
bir tarihçi ( Ve{eyat, II. 9 ı). İ bn Hacer de 
si ka olduğunu söyler (Lisanü '1-Mizan, ll. 

ı 9 ı}; Abdullah b . Vehban b. Eyyub ise 
kendisinden hadis rivayet etmiştir. 

Ese rleri. 1. Feza'ilü Mışr ve al] baru
ha (KWibü Feza'ili Mışr, Tarfl].u Mışr ve fe
za'ilüha). Mısır hakkındaki ayetler ve ha
dislerle başlayan eser ülkenin ismi, coğ
rafi sınırları, burada kalmış olan Hz. İbra
him, Yusuf ve Musa ile firavunlar. kutsal 
yerler, Nil nehri. tabiat güzellikleri. yetiş
tirilen ürünler ve Bizans, Sasanl hakimi
yetleri hakkında bilgi verdikten sonra is
lam tarihiyle devam ederek Hz. Ömer, Os
man. Ali dönemleriyle Emevller. Abbasl
ler, Tolunoğulları ve İhşldller ' i anlatıp Fa
tımller'den Aziz-Billah'ın ölümü ve Ha
kim-Biemrillah'ın halife olmasıyla sona 
ermektedir. Daha çok Mısır 'a hakim olan 
vali ve hanedanların esas alındığı görülür. 
Kitaba zamanla kimliği bilinmeyen müel
lif veya müstensihler tarafından bazı ila
veler yap ı lmıştır. İbn Zulak'ın telifinde 
Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem'in FütUJ:ı u 
Mışr ve a]]bdruha, İ bnü 'I -Haddad'ın Ij a
şa'işu 'A l i, Muhammed b. Yusuf el-Kin
di'nin Kitabü '1-Vülat ve Belevi'nin Sire
tü AJ:ımed b . ToWn ad lı eserlerinden, 
ayrıca Tahavi'nin rivayetlerinden fayda
landığ ı anlaşı lmaktadır ; Zehebl. Makrlzl. 
İbn Tağrlberdl ve Süyutl de ondan istifa
de etmişlerdi r. Eserin Paris Bibliotheque 
Nationale(nr. 18!6-ı8ı7). MuradMolla 
(nr. 340/3) ve Beyazıt Devlet (Veliyyüddin 
Efendi. nr. 2453) başta olmak üzere bir
çok kütüphanede yazma nüshaları bulun
maktadır (Sezgin, I, 359). Kitabın bugüne 
kadar yalnız Tolunoğulları ve İhşldller'le 
ilgili kısm ı Nadir Özkuyumcu tarafından 
Türkçe tercümesiyle birlikte neşredilmiş
tir (ilk Müslüman Türk Devletleri To/uno· 
ğulları ve ihşidfler, izmir ı 996, s. 27-66). 
2. et-Tari]]u'l-kebir 'ale 's-sinin (el-Kebfr 
fi tMl]. i Mışr ve af).bariha) (Yaküt. VII, 226) 
3. Tetimmetü Kitabi Ümera' i Mışr li'l
Kindi (leylü'l-Vülat ve'l-kuçlat). İbn Ha
cer ve Makrizi bu eserden çokça nakilde 
bulunmuşlardır (Lisanü 'l-f\1Izan, ı. 278-
282; III. 25 ı. 254; V. 90; itti'~ü '1-f).unefa', 
ı. 102, 107, ı 14) 4. Tari]]u Mışreş-şagir. 
Murat Molla (nr. 340/3) ve Beyazıt Devlet 
(Veliyyüddin Efendi, m. 2453) kütüphane
lerinde nüshaları vardır. s. Siretü Mu
J:ıammed b. Tu ge el-İhşidi. İhşldl hane
danının kurucusu Muhammed b. 1\.ığç'un 
(937-946) hayatı hakkındadır. İbn Said ei
Mağribl'nin el-Mugrib ii J:ı_ule'l-Mag
rib'i içinde günümüze ulaşmış ve bu ese
rin neşir l eriyle (L. Talqvist. Leiden ı899; 
Zeki Muhammed Hasan- Şevki Dayf- Sey-

yide ismail Kaşif. Kahire ı953. s. ı48-ı98) 
İhsan Abbas'ın Şe~erat min kütübin 
mefl~iide fi't-taril] adlı çalışması (Beyrut 
ı 988. s. 223-280) içinde yayımlanm ıştır. 6. 
Siretü '1-Mu'iz Li-dinillah. Fatımi Halife
si Mu iz- Lidlnillah 'ın Mısır'a girişinden ölü
müne kadar geçenyılları ele almaktadır 
(Makr!zl,itti'~ü'l-f).une{a', I, ı24, ı35, ı36, 
227; f:fıtat, ı. 6 ı. 82). 7. Tari]]u üsreti'l-Ma
zera'iyyin . ihşldller döneminde önem
li görevler üstlenmiş olan Mazeral ailesi 
hakkındadır (Makrlzl, /jı(a(, I, 82, 33 ı -332) . 
8. Siretü'l-ka'id Cevher. Fatımller'in ön
de gelen kumandan ve devlet adamların

