iBNÜ'I-BENNA ei-BAGDADf
dafaasını yapmıştır.

Herhalde hocalarının
yer alan Şafii fakihlerinin etkisiyle zaman zaman Şafiiler'le Hanbelller'i
telif eden görüşler ileri sürdüğü de olmuş
tur (İbn Receb, I, 33).
arasında

Eserleri. İbnü'l-Benna'nın 150, 200,
300, hatta SOO kadar eser yazdığı ve müellifin kendini döneminde en çok eser telif
eden kimse olarak tanıttığı nakledilmekle beraber kaynaklarda çoğu risale hacminde eliiye yakın kitabının adı zikredilir;
bunlardan da çok azı günümüze ulaşmış
tır. 1. el-MuJini' fi şer}J.i Mul].taşari'1-ljı
raJii. Hanbeli mezhebinin temel kaynaklarından olan Hıraki'nin eseri üzerine yazılmış bir şerh olup Abdülazlz b. Süleyman el-Balml tarafından neşredilmiştir
(1-IV, Riyad 1414/1993) . Z. et-Tô.ril]. (Müıekkire). İ bnü'l -Benna' nın 461 (1068) yı
lında tuttuğu günlük notlardan meydana gelen yaklaşık on altı varakl ık bu eseri George Makdisl İngilizce'ye tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır (bk. bi bl.) . 3 .
Kitô.bü Beyô.ni'1-'uyu b elleti yecibü
en yectenibehe'1-Jiurrô.' ve izô.}J.u'1edevô.t e ll eti büniye 'a1eyhe '1-i~rô.
(nşr. Ganim KudGriHamed, MMMA, XXXI/
ı jKüveyt 140711987]. s. 7-58). Bunların
yanı sıra er-Risô.1etü'1-mugniyye fi'ssükut ve lüzı1mi'1-büyilt (nşr. Abdullah b. YGsufel-Cedl', Riyad 1409/1989);
Faz1ü 't-tehlil ve şevô.bühü'1-cezil (nşr.
Abdullah b. Yusuf ei-Cedl', Riyad 1409/
1989); e1-Mul].tô.r li uşı11i's-sünne ( n şr.
Abdü rrezzak b. Abdülmuhsin ei-Abbad eiBedr. Medine 1413); Şer]J.u'1-izô.}J. (EbG
Ali ei-Farisl'nin el-lzaf:ı fi'n-naf:ıv adlı
eserinin şer hidi r jD ar ü ' l-kütübi 'I-M ı s
ri yye, nr. 171) ve er-Red 'a1e'1-mübtedi'a
( Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de ba ş
tarafından eksik bir nüshası. Medine ei-Camiatü' l-islamiyye'de de mikrofilmi jMektebetü'l-mahtGtat. nr. 1629] mevcuttur)
İbnü'I-Benna'nın bugüne ulaşan eserlerindendir.

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserlerinden bazıları da şunlardır: Adô.bü '1-'ô.lim ve '1-müte'allim, Al].bô.rü '1evliyô.' ve'1-'ubbô.d bi-Mekke, Al].bô.rü'l-KiiQ.i Ebi Ya'1ô., Şenô.'ü A]J.med
'a1e'ş-Şô.ti'i ve şenô.'ü'ş-Şô.fi'i 'a1ô. Abmed, Şer}J.u Jiaşideti İbn Ebi Dô.vild
fi's-sünne, Şerefü aş}J.ô.bi'1-}J.adiş, Taba~iitü'1-fu~ahô.': Aş}J.ô.bü'1-e'immeti'1-

l].amse, Fez ô.'ilü'ş -Şô.ti 'i, Fezô.'ilü Şa'
bô.n, el-Kô.fi'1-mücedded şer]J.u'1-Mü
cerred, e1-Kô.mil fi'1-fı~h, Kitô.bü 'z-Zekô.t ve 'ilfiibü men terata fihô., Kitfıbü'1Libô.s, Mul].taşaru Garibi'1-}J.adi§ li-Ebi
'Ubeyd, e1-Mefşil1 ve'1-mevsil1 li kitô.-
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billô.h, Menô.~ıbü A}J.med, İ'ti~iidü'1İmô.m A}J.med, Nüzhetü'Hfı1ib li tecridi'1-me?,fıhib, et-Tecrid fi't-tecvid, elVücuh ve 'n-ne?ô.'ir, Turu~u ]J.adişi İbn
'Abbô.s 'ani'n-nebiyyi "Ra'eytü Rabbi
'azze ve celle ", Kitô.b li al].bô.ri'1-Mesi]J.i'd-Deccô.1.
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İBNÜ'l-BENNA el-MERRAKüşi
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Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed
b. Osman el-Merraküşi
el-Ezdi el-Adedi
(ö. 721!1321)
Matematikçiliğiyle tanınan

çok yönlü alim.
L

_j

9 Zilhicce 654 (28 Aralık 1256) tarihinde Merakeş'te doğdu; ailesi Gırnata (Granada) kökenlidir. Babası yapı ustası olduğundan "İbnü'l-Benna" künyesiyle. matematikteki şöhretinden dolayı da "Adedi" nisbesiyle anılır. Merakeş'te Ebı:'ı Abdullah Muhammed b. Mübeşşir el-Mer~
raküşl ile Ali ei-Ahdeb'den Kur'an ilimleri, Ebü İmran Müsab. Ebü Ali ez-Zenatl,
Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Abdurrahman ei-Megill ve Ebü'l-Velld Ali b. Ebü
Bekir'den fıkıh , Ebü Abdullah İbn Abdül-

