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döneminin önemli bir yeri vardır. Bu dö
nemde Elhamra Sarayı'nda okunmuş çok 
sayıda mevlidiyeden on birinin zamanı
mıza u laştığı bilinmektedir. Bunlardan 
altısı İbn Zümrek'e aittir. 76-11 O beyit 
arasında değ işen bu kasidelerin dördü 
765, 767, 768, 769 (veya 770) yıllarındaki 
mevlid kutlamalarında okunmuştur. İbn 
Zümrek'in bu tür kasideleri Ahmed Sel
ml tarafından derlenerek Le s mawlidiy
yat d'Ibn Zamrak adıyla yayımlanmıştır 

(Hesperis, XLIII [Paris ı 956]. s. 335-435) . 

Onun şiirlerinin önemli bir kısmını Gani 
Billah V. Muhammed için nazmettiği ka
sideler oluşturur. Sultanın yaklaşık otuz 
yedi yıllık saltanatı boyunca Elhamra Sa
r ayı'nda düzenlenen mevlid, bayram, do
ğum, sünnet kutlamaları . tebrik ve tazi
ye gibi çeşitli münasebetlerle İbn Zümrek 
onun için altmış altı kaside kaleme almış
tır. 68- 146 beyit arasında değişen bay
ram kasideleri müstakil divan teşkil ede
cek bir hacme sahiptir. "el-Ganiyyat" adı 
verilen bu şiirler devri n tarihine. Elhamra 
Sarayı'nda yaşanan gelenekiere ve Merl
nller'le ilişkilere dair değerli malzeme ih
tiva etmektedir. 

Endülüs şairleri arasında yine bir gele
nek halini alan bahçe. çiçek, gece, meh
tap gibi tabiat tasvirleri İbn Zümrek'te 
de yüksek düzeydedir. Onun başka şair
lerde pek rastlanmayan sabah tasvirleriy
le karanfil tasvirleri orüinal bulunmuştur. 
Özellikle Elhamra Sarayı'nın köşkleri. bah
çe, çiçek ve fıskıyeleri , sarayda düzenle
nen çeşitli tören . şenlik ve kutlarnalara 
ilişkin tasvirleri beğeniyle karşıianmış ve 
bun ların birçoğu V. Muhammed'in emriy
le sarayın duvarlarına kitabe olarak nak
şedilmiştir. Bundan dolayı İbn Zümrek 
"Elhamra şairi" olarak da tanınır (Gomez, 
Cinco poetas, s. 169) Genellikle methiye
leri ve müveşşahları içinde yer alan tasvir 
parçalarında cihad. savaş ve savaş alet
leriyle av. at yarışı tasvirleri ve hamriy
yat temalarının yoğunluğu hissedilmek
tedir. 

İbn Zümrek. kasidelerinin girizgahında 
yer alan gazellerinde muhayyel sevgilile
re dair platonik bir aşk terennüm ederek 
geleneksel kalıpların dışına ç ıkmıştır. Ta
sawufi şiirler de nazmeden İbn Zümrek 
bu şiir lerinde Allah'a tazim, Hz. Peygam
ber'i medih, cihad gibi konuları işlemiş, 

bu vesileyle Kur'an'dan bol miktarda ik
tibas yapmıştır. Az sayıdaki mersiyelerin
de taziyeden çok ölen kişinin erdemle
rinin sayıldığı övgü karakteri ağır basar. 
Methiyelerinin sonunda yer alan fahri
yelerinde de sadece sanatı ve şiirleriyle 
övündüğü görülür. Genellikle şiirlerinde 
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lafız sanatlarından cinasın, mana sanat
larından ise istiare ve tevriyelerin bulun
duğu görülür. 

