
(Leipzig 1871-1872) . Bu çalışma ilkolma
sına rağmen bazı Grekçe ve Latince isim
lerin doğru olarak tesbiti ve çeşitli in
deksleriyle sonraki neşirlerden daha kul
lanışlıdır. Ancak sadece Paris, Viyana ve 
Leiden nüshalarına dayandığı ve el-Fih
rist'ten iktibasta bulunan diğer klasik 
kaynaklarla karşılaştırılmadığı için bunda 
çok sayıda eksik ve okuma hatası mev
cuttur: Hellmut Ritter. yayımladığı bir 
araştırmada (Isi., XVII 11928 ı. s. 15-23) Vi
yana (nr. 33) nüshasının Köprülü Kütüp
hanesi'nden (nr 1134). Viyana National
bibliothek (nr. 34) nüshasının da yine Köp
rülü Kütüphanesi'ndeki başka bir nüsha
dan (n r ı ı 3 5) istinsah edildiğini, Paris 
Bibliotheque Nationale yazmasının (nr 
1400) Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüsha
nın (nr. 1134) bir kısmının, Leiden Univer
sitatsbibliothek'tek.i yazmanın ise (nr 20) 
Viyana'dakinin (nr. 34) aynısı olduğunu 
tesbit etmiş . Köprülü Kütüphanesi'ndeki 
nüshanın da (nr ı ı 34) Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndek.i nüshadan (Şehid Ali Pa
şa. nr. 1934) istinsah edildiğini ve asıl nüs
hanın bu olduğunu göstermiş. ayrıca bu
radan hareketle Flügel neşrinin birçok 
yanlış ve eksiklik içerd i ğini ortaya koy
muştur. Flügel neşrine esas teşkil eden 
Paris nüshasında daha çok İslami ilim
lere. Leiden nüshasında ise eski mede
niyetler döneminde ortaya çıkan ilimiere 
ağırlık verilmesi, İbnü'n-Nedlm'in bu ki
tabının birbirinden bağımsız iki ayrı eser 
olduğu düşüncesine yol açmıştır. Ancak 
bu nüshaların ikisinin de 377 (987) tari
hini taşıması ve kitabın başlangıcında or
taya konan yöntemin son kısımda da kul
lanılmış olması bu düşüncenin doğru ol
madığını göstermektedir (Muhammed 
YOn us ei-Hüseynl. Xi/11- ı 2 1193 ı ı. s 679) 
Belki de çok eski bir tarihte bu muhteva 
farklılığından dolayı el-Fihrist ikiye ay
rılmış ve bu durum her parçanın ayrı bir 
eser gibi telakkı edilmesine sebep olmuş
tur. Flügel neşrinin sekiz sayfalık bir ila
ve ile birkaç defa tıpkıbasımı yapılmıştır 
(Kahire ı348; Beyrut 1964. ı398/ 1978) . Rı

za Teceddüd, Flügel'in ulaşamadığı nüs
halardan da faydalanmak suretiyle el
Fihrist'i Farsça'ya çevirerek yayımlamış 
(Tahran ı 384/1965). daha sonra da eserin 
Arapça yeni bir neşrini gerçekleştirmiş
tir (Tahran 139 1/197 ı) . Mustafa eş-Şüvey
ml Chester Beatty (Dublin). Süleymaniye 
ve Köprülü kütüphanelerindek.i yazmaları 
esas alarak mevcut basmalarıyla da kar
şılaştırmak suretiyle eserin ilk dört ma
kalesini yeniden yayımlamış (Tu nu s ı 405/ 
ı985). Bayard Dodge ise bir giriş, dipnot 

ve zengin indekSierle birlikte el-Fihrist'i 
İngilizce'ye çevirmiştir (London 1970). 
Flügel ayrıca el-Fihrist'in Mani hakkında
ki kısmını Arapça metin, tercüme ve açık
lamalarıyla birlikte neşretmiştir (Mani 

se ine Lehre und se ine Schri{ten, Leipzig 
1862) İbnü'n-Nedlm, yazı ve yazı malze
mesini konu alan Kitdbü'l-Evşdt ve't
teşbihdt adlı bir eser daha yazdığım söy
lüyorsa da ( ei-Fihrist, s. 17) bunun günü
müze ulaşmadığı anlaşılmaktadır. 
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İBNÜ'n-NEFiS 
(~1.,)!1) 

Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali 
b. Ebi 'I-Hazm İbnü ' n-Nefis 

el-Kareşi ed-Dımaşkı 
(ö . 687 / 1288) 

Küçük kan dolaşımını keşfiyle ünlü 
hekim ve düşünür. 