melik'ten hadis ve Ebü İshak İbrahim b.
Abdüsselam es-Sanhaci ei-Attar'dan Arap
dili ve edebiyatı okudu. İbn Kunfüz'e göre İbnü'I-Benna'nın süfi eğilimleri. Merakeş ' teki hocaları arasında bulunan Ebü
Abdullah el-Hezmlrl ile kardeşi Ebu Zeyd
Abdurrahman ei-Hezmlrl'den kaynaklanmaktadır; onun aritmetik eserlerinde görülen sihirli karelerle matematiksel HurGfiliğin kaynağı da Ebü Zeyd ei-Hezmlrl'dir. Yine Merakeş'teki hocalarından Ebü
Bekir Muhammed b.'İdrls ei-Fe'r el-Kallüsl de onu özellikle rasyonel sayılar konusuna yönlendirmiştir. Daha sonra Fas'a
geçerek tahsilini tamamlayan İbnü'l-Ben
na bu şehirde İbn Hacele er-Riyazl'den
matematik. tıp ve astronomi, Kadı Ebü
Abdullah Muhammed b. Ali eş-Şerlf'ten
nahiv ve matematik (özellikle geometri).
EbG Abdullah Muhammed b. Mahlüf esSicilmasl'den astronomi okudu. Kaynaklar onun ayrıca Mirrih adlı bir hekimden
tıp tahsil ettiğini yazmaktadır. İbnü'l
Benna'nın matematik sahasındaki fikirlerinin oluşmasında ve zihniyetinin şekil
lenmesinde Fas'taki hocalarının etkisi büyük olmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra ders vermeye başlayan İbnü'I-Benna'
nın en ünlü öğrencileri filozof Muhammed b. İbrahim el-Abüll, müctehid fakihIerden kabul edilen ve İbnü'l- İmam diye
şöhret bulan Ebu Zeyd Abdurrahman b.
Muhammed et-TIIimsanl ile kardeşi Ebü
Müsa Isa, İbnü'I-Hac el-Billifiki, Ebü Zeyd
Abdurrahman b. Süleyman ei-Lecal ve
İbnü'n-Neccar et-Tilimsanl'dir. İbnü'I-Ben
na hakkındaki birçok bilginin kaynağı olan
İbn Kunfüz onun defalarca Fas'a gittiğini ,
Merinl sultanları ile sıkı ilişkisi bulunduğu halde resmi görev almadığını ve 5 Rece b 721 'de (31 Temmuz 1321) ölünceye kadar Merakeş'te öğretimle uğraştığını bildirmektedir (Ref'u 'l-f:ıicab, neşredenin girişi, s. 44 ). İbnü'I-Benna'nın Fas halkı arasında "Sidl Bulibenna" lakabıyla tanınma
sının ve mezarının bugün dahi ziyaret
edilmesinin sebebi onun dini bütün örnek bir şahsiyet ve ayrıca bir mutasawıf
olmasıdır.

Telif ve tedrls üsiGbu

öğrencileri

tara-

fından yaygınlaştırılan İbnü 'I-Benna'nın

eserlerine ders kitabı olarak okutuldukları için çok sayıda şerh yazılmıştır. Böylece
Mağrib'de bir İbnü'l-Benna okulu oluş
muş ve IX. (XV.) yüzyılın sonlarına, yani
bu geleneğin içerisinde yetişmiş Kalesadi'nin eserleriyle üslübunun yerleşip yaygınlaşmasına kadar canlılığını korumuş
tur. İbnü'I-Benna'nın üslübundaki en
belirgin özellik basitleştirme ve gereksiz
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tekrarlardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Ancak bu usul İbn Haldün ve bazı
Mağribli matematikçiler tarafından eleş
tirilm iştir. Bu okulun sürekliliğine ve tesirinin kalıcılığına en büyük delil İbnü'I
Benna'dan sonra gelen İbn Haydür, İbn
Kunfüz, Kalesadi, İbnü'I-Haim ve İbnü'I
Mecdi gibi matematikçilerin onun eserlerini şerhetmesidir.
İbnü'I-Benna, arneli ve nazari diye ikiye ayırdığı hesap ilmini ilke olarak nazari
ilimlerden kabul eder. Bu tasnifin Meşşai
felsefesinin etkisini taşıdığı açıktır ; çünkü felsefi tasnifte bilimin konusu yanın
da gayesi de dikkate alınmaktadır. Matematikçiler kendi anlayışları açısından bu
tasnife her zaman uymadıkları için İbnü'I
Benna da Tell]işu a'mfıli'l-J:ıisfıb'da ortaya koyduğu aritmetiği konusuna bakmadan sırf maksad ı açısından am eli ilim
saymıştır ve ona göre burada esas olan
katma yani toplama ve çarpma ile ayır
ma yani çıkarma ve bölmedir. Diğer taraftan bu hesap türü muamelatta ve feraizde de kullanılmaktadır (a.g.e., neşre
denin girişi, s. 202). Tel{ıiş'i şerhedenler
den birçoğu bu metodu benimserken İbn
Haydür, Tuf:ıietü 't-tullfıb adlı şerhinde
buna karşı çıkmış ve Meşşaı felsefesi açı 
sından bütün bir hesabın nazari olduğu
nu söylemiştir; çünkü İbn Haydür, İbnü'I 
Benna'nın aksine hesap ilminde konuya
bakılması gerektiğini, amacın önemli olmadığını vurgular. İbnü'I-Benna'nın hesap ilmine yaklaşımında göze çarpan en
önemli özellik, rasyonel sayılar konusunda
Doğu İslam matematiğine göre ileri bir
seviye göstermesidir. Diğer bir önemli husus da irrasyonel sayıların yaklaşık karekökünün tesbitinde kaydettiği başarıdır.
Mağrib matematiğinde onun başlattığı
bu çalışma öğrencileri ve şarihleri tarafından sürdürülmüş, özellikle Kalesadi
ile doruk no ktasına u l aşmı ştır.
Sayının tarifi ve sonsuzluk kavramı gibi konularda İbnü'I-Benna'nın ileri sürdüğü fikirler, matematik tarihi ve felsefesi
yanında genel felsefe tarihini de ilgilendirmektedir. Sayılar teorisinde ise İbnü'I
Benna özellikle Ret'u '1-J:ıicfıb adlı eserinde ortaya, daha önce Kereci ile bazı sözlük
yazarlarının örneklerini verdikleri ve Kemaleddin el-Farisi'nin geniş bir şekilde ele
alıp incelediği kombinatör analiz konusunda çalışmalar ortaya koymuş, ayrıca
bu çalışmalarını salt sözel ifadeyle bırak
ınayıp matematik formülasyon şekline
de getirmiştir. Bu formülasyanda daha

sonra" Pascal üçgen i" adıyla anılacak olan
"el-müsellesü'l-hisabi"yi kullandığı görülür. Öte yandan işlemlerini yürütürken tümevarımın çeşitli yollarına başvurduğu

