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İBNÜ'I-HADRAMi . 
(..s"'~f.;Y.f) . 

Abdullah b. Amr (Amir) 
b. ei-Hadrami 
(ö. 38/658) 

Hz. Osman'ın Mekke valisi, 
Muaviye taraftan. 

_] 

623 yılında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Dedesi Abdullah (Malik) b. Abbad ei
Hadraml. Mekke'ye gelerek Beni Ümey
ye'nin hizmetinde hallf olarak çalışmıştı. 
Babası Amr b. Hadrami'nin Nahle'de müs
lümanlar tarafından öldürülmesi ( 624) 
Bedir Gazvesi'ne yol açan sebeplerden bi
ridir. Amcası Ala b. Hadrami, Hz. Peygam
ber ve ilk iki halife dönemlerinde Bahreyn 
valiliği yapmıştı . 

İbnü'I-Hadrami. ailesinin Beni Ümeyye 
taraftarı olması sebebiyle Hz. Osman dö
neminde Mekke'ye vali olarak tayin edildi. 
Hz. Osman onun valiliği sırasında öldürül
dü. Hz. Aişe halifenin kanını talep iddia
sıyla ortaya atılınca İbnü'I-Hadrami ona 
katılan ilk kişi oldu. Kendisini Beni Ümey
ye mensupları ve Hz. Ali tarafından azie
dilen diğer valiler takip etti. İbnü'I-Hadra
mi, Sıffin Savaşı'nda ve Hakem Vak'ası sı
rasında Muaviye'nin yanında yer aldı . 

Amr b. As'ın Mısır'ı ele geçirmesinden 
sonra Küfe'den daha çok taraftar topla
yabileceği düşüncesiyle Irak'a yönelmeyi 
planlayan Muaviye, Amr b. As ile istişare
den sonra Emevi propagandası yapmak 
üzere İbnü'I-Hadrami'yi Basra'ya gönder
meye karar verdi. İbnü'I-Hadrami'nin gö
revi halka Emeviler'in yeni başarılarını 

anlatmak, Cemel Vak'ası'nın acı sonuçla
rını hatırlatmak ve Hz. Osman'ın intika
mının alınması için onları kışkırtmaktı. 
İbnü'I-Hadrami'ye Ali taraftarı olarak ta
nınan Rebialılar'a (Abdülkays) güvenme
mesini, Ezd kabilesinin dostluğunu ka
zanmasını , Temim kabilesini Hz. Ali'ye 
karşı isyana sevkedecek girişimlerde bu
lunmasını söyleyen Muaviye'nin asıl ama
cı Hz. Ali'nin Basra'daki hakimiyetini za
yıflatmaktı. 

İbnü'I-Hadraml. Basra'ya gitmek üzere 
yola çıktığı sırada Basra Valisi Abdullah b. 
Abbas, Hz. Ali ile görüşmek için Küfe'ye 
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gitmiş ve giderken yerine Ziyad b. Ebih'i 
vekil bırakmıştı. ibnü'I-Hadrami Basra'
ya ulaşınca Temim'in yurdunda konakla
dı. Osman taraftarları ve diğer bazı kim
seler onun yanına geldiler. İbnü'I-Hadra
mi, Hz. Osman'ın Hz. Ali tarafından öldü
rüldüğünü ve mazlum olduğunu ileri sü
rerek halkı intikam almaya çağırdı. Ab
dullah b. Abbas'ın emniyet görevlisi Dah
hak b. Kays ona şiddetle karşı çıktı. Bu 
arada İbnü'I-Hadrami'yi destekleyenler 
de oldu. ibnü'I-Hadrami'nin faaliyetlerinin 
tehlikeli boyuta ulaşabileceğini sezen vali 
vekili Ziyad, örice Temim'in reisi Bekir b. 
Vail'e kendisini korumaları için tekiifte 
bulundu; ancak bu kabilenin ileri gelen
leri arasında valiyi himaye hususunda bir
lik sağlanamadı. Bunun üzerine Ziyad, 
Ezd'den yardım istedi. Talebi olumlu kar
ştianan Ziyad durumu bir mektupla Hz. 
Ali'ye bildirdi. Hz. Ali de Temim kabilesi
nin İbnü'I-Hadrami ile irtibatını kopar
mak için A'yen b. Dubey'a ei-Mücaşii'yi 
görevlendirdi. A'yen Basra'ya giderek ib
nü'I-Hadrami ile yanındakileri Hz. Ali'ye 
biata davet etti; fakat onların sert tepki
siyle karşılaştı ve hakarete maruz kaldı. 
Bunun üzerine oradan ayrılan A'yen bir 
rivayete göre Hariciler, diğer bir rivayete 
göre ise İbnü'I-Hadrami'nin casusları ta
rafından bir suikast sonucu öldürüldü. 
Ziyad. A'yen'in öldürüldüğünü Hz. Ali'ye 
bildirdi. Hz. Ali bu defa sadık adamların
dan Temimli. Sa'doğulları'na mensup sa
habi Cariye b. Kudame'yi elli (diğer riva
yetlerde 500, ı 000, 1500) kişilik bir kuwet
le Basra'ya gönderdi. Cariye önce Ezd'in 
yanına giderek onları Ziyact'ı destekleme
lerinden dolayı övdü. daha sonra Temim'e 
gidip Hz. Ali'nin kendilerine gönderdiği 
mektubu okudu. Bunun üzerine Temim'in 
büyük bir kısmı Cariye'ye katıldı. Ezd ka
bilesi ve Temim'den kendisine katılanlar
la birlikte İbnü'I-Hadrami'nin üzerine yü
rüyen Cariye meydana gelen çarpışmada 
İbnü'I-Hadrami'yi yenilgiye uğrattı. İb
nü'I-Hadrami, Temim'den Sünbil es-Sa'
di'nin eski İran döneminden kalmış köş
küne sığınmak zorunda kaldı. Cariye, et
rafında bir hendek bulunan köşkü içinde
kilerle birlikte ateşe verdi. İbnü'I-Hadra
mi ve beraberinde bulunan yetmiş (bir 
rivayete göre kırk) kişi yanarak öldü (38/ 
658) . İbnü'I-Hadrami'nin bu şekilde öldü
rülmesi Faris ve Kirman halkı üzerinde 
olumsuz etki bıraktı . Bu iki bölge halkı 
devlete vergi vermekten vazgeçtiler. Ca
riye b: Kudame'nin tavsiyesiyle Hz. Ali ta
rafından Faris ve Kirman'a vali tayin edi
len Ziyact ahalinin vergi vermesini ve ha
lifeye itaat etmesini sağladı. 
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Ebü'I-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b . Muhammed b. İmad ei-Karafi el-Mısri 

