
İBN ZÜNBÜL 

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-



tedir (bk. DMBİ, ııı. 622) 7. Eflatun'un 
Phaidon adlı eserine Proclus tarafından 
yapılan şerh in Süryanlce'den kısmi tercü
mesi (E/2 1ing ı. I, 235). 

C) Hıristiyan İlahiyatı. 1. Risô.le fi em
ri'l- 'akl ve tem~ili'l-eb ve'l-ibn ve'r-rıl
l)_i'l-]fuds bi'l- 'a]fl ve'l- 'ô.]fıl ve '1-ma'
]fül. Hıristiyan teslls inancının Yeni Efia
tuncu terimleri e izah ma yöneliktir. z. Ri
sô.le ilô. şadi]f müslim. Müellifin müslü
man bir dostuna hitaben yazdığı ilahi sı
fatlarla ilgili risaledir. 3. er-Red 'ald evô.'i
li'l-edille fi uşuli'd-din. Ebü'l-Kasım Ab
dullah b. Ahmed el-Belhl'nin Hıristiyanlığı 
tenkit ettiği eserine reddiyedir. 4. Risô.le 
ile'l-yehıldi Bişr b. Finhô.s (Şu'ayb b. el
Hasib). Bu dört eser P. Sbath tarafından 
neşredilmiştir ( Vingt traites philosophiques 
d 'auteurs arabers chretiens du IX e au XIV e 

siecle, Kahire 1929, s. 19-52). İbn Zür'a'
nın hıristiyan ilahiyatma dair beş eseri da
ha günümüze ulaşmış olup Bibliotheque 
Nationale ve Vatikan kütüphanesinde 
mevcuttur(EF!ing ı. lll, 979). Bunlardan 
dikkat çeken ikisi Risô.le fi't-tevl)_id ve 
Fi'd-difô.' 'ani'l- 'a]fideti'l -Ya']fübiyye 
adını taşımaktadır. 

İbn Zür'a'nın tıpla meşguliyetini göste
ren günümüze ulaşmış iki eseri daha bu
lunmaktadır. İskenderiye tıp çevrelerin
de ortaya konmuş olan Cevô.mi'u '1-İs 
kenderô.niyyin adlı tıp külliyatından Ce
vô.mi'u'l-Ustu]fussô.t ve Cevô.mi'u'l-Mi
zô.c adlı eserlerin Yahya en-Nahvltarafın
dan yapılmış tefsirleri üzerine İbn Zür'a 
incelemelerde bulunmuştur. Bu iki eser 
Tahran Meclis Kütüphanesi'nde (nr. 6037/ 
ı, 2) kayıtlıdır(Sezg in, ııı, 147- 148). Klrillis 
(Fr. Cyrille) Haddad, İbn Zür'a' nın mevcut 
eserlerinden hareketle bir doktora tezi 
hazırlamış ( 'İsa ibn Zur'a, philosophe ara-

''~' ı;i.ı.;,yıı·,~' ··'\?.,C::ıc;; u' r •. ,- ı 
,)'; J ı' " ' ~~ ~' -· ı:;t. l;:r.'Y.:.>} ;,r 

be et apologiste chretien du X' siecle, Sor
bonne 1952) daha sonra bu eserini 1971 
yılında Lübnan'da (Beyrut) neşretmiştir 
(Mantıku İbn Zür'a, s. 6). 
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li] SAHBAN HALIFAT 

İBN ZÜRE~ el-ciZI 
( -s~ ' J.!Jj ~~) 

Şemsüddln Muhammed b. All 
b. İbrahim b. Zürey~ el-Clzl eş-Şafii 

(ö. 977 /1570) 