gibi bu

bağlamda sayısal

dizilerle de ilgi-

lenmiştir. İbnü'I-Benna'nın sayı kavramı
nı tanımlaması el-Ma]fiilfıt

ii 'ilmi'l-J:ıi
gibi ilk eserlerinde, eski Mısır matematiğinden gelip Pisagor-Öklid geleneğinde son şeklini alan ve hem Doğu hem
Batı İslam dünyasında yaygınlıkla kullanılan "birliklerin bir araya gelmesinden
o l uşan çokluk" tanırnma uygun iken daha
sonra Tel{ıiş ve Rei'u'l-J:ıicfıb'da İbn Sina ' nın fikirlerinin de etkisiyle "birliklerin
birleşmesinden oluşan şey (tekil)" haline
dönüşmüştür. Ancak İbnü'I-Benna, sayı
nın tarifinin mantık değil matematik açı
sından ele alınması gerektiğini ileri sürer.
Çünkü sayı matematiğin bir aracıdır ve
tabiatı da ona uygundur; dolayısıyla aslında tavsifi değil ancak tersimi, yani sözlerle nitelendirilmesi değil gözle görülebilir biçimde şekil ve çizimlerle tanıtılma
sı mümkündür (a.g.e., neşredenin girişi,
S. 207) .
sfıb

Klasik gelenekte bir, sayıların ilkesi sakabul edilmez; çünkü ilke
ilkesi olduğu şeyle aynı kategoriye konulamaz. İbnü ' I-Benna'ya göre ise birin iş
lemlerde kullanılmasının yanı sıra bütün
matematik kurallarına uyması onun da diğerleri gibi sayı olduğunu gösterir (a.g.e.,
neşredenin girişi, s. 208). İbnü'I- Benna'nın
bu kabulünün başka bir gerekçesi de birin tekil sayılardan olması, fakat aynı zamanda belirli bir çokluğa delalet etmesidir. Bundan dolayı sayı ile saymayı birbirinden ayırmak zorunda kalmıştır. Bu ayı 
nma göre sayı zihni bir tabiata sahiptir,
soyuttur; temel öğesini meydana getiren
birlikleri de birbirine eşittir. Sayma ise dış
dünyadaki sayılabilen nesneleri gösterir;
birlikleri eşit olabilir yahut olmayabiJir,
çünkü sayma maddeye iliş ki ndir. Bu açı 
dan sayma saniudur ve kendisine delalet
eden birlikler de sayılardır (a.g .e. , neşre
denin giri ş i, s. 223).

yıldığından sayı

İbnü'I-Benna . zihni seviyedeki soyut sayıların sonsuzluğu

ile maddi ve sonlu sahalardaki uygulanışları arasında bir ayırı
ma gitmiştir. Çünkü onun için matematik, varlığın hakikatini araştıran belirli bir
yöntem olup salt pratik bir ilim değildir.
Dolayısıyla sonsuzluk kavramını da matemat i ği n tabiatı açısından ele alır. Mesela
Şerf:ıu merfısimi't-tari]fa adlı eserinde
sonsuzluk kavramına varlık açısından bir
anlam verir. Buna göre sonsuzluk sıfat

değil

bir yargıdır ve bu açıdan zihnidir;
nesnel bir gerçeklik sayılamaz. Bu sebeple İbnü'I-Benna'ya göre ilim varlıktan daha geniş bir kavramdır ; dolayısıyla sayı
zihni manadaki sonsuzluk anlayışına göre sonsuz biçimde artar. Buna paralel olarak sayılar birler, onlar ve yüzler denilen
üç mertebe ile sınırlandırılır. Her mertebede dokuz sayı vardır ve bunun sebebi.
alemin bir cevher ve dokuz ar az olmak
üzere on lu bir varlık planına sahip bulunmasıdır. Bu durum sayıların "her onlukta bir" niçin devrettiğini de açıklar (a.g.e.,
n eşredenin girişi, s. 211-212) . İbnü'I-Ben
na Ret'u'l-J:ıicfıb'da, kavramsal ile fiziksel arasında yaptığı eşleştirmeyi daha da
ileri götürerek tahlil ve terkip gibi matematik işlemleriyle oluş ve bozuluşu karşılaştırır ve matematikle fizik bilimini mukayese eder. Onun bu tavrı, klasik Pisagorcu- Eflatuncu riyaziyye geleneğiyle
Aristocu fizik geleneği arasında birbirine paralel giden karşılıklar bulması anlamına gelir. Böylece İbnü ' I-Benna , bütün
varlığı sayısal ve geometrik yapılara indirgeyen gelenekle ikisini tamamen ayı
ran gelenek arasında uyum sağlamaya
çalışmıştır. Bu yaklaşım, onun matematiğin arneli kullanımından hareketle ulaş
tığı bir sonuçtur. Diğer bir ifadeyle İbnü ' I
Benna, zihni varlıkla dış dünyadaki varlık
arasında ilişki kurmaya çabalamış ve görüşlerini izah ederken Sünni tasawuf geleneğinden de faydalanmıştır.
İbnü'l-Benna kesri, "parça konumunda olan iki sayı arasındaki oran" şeklin
de tanımlar. Bu tarif bir bakıma Mağ
rib geleneğindeki kes ir tarifine yöneltilmiş bir eleştiridir. Onun Ret'u'l-J:ıicfıb'
da dil, matematik, felsefe ve arnelifıkıh
tan getirdiği delillerle temellendirmeye
çalıştığı düşüncesine göre kesir aslında,
"birbirine izafet yoluyla bağlı bulunan pozitif tam sayılar üzerinde işlem yapmaktır " . Böylece yarım , bir ile iki arasında kurulan bir izafet il i şkisidir ; bu ilişki diğer
sayılar için de geçerli olduğundan küllidir ve bu çerçevede her sayı diğer bir sayının parçası yahut parçalarıdır. Kesri izafetin diğer bir ismi olarak gören İbnü'I
Benna, sonsuzluk kavramının ortaya çı
kardığı zorluklardan dolayı bu nisbetin
nazari ve tatbiki tarafı arasında ayırım
yapma ihtiyacını da duymuş ve atomcu
kelamcılarla Meşşailer arasındaki cismin
sonsuz biçimde böl ün üp böl ünerneyeceği
tartışmasına girmeden cismin dış dünyada, ayrışma yoluyla değil birleşme yoluyla meydana geldiğini belirtmekle yetinmiştir.
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ibnü'I·Benna ei·Merraküsi'nin Teltıfşu a'mali'l.f.ıisab adlı
eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Bagdallı Vehbi Efendi, nr. 1006/1)