dan Cevher es-Sıkılll hakkındadır ( Makrlzl, 
el-Mukaffe'l-kebir, s. 359). 9. Ijıtatu Mışr 
(ibn Hallikan, II. 9ı ). 10.Al]bdru Sibe
veyh el-Mışri. Mısırlı nahiv alimi Mu
hammed b. Musa ei-Kindl'nin hayatına 
dairdir (Kahire ı933). İbn Zulak'ın Ebu 
Said İbn Yunus'a ait Kitdbü'l-Gurebd'
ya bir zeyil yazdığı da kaydedilmektedir 
(Keşfü'?-?Unün, I, 304) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yaküt. Mu'cemü'l-üdeba', VII, 205-230; ibn 
Hallikan, Ve[eyt'ıt, ll, 91-92; Safedi. el-Va{i, XI, 
370; ibn Kesir, el-Bidaye, XI, 321; Makrizi, el· 
Muf<:affe'l-kebir (nşr. Muhammed el-Ya'lavi). 
Beyrut 1407/1987, s. 357-359;a.mlf .. İtti'a
?ü'l-/:ıunefa' (nşr. Cemaleddin eş-Şeyyal). Kahi
re 1416/1996, I, 102, 107,114, 124, 134-136, 
227; a.mlf. , /jı(a(, I, 61, 82, 331-332; İ bn Ha
cer. Lisanü'l·Mfzan, ll , 191, 278-282; lll, 251, 
254; V, 90; ibn Zahire. el-Feza'ilü'l-bahire{f;;ik· 
ri mef:ıasini Mışr ve'l-~ahire (n ş r. Mustafa es
Sekka- Kamil el-Mühendis). Kahire 1969, s. 131-
143; Süyüti, ljüsnü'l-muf:ıaçiara, ı, 553-554; 
Keş{ü'?·?unun, I, 304; Muhammed İbnü'z-Zey
yat. el-Kevakibü's-seyyare, Kahire 1325/1907, 
s . 63; Brockeımann, GAL, 1, 230; W. Ivanow. Is
maili Literature, Tahran 1963, s. 38; Sezgin, 
GAS, ı, 359-360; F. Rosenthal , A History of 
Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 154-
155; M. Abdullah inan, Mü'errii].Q Mışri'l-isla
miyye ve meşadirü 't-tarfl].i 'l-Mışriyye, Kahire 
1388/1969, s. 40-41; Eymen Fuad. Dirase naf<:
diyye li-meşadiri taril].i'l-Fa(ımiyyfn{f Mışr, Ka
hire 1982, s. 133-134; i h san Abbas. Şe;;erat min 
lcütübin me{f<:üde {i't-ta rfl]., Beyrut 1988, s. 
207-280; R. Gottheil, "Al -l:lasan Ibn ıbrahim 
Ib n Zülai5", JAOS, 28 ( 1 907). s. 254-270; "Ib n 
Zülal5", EJ2 (ing.), lll, 979. 

L 

li] E YMEN F U AD SEYYİD 

İBN ZÜHR 
( ~j .J!I ) 

X-XIII. yüzyıllarda 
Endülüslü Beni Zühr 

ailesinden yetişen hekimler. 
_j 

Ebu Merva n Abdülmelik b . Muhammed 
b. Mervan b. Zühr ei-İşbili (ö. 470/1078). 
İşblliye'de (Sevilla) doğdu . Arap yarımada
sındaki İyaz b. Maad b. Adnan soyundan 
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gelen ve IV. (X.) yüzyılın başlarında Doğu 
Endülüs'teki Şatıbe'ye (Jativa) yerleştik
ten sonra ülkenin çeşitli şehirlerine ve 
Merakeş'e kadar yayılan Beni Zühr aile
sinden yetişen ilk hekimdir. Maliki fakihi 
olan babası Muhammed b. Mervan'dan 
tefsir, hadis ve diğer dini ilimleri tahsil 
ettikten sonra tıbba merak sardı. Tıp öğ
renimini kimden gördüğüne ilişkin her
hangi bir bilgi yoktur. Ancak daha sonra 
ilim ve tecrübesini geliştirmek ve hac fa
rlzasını yerine getirmek için Doğu İslam 
ülkelerine seyahate çıktığı , ardından Kay
revan ve Mısır'da uzun süre kalarak he
kimlik yaptığ ı rivayet edilmektedir (Said 
el-Endelüsl, s. ı 96- ı 97). Bazı kaynaklara 
göre bu yolculuk sırasında önce Bağdat'a 
gitmiş ve orada hekimbaşı olarak çalıştık
tan sonra Mısır ve Kayrevan'a geçmiştir. 
Meslek hayatının en olgun döneminde En
dülüs'e dönen Ebu Mervan. Daniye (Denia) 
şehrine yerleşti. Kendisine büyük değer 
veren Hükümdar Mücahid ei-Amirl'nin 
özel hekimi olarak saraya girmesinin ar
dından şöhreti bütün Endülüs'e yayıldı. 
İbn Ebu Usaybia'ya göre Ebfı Mervan ha
yatının sonlarında İşblliye'ye dönmüş ve 
orada vefat etmiştir ('Uyunü'l-enba' , s. 
5 ı 7); Daniye'de öldüğü de rivayet edilir 
(ibn Hallikan, IV, 437) Kaynaklarda her
hangi bir eserinin ad ı geçmezken hamam
da yıkanmanın mizacı bozup vücudun kok
masına yol açtığına dair bazı şaz görüşle
r ine yer verilmiştir (Said el-Endelüsl, s. 
197). 