İbn Zümrek'in resmi ve özel mektup
larından sadece birkaçı zamanımıza ulaş
mıştır. Lisanüddin İbnü'l-Hatib ile İbn Hal
dCın ' a yazdığı bu mektupların (İbn Hal
d Cı n, et-Ta' rif, s. 290-298; Makkarl, l'lefl:ıu 't
tib, VII, 458-460) baş tarafında yer alan öv
gü ve tazim kısmı sanatlı . talep kısmı 
ise düz nesirle ifade edilmiştir. Zorlama 
secilerin yer aldığı mektupları şiirleri ka
dar başarılı değildir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Zam rak, Les mawlidiyyat d'lbn Zamrak 
(nşr. Ahmed Sel ml, Hesperis, XLIII, Paris ı 956 

içinde). s. 335-435; İbn Hatime, Dfvan (nşr. M. 
Rıdvan ed-Daye). Dımaşk 1399/1978, neşrede
nin girişi, s. 8, 17, 19, 24-25, 33, 36, 37 , 42, 
48; İbnü'l-Hatlb. el-İ/:ıfıta, 1, 222; ll, 221, 227-
230, 300-314; a.mlf .. el-Ketfbetü 'l-kamine (nşr. 
İhsan Abbas). Beyrut 1983, s. 282-288; a.mlf .. 
el-Lem/:ı.atü'l-bedriyye (ı'd-devleti'n-Naşriyye, 

Beyrut 1400/1980, s. 126, 130; ayrıca bk. neş
redenin girişi, s. 1 O; a.mlf .. fvTüşahedat (nşr. Ah
med Muhtar el-Abbadl), İskenderiye 1983, s. 
143; a.mlf .. A 'malü 'l-a'lam (nşr. E. Levi-Proven
çal). Beyrut 1956, s. 78-80; İbrah im b. Müsa eş
Şatıbl. el-İfadat ve 'l-inşadat (nşr. Muhammed 
Ebü'l-Ecfan). Beyrut 1406/1986, s. 157-158; 
İbnü'l-Ahmer, Neşiru fera'id i'l-cüman (nşr. M. 
Rıdvan ed-Daye), Beyrut 1967, s. 327-329; 
a.mlf., Meşahirü'ş-şu'ara' (nşr. M. Rıdvan ed
Da ye). Beyrut 1406/1986, s. 151-154; İbn 
Haldün. el-'İber, VII , 444, 457-460; a.m lf .• et
Ta'rif, Kah ire 1979, s. 263-265, 268-274, 
290-298; İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, IV, 
312-313; İbnü'l-Kadl. Ce?vetü 'l·iktibas, Ra
bat 1973, ı, 132; Ahmed Baba et-Tinbüktl. Ney
lü 'l-ibtihac (İbn FerhOn. ed-Dfbfıcü 'l-mü?heb 
içinde). Kahire 1329, s. 282-283; Makkari. Ez
harü'r-riyaz (nşr. Mustafa es-Sekka v. dğr.). Ka
hire 1358/1939, 1, 59-60; ll, 7 -206; ayrıca bk. 
tür.yer.; a.mlf .. Nef/:ıu't-tib, lll, 99; IV, 683-684, 
692, 693; V, 134-135, 168; VII , 147, 165-166, 
458-460; VIII, 164, 170; E. Lafuenta y Alcantara. 
lnscripciones arabes de Granada, Madrid 1859, 
s. 121-122; E. G. Gomez. "IbnZamrak, el-Poeta 
de la Alhambra" , Cinco poetas musulmanes, 
Madrid- Boenas Aires 1944, s. 169-271; a.m lf .. 
eş-Şi'rü'l-Endelüsi (tre. M. Abdülhadi Şuayra). 
Kahire 1951, s. 70; a.e. (tre. Hüseyin MOnis). Ka
hire 1952, s. 32, 38, 40; a.mlf., Ma'a şu'ara'i'l
Endelüs ve'l-Mütenebbi (tre. Tahir Ahmed Mek
kl), Kahi re 1406/1985, s. 160-242; Brockel
mann. GAL, ll , 336; Suppl., ll, 370;A. R. Nykl. 
Hispano-Arabic Poetry, Baltimare 1946, s. 366-
370; M. Abdullah İnan. el-Aşarü'l-Endelüsiyye
tü '/-bakıye, Kahire 1381/1961, s. 198, 199, 202, 
203; a.mlf., İbn ljaldCın, Kahire 1991, s. 59-60; 
E. Levi-Provençal. Muf:ı_açtarat (tre. M. Abdül
hadl Şuayra). Kahire 1951 , s. 70; A. G. Palencia. 
Tarii)u 'l-(ıkri'l-Endelüsi (tre. Hüseyin MOnis). 
Kahire 1955, s. 139- 141; J. T. Monroe. Hispa
no-Arabic Poetry, London 1974, s. 346; R. 
Blachere. Analecta, Damas 1975, s. 499-520; 
a.mlf., "el-Vezirü'ş-şa'ir İbn Zümrük ve ara'üh" 
(tre. Muhammed el-Uceyml). ljavliyyatü'l-Ca
mi'ati't-TCınisiyye, XXV, Tunus 1986, s. 131-
156; (aslı : "Le vizir-poete Ibn Zumruk ... ", An-