_j 

Dımaşkyakınındaki Kareşiye'de doğdu

ğu için Kareşl. Dımaşk'ta okuyup şöhreti
ni orada kazandığı için de Dımaşkı nisbe
siyle anılır. Ayrıca Kareşi kelimesine baka
rak ailesinin Maveraünnehir'dek.i Karaş 
köyünden geldiği ileri sürülüyorsa da bu 
zayıf bir ihtimal dir. Kendisinden bahseden 
başlıca tabakat kitaplarında İbn Ebü'I
Hazm künyesinin İbn Ebü'I-Haram olarak 
zikredilmesi ve müellif hattı bazı eserle
rinde her iki imiaya birlikte rastlanması, 
nisbesi gibi tam adı hakkında da bazı tar
tışmalara yol açmış. ancak bu karışıklık 
müellifin noktalamadaki basit ihmali
ne hamledilerek bunlardan daha çok İbn 
Ebü'I-Hazm şekli doğru kabul edilmiştir 
(mesela bk. ibn Fazlullah el-Ömer!. IX, 349; 
Yafil, ı v. 207; Zirikll, V. 78) . NGreddin Zen
gl'nin Dımaşk'ta inşa ettirdiği Blmarista
nü'n-NGrl'de tıp tahsil etmiş ve yine aynı 
şehirdeki Dahvariyye Tıp Medresesi'nin 
kurucusu Mühezzebüddin ed-Dahvar'ın 
öğrencisi olmuştur. Dımaşk'ta tahsilini 
tamamlayıp hekimlikte tecrübe ve ün ka
zan dıktan sonra Mısır'a giden İbnü'n-Ne
fıs. Memlük Sultanı 1. Baybars'ın özel he
kimliğine ve devletin Suriye- Mısır hekim
leri başkanlığma getirilmiş. ayrıca muh
temelen, Selahaddin-i EyyQbl'nin 1181'
de inşa ettirdiği Blmaristanü'n-Nasırl'de 
hocalık yaparak aralarında ünlü cerrah 
İbnü'I-İbrl'nin de bulunduğu çok sayıda 
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öğrenci yetiştirmiştir. Genellikle kaynak
lar İbnü'n-Nefis'in evlerimediği hususun
da görüş birliği içinde ise de Şerf:ıu'l-Kii
nun'da (vr. 10') kendisi, oğlu Muham
med'in, soğan yediği için annesinin me
mesini emmediğini ve bunun soğan ko
kusundan kaynaklandığını tesbit ettiğini 
belirtir. Kahire'deki evinde müreffeh bir 
hayat sürdüğü ve eviyle kütüphanesini 
Sultan Kalavun tarafından 1284 yılında 
kurulmuş olan Blmaristanü'l-MansGrl'ye 
bağışladığı bilinmektedir. 21 Zilkade 687 
(17 Aralık 1288) tarihinde vefat etti. 