Ebü'I-Ala b. Zühr b . Ebu Mervan b. Ab
dülm(dik (ö. 525/1131). İ şblliye'de doğdu; 
Beni Zühr ailesinden yetişen ikinci hekim
dir. Adı Ortaçağ Batı kaynaklarında Aboa
li, Abuleli, Ebilule, Alguazir. Abulelizar ve 
Albuleizar şekillerinde geçer. İlk eğitimi
ni ve tıp hakkındaki temel bilgileri baba
sı Ebu Mervan'dan aldı. Öğrenimini ta
m amlamak için Kurtuba'ya (Cordoba) gi
derek Ebu Ali ei-Gassanl'nin derslerine 
devam etti. Hocasının tavsiyesi üzerine 
Ebu Bekir b. Müfewez ile Ebu Ca'fer b. 
Abdülazlz'den hadis öğrendi ve Ebu Mu
hammed Abdullah b. Eyyfıb'dan müsel
sel hadisler konusunu okudu. Edebiyatta 
üslfıp sahibi olduğu ve M alfamat müelli
fi Basralı Hariri ile mektuplaştığı , hatta 
ondan icazet aldığı kaydedilir. Fakat ba
bası gibi asıl t ı p a lanında yetişti ve elde 
ettiğ i geniş bilgi ve tecrübe sayesinde 
şöhreti bütün ülkeye yayıldı (ibnü'l-Ebbar, 
ı. 76). İşblliye Abbadl Hükümdan Mu'te
mid-Alellah onu özel hekimi olarak hima
yesine aldı ; ancak kendisinin daha sonra 
devleti ele geçiren Yusuf b. Taşfin ' i des-
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tekiediği bilinmektedir. Sırtında iki kürek 
arasında çıkan çıban yüzünden Kurtuba'
da vefat etti. Tabakat müellifleri, Ebü'l
Ala'nın yöneticiler nezdinde müstesna bir 
yeri bulunduğunu belirtirken modern kay
naklar onu vezir diye nitelendirir (Sarton, 
rı. 231 ). Ebü'l-Ala tıptaki geniş bilgisini 
uygulamaya geçirmekle ünlüdür. Onun, 
nabzına bakmadan ve idrar kontrolü yap
madan hastanın durumu hakkında teş
histe bulunmadığı bilinmekte ve uygula
dığı bu yöntemle ünlü hekim Ebu Bekir 
er-Razl'yi hatırlattığı görülmektedir. İbn 
Ebu Usaybia da tedavidenadir ilaçlar kul
lanmasına dikkat çeker ('Uyunü'l-enba', 
s. 517). Ebü'l-Ala kendinden önceki ve 
çağdaşı hekimlerin eserlerini incelemiş
tir. İbn Sinirnın el-Kanun fi't- tıbb'ı o ta
rihte Endülüs'e ulaşmış ve çoğaltılarak 
bir nüshası ona takdim edilmişti. Fakat 
kitabı kütüphanesine koyacak kadar de
ğerli bulmamış ve kenarlarını reçete yaz
mak için kullanmıştır. Ancak bu durum, 
el-Kanun'a hiç değer vermediği veya on
dan yararlanmadığı anlamına gelmez; zi
ra İbn Sina'nın basit ilaçlar hakkındaki gö
rüşlerini eleştirrnek üzere kaleme aldığ ı 

Malfiile fi'r-red 'alô. Ebi 'Ali b. Sinô. adlı 
eseri onunla hayli meşgul olduğunu gös
termektedir. 

Eserleri. 1. Kitô.bü'l-Mücerrebô.t (Mü
cerrebatü '1-l].aufı.ş, ei-Mücerrebfı.tü 'ş-şaf.ıi
f.ıa, Cem'u'l-feufı.'idi'l-müntal].abe mine'l
l].aufı.şşi 'l-mücerrebe). Ebü'l-Ala'nın tıpta

ki müşahede ve tecrübelerine dair bazı 
eserlerinden parçalar, yazdığı reçeteler, 
tıp ve farmakolojiyle ilgili sorulara verdi
ği cevaplar ölümünden bir yıl sonra Ali b. 
Yusuf b. Taşfin'in emriyle toplanmış ve 
alfabetik sırayla düzenlenmiştir. Muhte
va olarak mineral. bitki ve hayvanlardan 
ilaç yapma tekniğini göstermekte. ayrıca 
bunların hangi hastalıklara karşı nasıl ve 
ne ölçüde kullanılacağını maddeler halin
de açıklamaktadır; eserde yer alan mad
de sayısı 328'dir. Birçok nüshası bulunan 
kitabı (Brockelmann, GAL, ı, 640; Suppl., 
ı, 889) Cristiana Alvarez Millan. Fransızca 
tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır (Ma d
ri d 1994). Tahran Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde de Farsça bir tercümesi vardır 
(Merkezi, nr. ll/2422). 2. Cô.mi'u esrari't
tıb. İnsan fizyol oj isi, beslenme. per h iz ve 
hastalıkların tedavi yöntemlerini içeren 
eserin bir nüshası Merakeş'te bir mec
mua içinde bulunmaktadır (Brockelmann, 
GAL Suppl., ı, 889). Aynı mecmuada yer 
alan el-Cô.mi' fi'l-eşribe ve eş-Şifô.' mi
ne'l-emrô.z ve'l-'ilel adlı eserlerden ikin
cisi de Ebü'l-Ala'ya ait olup Murabıtlar 
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hanedanından Mansur Ebü'l-Abbas Ah
med'e takdim edilmiştir. Şerbet, macun 
ve diğer ilaçların hazırlanma tekniklerini 
konu alan ilk eser ise oğlu Ebu Mervan'a 
aittir (DMBi, lll, 631; aş. b k.). 3. Kitô.bü'l
iza]J. bi-Şevô.hidi'l-İftizô.h. Hekim İbn 
Rıdvan'ın Huneyn b. İshak'a ait el-Me
sô.'il (Medl].al) fi't-tıb için yazdığı reddi
yenin tutarsızlığını ortaya koymak üzere 
kaleme alınmıştır; Katib Çelebi eserin 
adınıel-izatı fi't-tıb olarak verir (Keşfü '?