nales de l'institut d'etudes orientales, ll , Algier 
1936, s. 292-312); Şevki Dayf, el-Fen ve me?fıhi
büh, Kahire 1976, s. 453; İhsan Abbas, Tarif) u '1-
edebi 'l-Endelüsi, Beyrut 1985, s. 215, 250-251; 
Ahmed Selim ei-Hımsi, İbn Zümrük el-Gırna(i : 
siretühCı ve edebüh, Beyrut 1985; Ahmed Muh
tar ei-Abbadi, Dirasat {1 tarii)i'l-Magrib ue'l-En
delüs, İskenderiye, ts. (Müessesetü şebabi'l-ca
mia), s. 131,229, 235, 242,399,428, 454; Di
vanü İbn Zümre k el-Endelüsi (n ş[ M. Tevfik en
Neyfer, Mecelletü Dirasat Endelüsiyye, sy. 18, 

Tunus 141811997 içinde). s. 58-64; F. de la Graja. 
"Ibn Zarrfrak", Ef2(Fr.) . lll, 997. 

r 

L 

Iii İSMAİL DURMUŞ 

İBN ZÜNBÜL 
(.}..ij.:,..!l) 

Ahmed b. Ebi'I-Hasen All 
b. NOriddin Ahmed er-Remmal 

el-Mahalli eş-Şafii 
(ö. 960/1553'ten sonra) 

Mısırlı saray müneccimi 
ve tarihçi. 

_j 

Doğduğu veya yaşadığı yer olması itiba
riyle Aşağı Mısır'da bulunan Mahalle'ye 
izafetle Mahall1 nisbesiyle veya remil il
mindeki mahareti dolayısıyla Hemmal un
vanıyla anılırsa da daha ziyade babası Ali 
Zünbül'e nisbetle İbn Zünbül olarak ta
nınır. Hemili iyi bildiği için Memlük Sulta
nı Kansu Gavri'nin (ı 50 ı- ı 5 I 6) sarayında 

müneccimlik görevine getirilen İbn Zün
bül, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla 

lbn Zünbül'ün el-lfanun fi'd-dünya adlı eserinin ilk say
fası (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1638) 

., ;. 



lbn Zünbül'ün 
e/-f:(iinün 

fi'd-dünyii 
adlı eserinin 
un van 
sayfası 

(TSMK, 
Revan Köşkü, 
nr. 1638) 

Kahire'de Osmanlılar'a karşı direnen To
manbay'ın sokak çatışmaianna şahit ol
du. M em lükler'in son sultanı romanbay'ın 

cenaze namazında hazır bulundu. Mem
lük Sultanlığı'nın yıktimasından sonra Mı
sır'da Osmanlı idaresi kurulurken Osmanlı 
idarecilerine eski idari ve mali konularda 
yardımcı oldu. Bir süre iskenderiye civa
rındaki Ebukir'de ocak katipliği yaptı. Mı
sır'ın Osmanlı idaresine girmesinin ardın
dan uzun süre yaşayan ibn Zünbül'ün ve
fat tarihi belli olmamakla birlikte 1 SS3'
ten sonra öldüğü bilinmektedir. 