İbnü 'n-Nefis tıbbın yanı sıra geniş bir 
ilmi faaliyet yürütmüştür. Onun ilmi şah
siyeti hakkındaki ayrıntılar, Gırnatalı 
.öğrencisi Eslrüddin EbG Hayyan el-En
delüsl'den naklen Safedi'nin el-Vdfi'
si ile onu adeta tekrar ederek bazı ila
velerde bulunan İbn Fazlullah el-Öme
rl'nin el -M esalik'i gibi tabakat kitap
larından öğrenilmektedir. Bu ayrıntı
lar onun felsefe ( mantık), nahiv, fıkıh, fı
kıh usulü ve hadis usulü gibi sahalardaki 
çalışmaları hakkında bilgi verirken zihnl 
kapasitesini de ortaya koymaktadır. Tıp 
alanında Hipokrat'ın eserlerini CallnGs'a 
(Galen) tercih etmiş, ancak asıl ilgisini hay
ranı olduğu ve aynı zamanda tıptaki oto
ritesini aşmaya çalıştığı İbn Sina üzerin
de yoğunlaştırmıştır : nitekim dönemin
de "ikinci İbn Sina" olarak anılması bu ça
basının bir sonucudur. İbn Sina'nın el
Kanun fi 't-tıbb'ı üzerine yaptığı araştır
malar yanında onun el-İşarat ve't-ten- · 
bihat'ı ile bir mantık kitabı olan el -H i
daye'sine de şerhler yazmış, ancak ken-. 
disine filozofun eş-Şiid' adlı eseri için de 
bir şerh yazması teklif edildiğinde bu zor 
işe yanaşmamıştır. Nahivci Bahaeddin en
Nehhas'tan Zemahşerl'nin Enmuzec adlı 
kitabını okuduktan sonra bu sahada ori
jinal yaklaşımlar içeren bir eser telif etmiş 
ve onun bu başarısı dönemin nahivcilerin
den büyük takdir toplamıştır. Öte yan
dan Şafii fıkhında EbG İshak İbrahim b. 
Ali eş-Şlrazl'nin Kitdbü 't-Tenbih'ine şerh 
yazacak derecede bilgi sahibi olmuş ve 
Kahire'deki MesrGriyye Medresesi'nde bu 
konuda ders vermiştir. Sübkl'nin Şafii fa
kihlerinin biyografilerini yazdığı eserinde 
onu da tanıtması ( TabaJs:at, VIII, 305-306) · 
bu alandaki yerini göstermeye yeterlidir. 

Eserlerini genellikle başka kitaplara 
müracaat etmeden yazdığı söylenen İb
nü'n-Nefis'in harnarnda yıkanırken dahi 
yazma isteğini dizginleyemediği ve Arc
himedes'i hatırlatır tarzda risale kaleme 
aldığı rivayet edilmektedir. İbnü'n-Nefis 
ilmi dirayetinin farkında olan bir hekim-
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dir ve onun kendine karşı duyduğu güven 
hissini şu mübalağalı sözlerinde görmek 
mümkündür : " Eğer eserlerimin benden 
sonra on bin yıl değerini sürdürecekleri
ni bilmeseydim onları kaleme almazdım" 
(ibn Faz lullah ei-Ömerl, IX, 349-353 ) İb
nü'n-Nefis'in ilmi şahsiyetini Suriye-Mı
sır tıp akımı şekillendirmiştir. EyyGbller 
ve Memlükler zamanında yakın ilişki içine 
giren Suriye ve Mısır ' daki tıp faaliyeti. Bl
maristanü'n-NGrl ile Blmaristanü'n-Na
sırl' nin ilmi birikimini ortak bir gelenek
te birleştirmiş ve böylece anılan tıp akı
mının ortaya çıkmasına katkıda bulun
muştur. Bu akımın ilk önemli simaların
dan biri İbnü ' n-Nefis'in hocası Dahvar ge
rek Dımaşk gerekse Kahire'de isim yapan 
öğrenciler yetiştirmiştir. Bunların arasın

da bulunan İbn EbQ Usaybia'nın İbnü 'n
Nefis'ten 'Uy unü '1-enba'da hiç söz et
memesi (eserin bazı n üs ha l arında yer alan 
biyografi sonradan eklemedir) aralarındaki 
şahsi bir mesel e yüzünden olabilir ( Meyer
hof- Schacht, The Theologus, s. 9- 1 0). 

İbnü 'n-Nefis 'in tıp tarihindeki en önemli 
başarısı küçük kan dolaşımını keşfetme
si dir. CallnQs ve onu bu konuda izleyen 
İbn Sina'nın ileri sürdüğü , yürekteki ka
nın sağ karıncıktan sol karıncığa bir men
fez yardımıyla geçtiği şeklindeki var sa
yımı. iki karıncığı ayıran septumda kanın 
geçeceği bir menfezin gözlenmediği ge
rekçesiyle reddeden İbnü'n-Nefis . kanın 
sağ karıncıktan pulmonar arterle akciğe

re gittiğini ve akciğerden pulmonar ven 
ile kalbin sol tarafına geldigini ortaya koy
muş ve böylece küçük kan dolaşımını açık 
bir ifadeyle izah etmiştir ( ŞerJ:ıu Teşrf/:ıi ' l

l)anün, s. 293 -294 ). İbnü'n-Nefis'ten 300 

yıl sonra, Christianismi restitutio (Viyana 
ı 5 5 3) adlı eserinde Michael Servetus ve 
De re anatomica libri X V (Venedik 15 59) 
adlı eserinde de Realdus Columbus bu 
tezi Batı dünyasında ilk defa ortaya at
mışlardır ; ardından William Harvey 1628'
de neşrettiği Exercitatio anatomica de 
m otu cordis et sanguinis in animalibus 
adlı kitabında büyük kan dolaşı mıyla bir
likte küçük kan dolaşımını da ayrıntılı 
biçimde açıklamıştır. İbnü'n -Nefis'in bu 
keşfi. Muhyiddin et-Tatavi adlı Mısırlı bir 
~raştırmacının Der Lungenkrei slauf 