(ö. 815/1412) 

L 
Matematikçi ve fakih. 

_] 

753 (1352) veya 756 (1355) yılında Ka
hire'de doğdu ve orada öğrenim gördü. 
Zeynüddin el-lraki. Siracüddin ömer b. 
Raslan ei-Bulkinl. Cemaleddin ei-Emyüti 
ve Takıyyüddin İbn Hatim gibi alimlerden 
ders aldı. Özellikle M a< un e ve Şübbdk 
adlı eserlerinde sık sık göndermelerde 
bulunduğu Nüreddin ei-Cilavi'den mate
matik okudu. Eğitimini tamamladıktan 
bir süre sonra Kudüs'e gitti ve ölümüne 
yakın yıllara kadar Salihiyye Medresesi'n
de müderrislik yaptı. Vefatında Me'me
nullah Mezarlığı'na defnedildi. Çevresin
de samimi dindarlığı ve çalışkanlığıyla ta
nınıyordu. İbn Hacer ei-Askalani başta ol
mak üzere birçok öğrenci yetiştirmiştir. 

İbnü'I-Haim, Doğu ve Batı islam dünya
sında gelişen matematiklerin bir arada 
işlendiği Mısır geleneğinin temsilcisidir; 
dolayısıyla eserleri Batı İslam matemati
ğinin önemli temsilcisi İbnü'I-Benna ei
Merraküşi ve Doğu matematiği üzerine 
kurulmuştur. Bir Şafii fakihi olarak da bu 
mezhebi n yayıldığı Mısır ve Şam çevrele
rinde hesabı yaygınlaştırıp yerleştirmiş, 
ancak işlediği hesap ilmi fıkıh çerçevesin
de kurulmuştur. öte yandan hesab-ı he
vai ve hesab-ı Hindi'yi aynı anda ve aynı 
başarıyla kullanmış. eserlerinde muhte
vayı genişletmekyerine ayrıntılarla derin
leştirmeyi tercih etmiştir. Aynı zamanda 
islam arneli hesap külliyatının oluşmasına 



katkıda bulunan eserlerinde Öklidci hen
des! yaklaşıma yer vermediği, aksine ta
mamen analitik bir çizgi takip ettiği gö
rülür. İbnü'l-Haim'in eserleri. başta he
sab-ı Hindlve hesab-ı heval olmak üzere 
İslam aritmetik sistemlerinin tamamını 
kuşattığı için önemlidir. Bunlar, pozitif 
tam ve rasyonel sayıların dört işlem ve 
karekök, küpkök hesapları gibi konular
da İslam matematiğinin ulaştığı bütün 
ayrıntıları ihtiva eder. Ayrıca bu eserler 
fıkıh alanındaki aritmetiğin arneli yö
nünü, yani matematiğin günlük hayatın 
hangi kısım ve konularına uygulandığını 
göstermesi bakımından da vazgeçilmez 
kaynaklardır. Öte yandan analitik üslup 
çizgisinde nazari yönü de dikkate alan İb
nü'l-Haim ayrıntılarda. İslam matema
tiğindeki farklı geleneklerin görüşlerini 
isim vererek zikretmektedir. Bu durum 
İslam hesap tarihi açısından , eserlerini 
eğitim ve öğretim amacıyla yazmış olma
s ı da dönemin matematik eğitimi tarihi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 
Kitaplarının gerek eğitim öğretim ama
cıyla yazılmaları, gerekse üsluplarında
ki kolay anlaşılırlılık yaygınlaşmalarını ve 
başta Osmanlı sahası olmak üzere Mısır 
ve Ortadoğu ülkelerindeki medreselerde 
okutulmalarını sağlamıştır. Bu kitaplarla 
üzerlerine yapılan şerh , haşiye, ta'lik ve 
nazma çevirme gibi çalışmalar dikkatle 
incelendiğinde, onun zamanından başla
yarak klasik hesaptan Yeniçağ Batı Avru
pa hesabına geçildiği döneme kadar olan 
devirde İslam ve özellikle Osmanlı dün
yasında, fıkhl-arneli çerçevede bir İbnü'l
Haim okulunun varlığı hissedilmektedir. 