Eserleri. A) Matematik. 1. TelJJ.işu
a'mali'I-J:ıisô.b (et- Tell]lş fl'l-f:ılsab). is-

lam matematik tarihi açısından en önemli eseridir. Daha sonraki matematikçiler
tarafından verilen adı, herhangi bir kitabın tel hisi olmasından değil aritmetik iş
lemlerini ayrıntılardan arındırarak özetle vermesinden, yani hesap ilminin kısa ve
özlü bir derlernesi olmasından dolayıdır.
Kitap saf arneli kaygılarla telif edilmiştir
ve dolayısıyla nazari bir çerçeveye sahip
değildir; çünkü medeni ortam düşünüle
rek kaleme alınmıştır. Bu açıdan zekat ve
miras konuları dahil muamelat hesabına
ilişkin birçok meseleyi inceler. Eser. ihtiva
ettiği tekrlik bilgiler kadar matematiğin
usulüne ilişkin açıkladığı bazı ilmi ve felsefi görüşlerle ilimler tasnifi, sayının tarifi, bir ve sonsuzluk kavramiarına dair ileri
sürdüğü düşüncelerden dolayı da önem
kazanmıştır. Bundan dolayı en çok şerhe
dilen eserlerden biridir; hatta VIII. (XIV.)
yüzyıl Bçıtı islam matematiğinden günümüze gelen kaynakların büyük çoğunlu
ğu ona yazılan şerhlerdir denilebilir. İb
nü'I-Benna'nın Ref'u'I-J:ıicô.b'ı da bu kitabın şerhi niteliğindedir. İki cüzden oluşan eserin birinci cüzü bilinenierin hesabını konu edinir ve üç kısımdır; bunların
birincisi pozitif tam sayı ların, ikincisi pozitif rasyonel sayıların. üçüncüsü kareköklerin hesabını içerir. İkinci cüz bilinen-
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lerden hareketle bilinmeyenierin tesbiti
hakkındadır ve ilki dört orantılı sayı ile çift
yanlış hesabı, ikincisi geniş olarak cebir
ve mukabeleyi konu alan iki kısımdan
meydana gelir; en sona eklenen tekmilede ise üç adet çözülmüş problem verilir.
TelJJ.i'ş ' in en önemli özelliği ispatsız olmasıdır. Bunun yanında ikiye katlama. ikiye
bölme ve küpkök hesabı yoktur. Dikkati
çeken diğer bir nokta da içinde rakamların ve rakamlarla kesirler için kullanılan
sembollerin bulunmamasıdır. Eserin, ilkini özel anlamıyla bir şerh olmasa da bizzat İbnü'I-Benna tarafından kaleme alı
nan Ret'u '1-J:ıicô.b'ın teşkil ettiği pek çok
şerhi vardır. Bunların başlıcalarını yazan
müellifler şunlardır: Abdülazlz b. Ali b.
Davud ei-Hewarl (ibnü'I-Benna'nın öğren
cisi olduğu için şerh i şifahl sayılabilir),
İbn Haydur. Ebu Abdullah ei-Hafid (önce
recez kalıbında nazma çekmiş, sonra şer
hetmişti rJ, ibn Kunfüz. Ya'küb b. Eyyub,
Kadı Ebu Osman ei-Akbanl, Muhammed
ei-Habbak ei-Farazl, Ebü'I-Hasan ei~Ka
lesadl (biri küçük, diğeri büyük olmak üzere iki şerh yazmıştır), İbn Gazi (önce bazı
ilavelerle nazma çekmiş, ardından şerhet
m iştir), İbnü'I-Mecöı. Muhammed b. Ebü'IFeth es-Sufi ve İbrahim el- Halebi (Ragıb
Paşa hocası). Kitabı ihtisar edenlerin en
önde geleni İbnü'I-Haim'dir. Eseri ilk defa, Kalesadl şerhinin küb dizileriyle ilgili
kısmını yayımiayan (JA, 1118631, s. 58-62)
ve 1864'te ibnü'I-Mecdl'nin şerhinden hareketle aynı konuda müstakil bir kitap yazan (Passages relatlfs a des sommatlons
de series de cubes, Roma 1864) Franz
Woepcke ilim alemine tanıtmıştır. Aynı
yıl Aristide Marre eseri Le Talkhys d'Ibn
al-Bannô. adıyla Fransızca'ya tercüme etmiş (Extralt des Attl dell'Accademla ponti{ıcia de Nuoul Llncei, XIX, Rom e 1864)
ve 186S'te bu tercümeyi yine Roma'da
Arapça aslıyla birlikte yayımlamıştır. Ancak tercüme edebi bir dille yapıldığından
kitabın içeriği dikkat çekmemiştir. Yakın
dönemde ise Muhammed Süveysl eserin
Fransızca tercümesiyle birlikte tahkikli
neşrini yapmış. ayrıca kitabın içeriğini İs

lam matematik tarihi açısından değerlen
dirmiştir (Tunus ı 969). Z. Ref'u'l-J:ıicô.b
'an vücuhi a'mô.li'l-J:ıisô.b. Önsözünde
İbnü'I-Benna arneli sayı sanatının malum
ve meçhul kısımlarını TelJJ.iş'te ele aldığı
nı. bunları açıklamak ve temellendirmek,
dayandıkları ilkeleri göstermek için de bu
eseri yazdığı nı belirtir. 701 ( 1302) yılında
tamamlanan kitap aslında TelJJ.iş'in tam
bir şerhi değildir; çünkü müellif bazı konulara hiç değinmemiş. yeni eklemeler

yapmış, çeşitli yerlerde takdim ve tehir
yoluna gitmiştir. Ayrıca daha önce saf
matematik çerçevesinde ortaya koyduğu
meseleleri burada felsefi açıdan değer
lendirm iş . böylece benimsediği felsefi ve
ketarni yönelimi açıklama fırsatını elde
etmiştir. Ret'u'l-J:ıicab'ın bilinen tek şer
hi TelJJ.i'ş'e de şerh yazmış olan İbn Haydur'a aittir. Eser Muhammed Ebellağ tarafından yayımlanmış, ayrıca bu çalışma
da muhtevası matematik ve felsefi açı
lardan tahlil edilip TelJJ.iş'inki ile karşı
laştırılmıştır (Rabat 1994). 3. el-Ma]fillô.t ii 'ilmi'l-J:ıisô.b. Kaynaklarda başta Risale ii 'ilmi'J-J:ıisô.b Ol!llak üzere değişik
isimlerle geçer. Hesab-ı Hindl'nin Mağrib
matematiğinde aldığı şekli temsil etmesi
bakımından önemlidir. Dört makaleden
oluşmuş, bunların birincisinde sayının
tanımı ve adları. Hint rakamları, ondalık
sistem , dört işlem vb., ikincisinde pozitif
rasyonel sayıların hesabı, üçüncüsünde
pozitif rasyonel sayıların tam karekökü,
irrasyonel sayıların yaklaşık karekökü,
rasyonel sayıların kök hesabı , köklerde
dört aritmetik işlem vb .. dördüncüsünde
ise dört orantılı sayı ve muamelat hesabı
vb. ele alınmıştır. Hesab-ı Hindl üzerine
olduğu halde işlemleri Hint rakamlarıyla
vermeyip kelimelerle açıklaması dikkat
çekicidir ve bu hususun hesab-ı Hindl ile
hesab-ı heval arasında ayırım yapmayan
Endülüs- Mağrib geleneğiyle ilgili olduğu
anlaşılmaktadır. Eser Ahmed Selim Saldan tarafından yayımlanmıştır (Amman
ı 984). 4. Kitô.bü'I-Uşul ve'l-mu]faddemô.t fi'l-cebr ve'l-mu]filbele. İbnü'I-Ben
na'nın bu eseri, Ebü'I-Kasım el- Kureşi'nin
Ebu Kamil ei-Mısrl'nin cebir kitabına yaptığı şerhten faydalanarak yazdığı, hatta
onu ihtisar ettiği söyleniyorsa da kitap
aslında Ebu Kamil'in cebrinin, dolayısıyla
klasik cebrin Mağrib cebri açısından yeniden -ve bilindiği kadarıyla son olarakele alınışıdır. iki cüzden oluşan eserin ilk
cüzünün birinci kısmında temel aritmetik işlemleri (dört işlem), ikinci kısmında
bilinmeyen nicelikler (meçhGiat) arasında
ki çarpma. bölme ve kök alma işlemleri,
üçüncü kısmında ise temel denklemler
ve çözümleri incelenir. İkinci cüz ise iki
kısımdır ve bunların birincisinde rasyonel, ikincisinde irrasyonel çözüm veren
cebir problemleri üzerinde durulmuştur.
Eser, Kitôbü'l-Cebr ve'l-muJiiibele adıy
la Ahmed Selim Saldan tarafından neş
redilmiştir (Küveyt 1986, ll, 498-585, Tarli].u 'ilmi'l-cebr fi'l-'alemi'l-'Arabl içinde).
S. MuJ].taşar fi'l-eşkô.li'l-misaJ:ıiyye.
Başlangıç seviyesindekiler için hazırlan-

iBNÜ'I-BENNA ei-MERRAKüŞI
mış. önce geometrik şekillerin tariflerini
veren. sonra da bunlar üzerinde yapılma
sı mümkün sayısal işlem l eri gösteren bir
çalışma olup Muhammed Süveysl ( "el-Eş
kiHü'l-misai:ıiyy e li-Ebi'!-<Abbas AI:ımed
ibnü 'l-Benna" , Mecel/etü Ma'hedi 'l-mal]tütati'l-'Arabiy ye, XXVIII/2 ı Küveyt 1984ı.
s. 491-520) ve Muhammed el-Arabl elHattabl ("Risaletan fı 1lmi'l-misai:ıa li'bn
Ra~~am ve ibnü'l-Benna", Mecelletü Da'veti'l-Hak, sy 256 ı Ra bat 1986/. s. 39-47)

tarafından yayımlanmıştır. İbnü ' l-Ben
n~\'nın ayrıca kaynaklarda zikredilen birçok matematik eseri vardır ve bunların
en önemlileri şunlardır: Kitab ii ~eva
ti'l-esma' ve'l-munfaşılat, Kitdbü'l-Fuşul ti'I-iera'iz , Mu]faddime 'ald Ö]flidis, el-Kavanin fi'I-'ade d, el-İ]ftiqab
fi 'I-'amel bi'r-Rumi fi'l-J:ıisab, Tenbihü '1-elbô.b 'ald mesa'ili'l-J:ıisab, et-Temhid ve't-teysir ii ]fava'idi't-tekşir'dir.

B) Astronomi . 1. Minhacü 't-talib lita'dili'l-kevakib. Müellifin mukaddimede Ebü'l-Abbas et-TGnisl yöntemine göre kaleme aldığın ı belirttiği bir zlc olup
Juan Vernet tarafından zeylindeki altmış
cetvel hariç olmak üzere ispanyolca'ya
çevrilmiştir ( Contribuciôn alestudio de
la labor astronômica de lbn Al-Banna,
Tetuan ı 952). Eserin bir de İbn Kunfüz'ün
yaptığı şerh i bulunmaktadır. 2. Kitdb ü'IEnva' . Endülüs'ün geleneksel zirai takvimiyle çevre şartlarını inceler ve bunlara tesir eden astronomik- meteorolojik
sebepleri açıklar. H. P. J. Renaud tarafından Le calendrier d'Ibn Banna de
Marrakech adıyla yayımlanmıştır (Paris
1948). 3. Kitdbü'l-Mena]]. Takvimle ilgili
bu eserin en önemli özelliği "menah" kelimesini ilk defa takvim anlamında kul lanmış olmasıdır. Daha sonra bu kelime
Avrupa dillerine "almanak" şeklinde geçmiştir (Sarton. 1112. s. 999). 4. el- Yesare
ii ta'dili'l-kevakibi's-seyyare (el- Yesare
f! takvlmi'l-kevakibi 's-seyyare) . Bizzat İb
nü'l-Benna tarafından ihtisar edilmiştir.
Kitabı adı bilinmeyen bir müellif Teshilü '1-'ibô.re ii tekmili ma na]faşa mine'lYesare, Ahmed b. Hamlde el-Matrafi de
el-Ma]fşadü'l-esna ii J:ıalli mu]faffeli
Yesareti İbni'l-Benna adıyla (yazma
nüshaları için bk. Abdülvehhab b. MansOr, s. 266) şerhetmiştir. s. Kanun ii
ma'rifeti'l-ev]fat bi'l-J:ıisab. Küçük bir
eser olup Muhammed el-Arabl el-Hattabl tarafından 'İlmü'l-meva]fit: Uşulühu
ve menahicühu adlı çalışması içinde yayımlanmıştır (Muhammediye 1407/1986,
s. 86-99). 6. Risale 'ale'ş - Şaiif:ıati'z-Zer
]faliyyeti '1-Cami'a ( eş-Şaflf:ıatü 'ş-şekka-

