
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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Muhammed el-Akhisarl tarafından 11 S 1 
(1738) yılında istinsah edilmiştir. Müellif 
kitabı sonradan kısaltıp on beş bölüm ha
linde yeniden yazmıştır (Darü'l-kütübi'l
Mısriyye, Mlkat, nr. 497/1, 559; Mustafa Fa
zı!, Mlkat, nr 233). 1691 yılında İbrahim b. 
Hi mmet tarafından Türkçe'ye de çevrilen 
eserin ilk şekli (mütercim nüshası : Kan
dilli Rasathanesi Ktp., nr. 2/5, vr. 50b·66•). 
kimliği bilinmeyen bir alim tarafından h
harü'l-mugayyeb mine'n-Neşri'l-mu

tayyeb adıyla şerhedilmiştir (Darü'l-kütü
bi'l -Mısriyye, Mustafa Fazı!, Mlkat, nr. 10/1, 
vr. 1•-7•). 3. Mr1?ıf:ıu'l-edil1e ii rü'yeti'l
ehille. 9S2 yılı Zilhicce (Şubat 1546) hilali 
konusundaki tartışmalar üzerine kaleme 
alınan ve bir girişle dört bölümden oluşan 
eserde ayrıca 992 (1 584) yılına kadar uy
gulanacak tablolara da yer verilmiştir. Biri 
Millet Kütüphanesi'nde (Ali Emir! Efen
di , AY, nr. 2770/7, vr. 51-127) olmaküzere 
üç nüshası günümüze ulaşmıştır (diğer
leri için bk. Brockelmann, ll, 157;Arberry, 
ll, 613-614) . 4. er-Ravzü'l-'atır ii Tel
J].işi Zici İbni'ş-Şatır. ibnü'ş-Şatır'a ait 
ez-Zicü '1-cedid adlı astronomi tablola
rının özet halinde yeniden düzenlendiği 
ve kolay kullanılma şekillerinin açıklan
dığı bir çalışmadır. Müellif metninden is
tinsah edilmiş bir nüsha Bursa'da (Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp., Haraççıoğ
lu, nr. 1175}, astronomi alimi Takıyyüddin 
er-Rasıd tarafından 989 (1581) yılında 
istinsah edilen bir nüsha da Gotha'da 
(Pertsch, III, 57) bulunmaktadır. Kahire 
ve Paris'te de birer nüshası mevcut olan 
eser (De Slane, ll, 448; King, I, 603; ll, ı 19}, 
adı bilinmeyen bir mütercim tarafından 
11 SO (1737) yılında Türkçe'ye çevrilme
ye başlanmış. fakat tamamlanamamış
tır; bu eksik çevirinin metni istanbul 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı
dır (İzmir, nr. 448/ 1 ). Dımaşk boylarnma 
ve ay yılına göre düzenlenmiş olan eser
deki tabloları Musullu Muhammed Çele
bi Musul boylarnma aktarıp güneş yılına 
uyariarnıştır (Abbas ei-Azzavl, s. ı 64). s. 
Telf).işü.'l-'ibôrat ve i:lô]J.u '1-işarat. H ei n
rich H. Suter ve G. Alfred Sarton'un İbn 
Zürey!5'e nisbet ettiği cebir ilmindeki bi
nomlar ve apotomlar hakkındaki bu eser 
Brockelmann tarafından onun eserleri 
arasında kaydedilmemiştir. 6. el-Vesile
tü'l-'u?mô. Hz. Peygamber ile onun ha
dislerini rivayet eden sahabeler hakkında 
bir kaside olup yazma nüshası Gotha'da 
bulunmaktadır (Pertsch, II, 152-153). 
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İBNÜ'I-ADİM 

ı 

(~..WI~I ) 

Ebü ' I-Kasım Kemalüddin Ömer 
b. Ahmed b. Hibetillah 

b. Muhammed el-Ukayli el-Halebi 
(ö. 660/1262) 

L 
Alim, şair ve devlet adamı. 

_j 

S88 (11 92) yılında Halep'te doğdu; Bas
ra'da yaşayan Ukayll kabilesinin Beni Ebu 
Cerade koluna mensuptur. lll. (IX.) yüz
yılda Basra'dan Halep'e göç eden ataları
nın ibnü'I-Adlm lakabıyla tanındığı bilin
mekte ve bunun sebebinin. içlerinden şair 
ve kadı Ebü'I-Fazl Hibetullah b. Ahmed'in 
zenginliğine rağmen şiirlerinde daima 
yokluğu (adem) dile getirmesi ve zaman
dan şikayet etmesi olduğu sanılmaktadır 