Eserleri. A) Matematik. 1. el-Ma'une 
ii 'ilmi'l-]J_isabi'l-heva'i. 791 (1389) yı
lında yazılan eser hesab-ı h evainin hemen 
hemen bütün kurallarını ele almakta ve 
bunları sayısal örneklendirmelerle açıkla
maktadır. İbnü'l-Benna'nın TelJ.].işu a'ma
li'l-]J_isab ve el-Ma~alatü 'r-riya:iiyye 
ii'l-~ava'idi'l-]J_isabiyye'sinden, Kered'
nin el-Bedi' ii a'mali'l-]J_isab'ından, Mu
hammed b. Musa el-Harizml'nin Kita
bü '1 -MuJ.].taşar ii ]J_isabi'l-cebr ve'J-mu
~dbeJe'sinden, İbn Sina'nın eş-Şiia'ının 
ilgili kısımlarından. Muhammed b. Ah
med el-Harizml el-Katib'in Meiati]J_u'l
'uWm 'undan ve diğer klasik İslam mate
matikçilerinin eserlerinden faydalanılarak 
kaleme alınan kitapta , isiarn dünyasında
ki tam ve rasyonel sayılar üzerine yapılan 
hesap işlemleriyle ilgili mevcut birikim ta
mamen verilmiştir. Ancak misaha ve ce
bire yer ayrılmamakla . hesab-ı heval ala
nındaki kitapların Kerecl'den beri yerie-

lbnü'I-Haim'in el-Ma'üne fi 'ilmi'l-/:ıisabi'l-heva'i adir 
eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Laleli, vr. 2763) 

şen formunun dışına çıkılmıştır. Bu duru
ma, muhtemelen ce bir sahasında yazılan 
kitap sayısının artması ile cebir bilgileri
nin hesab-ı Hindl'den bahseden hesap 
kitapları tarafından işlenmesi yol açmış
tır. el-Ma'une, İbnü'l-Haim'in daha önce 
yazdığı eserlerindeki bilgilerin tamamını 
ihtiva etmekte, daha sonra kaleme aldığı 
eserlerde de mufassal bilgi için ona bakıl
ması tavsiye edilmektedir. Bundan dolayı 
kitabın bir hesap ansiklopedisi olduğu söy
lenebilir. Muhammed b. Muhammed b. 
Ebu Bekir el-Ezherl'nin bir haşiye (Brockel
mann , GALSuppl. , ll , 155). Ahmed b. Mu
hammed İbnü'l-Hümam (Kandilli Rasat
hanesi Ktp., nr. ı 22/2) ve Cemaleddin eş
Şinşevrl'nin birer şerh yazdığı eser Hudeyr 
Abbas Muhammed el-Münşidavltarafın
dan neşredilmiştir (Bağda d 1988). z. el
Vesile ila şma'ati'l-heva'. eJ-Ma'une'
nin 792 ( 1390) yılında yapılan ihtisarıdır: 
bir mukaddime, üç kısım ve bir tekmile
den oluşur (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2766, Hasan Hüsnü Paşa, nr. I 135; Millet 
Ktp., Feyzullah Efendi , nr. 1366) . Eser, 
Bedreddin el-Mardin! tarafından İrşa
dü't-tullab ild vesileti'l-]J_isab (Süleyma-
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niye Ktp., Laleli, nr. 2700/1) ve Şeyhülislam 
Zekeriyya el-Ensarl tarafından Fet]J_u'd
da'im bi-şer]J_i vesileti İbni'l-Ha'im (iü 
Ktp., AY, nr. 2855) adıyla şerhedilmiş, dö
nemin tanınmış astronomu İbnü'n-Nakib 
el-Halebi de Ebü'l-Latlf el-Hısnıkeyfi' nin 