ibn Zünbül, daha çok Mısır'ın Yavuz Sul
tan Selim tarafından fethine dair tarihiy
le tanınır. XVI. yüzyıldan beri uzmanların 
yanı sıra halkın da yaygın olarak okuduğu 
için çeşitli hacimlerde yazmaları bulunan 
eserin mufassal nüshaları Fetf:ıu Mışr 
ev al:gihd mine'l-Cerdkise 'ald yedi's
Sultan Selim·veya Gazavdtü's-Sulti'ın 
Selim Ijdn ma'a Kanşu el-Gavri sul
ti'ınü Mışr ve a'mdlihd adlarıyla bilinir
ken muhtasar nüshaları Vd]fı'atü's-Sul
ti'ın Selim !jan ismiyle tanınmıştır .. Ese
rin müellifin kaleminden çıkan orüinal 
nüshası kaybolmuş. günümüze sonradan 
istinsah edilen yazmaları ulaşmıştır. Bun
ların da yapılan ilavelerle veya kısaltılarak 
popüler hale getirildiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim bazı nüshalarda "kale en-nakıl, 

kale er-ravi. kale eş-Şeyh Ahmed b. Zün
bül" gibi ibarelere rastlanmaktadır. 

Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin Kahi
re'den Dımaşk'a hareket tarihi olan 1 S 16'
dan 1 SS4 yılına kadar gelen ve giriş kısmı 
bulunmayan eser üç bölümden oluşmak
tadır. 1 S 16 yılından itibaren Osmanlı
Memlük ilişkileri, iki taraf arasındaki düş
manlık sebepleri ve Mercidabık Muhare
besi'nin ele alındığı birinci kısımda hadi
selerin vuku tarihlerinden hiç söz et me
yen müellif bazan anlattığı olaylar arasın
da çelişkiye düşmektedir. Ridaniye Sava
şı 'ndan itibaren Mısır'daki M em lük emir
lerinin. özellikle Şadl Bey ei-A'ver ile Sul-

tan romanbay'ın direnişlerine dair olan 
ikinci bölümde destani bir üslupla Mem
lük askerlerinin savaş sistemlerinden ve 
olağan üstü kahramanlıklarından bahse
dilir. Üçüncü bölümde ise Mısır'ın Osmanlı 
dönemindeki idari ve iktisadi durumu ile 
Vezlriazam Makbul ibrahim Paşa'nın Mı
sır'da yaptığı düzenlemeler. ayrıca eya
lette Süleyman Paşa, Davud Paşa ve Ali 
Paşa'nın görev yaptıkları istikrarlı döne
min olayları anlatılmıştır. Şahidi olmasına 

rağmen müellifin bu olayları çok kısa geç
tiği dikkati çekmektedir. 

ibn Zünbül'ün üslubu çok basit olup ba
zan halk ağzına yaklaşmaktadır. Mısırlı 
tarih araştırmacıları. ibn Zünbül'ü Os
manlı devrinin cü ndi (askeri sınıfa men
sup) müverrihlerinden birincisi sayar. 
Esas meslekleri tarihçilik olmayan. eser
lerinde önsöz ve giriş bulunmayan, tari
hi olayları incelemeden yazan ve sık sık 
olaylara müdahale eden bu ekolün diğer 
önemli temsilcileri ibrahim es-Savalihl 
ile Ahmed Kethüda Azban ed-Demürda
şl'dir. Bizzat olayların içinde yaşayan ibn 
Zünbül genellikle gözlemlerini nakletmiş
tir. Bu bakımdan bazı abartılı ifadeleri is
tisna tutulursa eserinin orüinal bir kay
nak olduğu söylenebilir. ibn Zünbül'ün 
eseri daha sonraki Mısır tarihçilerini çok 
etkilemiştir. Muhammed b. Ebü's-Sürür 
ei-Bekrl. Mellevanl, Abdurrahman ei-Ce
bertl, Hallak ve Selimname müellifi Yu
suf Efendi eserlerini yazarken kitaptan 
faydalan mışlardır. 

Münih Bayerische Staatsbibliothek'te 
(nr. 41 1-41 3), Vien Nationalbibliothek (nr. 
928-930). Paris Bibliotheque Nationale (nr. 