(Yakut, XVI, 6). ibnü'l-Adlm. babası Halep 
kadısı ve hazine dairesi başkanı Ebü'l-Ha
san Ahmed ile amcası Ebu Ganim Mu
hammed'den ders görerek başladığı tah
silini burada Ömer b. Taberzed, İftiharüd
din Abdülmuttalib el-Haşiml, Yusuf b. 
Rafi', Sabit b. Şeref, Dımaşk'ta Ebü'l
Yümn el-Kindl. Abdüssamed b. Haresta
nl, Hasan b. Ebü'I-Azaim, İbrahim b. Ab
dülvahid ve Bağdat'ta Abdülazlz b. Mah
mud gibi alimlerden okuyarak tamamla
dı. Ardından Hicaz'a giderek oradaki ilim 
adamlarından da faydalandı ve Kur'an, 
hadis, fıkıh, tarih, edebiyat ve inşa saha
sında zamanın meşhur alimleri arasına 
girdi. Hat dersleri de alarak özellikle ne
sihte devrin en önde gelen hattatların
dan biri oldu. Adının duyulmasıyla birlik
te henüz yirmi sekiz yaşında iken H alep 
Eyyubl Hükümdan ei-Melikü'z-Zahir Gazi 

tarafından şehrin Şadbaht ve Hallaviyye 
medreselerinin müderrisliğine tayin edil
di; ayrıca belli başlı camilerde vaaz verdi. 
Daha sonra babası ve dedeleri gibi Halep 
kadılığına getirildi. 

ibnü'l-Adlm. teveccühünü kazandığı 
Sultan ei-Melikü'l-Azlz'in ( 1216-1237) ve
ziri oldu ve makamını ll. el-Melikü'n-Nasır 

Selahaddin Yusuf döneminde de ( 1237-
1260) korudu. Vezirliği süresince Halep 
Eyyubl m elikliğinin karşılaştığı meselele
rin çözümünde büyük gayret sarfetti. Bu 
amaçla Dımaşk, Antep. Kayseri, Hama, 
Hum us, Kahire ve Bağdat'a özel elçi sıfa
tıyla seyahatler yaptı ve kendisine veri 
len bütün görevleri başarı ile yürüttü. 
ibnü'I-Adlm, ilhanlı Hükümdan Hülagu'
nun Safer 6S8'de (Ocak 1260) Halep'i ele 
geçirmesinden biraz önce ei-Melikü'n-Na
sır ile birlikte Filistin'e, arkasından da Mı
sır'a gitti. Çok geçmeden Hülagu kendi
sini bütün Suriye, Musul ve ei-Cezlre'nin 
başkadılığına ve evkaf nazırlığına tayin 
ettiğini bildirerek Halep'e çağırdıysa da 
ibnü'l-Adlm bunu reddetti. Ancak Mem
lük Hükümdan Seyfeddin Kutuz'un Mo
ğol ordusunu Aynicalut'ta bozguna uğ
ratması (Şevval658 1 Eylül I 260) ve Mo
ğollar'ın Suriye'den çekilmesi üzerine Ha
lep'e gitti (660/1262). Fakat doğduğu şeh
rin tahrip edilmiş ve halkının öldürülmüş 
olduğunu görünce üzüntüsünü bir kaside 
ile dile getirdikten sonra artık orada yaşa
maya dayanamayacağını aniayarak Ka
hire'ye döndü; aynı yılın 20 Cemaziyelev
velinde ( 12 Nisan 1262) vefat etti ve Mu
kattam dağı eteklerindeki Karafe Mezar
lığı'na gömüldü. Kaynaklar, ibnü'I-Ad'im'
den iyi bir devlet adamı ve iyilik yapmayı 
seven bir insan olarak bahseder. 

Eserleri. 1. Bugyetü't-taleb* ii tarif].i 
lfaleb. H alep'in tarihi , coğrafyası ve meş
hur şahıslarıyla ilgili önemli bir kaynaktır. 

Eserin Selçuklular'la ilgili bölümü Ali Se
vim tarafından neşredilerek (Ankara 1976) 
Türkçe'ye çevrilmiş ( Biyografllerle Selçuk
lular Tarihi, Ankara 1982} , Fuat Sezgin 
ise istanbul kütüphanelerinde bulunan 
on cildi tıpkı basım olarak yayımiarnıştır 
(Frankfurt I 986-1989) . Bugyetü't-taleb, 
ayrıca Süheyl Zekkar tarafından tahkik 
edilerek son cildi indeks olmak üzere on 
iki cilthalinde neşredilmiştir (Beyrut, ts. 
ıoarü ' l - fikri). Z.Zübdetü 'l-lfaleb min 
tarif).i lfaleb. Bugyetü't-taleb'in muh
tasarı olup kronolojik sıraya göre 641 'e 
(1243) kadar gelen olayları kapsar. Eser
de Suriye'nin diğer şehirleri. Irak ve Mı
sır gibi çeşitli yerlerde cereyan eden olay
lar, Halep'le herhangi bir şekilde ilgisi olan 
bölge, şehir ve kaleler, buralarda yaşayan 