?Unun, 1, 515) . 4. Kitabü ljalli şükuki'r

Rô.zi 'ala kütübi Cô.linus (Tunus el-Mek
tebetü'l-Abdeliyye, nr. 1/2867). S. Malfii
le fi'r-red 'ala Ebi ~li b. Sina. İbn Sina'
nın el-Kanun'unun basit ilaçlar bölümün
de yer alan görüşlerinin eleştirisinden iba
ret olan eseri müellif oğlu Ebu Mervan 
için yazmı ştır. 6. Malfiile li bastıhi li-ri
sô.leti Ya'lfüb b. İs]J.dlf el-Kindi ii ter
kibi'l-Edviyeti'l-müfrede (Rabat el-Hi
zanetü'l-amme, nr. 532). 7. Kitabü'n-Nü
keti'Hıbbiyye. Bu eser de Ebu Mervan 
için kaleme alınmıştır. 8. Kitabü'l-Edvi
yeti'l-müfrede (İbn Ebu Usaybia, s. 519). 

9. Müshilô.t bi -i'tibdri'l-fuşul. Çeşitli 

mevsimlerdeki ishale yol açan besinler 
hakkındadır (Tunus el-Mektebetü' l-Abde
liyye, nr. 9/2867). 10. Nec]J.u'n-necô.]J. (Tu

nus el-Mektebetü'l-Abdeliyye, nr. 3/2867). 

Gabriel Colin, Ebü'l -Ala'nın oğlu Ebu 
Mervan'a ait et-Te?:kire adlı eseri Paris 
(Bibliotheque Nationale, nr. 2960) ve Es
curial (nr. 839) nüshalarına dayanarak 
Fransızca tercümesiyle birlikte neşretmiş 
(Paris 1911) ve eserin Ebü'l-Ala'nın oldu
ğunu sanmıştır. Halbuki İbn Ebu Usaybia, 
Ebu Mervan'ın kitabı oğlu Ebu Bekir için 
yazdığım açıkça belirtmektedir ( 'Uy ünü '1-
enbfı.', s. 521 ). Colin, The Encyclopaedia 
of Islam'ın birinci edisyonunayazdığı"İbn 
Zühr" maddesinde bu hatasını d üzeitme
diğ i gibi ikinci edisyanda bu maddeyi ye
niden yazan Roje Arnald ez de aynı hatayı 
tekrarlamıştır. 

Ebu Mervan Abdülmelik b. Ebü'I-Aia b. 
Zühr (ö. 557/1 162). İşbiliye'de dünyaya 
geldi. Doğum tarihi hakkında tabakat 
müellifleri bilgi vermezken modern araş
tırmacılar bazı ipuçlarından hareketle 484 
veya487'de (1091, 1094) doğduğunu söy
lerler. Batı literatüründe Avenzoar ve Ab
homeron diye geçen Ebu Mervan. Beni 
Zühr ailesinden yetişen üçüncü ve en 
meşhur hekimdir; İbn Zühr künyesi anıl
dığında ilk önce o akla gelir. önce dil. ede
biyat ve dini ilimler tahsil edip Ebu Mu
hammed Abdurrahman b. Muhammed 
b. Attab'dan lugat, kır aat, hadis ve tefsir, 
Ebu Muhammed b. Azb'dan da Maliki 

fıkhı okudu. Babasıyla birlikte Hariri ile 
mektuplaşarak bazı edebi meseleleri tar
tıştıkları ve edebiyat alanında kendilerini 
yetişkin bulan Hariri'nin her ikisine de ica
zet verdiği bilinmektedir (İbnü'l-Ebbar, 
ll, 616). Erken yaşta babasından tıp tah
sili gördü ve henüz gençken üne kavuştu. 
Başlangıçta babasının yardımcısı olarak 
mesleğini icra ediyordu; Kitô.bü't-Teysir 
fi'l -müdô.vô.t ve't-tedbir adlı eserinde 
bu hususu sıkça belirtir (s. 43, 45-46). Ba
şarısı , geleneksel bilgi ve yöntemlerden 
çok klinik deneyiere önem vermesinden 
kaynaklanıyordu. Ebu Mervan. Murabıt

lar hanedanından Halife Ali b. Yusuf b. 
Taşfin'in tedavisi için 501 (1108) yılında 
Kurtuba'ya davet edildiğinde çok gençti. 
Fakat on yıl sonra bu hükümdar İşbiliye 
Kadısı Ali b. Ahmed ez-Zührl'nin kışkırt
ması sonucu onu Merakeş'te hapse attır
dı. Hapiste ne kadar kaldığı bilinmemek
te. ancak dört yıl sonra aynı hanedandan 
İş biliye Valisi İbrahim b. Yusuf b. Taşfin 'in 
hekimi olduğu görülmektedir. Bu emirin 
büyük sayg ı ve desteğini kazanan Ebu 
Mervan pek çok servet edinmiş ve yazdı