5818). Londra British Museum (Suppl., 
nr. 565-566) vb. dünyanın çeşitli kütüpha
nelerinde yazma nüshaları bulunan Fet
f:ıu Mışr 1621 yılında Ahmed Süheyll ta-

ibn Zünbül 'ün 
e/-f:(iinün 

/i 'd-dünyi!. 
ad l ı eserinden 

tasvirli iki sayfa 
(TSMK, 

Revan Köşkü, 

nr. 1638, 
vr. 395', 438' ) 
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rafından Tarih-i Mısr-ı Cedid adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiş. bir nüshası Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Reva n 
Köşkü, nr. ı 4 ı 7) kayıtlı olan bu tercüme 
ibrahim Müteferrika'nın önsözüyle basıl
mıştır (istanbul ı ı 42) . Süheyll, tercüme
sini ed-Dürretü'l-yetime ii tdri]]i Mış

ri'l-]fadime adlı eserinin bir bölümü ola
rak kullanmıştır. 

ibn Zünbül'ün eseri Tdri}]u's-Sulti'ın 
Selim !jan ma'a's-Su]tdn el-Gavri adıy
la taş basması olarak yayımianmış (Ka
hire 1278). ayrıca J. P. Terciertarafından 
Fransızca'ya çevrilmiştir. Yazma nüshası 
Bibliotheque Nationale'de bulunan bu 
tercüme, "Memoire sur la conquete de 
I'Egypt par Selim, premier du nam, sul
tan ottoman" başlığı altında (Histoire de 
l'Academie rayale des incriptions et bel
les-lettres, XXI 1 I 7541. s. 559 vd.) değer

lendirilmiştir . ibn Zünbül'ün tarihi Ab
dülmün'im Amir tarafından A}]iretü '1-
Memdlik adıyla yeniden yayımlanmıştır 
(Kahire I 96 I) . 

ibn Zünbül'ün ayrıca coğrafya, hey'et 
ve remil ilmine dair eserleri de vardı r. Ge
nel coğrafyaya ait eseri Tu]J.fetü'l-mülı1k 
ve'r-rega'ib limd fi'l-ber ve'l-baf:ır mi
n e 'l-'acd'ib ve'l-gard'ib adını taşımak

tadır. Henüz nüshasına rastlanamayan bu 
eserin telif tarihi ve muhtevası hakkında 
bilgi yoktur. Bir parçası Berlin'de bulu
nan coğrafya ve hey'et ilmine dairel-Ka
nun fi'd-dünyd adlı eserinin 1 S62'de is
tinsah edilen bir nüshas ı Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Reva n 
Köşkü , nr. 1638). 322 adet şekil ve resim 
ihtiva eden bu eser, lll. Murad ' ın emriyle 
1 S7S-1 S79 yılları arasında Mil as Kadı sı 
Abdurrahman Efendi tarafından biraz ge
n işletilerek Acdib-i A 'zami adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir. Eserin Arapça bir nüs-
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hası da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 
2844). İbn Zünbül'ün el-Ma]fö.lat ve J:ıal
lü'l-müşkilat ii 'ilmi'l-{ıat ve'r-reml adlı 
eserinin birer nüshası Arkeoloji Müzesi 
(nr. 559) ve Hacı Selim Ağa (nr. 547) kü
tüphanelerinde kayıtlıdır. Kitabın Kahi
re'de el-Hey'etü'l-amme li'l-kitab (nr. 86) 

ve Hidlviyye kütüphanelerinde de (nr. 5/ 
372) birer yazması mevcuttur. Müellifin 
e~-Z,ehebü'l-ibrizi'l-muJ:ıammer ii i]f
tita'i 'ilmi'r-reml ve'l-e§er adlı bir kita
bından daha söz edilmektedir (Keşfü'?
?Unün, I, 828). 
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Iii SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD 

İBN ZÜR'A 
( ~.)j 0-1') 

Ebu Ali İsa b. İshak b. Zür'a 
(ö. 398/1008) 

