ayrıca 
İbnü's-Sabbah'ın kullandığ ı teknik ve me
todu da inceleyip eleştirmesini istemiş
tir. İbn Irak. bu talep üzerine Risale fi'l
berô.hin 'a]{i 'ameli Muf:ıammed b. eş

Şabbô.J:ı ii imtif:ıani'ş-şems adlı kitabını 
yazarak İbnü's-Sabbah'ın metodunun gü
neşin ekliptik üzerinde tekdüze (üniform) 
hareket ettiği kabulüne dayandığı için 
yanlış olduğunu ortaya koymuş, BlrGnl de 
el-Kam1nü '1-Mes'ıldi ve TaJ:ıdidü niha
yati'l-emakin adlı eserlerinde kaynak 
gösterme!{ suretiyle onun tashih ettiği 
sonuçları kullanmıştır. 

İbn Irak'ın trigonometriye olan katkıla
rı astronomiye yaptıkları gibi dalaylı de
ğildir. Naslrüddln-i TGsl'ye göre İbn Irak. 
küresel üçgenler için ~:g i= ~:g ~ = ~:g ~ ( ke
narlarla karşılarındaki açıların sinüsleri
ne ait oranların birbirlerine eşitliği) veya 

düzlem üçgenler için si~A =si~ B= si~ C (ke
narları n karşılarındaki açıların sinüsleri
ne oran l arının birbirlerine eşit l iği) şeklin

de ifade edilen sinüs kanununu keşfeden 
üç kişiden biridir. Diğer ikisi Ebü'l-Vefa ei
BGzcanl ve Hamid b. Hıdır el-Hucendl'dir. 
Ancak kanunu önce hangisinin bulduğu 
ilim adamları arasında tartışma konusu
dur. Şu var ki İbn Irak. astronomi ve ge
ometriyle ilgili çalışmalarında bu kanunu 
önemli bir yenilik diyerek kullanmış. ay
rıca el-Mecisti eş- Şô.hi, Kitô.b fi's-sü
mı1t, Risale fi ma'rifeti }fısiyyi'l-fele
kiyye ve Risrue fi'l-cevab 'an mesa,ili'l
hendesiyye sü,ile 'anha adlı kitapların
da da ispatını yapmıştır. 
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Eserleri. İbn Irak'ın kaleme aldığı bili
nen yirmi iki eserden on beşi Re sa ,ilü Ebi 
Naşr Manşur ile'l-Biruni içinde yayım
Ianmış ( Haydarabad ı 36 71 ı 948), bunların 
altısı Julio Sams6 tarafından ispanyolca'
ya çevrilmişti r (Estudios Sobre Ab il Naşr 
Manşilr b. 'A li b. 'Iraq, Bareelona ı 969). 

1. Kitôb fi's-sümut. Kıble tayininde kulla
nılan matematiksel usuller hakkındadır. 
BlrGnl. Kitôbü Makiiiidi 'ilmi'l-hey,e'
de ( Dımaş k ı 985) önemle üzerinde dura
rak gerek kendi dönemindeki gerekse 
daha önceki matematikçilerin kullandığı 
konuyla ilgili usullerin bir mukayesesini 
yapar ve hocasının başarılarından övgüy
le söz eder (s. 97, 98, ı 05, ı 33, ı 35). 2. el
Mecisti eş-Şahi. Harizmşah Ebü'I-Hasan 
Ali b. Me'mQn'a ithaf edi!diği bilinen eser, 
BlrGnl ile bizzat müellifin yaptığı çeşit
li atıflardan ve lndia Office'de bulunan 
İstil]racü bu'di ma beyne'l-merke
zeyn mine'l-Mecisti adlı muhtasarından 
(Brockelmann, GAL, I, 623) anlaşıldığına 
göre İbn Irak' ın matematik ve astrono
miyle ilgili en dikkate değer çalışmasıdır. 
3. Kitab fi ~lleti taşnifi't-ta'dil 'inde aş
J:ıabi's-Sindhind. Zic-i Sindhind gele
neği müelliflerine göre denklemin ikiye 
bölünmesinin sebeplerini inceler. 4. Kitôb 
ii taşJ:ıiJ:ıi kitabi İbrahim b. Sinan fi taş
J:ıiJ:ıi il]tilati'l-kevakibi'l- 'ulviyye. İbra
him b. Sinan'ın gezegenlerin hareketleri 
arasındaki farklılık konusunu işleyen ça
lışmasında mevcut hataları düzeltmek 
amacıyla yazılmıştır. s. Teh~ibü't-te'a
lim. Mukaddimesini BlrGnl'nin Kitabü 
Malfalidi ~lmi'l-hey,e'de aynen iktibas 
ettiği (s. ı 05), sonra da oradaki hipotezi 
kanıtlamaya çalıştığı görülür. BirGnl başka 
kitaplarında da hocasının bu eserine sık 
sık göndermeler yapmıştır. 6. Işlaf:ıu Kita
bi Menelc'ivus fi'l-küriyyat. Menelaos'un 
aslı bugüne gelmeyen Sterica'sını ye
niden düzenleyen bir çalışma olup 398 
(1007-1008) yılında kaleme alınmıştır. 