ziyye) . Ünlü astronom İ bnü'z-Zerkale'nin
eş-Şaiif:ıa adlı usturlap cinsi alet hakkın
da yazmış olduğu eserin yirmi üç bablık
muhtasarıdır. Muhammed el-Arabl elHattabl tarafından Mecelletü Da'veti'l-J:ıa]f'ta tah ki k edilmiş (sy. 241 ı Ra bat
198 5/. s. 20-25; sy. 242ıRabat 19851. s.
19-24). sonra yine 'İlmü '1-meva]fit içerisindeyayımlanmıştır (s. 136-174).
C) Dini İlimler. 1. 'Unvanü'd-delil min
mersumi ]]atti't-Tenzil. Hz. Osman mushafının yazımında esas alınan hat üzerinedir. Bu eserde İbnü ' l - Benna. felsefe
birikimini de kullanarak Kur'an yazısının
ontolojisini yapmaya çalışmıştır. Ona göre imam mushafta anlamın tezahür ettiği yazı (resm) . o sırada meydana gelen
bir uzlaşma ve tesadüf ürünü değildir;
burada anlamın yazıda beliren varlığı söz
konusudur. Yine görme ve işitme duyularımızia yazının görülebilir, lafzın işitile
bilir olması arasında tesadüfe dayanmayan bir alaka vardır ve bu tür bir alaka
harflerin ve varlıkların durum l arı a ra sın
da da düşünülmelidir. Zerkeşl. bu eserin
büyük bir kısmın ı bazı farklılıklarla elBurhan ii 'uJUmi'I-Kur'an'ına a lm ış.
kendi düşünceleriyle İbnü'l-Benna'nınki
leri kaynaştırmıştır. Aynı şeyi SüyGti'nin
de el-İt]fan ii 'uJUmi'I -Kur'an'da tekrarladığı görülür. Hind Şelebl kitabın tahkikli neşrini yapmıştır (Beyrut ı 990). 2.
Tefsirü'l-ism min besmele. Muhammed
b. Abdülazlz ed-Debbağ tarafından Mecelletü Da'veti'l-J:ıa]f dergisinde yayım
lanmıştır (sy. 262ıRabat 1407/1987/). Müellifin kaynaklarda zikredilen dini ilimler
sahasındaki diğer eserleri de şunlardır:

İ]]tişarü'l-Keşşaf li-Zemahşeri, lfaşi

ye 'al a Kitabi'l-Keşşfıf li-Zemahşeri,
Kitab Tesmiyeti'l-J:ıuruf ve ]]aşşiyeti
vücudiha ii eva'ili's-süver, Tefsiru sureti'l -Kevşer, Tefsiru sureti'l- 'Aşr, Risale fi'l-far]f beyne'l -]]avari]fi'ş-şelaşe
el-mu'cize ve'l-kerame ve's-siJ:ı r, Mu]]taşarü'l-İJ:ıya' li'I-Gazzali, el-İ]ftiqab
ve't-tebyin ii 'ilmi uşuli'd-din.
D) Dil, Edebiyat ve Felsefe. 1. er-Ravzü'l-meri' iişına'ati'l-bedi'. Bed!', beyan ve belagata dair sanatlarla ilim arasındaki ilişki üzerinde duran eser, Aristo
mantığının tesirinde gelişen Mağrib belagat geleneğinin bir devamı niteliğinde
olup kaynakları arasında mantıkçı. usul-i
fıkıhçı. kelamcı ve dilciler bulunmaktadır;
Rıdvan b. ŞakrGn ta rafından tahkikli neş
ri yapılmıştır (Darülbeyza 1985). 2. Merasimü't-tari]fa fi fehmi'l-J:ıa]fi]fa min
J:ıalli'l-]]ali]fa. Müellif tarafından Şerf:ıu
Merasimi't-tari]fa (Rabat. el-Hizanetü'l-

amme, nr. 23780) adıyla şerhedilen eser,
İslam felsefe geleneğinde nefis ve bilgi
teorisine ilişkin temel kavramları ele almaktadır (Sü l eymaniye Ktp. , Şehid Ali
Paşa, nr. 1702/4, vr. 89b- 93b; Köprülü Ktp.,
Fazı! Ahmed Paşa, nr. 160 ı. vr. ı a_ ll b). İb
nü'l-Benna'nın bunlardan başka kaynaklarda Külliyyat ii'I-'Arabiyye, Ma]fdle
ii 'uyubi'ş-şi'r, Kanun fi'l-far]f beyne'lJ:ıikme ve'ş-şi'r, el-Kanunü'l-külli fi'lmantı]f. Risale fi'l-cedel, Tenbihü'l-fehum 'ala medariki'l-'uWm gibi eserlerinin de adları geçmektedir. Ayrıca kaynaklarda anılmayan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki (AY, nr 132) Taşrifi
J:ıaleyi'l-vasat adlı bir risale de ona nisbet edilmektedir. Muhammed Süveysi'nin İbnü'l-Benna'nın adıyla yayımladığı
Risale fi'l-a'dadi't-tam ve'z-za'id ve'nna]fış ve'l-a'dadi'l-müte]]abbe 'nin ise
(Havliyyatü'l-Cami'ati 't-Tünisiyye, sy. 13
[ ı 9761) Tel]]iş'in şarihlerinden biri tarafından esere sonradan eklenen bir bölüm
olduğu gösterilmiştir (Ref'u'L-f:ıicab, neş

redenin girişi, s. 27-28). Salih Zeki'ye göre
söz konusu risale Kalesildl'ye aittir ve onu
büyük şerhine hatime olarak yazmıştır
(Asar-ı Bakıye, ıı. 275).
BİBLİYOGRAFYA