el-Kava'idü 'I-celile ii ma~aşıdi'l-Ve si
le adıyla yaptığı ihtisarın üzerine bir şerh 
yazmıştır. 3. el-Mübdi'. Yine eJ-Ma'u
ne'nin muhtasarı olup 811 (1408) yılında 
yazılmıştır ve el-Vesile'den daha kısadır 
(Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi , 
nr. 3179/39, müellif nüshas1). 4. el-Lüma' 
ii'l -]J_isab. İbnü'l-Haim'in hesab-ı heval 
.::ahasındaki ikinci önemli çalışmasıdır (iü 
Ktp., AY, nr. l534; Süleymaniye Ktp., Laleli. 
nr. 2758; Aşir Efendi Ktp., nr. 440). Bir mu
kaddime ile üç babdan oluşan eser sade
ce hesap tarihi açısından değil, feraiz he
saplarına giriş olmak üzere kaleme alın
dığı için fıkıh açısından da önem taşı
maktadır ve genel anlamda pozitif tam 
ve rasyonel sayıların dört işlemi üzerine
dir. Bulak'ta Metnü '1-ldmi' adıyla iki de
fa basılan eser ( 1241 , ts., bk. Serkls, I, 270) 
Bedreddin el-Mardin! (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3166). Ahmed b. Musa 
el-Medeni(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
3447). Akovalızade Hatem (Süleymaniye 
Ktp., Giresun, nr. 166) ve Ali b. Muham
med el-Ezherl el-Malik! (Ezher Ktp., nr. 

1361. 4378) tarafından şerhedilmiştir. s. 
MuJ.].taşar veciz ii 'ilmi'l-]J_isab. Hesab-ı 
heval hakkında olup bir mukaddime, beş 
bab ve bir hatime üzere telif edilmiştir 
(Brockelmann , GAL, ll, I 55; Suppl., ll , 
155). 6. el-lfavi ii 'ilmi'l-]J_isab. İbnü'l
Benna'nın hesab-ı Hindl sahasında kale
me aldığı Tel]]işu a'mali'l-]J_isab adlı ese
rinin 782 (1380) yılında yapılmış ihtisa
rıdır (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 1327). 
Dört bab ve bir fasıldan oluşan kitapta 
ondalık sistem. sayı türleri, pozitif tam 
ve rasyonel sayılarda dört temel işlem, 
kökler hesabı ve oran-orantı gibi konu
larla cebir ve mukabele incelenir. Ahmed 
b. Sadaka el-Sıddlki'nin nazma çektiği bu 
ihtisarı (Keş{ü'?-?Unün, ı , 629) Muham
med b. Ebü'l-Feth es-Sufı ve Ragıb Paşa 
Hacası diye tanınan İbrahim b. Mustafa 
el-Halebi şerhetmiştir. Eserin Hudeyr Ab
bas Muhammed el-Münşidavl ve Reşld 
Abdürrezzak es-Salih! tarafından tahkikli 
neşri yapıimıştır (Bağdad 1988). 7. Mür
şidetü't-talib ila esne'l-metalib. 783 
(1381) yılında hesab-ı Hindl alanında ka
leme alınan eser bir mukaddime ile iki kı
sım ve bir tekmiieden oluşmaktadır (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 2706; 
Laleli. nr. 2762). Eseri Cemaieddin eş-Şin-

63 



iBNÜ'I-HAiM 

şevrl Bugyetü'r-ragıb ii şerf:ıi mürşide

tü'Halib adıyla şerhetmiştir (Diyarbakır 

il Halk Ktp., nr. 746/4) 8. Nüzhetü'n-nü?
?ar ii şına'ati 'l-gubar. Bir önceki kitabın 
ihtisarıdır (Süleymaniye Ktp ., Ulleli . nr. 
2717, Şehid Ali Paşa. nr. 1198; İÜ Ktp .. AY. 
nr. 6115) . Osmanlılar'da hesab-ı Hindl ala
nında en çok işlenen eserlerden biri olup 
Şeyhülislam Zekeriyya ei-Ensarı. İbnü'n
Nakib ei-Halebl, Urfe b. Muhammed ei
Urmevl, Ebu Abdullah Radıyyüddin Mu
hammed b. İbrahim ei-Halebl , Şehabed
din Ahmed b. Muhammed ei-Gazzl. Ce
maleddin Muhammed b. Eaz ed-Dımaşki . 

Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. 
Muhammed b. Ebü'I-Hayr ei-Ermeyunl. 
Kemaleddin b. Yahya ei-Halebl, Ali b. Ebu 
Bekir b. Ali ei-Ensarl ei-Mekk'i ve Hekim
başı Muhammed Efendi tarafından şer
hedilmiş, Yahya b. Muhammed el-Hattab 
er-Ruaynl tarafından da kısaltılmıştır. Med
reselerden başka zaviyelerde dahi oku
tulduğu bilinen esere İbn Emlru Gafele 
bir ta'likat. Şehabeddin Ebü'I-Abbas Ah
med ei-Beyrutl de bir şerh kaleme almış
tı r (Keş{ü '?-?UnCın, ll . 1942; ibnü 'l-imad. 
VIII. 68-69) . Eseri ayrıca Bedreddin el
Mardin!, Abdülkadir b . Muhammed ei
Feyyuml ile (King, 11. 911) KemiUeddin Mu
hammed en-Nüveyrl de şerhetmiştir (İza
f:ıu 'l-meknün, ll, 643). 9. Şerf:ıu'l-Urcuze

ti'l-Yaseminiyye ti'l-cebrve'l-mu]fdbe
le. İbnü'I-Yasemln diye meşhur Ebü Mu
hammed Abdullah b. Haccac ' ın ünlü el
Urcuze fi'l -cebr ve'l-mu]fdbele'sinin 
şerhidir. 789'da (1387) Mekke'de ta
mamlanan eser bir mukaddime, üç bab 
ve bir hatime şeklinde düzenlenmiştir. 
Şerhte cebir ve mukabelede kullanılan 
ana terimler tanıtılmış. bilinmeyen nice
likler üzerine yapılan hesap işlemleri gös
terilmiş ve ayrıca altı temel ce bir denk
lemi incelenmiştir (Köprülü Ktp .. Fazıl Ah
med Paşa. nr. 947) . 10. el-Mu]fni' fi'l
cebr ve'l-mu]fdbele. Cebir ve mukabe
le alanında bilinmeyen niceliğin türleriy
le özellikleri, sayısal işlemler, köklere iliş
kin işlemler ve cebirsel denklemler üze
rine kaleme alınmış elli dokuz beyitlik bir 
kasidedir (Keş{ü '?-?UnCın, ıı. 1809). Eseri 
Bedreddin el-Mardin! Şerf:ıu ]faşideti'l
Mu]fni' ii 'ilmi'l-cebr ve'l-mu]fdbele , 
Zekeriyya ei-Ensarl Fetf:ıu'l-mübdi' ii 
şerf:ıi'l-Mu]fni' adıyla şerhetmiş. Ataul
lah b. Ahmed ei-Mısrl de önce telhis edip 
ardından ŞerJ:ıu'l-]favli'l-mübdi' ii tel
ôişi'l-Mu]fni' adıyla şerhetmiştir. 11. el
Mümti' ii şerf:ıi'l-Mu]fni'. 81 O (1407) yı
lında yazılmış bir şerhtir (Chester Beatty 
Library, nr. 388 I. müellif nüshası; Süley-
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lbnü'I-Haim'in el-Mümli' {1 şert:ı ('l -Mu~ni' adlı eserinin 
müellif hattı nüshasından bir sayfa(Chester Beatty Library, 
nr. 3881, vr. 20' ) 

maniye Ktp.,ŞehidAii Paşa. nr. 2706) .12. 
el-Müsri' ii şerf:ıi'l-Mu]fni' . el-Müm
ti'in 81 O (1407) yılında M escid-i Aksa'da 
tamamlanmış muhtasarıdır (Süleymani
ye Ktp .. Laleli, nr. 3737, 3752) . 13. Risale 
fi'l-girbdl. Asal sayıların tesbitiyle ilgi
li gırbal yöntemi hakkında olup Hudeyr 
Abbas Muhammed ei-Münşidavl ve Re
şld es-Salih! tarafından tahkik edilerek 
yayımlanmıştır ( el-Mevrid, XVII/ ı . Bağda d 
1988). 14. Gdyetü's-sulfi'l-i]frar bi'd
deyni'l-mechul. 797'de (1395) telif edil
miştir. Bir mukaddime, iki fasıl ve bir ha
t imeden meydana gelen eserde beş farklı 
sayısal yolla çözülen on iki problem ele 
alınmaktadır (Süleymaniye Ktp .. Hasan 
Hüsnü Paşa, nr. 1279, Esad Efendi , nr. 
3170; Beyaz ıt Devlet Ktp ., Bayezid, nr. 
4525) . 15. el-MittdJ:ı ti'l-J:ıisab . İmadüd- · 
din İbn Şeref ei-Makdisl eseri Esnanü'l
mittaf:ı adıyla kısaltmış (Keşfü '?·?unCın, 

ı. 91 ; ll. ı 7 69), Bedreddin el-Mardin! de 
şerhetmiştir (Salih Zeki. ıı. 281 ). Salih Ze
ki, İbnü'I-Haim'in matematik üzerine el
Ma'U.ne ii J:ıisabi'l-Hindi adlı bir eseri
nin daha bulunduğunu söylemektedir 
(a.g.e., a.y.). 

B) Fer~iiz. 1. Tergibü'r-ra'i:i ii 'ilmi'l 
fera'i:i (Brockelmann. GAL, 11. 154; Suppl., 
ll . 155). Z. en-NefeJ:ı(ıtü'l-]fudsiyye fi'ô
tişari'r-Rahbiyye (et-Tuf:ı{etü 'l-kudsiyye) 
(Brockelmann. GALSuppl., ll, 155). Bur-

haneddin İbn Ebu Şerif tarafından şerhe
dilmiştir. 3. el-Fuşul fi 'l-fera'i:i (el-Fuşü
lü 'l-mühimme {f 'ilmi mevarfşi'l-ümme) . 