Küresel geometri alanında büyük bir 
şöhrete sah iptir; nitekim Naslrüddln-i 
TGsl, ancak İbn Irak'ın IşlaJ:ı'ını okuduk
tan sonra Menelaos'un eserini aniayabil
diğini söyler (Ebü'I-Kas ım Kurbani, s. ı 16). 
M. Krause'un Almanca tercümesiyle bir
likte neşrettiği (Berlin ı 936) kitaptan ay
rıca yapılan seçmeler de Resa,il (yk. bk.) 
arasında on ikinci risaleyi oluşturmakta
dır. 7. Risale fi J:ıalli şübhetin 'urizat 
lehı1 fi'l-ma}föleti'§-§ali§ete 'aşer min 
Kitc'ibi'l-Uşı11. BlrGnl'nin. Öklid'in ünlü 
Uşulü'l-hendese'sinin on üçüncü maka
lesindeki bir problemin çözümüne ilişkin 
sorusuna cevap olarak kaleme alınmıştır 
ve Resa,il arasında yedinci risaleyi teşkil 
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eder. 8. Risfile ii ma'riieti kısiyyi'l-ie
lekiyye. Küresel yayların orantı yönte
minden başka bir yöntemle de belirlene
bileceğine ilişkin bir çalışmadır. Resfi 'il'in 
sekizinci risalesi olarak yayımlanmış, ay
rıca P. Luckey tarafından tercüme edilmiş
tir ("Zur Entstehung der Kugeldreiecks
rechnung", Deutsche Matematik, V !19401. 

s. 423-433) 9 . Risfile ii taş]J_i]J_i mfi va
ka'a li-Ebi Ca'ier el-Ijô. zin mine's
sehv ii Zici'ş -şaiô.'i]J_. BirQnl için yazı
lan risalede müellif, Ebu Ca'fer ei-Ha
zin'in meşhur zlcinde gördüğü bazı hata
ları d üzeltmek üzere yola çıkmış ve bu ko
nuda Menelaos'un kanıtlarıyla onun ka
nıtlarının bir mukayesesini yaptıktan son
ra gerekli tashihlerde bulunmuştur. Eser 
Resô.'il'in üç numaralı risalesidir. 1 o. Ri
sô.le ii m ecfizfi ti devô.'iri's-sümut ii'l
usturlô.b. Usturlapta azimut çemberinin 
geçirilişini konu edinen eser BirOnl için 
388'de (998) kaleme alınmıştır; Resfi'il'
de on dördüncü sıradadır. 11. Risô.le li 
cedveli'd-daka'ik. BirOni için yazılan 
eser çeşitli bölgelerde güneşin doğuş ve 
batışındaki derece ve dakika farklarının 
hesaplamasını konu alır ; Resfi'il içinde 
beşinci metin olarak yayımlanmıştır. 12. 
Risô.le ii'l-berô.hin 'ald 'ameli Mu]J_am
med b. eş-Şabbô.]J_ ii imti]J_fini'ş-şems. 
BirOni'nin isteğiyle kaleme alınan eser, 
çeşitli mevsimlerde güneşin durumuyla 
ilgili gözlemler yapan Muhammed b. Sab
bah ' ın ölçümlerinde kullandığı yöntem ve 
tekniğin eleştirisi mahiyetindedir; Re
sô.'il'in iki numaralı metnidir. 13. Risô.
le ii'd-devfi'ir elieti te]J_uddü's-sfi'fiti'z
zamô.niyye. BlrQnl için yazılmıştır ve za
man saatlerinin sını rlarını belirleyen dai
relerle usturlabın kullanılışma ilişkin bazı 
bilgileri içerir; Resô.'il içinde bir numaralı 
metin olarak yayımlanmıştır. 14. Risfile 

ii keşii 'avfiri 'l-Bô.tmiyye bimfi m ev
vehu 'alô. 'fimmetihim ii rü'yeti 'l-ehil
le . ibn Irak'ın yine BlrCınl için kaleme al
dığı risale, h ilalin görülmesine ilişkin Batı
niler'in düştüğü hatayı ortaya koymakta 
ve kamer! ayların bir kısmının yirmi dokuz, 
bir kısmının otuz gün çekmesinin nereden 
kaynaklandığını astronomların görüşleriy

le birlikte şer'! delillerle de göstermeye ça
lışmaktadır; Resô.'il'in altıncı risalesidir. 
1 s. Risô.letü küriyyeti's-semd'. Resô.'il'in 
dokuzuncu metniniteşkil eder. 16. Risfi