:

İbnü'I-Benna ei-Merraküşi. Ref'u '1-/:ıicab 'an

vücühi a'mali'l-f:ıisab (nşr. Muhammed Ebellağ).
Ra bat 1994, neşreden i n girişi, s. 7-193 , 207,
208,211-212,218, 223; İbn H<ıldOn. Mu!caddime, lll, 1128; İbn Hacer. el-Dürerü'l-kamine, 1,
278-279 ; İbnü'I - Kadi, Ce?vetü'l·ik:tibtıs, 1, 148152; a.mlf., Dür re tü '1-/:ıical, ı, 14; Ahmed Baba
et-Tinbükti, f'leylü'l- ibtihtıc, Kahire 1351,s. 6567; Makkari. Ezhtırü'r-riyaz (nşr. Mustafa esSekka v.dğr. 1. Kahire 1939-42, ll, 352; lll, 23;
a.mlf., f'le{l:ıu'ı-tfb, ll, 215; lll, 310; V, 248-249,
267; Keşfü'?-?Unün, 1, 113, 472; ll, 949, 1174,
1411; Suter. Die Mathematiker, s. 162-164; Salih Zeki, Asar- ı Bakıye, istanbul 1913, ll, 274276; Brockelmann. GAL, ll, 255; Suppl., ll, 363364; lzaf:ıu'l-meknün, ı, 161, 167,323, 578,
608; ll , 331, 359; Sarton, lntroduction , 11/2, s.
998 -1000; Abdülvehhab b. MansOr, A'lamü'lMagribi'l-'Arabf, Rabat 1986, IV, 261-269; Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde ilim, istanbul
1997, I, 237 -239; Ramazan Şeşen, Mu/] ttırat
mine'l-ma/](ütati 'l-'Arabiyyeti 'n-nadire {f rnektebati Türkiya , istanbul 1997, s. 24-25; Muham-

med ei-Fasi. "İbnü'l-Benna el-'Adedi el-Merraküşi", Şaf:ıf{etü Ma'hedi'd:dirasati'l-islamiyye
{f Madrid, VI/ 1-2, Madrid 1378/1958, s . 1-9;
a.mlf .. "İbnü'l-Benna el-'Adedi el-Merraküşi",
Revista dellnstituto Egipcio de Estudios ls la-

micos, VI/1-2, Madrid 1958, s. 1-9; Rıdvan b.
min Kititbi'r-Ravzi'l-mer1' fi şına'ati'l-bedi' li'bni'l-Benna el-Merraküşi", el-Menahil, Xll/32, Rab at 1406/1985, s.
185-205; a .mlf .. "Mü'ellefatü ibni'l-Benna ve
t;ar1]5atühfı fı'l-kititbe", a.e., Xll/33, Rahat 1406/
1985, s. 207-229 ; a.mlf .. "ed-Delale, el-belaga,
el-feşaJ:ıa, faşl min Kitabi'r-Ravzi'l-mer!' fi şı
na'ati 'l-bedr li'bni'l-Benna el-Merraküşi el-

ŞakrOn , "Babü't-teşbih

533

iBNÜ'I-BENNA ei-MERRAKüSI
'Adedi", Mecelletü Külliyyeti'l-adab ue'l-'ulCı
mi'l-insaniyye, sy. 8, Darülbeyza 1406/1986,
s. 161-169; Abdullah KennCın, "İbnü'l-Benna el'Adedi", el-Baf_ışü'l-'ilmf, sy. 11-12, Rabat 1967,
s . 89-105; J. Vernet, "Ibn al-Banna al- Marrakushi", OSB, 1, 437-438; H. Suter- M. Ben
Cheneb, "İbnülbenna", İA, V/2, s. 846-847;
a.mlf., "lbn al-Banna al-Marrakuşhi", EJ2 [ing .},
lll, 731; Ahmed eş-Şerkavl ikbal, "ibnü'l-Benna", fl1a'lemetü'l-fl1agrib, Rabat 1992, V, 14701472.

~ İHSAN FAZLIOGLU

İBNÜ'l-BEWAB

(._,.,1_9-~.H .:,; 1)
Ebü'l-Hasen Alaüddin Ali b. Hilal
el-Katib el-Bağdadi
(ö. 413/1022)
Aklam-ı

s ittenin

teşekkül ünde

İbn Mukle'den sonra

L

en b üyük rolü oynaya n hattat .

_j

IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında doğdu
tahmin edilmektedir. Babası. Büveyhiler'in Bağdat'taki hakimiyeti sırasında
saray kapıcısı olduğundan İbnü ' l-Bewab
ve İbnü's-Sitri künyeleriyle anılır. Hayatı
nın büyük bir kısmını Bağdat'ta geçiren
İbnü ' l-Bewab dini ilimleri İbn Sem'On'dan. kıraat ilmini Ubeydullah el-Merzübani'den. edebi ilimleri Ebü'l-Feth Osman b.
Cinni"den öğrendi. Hat sanatını Muhammed b. Esed ve Muhammed b. Simsimani'den (Simsiml) meşketti. Bağdat'ta MansOr Camii'nde bir müddet vaizlik, ayrıca
ressamlık. nakkaşlık. ciltçilik. müzehhiplik ve hattatlık yaparak geçimini sağla
yan İbnü ' l-Bewab Bağdat'ta vefat etti.
Babülharb Kabristanı'nda Ahmed b. Hanbel'in türbesi yanına defnedildi. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 423 (1032) olarak
kaydedilmektedir.
ğu

İbnü'l-Bewab , Büveyhi vezirlerinden
Fahrülmülk EbO Galib Muhammed b. HaIefin yakın dostuydu. Muhammed b. Halef Irak valisi olunca nedimleri arasına girdi ve onun aracılığıyla Bahaüddevle'nin
Şiraz' daki kütüphanesine müdür tayin
edildi. Burada çalışırken bulduğu. İbn
Mukle tarafından yazılmış mushafın eksik cüzünü orüinalinden ayırt edilemeyecek şekilde yazıp tamamladıktan sonra
cildini de yaptı. Bu başarısı karşılığında
kendisine 100 dinar verildiği, ancak onun
kütüphanede bulunan eski Semerkant ve
Çin kağıtlarından Çin'de yapılanları almayı tercih ettiği rivayet edilmektedir.