. nach el -Koraschi başlıklı doktora teziyle 
ilim alemine duyurulmuş (Freibu rg 1 924), 

fakat bu keşif. İbnü'n -Nefis ile Servetus 
arasındaki ilmi etkileşimin gerçekleşmesi 
için yeterli tarihi bağlantılarasahip olun
madığı ileri sürülerek Batılı araştırmacı
lar tarafından bir süre şüpheyle karşılan
mıştır (Ghalioungui, 11/4 ı ı 982 1. s. 299-

30 ı) . Halbuki İbnü 'n-Nefis'in bu görüşü
nü dile getirdiği eserlerinin XIV. yüzyılda 
Sedldüddin Muhammed b. Mes'Qd ei-Ka
zerQnl ve Ali b. Abdullah Zeynülarab ei
Mısrl tarafından yeniden ele alınmış ol
duğu ve Bellunolu Andreas, Alpago'nun 
(ö . 1520) otuz yıl Suriye bölgesinde dola
şarak müslüman hekimlerin çalışmaları
nı inceleyip Batı dünyasına tanıttığı bilin
mektedir. İbnü 'n-Nefis ' in Şerf:ıu '1-Kiinun 
adlı kitabındaki birleşik ilaçlarla ilgili bö
lümü Latince'ye çevirip neşreden bu ya
zarın İbnü 'n-Nefis'in keşfinden haberdar 
olduğu da tesbit edilmiştir ( DSB, IX, 603-
606). İbnü'n -Nefis'in CallnQs ve İbn Sina 
gibi iki tıp otoritesini aşan bu keşfi onun 
anatomide gözlem e verdiği önemle açık-

. !anmaktadır. Her ne kadar şeriatı ihlalden 
sakındığı ve hayvaniara acıdığı için canlı 
hayvan ve ölü insan üzerinde teşrih uy
gulamadığını , bu konularda daha ziyade 
kitaplara müracaat ettiğini yazmışsa da 
(ŞerJ:ıu Teşrf/:ıi 'l-l)anün, s. ı 7) eserindeyer 
alan çok sayıdaki gözlem tanımlaması bu
nun aksini göstermektedir. Zira insan kal
binin karıncıklarını ayıran septumda bir 
menfezin ve yine geleneksel teorinin ak
sine insan kalbinin altında onu destekle
yen bir kemiğin bulunmadığını ileri sür
mesi başka türlü açıklanamaz. 

Kitabü'ş-Şamil ti'ş-şına'ati ' t-tıbbiy

ye adlı eserinde ameliyat tekniği üzerine 
verdiği ayrıntılı bilgiler ise İbnü 'n-Nefis' in 
aynı zamanda başarılı bir cerrah olduğu
nu kanıtlamaktadır. Ona göre her ameli
yat üç aşamadan meydana gelir: Muaye
ne ve teşhis, operasyon. ameliyat sonrası 
bakım . Bunların her üçünde de hasta. cer
rah ve hasta bakıcının dikkat etmesi ge
reken hususlar ayrıntılarla tasvir edilmiş
tir (Jskandar, lslamic Medicine, 11/4 ı 19821. 
S. 318-322) 