ğı Kitô.bü'l-İlftişad'ı ona armağan etmiş
tir. Kendisini ve yakınlarını sağiıkiarına 
kavuşturduğu halde Ali b. Yusuf b. Taş
fin'in düşmanlığından kurtulamayan Ebu 
Mervan 535 ( 1140) yılında tekrar Mera
keş'te hapse atıldı ve hapisteyken yine 
emirinyakınlarını tedavi etti. Hekim Ebü'l
Hakem İbn Galinduh'a da Kitô.bü'l-İlfti
şô.d'ı hapiste iken okuttu (İbnü'l-Ebbar, 
II. 616). Kitô.bü't-Teysir'deyeri geldikçe 
Ali b. Yusuf'a olan öfkesini "şaki" ifadesiy
le dile getiren Ebu Mervan'a ve babasına 
karşı bu halifenin beslediği düşmanlığın 
gerçek sebebi hakkında kesin bilgi yoksa 
da onların Murabıt-Muvahhid mücade
lesinde Muvahhidler'i destekledikleri dü
şünülebilir. Nitekim Ebu Mervan sonra
ları yeni devletin kurucusu Abdülmü'min 
el-Kuml'nin veziri olmuş. ondan büyük 
saygı ve yardım gördüğü için de en meş
hur eseri Kitdbü't-Teysir'i kendisine it
haf etmiştir. İbn Rüşd ile Ebu Mervan ara
sında yakın bir ilişkinin bulunduğu bilin
mektedir. İbn Rüşd el-Külliyyô.t'ta, ken
disinden otuz yaş büyük olan Ebu Mer
van'dan istinsah etmek üzere Kitabü't
Teysir'i istediğini anlatır ve onu "zama
nımızda tecrübi tıp alanında yazılan en 
mükemmel eser" diye tanımlar (Muham
med el-Arabl el-Hattabl, 1, 281-282). Ebu 
Mervan birçok öğrenci yetiştirmiştir, bun
ların önde gelenleri arasında oğlu Ebu Be
kir Muhammed, Ebü'l-Hüseyin b. Esdun 
Ebu Muhammed eş-Şezuni, İşbiliye Ka-



dısı Ebu Bekir b. Fakih ve Ebu İmrfm b. 
İmran bulunmaktad ı r. Babası gibi son 
derece dindar olan Ebu Mervan'ın eser
leri önce İbranice'ye. oradan da Latince'
ye çevrilmiş. bu sırada mukaddimelerin
deki İslami ifadeler ihmal edildiğinden 
baz.ı müellifler ortaya onun yahudi dinini 
seçtiğine dair asılsız rivayetler çıkarmış
lardır (Sarton, ll, 233) . Ebu Mervan, İşbl
liye'de babası gibi iki kürek kemiği arasın
da çıkan çıbandan ölmüştür. İs lam tıbbı 
üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Gabriel 
Colin ve Rose Kuhne'nin doktora tezleri 
Ebu Mervan üzerinedir. 

Eserleri. 1. Kitabü 't-Teysir fi'l-müda
vat ve't-tedbir. Ebu Mervan' ın olgunluk 
çağında kaleme aldığı ve Halife Abdül
mü'min el-Kuml'ye ithaf ettiği eserde 
koruyucu hekimlik hakkında verilen kısa 
bilgilerden sonra geleneksel anlayışa bağ
lı kalınarak baştan itibaren vücuttaki or
ganlarda ortaya çıkan hastalıklar ve bun
lara karşı kullanılacak ilaçlar sırayla tanı
tılır. Babası gibi deneysel metodun öne
mini vurgulayan Ebu Mervan eserinde 
kendi yaptığı deney ve gözlemleri ayrın
tılarıyla açıklar. Bunlar arasında kalbin dış 
zarında meydana gelen tümörün tasviri 
ve yutak felciyle orta kulak iltihabı hak
kında verdiği bilgiler orüinaldir. Ebu Mer
van, yine bu eserden anlaşıldığına göre 
aynı zamanda nefes borusu ameliyatını 
ve yemek borusu vasıtasıyla suni besien
meyi öneren ilk hekimdir. Sağlık açısın
dan durgun sularla bataklıkların zararia
rına dikkat çekmesi de çağına göre önem
li bir husustur. Uyuz hastalığının teşhis 
ve tedavisiyle ilgili görüşleri ilk değilse de 
çok açık ve isabetlidir (EFi İng.]. III, 978). 
Yaygın kanaatin aksine Ebu Mervan Kitd
bü't-Teysir'i İbn Rüşd'ün isteği üzerine 
yazmış değildir. İbn Rüşd yalnız istinsah 
etmek üzere eseri müelliften istemişti r. 

Bilim tarihinde Kitdbü't-Teysir Ebu Be
kir er-Razl'nin el-Ifavi, İbn Sina'nın el 
Kanun, Ali b. Abbas'ın Kamilü'ş-şına'a
ti'Hıbbiyye ve et-Te?;kir adlı eserleriyle 
mukayese edilmektedir. Kitap, XIII. yüz
yıldan itibaren birkaç defa İbranice ve La
tince'ye çevrilmiş ve Latince tercüme
si 1490-1574 yılları arasında on defa ba
sılmıştır. İlk ilmi neşrini ise Mişel el-H url 
gerçekleştirmiş ( Dımaşk 1403/1983). da
ha sonra Muhammed b. Abdullah er-Ru
danl, müellifin el-Cami' adlı risalesini de 
ekleyerek yeni bir neşrini yapmıştır (Ra
bat 1992). 2. el-Cami'. Muhammed b. 
Abdullah er-Rudanl tarafından Kitabü 't
Teysir'in arkasına eklenerek yayımlanan 
eser bazı macun, şu rup ve yağların ha-