Feraiz hesabının bütün usullerini göste
recek şekilde fasıliara ayrılmış geniş kap
samlı bir eserdir (nşr. Abdülmuhsin b. Mu
hammed el-Münlf. Riyad 1414/1994).Ese
ri Bedreddin el-Mardin! Şerf:ıu 'l-Fuşu

li'l-mühimme ii mevarişi'l-ümme, Ze
keriyya ei-Ensarl Gdyetü (Garabetü) '1-
vüşul ila şerf:ıi'l-tuşul ve Menhecü'l
vüşul ila taf:ıriri'l-Fuşul adlarıyla iki de
fa şerhetmiştir ( Brockelmann . GAL, II . 
154; Suppl., ıı. 155) . 4. Kifayetü'l-J:ıutta? 
ti'l-tera'i:i. 1096 beyitlik bir manzume
dir (Brockelmann. GALSuppl., II. 155) . 
Bu esere Zekeriyya ei-Ensarl'nin yazdığı 
Nihdyetü'l-hidaye ila taf:ıriri'l-Kitaye 
adlı şerh, Abdürrezzak b. Ahmed b. Ha
san tarafından Camiatü'I-İmam Muham
med b. Suüd ei-İslamiyye'de doktora tezi 
olarak neşre hazırlanmıştır (Ri ya d ı 41 2/ 
1992). 5. eş-Şübbdk (el-Münasehat bi 'l
cedvel). Hudeyr Abbas Muhammed ei
Münşidavl ve Necla Kasım Abbas tarafın
dan neşredilmiştir (Merkezü ihyai 't-türa
si'l-ilmi'l-ArabT) . 6. İbraz.ü'I-oataya ii 
fenni'l-veşaya (Chester Beatty Library, 
nr. 4428, müellif nüshası). 
Diğer Eserleri. 1. Nüzhetü'n-nüfus ii 

beyani f:ıükmi't-te'amül bi'l-tülUs. 803 

lbnü'I-Haim 'in İbrazü '1-l)a{ii.y ii. fi {enni 'l-ve!;ilyii. adlı ese
rinin müellif hattı nüshasından bir sayfa (Chester Beatty 

· Library, nr. 4428, vr. 7' ) 
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· Zilhiccesinde (Temmuz 1401) tamamla
nan eserde alışveriş. borçlanma ve kira
lama gibi konularda paranın kullanımına 
ilişkin fıkhi hükümler incelenmekte ve pa
ranın değerinin artması yahut azalması 
halinde ortaya çıkan durumların fıkhi tah
lili yapılmaktadır. Genel çerçevesi Şafii fık
hı olmasına rağmen eserde diğer Sünni 
mezheplerdeki uygulamalara da yer ve
rilmiştir. Kitap Abdullah b. Muhammed b. 

· Ahmed et-Thriki (Riyad 1410/1990, 1411/ 
1991) ve EbG Abdullah Muhammed b. Ha
san b. İsmail tarafından Şemseddin ei
Münavi ve Muhammed b. Ahmed ei-Ak
fehsi'nin birer eseriyle birlikte yayımlan
mıştır (Beyrut 1415/1995, s. 127-176). 2. 
et-Tibyan ii tefsiri garibi'l-Kur'an. Daha 
önce bu sahada yazılmış eserlerden fay
dalanılarak kaleme alınmıştır. Bu açıdan 
müellifin eklemeleri dışında o dönemde 
mevcut konuyla ilgili literatürün bir öze
ti sayılabilir. İbnü'I-Haim'in Tibyan'ı yaz
maktaki asıl amacı. EbG Bekir Muham
med b. Uzeyz es-Sicistani'nin Tefsirü ga
ribi'l-Kur'an'ını genişletmek ve daha 
kullanışlı hale getirmektir. Müellif. garib 
kelimelerin tefsirinde daha çok dile ağırlık 
verir ve bu çerçevede kelimenin sözlük 
anlamı ve etimolojisi üzerinde de durur. 
Bu hacimli eserin neşrini Fethi Enver ed
DabGii gerçekleştirmiştir (Kah i re 1412/ 
1992). 3. TuJ:ıfetü't-tullab ii na?mi ~a
va'idi'l-i'rab . İbn Hişam'ın TuJ:ıtetü't
tullab olarak adlandırılan Kava'idü'l
i'rab'ının nazma çekilmiş şeklidir. Müellif 
bu eserini önce şerhetmiş (Beyazıt Dev
let Ktp., Bayezid, nr. 2948; Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 3456). arkasından da bu 
şerhi el-Kava'idü'l-J:ıisan fima yüte~av
vemü bihi'l-lisan adıyla kısaltmıştır. eş
Şımat diye tanınan bu muhtasarıda naz
ma çekmiş ve daha sonra 350 beyitten 
oluşan bu kasideyi şerhetmiştir ( Keşfü '?