le fi'l-cevô.b 'an m esô.'ili'l-hendesiyye 
sü'ile 'anhô. . İbn Irak'ın kendi geometri
siyle ilgili on beş soruya verdiği cevapları 
içermektedir. Resô.'il'de on uncu metin 
olarak yayımlanmıştır. 17. Risô.le ii be
rô.hini a'mô.li cedveli't-takvim ii Zici 
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lf,abeş el-lf.ô.sib. Habeş ei-Hasib'in tak
vim cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin 
ispatları hakkında olup Resô. 'il' in dördün
cü metnidir. 18. Risô.le ii şınfi'ati'l-us
turlô.b bi't-tarfki'ş-şınfi'i. Resfi'il içinde 
on beşinci metin olarak yayımlanmıştır. 

19. Risfile fi'l-usturlfibi's-Seratfini el
mücenna]J_ ii ]J_akikatihi bi'Harikı'ş
şınô.'i. Eserin varlığı Katib Çelebi'den öğ
renilmektedir (Keşfü'?·?unün, 1, 846) . 20. 
Risfile fi'l-burhfin 'alfi ]J_akikati'l-mes'e
le elleti vaka'at beyne Ebu lf,ô.mid eş
Şfitjani ve beyne müneccimi'r-Rey. İbn 
Irak'ın Ahmed b. Muhammed es-Saganl 
ile Reyli astronomlar arasında çıkan us
turlabın kullanımına dair tartışmaya iliş
kin görüşlerini ve bilimsel kanıtlarını ih
tiva eder. Resfi'il'de on üçüncü sırada
dır. 21. Risô.le fi'l-burhôn 'alô. 'ameli 
lf,abeş li metô.li'i's-semt li zicih. BirOnl 
için kaleme alınan eser Resfi'il'in on bi
rinci metnidir. 22. Risfile fi 'l-burhfin 'alCı 
'ameli MuJ:ıammed b. eş-ŞabbfiJ:ı fi'l
usturJQb (Brockelmann , GAL Suppl., ı. 

86 1 ). 
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IBN IDRIS, ldris b. Muhammed 
(~ 01 ~)~ı'~)~! 0/f) 

Ebü'l-Aia' İdris b. Muhammed 
b. İdris b. Muhammed 

ei-Ezemmuri el-Fas! 
(ö . 1296/1879) 

Faslı vezir ve sefir. 
_j 

Merakeş'te doğdu. Filall Veziri E bO Ab
dullah Muhammed b. İdrls'in oğludur. Ba
basının yanında ciddi bir edebiyat tahsili 
gören İbn İdrls meslek hayatına babası 
gibi kitap istinsahıyla başladı. Aralarında 
ŞaJ:ıi]J_-i Bu{ıô.ri'nin de bulunduğu birçok 
eseri istinsah edip satarak epeyce bir ser
vet edindi. Bu işi vasıtasıyla bir taraftan 
da ilmi açıdan kendini yetişti rm eye çalış
tı. Babasının ölümünden sonra Filan Sul
tanı Abdurrahman tarafından saray ka
tipliğine tayin edildi (ı 264/1848). Daha 
sonra IV. Muhammed tarafından dış iliş
kilerden sorumlu vezirliğe getirildi. Ekim 
18S9'da Fas- Cezayir sınırında Franstz as
kerleriyle yerli kabileler arasında çıkan 
meseleleri III. N apoiyon ile görüşmek üze
re sultan ın özel sefiri olarak Fransa'ya git
ti. Temmuz-Ağustos 1860'ta altı hafta 
Paris'te kaldı. Yine aynı yıl. ispanya - Fas 
savaşından sonra ispanya hükümeti nez
dinde savaş tazminatının indirilmesini gö
rüşmek üzere görevlendirildi. Yeni fikir
ler ve izlenimlerle ülkesine dönen İbn İd
rls, Avrupa'da meydana gelen teknik ve 
askeri konulardaki gelişmeler hakkında 
yetkililere bilgi sundu. Sultan Mevlay I. 
Hasan zamanında rütbesi düşürülerek 
katip tayin edilen İbn İdrls 14 Cemaziye
tahir 1296'da (5 Haziran 1879) Rabat'ta 
vebadan öldü. 

İbn İdrls, Fransa'ya yaptığı seyahati an
latan Tu]J_fetü '1-meliki'l- 'aziz bi-mem
leketi Efiriz (Fas 1327) adlı eseriyle tanı

nır. Aynı zamanda şair olan İbn İdrls şiir
lerini bir divan da toplamış, resmi ve özel 
mektuplarını derteyerek bir mecmua ter
tip etmiştir. Ayrıca Kadirl şeriflerine dair 
et-Taqid adlı bir risalesi bulunmaktadır 
(Ahmed ei-AmmarT, 1, 259). 
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