zırlanışı ve kullanılışiarını anlatır. 3. Kita
bü'l-AÇgiye. Yiyecek ve içeceklerin sağ
lığa olan yarar ve zararları . diyetler, hüyen 
kuralları ve baharat çeşitlerinin tıp açısın

dan taşıdığı özellikler gibi konuları içeren 
eser Muhammed el-Arabl el-Hattabi ta
rafından yayımlanmıştır (Da'vetü'l-Hak, 
sy. 2761Mekke 1989]. s. 23-80). 4. Kita 
bü't-Te?;kire fi'd-deva'i'l-müshil. Ebu 
Mervan bu eserini. kendisine vekaleten 
Abdülmü'min el-Kuml'nin Merakeş'teki 
sarayına gönderdiği oğlu Ebu Bekir için 
yazmıştır. Gabriel Colin, kitabı Ebu Mer
van 'ın babası Ebü'l-Ala'ya nisbet ederek 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
mış (Paris 19 ı ı), daha sonra Muhammed 
el-Arabl el-Hattabi farklı nüshaları karşı
laştırarak daha sıhhatli bir neşrini ger
çekleştirmiştir (et-Tıb ve'l-etıbba' fi'l-En
delüs, ı. 289-303). s. Kitabü'l-Kanıln . 

Ebu Mervan'ın Merakeş'te Abdülmü'min 
el-Kuml'nin başhekim ve vezirliğini yapar
ken onun için yazdığı. çeşitli organlarda 
görülen hastalıklara karşı uyarı mahiye
tinde küçük bir risaledir; Muhammed el
Ara bl el-Hattabl tarafından yayımlanmış

tır (a.g .e., 1, 304-309). 6. Tafzilü'l -'asel 
'ale's-sükker. Müellifin kendi dönemin
deki hekimlerin gerek tedavi gerekse be
sin maddesi olarak şekeri bala tercih et
melerinin yanlışlığını anlatmak üzere ka
leme alınan ve Abdülmü'min el-Kumi'ye 
takdim edilen bu risaleyi Muhammed el
Ara bl el-Hattabl neşretmiştir (a.g.e. , 1, 
310-317). 7. Kitabü'l-İ]ftişad fi ışlaJ:ıi'l
entüs ve'l-ecsad. Tıp ve koruyucu he
kimlik yöntemlerinin bir arada işlendiği 
muhtasar bir eserdir. Kitapta önce gele
neksel tıptaki nefis ayırırnma uygun ola
rak beyindeki akli, kalpteki hayvani ve 
ciğerdeki tabii nefisler ele alın ır; ardın

dan diğer organlarda görülen hastalıkla

rın tedavileri üzerinde durulur. Eserin 
dikkat çeken bir özelliği , hastalıkların tas
vir ve tedavi yönt emlerinin Allah'a harn
detme vasıtası olduğu için önce dildeki 
rahatsızlıklardan başlanarak anlatılması

dır. Otuz kısa bölümden oluşan ve yalnız 
on beş bölümü günümüze kadar gelen 
eserin bir nüshası Escurial Library'de (nr. 
834) bulunmaktadır (Ef21İng.]. lll, 978) . 
8. Ma]füle fi 'ileli'l-küla. Böbrek hasta
lıklarını konu alan eserin Arapça aslı za
manımıza gelmemişse de Latince tercü
mesi bulunmuştur (Muhammed el-Arabl 
el-Hattabl, ı. 283). Ebu Mervan 'ın kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: Kitabü'z-Zine, Risale fi 'illeteyi'l
baraş ve'l-beha]f, Kitabü Mul].taşari 
Ifileti'l-bür' li-Calinus. 
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Ebu Bekir Muhammed b. Ebu Mervan 
Abdülmelik b. Ebü'l-Aia b. Zühr ei-Hafid 
(ö . 595/1 199). S04'te (111 0-11) İşblliye'
de doğdu ve eğitimini orada gördü. Kü
çük yaşta Kur'an-ı Kerlm'i, daha sonra 
da ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].ari'yi ezberledi. Asım el
Batalyevsl'den dil ve edebiyat. Abdülme
lik el-Bad'den Maliki fıkhı okudu. İbn Ebu 
Usaybia, onun müveşşahlarından bol ör
nekler vererek devrinin başarılı şairlerin
den olduğunu söyler. Dil, edebiyat ve dini 
ilimierin yanı sıra babası ile dedesinden 
tıbbın teori ve pratiğini öğrendi; bu alan
da gösterdiği başarıdan dolayı zamanın 
Calinus'u diye anıldı. Ebu Bekir yönetici
lerden, özell ikle Muvahhidler hanedanı 
hükümdarlarından büyük saygı ve yardım 
gördü; on ların hekimliğini üstlendi. 595 
(1119) yılında Muhammed b. Ebu Yusuf 
Ya'küb'a olan biatını t azelemek üzere Mu
vahhidler'in başşehri Merakeş'e gitti ve 
büyük saygıyla karşılandı. Fakat onun şöh

retini kıskanan ve yerini alacağından kor
kan Vezir Ebu Zeyd Abdurrahman tara
fından zehirlenerek öldürüldü (İbn Ebu 
Usaybia, s. 524); Merakeş'te Mekabirüş

şüyuh'a defnedildi. Dindar kişiliğiyle tanı

nan Ebu Bekir, tıbbın pratiği yanında en 
çok öğrenci yetiştirmekle meşgul oldu. 
Ebu Ca'fer b. Gazzal. Ebu Ali Şe levbln. 