?Unun, 1, 124; Hediyyetü 'l-'arifin, I, 120) . 
4. el-Gurerü'l-mucjıyye ii Na?mi'd-dü
reri's-seniyye. Zeynüddin el-lraki'nin ese
rine yazılmış bir şerhtir (Darü'l-kütübi 'I
Mısriyye, Hadis, nr. 1040; ibnü'l-Haim'in 
eserleri ve yazma n üshaları için ayrıca b k. 
Nüzhetü 'n-nü{Qs'u neşredenlerin girişleri; 
Brockelmann, GAL, ll, 15 3-155; Suppl., ll, 
154-155; DMBi, V, 98-99). 

BiBLiYOGRAFYA : 

İbnü'!-Haim.l'lüzhetü'n-nüfüs fi beyani J:ıük
mi't-te'amül bi'l-fülüs (nşr. Abdullah b. Muham
med b. Ahmed et-Tarİki). Riyad 1411/1991 , neş
redenin girişi, s. 7-20; a.e. (Münavl, Fera'idü'l
{eva'id içinde, nşr. Eb O Abdullah Muhammed b. 
Hasan b. İ s mail). Beyrut 1415/1995, neşredenin 
girişi, s. 131-132; İbn Hacer, İnbti'ü '1-gumr(n ş r. 
Hasan Habeşl). Kahire 1971, ll , 525; Sehavl. eçi-

pav' ü '1-lami', ll, 157 ~ 158; Ebü'l-Yü mn ei-Uiey
mi. ei-Ünsü '1-celfl bi-tarfl]i'l-/5uds ve'l-ljalfl, 
Kahire 1283/1866, ll , 455; DavOdl, Taba/!:atü 'l
müfessirfn, 1, 82-83; Keşfü '?·?Unün, 1, 91, 124, 
629; ll, 1272, 1743, 1769, 1809, 1942; İbnü'l
imad, Şe?erat, ı, 1 09; VIII, 68-69; Şevkanl, ei
Bedrü Hali',!, 117 -118; Suter, Die Mathemati
ker; s. 171 -1 72; Salih Zeki. Asar-ı Bakıye, is
tanbul1329/1911, ll, 281-282; Serkis, Mu'cem, 
1, 270; Brockelmann, GAL, ll, 153-155; Suppl., 
ll, 154-155; Hediyyetü'l-'ari{in, ı, 120-121; iza
J:ıu'l-meknün, ı, 10, 165, 282; ll, 643; Kadri Ha
fız Tü kan, Türaşü '1-'Arabi'l-'ilmi fi'r-riyaziyyat 
ve'l-felek, Beyrut, ts. (Darü 'ş-şark). s. 439-441; 
Ali Abdullah ed-Deffa' , Tarfl]u 'r-riyaziyyat 'in
de'l-'Arab ve'l-müslimfn, Beyrut 1401/1981, s. 
186-193; David A. King, Fihrisü '1-mal]tütati'l
'ilmiyyeti 'l-ma/:ıfü?a bi-Dari'l-kütübi'l-Mışriy

ye, Kahire 1981, ll, 904-916; ayrıca b k. tür. yer.; 
Cevat İzgi, 'osmanlı Medreselerinde ilim, İstan
bul 1997, 1, 226-233; Ramazan Şeşen, Mul]tfi
rat mine'l-mal]tütati'l-'Arabiyyeti'n-nadire fi 
mektebati Türkiya, istanbul 1997, s·. 169-173; 
Müsellim ez-Zeybek, "Mal;)Matu ibni'I-Ha'im 
er-riyaziyye", Ata i!: u 'ş-şel!:a{e ve't-türaş, 1/4, 
Dübey 1414/1994, s. 55-64; Muhsin Naci Nas
rabadi, "İbn Ha,im", DMBİ, V, 97-99. 

r 

L 

Iii İHSAN FAZLIOGLU 

İBNÜ'I-HAMMAR 

( .) Lö.:;.J ' 0-! ' ) 
Ebü'l-Hayr ei-Hasen b. Süvar 
b. Baba b. Behram (Behnam) 

(ö. 410/1019 [?]) 

Süryani hekimi, filozof, ilahiyatçı 
ve mütercim. 