Ya'kübi mütercimi 
ve. mantıkçısı. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Çağ
ctaşı olan İbnü'n -Nedlm onun Bağdat'ta 
ve 331 Zilhiccesinde (Ağustos 943), İbn 
Ebu Usaybia ise 371'de (982) doğmuş ol
duğunu söyler. İbnü'n-Nedlm. İbn Zür'a'
ya da yer verdiği eserini 377'de (987) yaz
dığına göre İbn Ebu Usaybia'nın kaydet-
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tiği tarihin doğru olması mümkün değil
dir. İbn Zür~a. Farabi Bağdat'tan ayrıldık
tan sonra bu şehirdeki Meşşal okulunun 
en başarılı temsilcisi sayılan yakın dostu 
ve dindaşı Yahya b. Adi'den mantık, fel
sefe ve hıristiyan ilahiyatı sahasında ders
ler aldı. Tıpla ilgilendiği biliniyorsa da bu 
alandaki tahsilini kimin yanında yaptığı
na dair herhangi bir bilgi yoktur. İbn Ebu 
Usaybia'nın naklettiğine göre Süryanlce'
den Arapça'ya tercüme yapmanın yanın
da ders verir, eser telif eder. ayrıca Bizans 
ile ticaret yapardı. Fakat rakibi olan Sür
yanl tüccarlar onun aleyhinde birçok tez
virde bulundukları için başı bir türlü sıkın
tıdan kurtulamamış ve bir ara malına el 
konmuştu. Hayatının sonuna doğru nef
sin ölümsüzlüğü konusunda bir eser yaz
mak istiyordu; bunun için bir yıl gece gün
düz çalışması ve yaşadığı sıkıntılı olaylar 
onda ruhi gerilime yol açmış ve sonuçta 
felç olmuştur. Bağdatlı hekimlerin daha 
önce hiç uygulamadıkları bir yöntemle 
onu kısmen iyileştirdikleri, ancak bir müd
det sonra 398'de ( 1 008) öldüğü kaydedil
mektedir ('Uyünü'l-enba', s. 31 8-319). 

X. yüzyılda ilim ve fikir hareketlerinin 
çokyoğun olduğu Bağdat'ta yaşamış olan 
İbn Zür'a'nın Mu'tezile kelamcılarından 
ve İslam filozoflarından büyük ölçüde et
kilendiği anlaşılmaktadır. Bilhassa felse
fe ile din arasında herhangi bir çelişki bu
lunmadığı konusundaki görüşleri Kindl'
nin el-Felsefetü'l-ula'sından, hüsün ve 
kubhun akli olduğu yani iyilik ve kötülü
ğün mahiyetinin akılla tesbit edilebileceği 
şeklindeki görüşü de Mu'tezile'den kay
naklanmıştır. Tabiatta meydana gelen 
olaylar arasında zorunlu bir sebep-sonuç 
ilişkisinin bulunduğu yolundaki görüşü ise 
hem Mu'tezile'yi hem de Farabi'yi hatır
latmaktadır. Öte yandan onun 378 (988) 
yılında bir müslüman dostuna yazdığı 
mektupta Allah'ın sıfatları hakkında ileri 
sürdüğü fikirlerin de kendisi gibi Ya'kübl 
hıristiyan olan hacası Yahya b. Adi'nin 
Malfiile fi't-tevJ:ıid'inden. dolayısıyla Ye
ni Ef!atuncu doktrinden geldiği anlaşıl
maktadır. 

Eserleri. A) Felsefe. 1. Kitabü'l-lfaye
van li-Aristatalis. Aristo'nun Historia 
Animaliuro adlı eserinin Süryanlce'den 
yapılmış tercümesidir (ibnü'n-Nedlm , s. 
323). Tercümenin Nicolaus Damascenus'
un Süryanke bir ihtisarından yapı lmış ol
ması da muhtemeldir (Sezgin, III. 35 ı). 

z. Kitabü Menafi'i a'za'i'l-J:ıayevan bi
tefsiri YaJ:ıya en-NaJ:ıvi. Eserin adı. Aris
to'nun De Partibus Animali um adlı ki
tabına Yahya en-Nahvl tarafından yapı!-

mış tefsirin tercümesi olduğunu düşün
dürmektedir (ibnü'n-Nedlm,s. 323). Eser, 
Ali b. Şuayb el-Medainl'nin Kitab ii 'il
mi'l-{ıavaş adlı kitabında (Ankara . DTCF 
Ktp., İsmail Saib Sencer, nr. 1682, vr. 3b, 

ı Qb) zikredilmektedir (Sezgin, III, 352). 3. 