Ebü'l-Hasan Musa b. Said el-Gırnatl ve 
Ebü'l-Hattab ömer b. Dihye onun önde 
gelen öğrencileridir. Halife Ebu YusufYa'
küb el-Mansur, bütün ülkede felsefe ve 
mantık kitaplarını yasaklayara k kütüpha
nelerde bulunanların toplatı lıp imha edil
mesine karar vermiş ve bu işle Ebu Bekir 
el-Hafid'i görevlendirmişti ; ya l nız onun 
kitapları bu kararın dışında bırakı lmıştı. 

İbn Ebu Usaybia'nın anlatlığına göre Ebu 
Bekir, kendisinden tıp tahsil eden iki öğ
rencisinin elinde mantık kitab ı görünce 
alıp bir kenara atmış ve onların uzun sü
re derslerine girmesine izin vermemiştir. 

Ancak yet erli derecede dini bilgi aldıkia

rına kanaat getirince tekrar öğrenciliğe 
kabul etmiş ve, "Bundan sonra mantık 
ve felsefeye dair kitapları okuyabilirsiniz" 
diyerek dini bilgisi eksik kişiler için felse
fenin sakinealı olacağına dikkat çekmiştir 
(a.g.e. , s. 523-524 ). Ebu Bekir el-Hafid'in, 
Halife Ebu YusufYa'küb için kaleme aldığı 
günümüze ulaşmayan et-Tirya]fu '1-l].am
sini'den başka bir eseri bilinmemektedir. 

Ebu Muhammed b. ei-Hafid Ebu Bekir 
b. Zühr (ö . 602/1205). 577'de (1181) İşbl
liye'de doğdu. Dini ilimler alanında tahsil 
gördükten sonra babasından tıp öğrendi 
ve ondan ayrıca Ebu Hanife ed-Dineverl'
nin Kitabü'n-Nebat'ını. Ebu Musa Tsa b. 

471 



iBN ZÜHR 

Abdülazlz el-Cezull'den nahve dair el-Ce
zılliyye adlı eserini okudu. Beni Zühr aile
sinin ilmi mirasına sahip olan ve onu liya
katle temsil eden Ebu Muhammed, genç
liğine rağmen Hükümdar Ebu Abdullah 
Muhammed en-Nasır'dan büyük saygı 
görüyordu. Fakat Merakeş'e giderken Se
la şehrinde henüz yirmi beş yaşında iken 
zehirlenerek öldü. Cenazesi önce oraya 
gömüldüyse de daha sonra İşblliye'ye nak
ledilerek atalarının yanında toprağa veril
di. İşblliye'de yaşayan iki oğlundan Ebü'l
Ala Muhammed de hekimdi ve Callnus'un 
eserlerini incelemişti (ibn Ebu Usaybia, 
s. 5 30). Beni Zühr ailesinden ayrıca iki 
kadın hekimin yetiştiği ve birinin Ebu Be
kir el- Hafıd'in Ümmü Amr diye anılan kız 
kardeşi, diğerinin de onun kızı olduğu bi
linmektedir. Bunlardan yeğen i Vezir Ebu 
Zeyd Abdurrahman tarafından kendisiy
le birlikte zehirletilmiştir. 
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İBN ZÜMREK 

ı 

(~yıj ~f) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Yusuf 
b. Muhammed b. Zümrek 

es-Sureyhi (es-Sarih!) el-Gırnat! 
(ö. 798/1395 [?]) 

L 
Endülüslü vezir, katip ve şair. 

_j 

14 Şewal 733'te (28 Haziran 1333) Gır
nata'nın (Granada) kenar mahallelerinden 
Beyyazin'de (Aibaicin) doğdu; yoksul bir 
ailenin çocuğudur. Dedelerinden birinin 
adı olan Zümrek kelimesini farklı şekiller
de (Zemrek. Zümrük, Zimrik, Zemrec. Sem
rek) tesbit edenler olmuştur. Ancak Nasrl 
sultanlarından N asır- Li diniilah lll. Yusuf 
tarafından derlenen el-Ba]fıyye ve '1-
müdrek min şi'ri İbn Zümrek adlı ese
rin başlığındaki "müdrek" ile "Zümrek" 
kelimeleri arasında tam seci bulunduğu 
düşünülerek söz konusu adın Zümrek 
şeklinde okunması daha uygun görül
müştür (Ahmed Selim el-Hımsl, s. 82-84). 
İbn Zümrek ilk öğrenimini tamamladık
tan sonra Gırnata'da dil. edebiyat ve din'i 
ilimleri tahsil etti. EbQ Abdullah Muham
med İbnü'l-Fehhar, kadı ve şerif Ebü'l
Kasım Muhammed el-Hüseynl (ei-HasenT) 
ve Ebu Said İbn Lüb'den sarf. nahiv, lu
gat ve belagat okudu. Şiir ve nesirde dev
ri n otoritesi kabul edilen Lisanüddin İb
nü'l-Hatlb'den edebiyat ve şiir, Ebu Said 
İbn Lüb ve Ebu Ali Mansur ez-Zevavl ile 
Nef]J.u'Hib müellifi Ahmed b. Muham
m ed el-Makkarl'nin atası Ebu Abdullah 
Muhammed el-Makkarl'den fıkıh ve fıkıh 
usulü, Ebü'l-Berekat İbnü'l-Hac el-Billifi
ki ve İbn Beybeş el-Abderl ile Ebu Abdul
lah el-Levşl'den hadis, Fas'ın Tilimsan şeh