_j 

Bağdat'ta doğdu ve oradaki Aristocu 
mantık okulunun önde gelenlerinden Yah
ya b. Adi'nin öğrencisi oldu. Tıp tahsilini 
kimden yaptığı bilinmemektedir. Ancak 
ismi, 372 (982) yılında Bağdat'ta kurulan 
Birnaristan-ı Adudi'de görevli cerrahlar 
arasında yer almaktadır (Eir., I, 330). Bü
yük dedesi Behram'ın adı bazı kaynaklar
da Farsça Behnam (iyilikle anılan) olarak 
da geçmekte, bu durum onun Ebü'I-Hayr 
künyesine uygun düşmektedir; ancak da
ha eski tarihli kaynaklar (ibnü'n-Nedlm, 
s. 323; ibnü'l-Kıfti , s. 164) ismi Behram 
şeklinde zikretmektedir. Künyesiyle ilgili 
olarak da kaynaklarda bazı farklı bilgiler 
mevcuttur. ŞehrezGri ve Beyhaki, onun 
künyesinin kendisine bağışlanmış bir ara
zi parçasıyla ilgili bulunduğunu, Humar 
(HumarO) adı verilen bu arazi sebebiyle İb
nü'I-Humar diye anıldığını kaydetmekte
dir. Beyhaki, araziyi bağışlayan şahısla il
gili olarak ŞehrezGri'nin yalnızca "Sultan" 
diye andığı - kişinin Gazneli Mahmud oldu
ğunu da ilave etmektedir (Tari/]. u 'l-J:ıüke
ma', s. 298; krş. Taril].u J:ıükema'i'l-İslam, 
S. 38). 

iBNÜ'I-HAMMAR 

İbnü'n-Nedim ve İbn EbG Usaybia gibi 
klasik kaynaklar, İbnü'I-Hammar'ın do
ğum tarihini Rebiülewel331 (Kasım 942) 
olarak belirtirken mevcut başka veriler 
bu tarihin daha önce olabileceği kanaati
ne sevketmektedir. Mesela 326 (938) yı
lında doğduğu bilinen Sahib b. Abbad'ın 
348'de (959) Bağdat'a geldiğinde birçok 
ünlü isim yanında İbnü'I-Hammar'la da 
görüştüğü kaydedilmektedir. İbnü'I-Ham
mar'ın henüz on yedi yaşında iken EbG 
Said es-Sirafi. EbG Süleyman es-Sicistani 
gibi o zaman yaşı epeyce ilerlemiş ilmi 
otoriteler arasında isim yapmış olduğu 
yolundaki bilgiler makul değildir. Ayrıca 
İbn EbG Usaybia. hem onun 331 yılında 
doğduğunu yazmakta hem de 330'larda 
(941) sağ olduğunu belirten bir rivayeti 
aktararak çelişkiye düşmektedir. Yine 
İbn EbG Usaybia, İbnü'I-Hammar'ın EbG 
Bekir er-Razl'nin vefatıyla ilgili 290 (903) 
veya 300 (913) küsur tarihini verdiğini 
nakletmekte ve bu tarihin İbnü'I-Ham
mar'ın dönemine yakın olduğunu söyle
mektedir ('Uyünü 'l-enba', s. 420). Bu tes
bit. onun 300 (913) yılı civarında doğmuş 
olabileceği ihtimaline yol açmaktadır. İb
nü'I-Hammar'ın, 408'de (1 017) Harizm ül
kesini ele geçiren Sultan Mahmud tara
fından Gazne'ye götürüldüğünde (aş. bk) 
100 yaşını aşmış olduğu şeklindeki rivayet 
(Muhammed b. Mahmud eş-Şehrezurl, s. 
297; krş. Beyhaki, Tari/) u J:ıükema'i'l-İstam, 
s. 36) dikkate alınacak olursa doğum ta
rihinin 300 dolaylarında olması gerekir 
(Sahban Hallfat, ı. 83-85). 

İbnü'I-Hammar'ın 386'ya (996) kadar 
Bağdat'ta yaşadığı, bir yandan Birnaris
tan-ı Adudl'de cerrah olarak çalışırken öte 
yandan felsefeyle ilgilendiği anlaşılmak
tadır. Nitekim 375-380 (985-990) yılla
rı arasında müslüman hekim ve filozof 
Ebü'I-Ferec İbn HindG'yu yetiştirmişti. 
İbn HindG MiftôJ:ıu't-tıb adlı eserinde ho
casına sık sık atıfta bulunmakta ve ona 
olan saygısını belirtmektedir (a.g.e., 1, 85-
86). İbnü'I-Hammar'ın diğer bir öğrenci
si de hıristiyan hekim Ebü'I-Ferec İbnü't
Tayyib'dir. EbG Hayyan et-Tevhldi, İbn 
Miskeveyh'in de İbnü'l-Hammar'ın öğren
cisi olduğunu kaydetmektedir ( el-imta' 
ve'l-mu'anese, I, 35). 

İbnü'I-Hammar'ın, 392 (1 002) yılında 
dönemin Büveyhi veziri EbG Sa'd Muham
med b. İsmail Hemedani ile Rey'de görüş
tüğü ve ona bir eserini ithaf ettiği yolun
da bazı tesbitler mevcuttur (Beyhaki, Ta
ril].u J:ıükema'i'l-İslam, s. 36; Muhammed 
b. Mahmud eş-Şehrezurl. s. 298; ayrıca bk. 
Elr., 1, 331; DMBi, lll, 463-464). Hayatının 
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