ŞerJ:ıu Me'ani ]fıt'a mine'l-ma]faleti'§
şali§e min Kitabi's-Sema'. Aristo'nun 
De Caelo adlı eserinin bir bölümü üzeri
ne yapılmış bir incelemedir (İbn Eb O Usay
bia, s. 3 1 9) 4. Risale ii 'illetiistinareti'l
kevakib ma'a enneha ve'l-kürat el-J:ıa
mile le ha min cevher vaJ:ıid. De Caelo 
üzerine bir başka inceleme olup gök cisim
lerinin Aristocu fizik esaslarına göre nasıl 
ışık verdiği hakkındadır (a.g .e., s. 319; 

ayrıca bk. Sezgin, VI, 240-241 ). S. Malfii
le fi'l-a{ılfı]f (ibnü'n-Nedlm, s. 323) Ebfı 

Hayyan et-Tevhldl'nin İbn Zür'a'ya nisbet 
ederek aktardığı ahlak ilmine dair görüş
ler ( el-İmta' ve'l-mü'anese, III, 12 7- ı 31) o 
dönemin fikir muhitinde bu eserin in
celendiğini düşündürmektedir (DMBİ, III, 
622) . 6. Risaletü Damisliyus fi's -siyase. 
İmparator Julianos'un veziri Themistios'a 
nisbet edilen bir siyaset kitabının Grekçe'
den yapılmış tercümesi olup Luvls Şeyh o 
tarafından neşredilmiştir ( el-Meşrık, XII 
ı 8 [ı 9201. s. 881-889). 7. Risale fi'd-difa' 
'ani'l-müştegıline bi'l-mantı]f ve'l-fel
sefe. Günümüze yazma bir nüshası ulaş
mıştır (bk.Ef2[ing.J, III, 979). 8 . Risale ii 
enne 'ilme'l-J:ıikme a]fva devfı'i ila 
mütaba'ati'ş-şera'i'. Felsefenin din ile 
uyumlu olduğu fikrinin savunulduğu bu 
eserden Ali b. Zeyd el-Beyhakl iktibaslar
da bulunmaktadır (Tetimme, s. 75-76). 

B) Mantık. 1. Kitabü Bariminyas (e/
'İbare) li-Aristatalis el-lfakim. Aristo'
nun mantık külliyatının Peri Hermene
ias kitabı üzerine bir incelemedir. z. Ki
tabü'l -~ıyas li-Aristô.talis el-lfakim. 
Aynı külliyatın Analytica Priora kitabı 
üzerine bir incelemedir. 3. Kitabü'l-Bur
hô.n li-Aristatalis el-lfakim. Aynı külli
yatın Analytica Posteriara kitabı üzeri
ne bir incelemedir. Bu üç eser Cirar Ciha
ml ve Refik el-Acem tarafından bir arada 
neşredilmiştir (Mantıku İbn Zür'a, Bey
rut ı 994). 4. Kitô.bü's-Sufisti]fö.. Orga
non'un altıncı kitabı olan De Sophisticis 
Elenchis'in tercümesidir. Modern neşri 
eserin başka tercümeleriyle birlikte Ab
durrahman Bedevi tarafından yapılmış
tır (Mantık u Aristo, Beyrut 1980, III, 773-
l 054). s. Agrazu kütübi Aristatalis el
Mantı]fıyye (ibnü'n-Nedlm, s. 323; ibn 
Eb O Usaybia, s. 3 ı 9). 6. Kitabü Me'ani 
isagüci (a.y.ler). Agraz adlı eserin İran 
ve Kalküta'da bulunan nüshaları Me'a
ni'nin dokuz bölümünü de ihtiva etmek-