Astronomi a limi ve muvakkit. 
.J 

Hayatı hakkında bilinenler eserlerinin 
girişinde kendi yazdıklarından ibarettir. 
Büyük dedesine nisbet! e İbn Zürey~ diye 
meşhur olmuştur; nisbesinden Clze'de 
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iBN ZÜREYK ei-C1Z1 

doğup büyüdüğü ve dolayısıyla öğrenimi
ni Kahire'de yaptığı anlaşılmaktadır. Bazı 
kaynaklarda görülen "Hayri, Hairl. Harlrl. 
Cebert1" gibi nisbeler "Cizl" kelimesinin 
yanlış okunması sonucu ortaya çıkmış ol
malıdır. Dini ve edebi ilimler yanında ast
ronomi, takvim ve matematik ilimleri de 
tahsil ederek bu alanlarda kendini yetiş
tiren İbn Zürey~, 952 (1545) yılından ön
ceki bir tarihte Şam'daki Emeviyye Ca
mii'ne muvakkit tayin edildi. Bu görevi sı
rasında bir yandan da ders verdi ve eser
lerini kaleme aldı. Çalışmalarında kendin
den iki asır önce yaşamış olan astronom 
İbnü'ş-Şatır'ın (ö. 77711375) etkisinde kal
mış ve onun açtığı çığırı bir ölçüde de
vam ettirmiştir. Dünya kütüphanelerin
de eserlerinin çok sayıda yazma nüshası
nın bulunması. İbn Zürey~'in İslam astro
nomi tarihindeki yerini ve önemini gös
termektedir. Kaynaklarda talebelerinin 
adları anıimamakla birlikte birer eserini 
istinsah ettikleri bilinen astronomi alimi 
Takıyyüddin er-Rasıd ile Muhammed b. 
Abdülkadir el-Cevherl'nin ondan ders al
mış olmaları muhtemeldir. İbn Zürey~. 
er-Ravzü '1- 'ô.tır adlı kitabına ait bir nüs
hanın (Bursa Eski Yazma ve Basma Eser
ler Ktp., Haraççıoğlu, nr. 1175, vr. 58h) so
nuna düşülen bir nottan öğrenildiğine gö
re 13 Şaban 977'de (21 Ocak 1570) Şam'
da vefat etti. Brockelmann'ın 803 (1401) 
olarak verdiği ölüm tarihi, İbn Zürey~ di
ye tanınan muhaddis Muhammed b. Ab
durrahman el-Ömer! es-Salihl'ye aittir 
(GAL Suppl., ll, 157; krş . Zirikll, VI, 193) 

Eserleri. 1. el-Laf?-ü'l-mul)_arrer fi'l
'amel bi'r-rub~'l-mu]fantar. Astronomi 
aletlerinden mukantar kadranının kulla
nılışı konusunda bir giriş ve on dört bö
lüm halinde düzenlenmiş bir eserdir. Ka
hire'de bulunan iki nüshasından (Darü'l- · 
kütübi'l-Mısriyye, Teymuriyye, Riyaza, nr. 
64/ı,vr. I-7;MustafaFazıi,Mikat,nr.l87/ 

3, vr. s•- ı Oh) birincisi. muhtemelen yaza
rın öğrencisi olan Muhammed b. Abdül
kadir el-Cevherl tarafından 971'de (1563) 
istinsah edilmiştir (King, Fihrisü'l-mai].tQ
tati'l-'ilmiyye, ı, 577; ll, 450; Akpınarv.dğr., 
1, ı 55) . Z. en-Neşrü'l-mutayyeb fi'l
'amel bi'r-rub'i'l-müceyyeb. Sinüs kad
ranının kullanılışı hakkındadır. Bir giriş . 
yirmi bölüm ve bir hatime olarak düzen
lenen eser 24 (yazmada 22) Muharrem 
966'da (6 Kasım 1558) tamamlanmış olup 
çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır 
(Akpınar v dğr., ı, 156-157). Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndeki on bir nüshadan telif 
ferağını taşıyan yazma (Pertevniyal Sul
tan, nr. 975/2, vr. 55b-64•), Muhammed b. 
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