rinden gelerek Elhamra Sarayı'na imam 
olan fakih. sufı ve hatip İbn Merzuk'tan 
hitabet ve belagat dersleri aldı. Bu ders
lerin etkisiyle hacası İbn Merzuk'u ve onun 
şerhetmeye başladığı Kadi İyaz'ın eş -Şi
ta' adlı eserini öven bir methiye yazdı (İb
nü'l-Hatlb, el-if:ıata, ll, 301; Makkarl,l'/ef
f:ı.u'Hib, VII. !65-!66). Bu yıllarda Ebu Ca'
fer İbnü'z-Zeyyat el-Kelal ile kardeşi Ebu 
Mehdi'nin mensup olduğu bir tarikata in
t isap etti (ibnü'l-Hatlb, el-if:ıata, II, 301 ). 
İbn Zümrek ile üstatları Ebü'l-Kasım Mu
hammed el-Hüseynl ve Zahid Ebu Abdul
lah el-Makkarl arasındaki yakın ilişkinin 
oluşmasında onun bu tasawufi eğilimi
nin etkisi görülür. Şairin bu döneme ait 
bazı şiirlerinde rastlanan tasawufı çeşni 
de bu yaşantının sonucudur. 

Öğrenimini tamamladıktan sonra En
dülüs ve Mağrib'de yaygın olan seyahat 
geleneğine uyarak Fas'a giden İbn Züm-

rek, burada Şerif Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed el-Alvlnl et-Tilimsanl'den 
akli ilimleri öğrendi (a.g.e., II, 303; Mak
karl, 1'/eff:ıu't-tib, VII, !47). Ebü'l-Hüseyin 
İbnü't-Tilimsanl'den de hadis rivayet et
ti. Daha sonra Gırnata'ya dönerek sarf, 
nahiv. lugat , belagat, ahbar, tefsir ve fı
kıh dersleri vermeye başladı. Fas Merlnl 
Sultanı Ebü'l-Hasan Ali'nin yakın dostu 
olan hacası İbn Merzuk vasıtasıyla, o sı
ralarda sultanın Gırnata 'ya iltica etmiş 
olan oğlu Emir Ebu Salim İbrahim ile ta
nıştı. Bir süre sonra onun özel katibi oldu. 
Gırnata Nasrl (BenT Ahmer) hükümdarla
rından Ganl - Billah zamanında hacası Ve
zir ~isanüddin İbn ü ' l- Hatlb'in aracılığıyla 
katip olarak tayin edildi. Zekası . hoş soh
beti, siyasi dehası ve methiyeleriyle V. 
Muhammed'in gözüne giren İbn Zümrek, 
sultanın ölümüne ( 793/139 ı) kadar otuz 
yedi yıl boyunca onun yanında yer aldı. V. 
Muhammed, 760 (1359) yılında kardeşi 
Ebü'l-Velld ll. İsmail tarafından tahttan 
indirilince Fas M erini Sultanı Ebu Salim 
İbrahim'e sığındı. Birçok devlet erkanı ve 
alimle birlikte İbn Zümrek de sultanın 
maiyetinde Fas'a gitti. Vezir İbnü'l-Hatlb, 
Fas'ta onlardan ayrılıp Mağrib'in çeşitli 
şehirlerini dolaşırken İbn Zümrek sulta
nın yanından ayrılmadı. Sohbetleriyle yal
nızlığını gidererek onunla daha sıcak ve 
güçlü dostluk kurma imkanı buldu. Bu 
arada Gırnata'da iken bir süre katipliğini 
yaptığı yeni Merlnl sultanı Ebu Salim İb
rahim ve hacası İbn MerzQk ile de ilişki 
lerini güçlendirdi. Sultan Ebu Salim'in 
kendisine gösterdiği yakınlığa bir methi
ye yazarak karşılık verdi ( ibnü'l-Hatlb, el
il:ıfıta, ll, 227-230; Makkar!, 1'/eff:ıu'Hib, lV, 
683-684 ). Fas'ta sürgünde iken tahtın ı 

gasbeden kardeşi ll. İsmail'i adamları va
sıtasıyla öldürten (761/1360) V. Muham
med, onun yerine geçen VI. Muham
m ed'in (Galib-Billah) 763'te (1362) Gırna
ta'yı terketmesi üzerine yeniden tahtına 
kavuştu. İbnü'l- Hatlb'i başvezir. İbn Züm
rek'i de sır katibi olarak tayin etti ( a.g.e., 
IV, 692) . İ bn Zümrek, bu tarihten itibaren 
"reis" ve "fakih" unvanlarıyla anılmaya 
başland ı ve sultan katındaki itibarı arttı. 
Elhamra Sarayı'nın resmi şai ri sıfatını 

alan şair. V. Muhammed için methiyeler 
yazmaya devam etti. Sultan, Elhamra Sa
rayı'nın duvarlarını süsleyen kitabelerin 
çağuna İbn Zümrek'in bu şiirlerinden seç
melerin nakşedilmesini emrettL Bu kita
belerin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır 
(Alcantara, s. 121-122; Palencia, s. 141). 

İbn Zümrek ile Vezlr İbnü'l- Hatlb ara
sındaki dostluk Şaban 770'e (Mart 1369) 
kadar devam etti. Vezir İbnü'l-Hatlb' in, 