Hat sanatının en büyük üstatlardan biri
olan İbnü'l-Bewab'ın altmış dört mushaf
yazdığı kaydedilmektedir. Bunlardan zamanımıza ulaşan ve ona aidiyeti kesin
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olan en güzel mushaf Dublin'de Chester
Beatty Library'de bulunmaktadır (nr.
1431). 391'de (1001) Bağdat'ta istinsah
edilen bu mushaf. 17,7 x 13,7 cm. ebadında ve 286 varaktan ibaret olup her
sayfada on beş satır vardır. SOreler reyhfıni. süre başları tevki' hatla yazılmıştır.
Ayet sonları mavi renkli üç nokta ile belirtilmiş. her beş ayette bir, beş rakamı
nın ebced karşılığı olan "he" harfini temsil eden damla şekli konmuştur. Her on
ayeti gösteren aşır işareti sürelerin içinde ve kenarda iki madalyon şeklindedir.
Ferağ kaydında müzehhibi belirtilmemiş
olmakla beraber İbnü'l-Bewab'ın aynı zamanda müzehhip olması . bu mushafın
onun tarafından tezhip edilmiş olduğu
ihtimalini arttırmaktadır. David Storm
Rice, reyhani yazıdaki gelişmeyi belgelernesi yanında devrinin mushaf yazma
usullerini. terkip ve tezhibini göstermesi
bakımından da önemli bir örnek olan bu
mushaf üzerinde yaptığı çalışmaları bir
kitap halinde yayımiayarak mushafın sanat dünyasında tanınmasını sağlamıştır
(bk. bibl.)
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ibnü'ı-sewab'ın

muhakkak ve revhani hatta yazdığı Seliime b. Cendel divanında n bir sayfa (TSMK, Bağdat Köşkü,
nr. 125, vr. 2h)

İbnü'l-Bewab'ın hattıyla günümüze ulaşan diğer

bir eser Cahiliye devri şairlerin
den Selame b. Cendel'in divanıdır (TSMK,
Bağdat Köşkü, nr. 125). 42 x 31 cm. ebadında, aharlı otuz dört varaktan ibaret
olan bu divanın ketebe sayfasında İbnü'l
Bewab'ın imzası vardır. Ketebe sayfası
dört satır reyhaniden sonra bir satır sülüs, tekrar beş satır reyhfıninin altında iki
satır tevki' hatta ve altınla yazılmış olup
harflerin etrafı siyah mürekkeple tahrirlenmiştir. Ketebe kaydından Ramazan
408'de (Şubat 1018) Bağdat'ta yazıldığı
anlaşılan divanın cildi ve tezhibi de muhtemelen aynı tarihlerde yapılmıştır. Baş
tarafında Yavuz Sultan Selim'in mührünün bulunması yazmanın Yavuz'un özel
kütüphanesine ait bir nüsha olduğunu
göstermektedir.
Selame b. Cendel divanın İbnü'l-Bewab
nüshayla aynı tarihte
yazılmış diğer bir nüshası istanbul Türk
ve islam Eserleri Müzesi'nde yıpranmış
ebru ciltli bir mecmuanın (nr. 20 15) sonunda bulunmaktadır. Baş tarafı eksik
olan divan 28 ,5 x 38 cm . ebadında olup
otuz beş varaktır. Nohudi, kalın aharlı kağıda yazılmış. metnin etrafı altınla cetvellenmiştir. Var ak 1b'de Sultan Mahmud'un
vakıf kaydı ve mührü vardır. "Evde'ş-şe
babü hamden zü't-teacibi" mısraı ile baş
layan bu nüshanın her sayfası. uzun tutulan muhakkak-sülüs satırdan sonra üç
satır reyhfınl. bir satır muhakkak, altı sahattıyla yukarıdaki

tır

reyhani hatlarla yazılmıştır. Koltuklarda yuvarlak veya damla şeklinde münhani motifleri, içi yuvarlak bir rozet içinde
ise altın zeminde tahrirli nebati motifler
yer alır. Muhakkak hatta yazılmış satırla
rın bitiminde mısralar mail olarak ve sürh
mürekkeple yazılmıştır. Ketebe sayfası
dört satır reyhfıni, bir satır sülüs. beş satır reyhani ile yazılmış olup satır araları
tezhiplidir. İki satırlık ketebe altınla ve
tevki' hatla yazılmış. harflerin etrafı siyah
mürekkeple tahrirlenmiştir. Tezhibinin de
devrine ait olduğu tahmin edilen mecmuanın başında Kitabü Büzugi'l-hilô.l
ti'l-JJ_işali'l-mucibe li':v?ıldl adlı bir eser
bulunmaktadır. Krem rengi kalın aharlı kağıda nesih hatla Eşref b. Nasr Kayıt
bay' ın özel kütüphanesi için istinsah edilmiş olan bu eser bazı müellifler tarafın
dan İbnü'l-Bewab'a atfedilmişse de eser
SüyOti'ye aittir (Keş{ü'?--?unan, I, 242). Yazının üslObu da İbnü'l-Bewab'ın hattına
benzememektedir. Mecmua içinde yer
alan Kelimatü Emiri'l-Mü'minin 'Ali
adlı diğer eser. Yaküt el-Müsta'sımi'nin
hattından naklen Hattat Yusuf Şah el-Herevi tarafından yazılmıştır.
Selame b. Cendel'in divanının her iki
da hat üs!Obu, sayfaların tertibi
ve tezhibi bakımından birbirine benzemektedir. İbnü 'l-Bewab'ın istinsah ettiği bu divantarla Chester Beatty Library'nüshası