İbriü'n-Nefis 'in felsefe yönü. mantık ça
lışmalarının dışında özellikle Fazıl b. N a
tı~ da denilen er-Risaletü 'I-Kamiliyye 
fi's -sireti 'n -nebeviyye adlı felsefi roma
nında görülmektedir. İbn Sina'nın ljay 
b. Ya~? an adlı eserine karşı yazıldığı ve 
filozofların nübüwet. şeriat ve mead (ahi
ret) konularındaki fikirlerine yönelik bir 
reddiye amacı taşıdığı belirtilen bu eser 
(ibn Faz lullah el-Ömer!, IX, 350). aslında 
İbn Sina'nın ljay b. Yal.f?dn'ından çok 
İbn Tufeyl'in aynı adı taşıyan romanıyla 
paralellik arzetmektedir. Eserde Hay b. 
Yakzan ' ın yerini Kamil adlı kahraman al
makta ve Fazı! b. N atık adlı şahsın ağzın
dan. onun ıssız bir adada anasız babasız 
doğumuyla başlayan ve Hayy'in hayatına 
büyük benzerlikler gösteren entelektüel 



serüveni anlatılmaktadır. Ancak Kamil. 
sahip olduğu fıtri aklın kainat ve el değ
memiş tabiatla münasebeti sonucu var
lığın metafizik ilkelerini keşfetmekle kal
maz. islam peygamberiyle şeriatının zu
hurunu ve İbnü'n-Nefis'in yaşadığı döne
me kadarki islam tarihini de yine tama
men akli olarak keşfeder. islam dininin 
şer'i yapısını. peygamberinin siretini ve 
onun irtihalinden sonraki tarihi gelişme
leri ıssız bir adada yaşayan. sosyokültürel 
etkiden tamamen uzak kalmış bir insanın 
aklın gereği olarak önceden bilmesi teo
loji ilkeleriyle çelişkili görünmekteyse de 
(Muhsin Mahdi, XXXI ı 1970ı, s. 197) İb
nü'n-Nefis'in amacı. islam akidelerinin 
akla en uygun tarzda vazedildiğini gös
termek ve islam tarihinin makul bir se
yir takip ettiğini ortaya koymaktır. Bu te
lakki onu. tarihte vuku bulmuş ve bula
cak olan hadiselerin akla ve ilahi hikmete 
uygun olduğu sonucuna götürmüştür. 
ıssız adaya bir yabancının gelişi. İbn Tu
feyl'in Hayy'i için aklila ulaşılan hakikatie
rin teyidi ve tamamlanması anlamını ta
şırken Kamil için yalnızca bir insan toplu
munun varlığından haberdar olması an-

lamını taşımaktadır. Öte yandan Hayy'in 
şeriat ve nübüwet gibi kavramiara ulaş
ması bu yabancı sayesinde mümkün olur
ken Kamil bunları ve ayrıntılarını kendi 
kendine keşfetmiştir. Onun. birdinin an
cak bir toplum içinde gelişebileceğini an
laması ise başka insanların varlığını öğ
renmesiyle mümkün olmuştur. Bu risa
Ienin vurguladığı ana fikirler şunlardır: 
Sosyokültürel şartlan dırmalardan arınmış 
fıtri akıl metafizik gerçekiere ana hatla
rıyla ulaşabilir; insan medeni (içtimaT) bir 
canlı. islam dini de özü itibariyle medeni 
bir dindir; akıl şeriat ve nübüwetin ge
rekliliğini tesbit edebilir; ilahi kitapta 
avam için remiz ve kinayeli hikayelerle 
öğüt verme yoluna başvurulmuştur; ru
hun gerçekliği vardır. mead ise hem be
den hem ruhla idrak edilebilir (Ab u S ha
di AI-Roubi, 11/4 ı 1982[, s. 325-334). 

Klasik terminolojide sem'i veya nakli 
denilen bilgilerin akli gerekliliği hakkında
ki bu tasawuruna karşılık İbnü'n-Nefis 
ilimleri sem'i ve akli olmak üzere iki ana 
gruba ayırmaktadır. Tıp ve hendese gibi 
akli ilimler sadece akli öncüller kullanır
ken sem'i ilimler hem nakli hem akli ön-

ibnü'n-Nefis'in e/-Mücez fi'Hıb adlı eserinin ilk iki sayfası (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 3608) 
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cü Ileri birlikte kullanır. Şer'i ve edebi ola
rak iki grupta toplanan sem'i ilimler bi
rinci kategoride tefsir, hadis, fıkıh, kelam. 
kıraat gibi alt şubelere. ikinci kategoride 
ise muhtelif dil ilimlerine ve sanatiarına 
ayrılır. Şer'i ilimierin en şerefiisi Allah'ın 
zat ve sıfatlarından bahsettiği için kelam 
ilmidir (el-fvful]-taşar, s. 95-98). 

Eserleri. 1. ