iBN ZÜREY~ ei-CTZT
Muhammed el-Akhisarl tarafından 11 S1
(1738) yılında istinsah edilmiştir. Müellif
kitabı sonradan kısaltıp on beş bölüm halinde yeniden yazmıştır (Darü'l-kütübi'lMısriyye, Mlkat, nr. 497/1, 559; Mustafa Fazı!, Mlkat, nr 233). 1691 yılında İbrahim b.
Hi mmet tarafından Türkçe'ye de çevrilen
eserin ilk şekli (mütercim nü shası : Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 2/5, vr. 50b·66•).
kimliği bilinmeyen bir alim tarafından hharü'l-mugayyeb mine'n-Neşri'l-mu
tayyeb adıyla şerhedilmiştir (Darü'l-kütübi'l - Mısriyye, Mustafa Fazı!, Mlkat, nr. 10/1,
vr. 1•-7•). 3. Mr1?ıf:ıu'l-edil1e ii rü'yeti'lehille. 9S2 yılı Zilhicce (Şubat 1546) hilali
konusundaki tartışmalar üzerine kaleme
alınan ve bir girişle dört bölümden oluşan
eserde ayrıca 992 (1 584) yılına kadar uygulanacak tablolara da yer verilmiştir. Biri
Millet Kütüphanesi'nde (Ali Emir! Efendi , 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 TelJ].işi Zici İbni'ş-Şatır. ibnü'ş-Şatır'a ait
ez-Zicü '1-cedid adlı astronomi tablolarının özet halinde yeniden düzenlendiği
ve kolay kullanı lma şekillerinin açıklan
dığı bir çalışmadır. Müellif metninden istinsah 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 çevrilmeye 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 eserdeki tabloları Musullu Muhammed Çelebi Musul boylarnma aktarıp güneş yılına
uyariarnıştır (Abbas ei-Azzavl, s. ı 64). s.
Telf).işü.'l-'ibôrat ve i:lô]J.u '1-işarat. Hei nrich H. Suter ve G. Alfred Sarton'un İbn
Zürey!5'e nisbet ettiği cebir ilmindeki binomlar ve apotomlar hakkındaki bu eser
Brockelmann tarafından onun eserleri
arasında kaydedilmemiştir. 6. el-Vesiletü'l-'u?mô. Hz. Peygamber ile onun hadislerini rivayet eden sahabeler hakkında
bir kaside olup yazma nüshası Gotha'da
bulunmaktadır (Pertsch, II, 152-15 3).
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Ebü ' I-Kasım Kemalüddin Ömer

b. Ahmed b. Hibetillah
b. Muhammed el-Ukayli el-Halebi
(ö. 660/1262)
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Alim, şair ve devlet adamı.

_j

S88 (11 92) yılında Halep'te doğdu ; Basra'da yaşayan Ukayll kabilesinin Beni Ebu
Cerade koluna mensuptur. lll. (IX.) yüzyılda Basra'dan Halep'e göç eden ataları
nın ibnü'I-Adlm lakabıyla tanındığı bilinmekte ve bunun sebebinin. içlerinden şair
ve kadı Ebü'I-Fazl Hibetullah b. Ahmed'in
zenginliğine rağmen şiirlerinde daima
yokluğu (adem) dile getirmesi ve zamandan şikayet etmesi olduğu sanılmaktad ır
(Yakut, XVI, 6). ibnü'l-Adlm. babası Halep
kadısı ve hazine dairesi başkanı Ebü'l-Hasan Ahmed ile amcası Ebu Ganim Muhammed'den ders görerek başladığı tahsilini burada Ömer b. Taberzed, İftiharüd
din Abdülmuttalib el-Haşiml, Yusuf b.
Rafi', Sabit b. Şeref, Dımaşk'ta Ebü 'lYümn el-Kindl. Abdüssamed b. Harestanl, Hasan b. Ebü'I-Azaim, İbrahim b. Abdülvahid ve Bağdat'ta Abdülazlz b. Mahmud gibi alimlerden okuyarak tamamladı. Ardından Hicaz'a giderek oradaki ilim
adamlarından da faydalandı ve Kur'an,
hadis, fıkıh, tarih, edebiyat ve inşa sahasında zamanın meşhur alimleri arasına
girdi. Hat dersleri de alarak özellikle nesihte devrin en önde gelen hattatların
dan biri oldu. Adının duyulmasıyla birlikte henüz yirmi sekiz yaşında iken Halep
Eyyubl Hükümdan ei-Melikü'z-Zahir Gazi

tarafından şehrin Şadbaht

ve Hallaviyye
medreselerinin müderrisliğine tayin edildi; 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) veziri oldu ve makamını ll. el-Melikü ' n-Nasır
Selahaddin Yusuf döneminde de ( 12371260) korudu. Vezirliği süresince Halep
Eyyubl m elikliğinin karşılaştığı meselelerin 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-Nasır ile birlikte Filistin'e, arkasından da Mı
sır'a gitti. Çok geçmeden Hülagu kendisini bütün Suriye, Musul ve ei-Cezlre'nin
başkadılığına ve evkaf nazırlığına tayin
ettiğini bildirerek Halep'e çağırdıysa da
ibnü'l-Adlm bunu reddetti. Ancak Memlük Hükümdan Seyfeddin Kutuz'un Moğol ordusunu Aynicalut'ta bozguna uğ
ratması (Şevval658 1 Eylül I 260) ve Moğollar'ın Suriye'den çekilmesi üzerine Halep'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 Kahire'ye döndü; aynı yılın 20 Cemaziyelevvelinde ( 12 Nisan 1262) vefat etti ve Mukattam dağı eteklerindeki Karafe Mezarlığı'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. Halep'in tarihi , coğrafyası ve meş
hur şahıslarıyla ilgili önemli bir kaynaktır.
Eserin Selçuklular'la ilgili bölümü Ali Sevim tarafından neşredilerek (Ankara 1976)
Türkçe'ye çevrilmiş (Biyografllerle Selçuklular 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.Zübde tü 'l-lfaleb min
tarif).i lfaleb. Bugyetü't-taleb'in muhtasarı olup kronolojik sıraya göre 641 'e
(1243) kadar gelen olayları kapsar. Eserde Suriye'nin diğer şehirleri. Irak ve Mı
sır gibi çeşitli yerlerde cereyan eden olaylar, Halep'le herhangi bir şekilde ilgisi olan
bölge, şehir ve kaleler, buralarda yaşayan
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ünlü şahıs , aile ve hanedanlar da anlatı
lır. Kitabı Sami ed-Dehhan (I-III, Dımaşk
195!-1968) ve Halil el-MansQr (Beyrut
1417/1996) neşretmiş. Georg Wilhelm
Freytag. eserden seçmeler yaparak Latince tercüme ve açıklamalarla birlikte
Selecta e historia Halebi adıyla yayım
lamıştır (Paris 1819; Bonn 1820) . Eser,
Gabriel- Joseph Edgard Blochet tarafın
dan da kısmen Fransızca'ya çevrilmiştir
("L'histoire d'Alep de Kamaladdin", Reuue de /'Orient Latin, Paris 1896, s. 509565; ı 18971. S . 146-235; ı 1898 ı. S. 37- I 07;
ı 18991. s. 1-49; Histoire d'Alep, Paris 1900).
3. Kitabü'd-Derari ii ?;ikri'?;-?;erari (Te;;kiretü'l-aba ve tesliyetü'l-ebna) . On üç bölümden meydana gelen eser baba -evlat
münasebetleri hakkındadır. Halep EyyQbl
Hükümdan el-Melikü'z-Zahir'in adına yazılan ve oğlu el-Melikü'l-Azlz'in doğduğu
gün kendisine takdim edilen kitabın müellif nüshası (N uruosmaniye Ktp., nr. 3790)
önce Şelaşe Resa'il adlı bir eserin ikinci
risalesi olarak ( Kastantiniye 1298). daha
sonra da Ala Abdülvehhab Muhammed
tarafından mOstakiilen (Kahire l404/l984)
yayımlanmıştır. 4 . Kitabü Dc.v'i'ş-şabd]J.
fi'l-]J.aşşi 'ale's-sema]J.. EyyQbl Hükümdan el-Melikü'l-Eşref Muzafferüddin Müsa adına telif edilen eser. Ta'rifü'l-kudema' bi-Ebi'l-'Ala' adlı kitap içinde-basıl
mıştır (Kah i re 1363/l 944) . s. Kitabü '1-AJJbdri'l-müstefade ii ?;ikri Beni Ebi Cerade . Müellifin mensup olduğu Beni Ebu
Cerfıde ailesinin tarihi hakkındadır (Yakut. xvı. 5-6). Samled-Dehhan bu eserin
bir nüshasını bulduğunu belirtmiştir
(Zübdetü'l-l:faleb, neşredeningirişi, ı. 4748). 6. Kitdb fi'l-ôat ve 'ulı1mihi ve vaş
fi adabihi ve a]slamihi ve tun1sihi ve
md cd'e (Yaküt, XVI, 45). 7. Kitdbü'l-İn
şdt ve't-ta]J.arri ii def'i':v?.ulmi ve't-tecerri 'an Ebi'l-'Ala' el-Ma'arri. Ebü'lAla el-Maarrl ve ailesine dair olup Ragıb
et-Tabbah ' ın İ'ldmü'n-nübela' bi-tdriJJi
l:falebe'ş-şehbd' (Halep 1343/ 1925, IV, 78
vd.) ve Mustafa es-Sekka ve diğerlerinin
Ta'rifü'l-Jsudema' bi-Ebi'l-'Ala' (Kahire
ı 944. ı 986). adlı eserleri içinde yayımlan
mıştır. 8. et-Te?;kire. Eski Arap edebiyatı
ve temsilcileri hakkındadır. On altı bölüm
olan ve 637'de (1239-40) tamamlanan
eser Fuat Sezgin tarafından yayımlanmış
tır (Frankfurt 1992). 9. Kitabü Tebridi ]J.arareti'l-ekbad fi'ş-şabr 'ala fı]sdi'l-ev
lad (Keşfü '?-?UnD.n, I, 337) . 10. el-Vuşla
ile'l-]J.abib ii vaşfi't-tayyibat ve't-tib .
Çeşitli ilaç. parfüm, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasına dair olan eseri Sellma
MahcQb ve Düriyye el-Hatlb neşretmiştir
(l-ll, Halep l406-1408/l986-1988).
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(yo..>Yf .:ı-ıf)
Ebü'l-Velld İsmaıl b. Yusuf
b. Muhammed el-Kaim-Biemrillah
b. Ferec en-Nasrl
(ö . 807/1404 [?])
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Nasrller hanedanına me nsup
tarihçi, edip ve şair.
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725-727 (1325-1327) yılları arasında
(Granada) doğduğu tahmin
edilmektedir. Dedesi Muhammed b. Ferec, Gırnata' da hüküm süren Nasrller'den
(Beni Ahmer) Sultan ı. İ smail' i n kardeşiydi
ve onunla anlaşmazlığa d ü şmesi sebebiyle Kuzey Afrika'ya geçmiş, tahta yeğeni
IV. Muhammed çıkınca da geri gelip Kaim- Biemrillah unvanıyla taraftarlarından
biat almıştı. Ancak başarı şansını kaybedince tekrar Kuzey Afrika'ya dönmek zorunda kalmıştı (727/ l 327). Büyük ihtimalle onun başarısızlığının h.emen ardından
ailesinin diğer fertleri de Endülüs'ten göç
etmiş ve bir süre Cezayir'in Bicaye (Bougie)
şehrinde oturduktan sonra Merlnller'in
başşehri Fas şehrine gitmişlerdir. İbnü'l
Ahmer, bölgenin en önemli kültür ve ilim
merkezlerinden Fas'ta öğrenim gördü ;
çok sayıda hocadan fıkıh, hadis, ensab,
nahiv ve tarih dersleri alarak özellikle taGırnata'da

rih ve edebiyat alanında temayüz etti.
Onun yetişmesinde etkili olan alimierin
başında İbnü'l-Hafid künyesiyle tanınan
Abdurrahman b. Rüşd, Mindil İbn AcurrQm, Fas şehri kadısı Muhammed b. Ahmed el-Fiştall, Muhammed b. Said er-Ruaynl ve Ebü'l-Kasım b. Rıdvan'ın isimleri sayılmaktadır. İbnü'l-Ahmer hakkında
bir kitap yazan Abdülkadir Zirname'nin
onun hocalarının sayısını otuz dörde kadar çıkardığı görülür (Ebü 'i-Velid ibnü 'iAhmer, s. ll6-ı26).
İbnü ' l-Ahmer erken yaşlarda M erini sahimayesine girdi. Ailesiyle birlikte bu ülkeye geldiğinde tahtta bulunan
Sultan Ebü'l-Hasan'la (ı 331- ı 348) görüş
ınediği sanılmaktadır. Çünkü Fas tarihi
üzerine yazdığı Ravzatü 'n-nisr in adlı
eserinde onunla ilgili haberleri başka kişilerden naklen vermektedir. M erini sarayının himayesine büyük ihtimalle Ebü'lHasan'ın oğlu Ebu İ nan zamanında (ı 3481359) giren İbnü'l-Ahmer. kısa süre sonra sultan nezdinde büyük bir değer ve itibar kazandı. Onun maiyet erkanı arasın
da Cezayir ve Thnus seferlerine katıldığı,
ayrıca sarayda devrin önde gelen alim ,
şair ve edipleriyle yapılan sohbet meclislerinde hazır bulunduğu bilinmektedir.
Fakat saraydaki görevinin ne olduğu hususunda bilgi yoktur. Ebu inan' ın ölümünden sonra Merinller'in siyasi kriz içine düş
mesi ve yönetimin vezirlerin eline geçmesi, İbnü'l-Ahmer'in saraydaki itibarın ı
giderek kaybetmesine ve maddi durumunun kötüleşmesine yol açtı. Sonunda
başşehir Fas ' ı terkederek saraya muhalif Merlnl emirlerinin merkezi haline gelen Sicilmase'ye gitti ve şehrin hakimi
Abdülhallm b. Ebu Ali'den iltica talebinde bulundu. Onun bu şehirde ne kadar
kaldığı tesbit edilememektedir ; ancak
Bicaye'nin ll. Ebu Zeyyan tarafından iş
gal edilip Abdülhallm'in idaresine son verild i ği 764 (1363) yılında Fas'a döndüğü
sanı l m aktadı r. ibnü'l-Ahm er 'in bundan
sonra M erini sultaniarına ne derece yakınlaşabildiği bilinmemekle beraber baş
ta Müstevda'u'l-'aldme adlı eserini ithaf ettiği katip Ebu Zekeriyya Yahya b.
Ebu Dülame olmak üzere vezir ve katiplerle çok iyi ilişkiler kurduğu görülmektedir. Hayatının sonuna doğru Sultan Ebu
Said Osman zamanında ( 1398-1420) bir
süre de kadılık yapan ibnü'l-Ahmer 807
(1404) veya810 (1407) yılında Fas şeh 
rinde vefat etti.
rayının

İbnü'l-Ahmer'in eserleri daha çok Endülüs ve Mağr i b tarihleri, biyografiler ve
şiirlerden oluşmaktadır. Kitaplarında Gır-
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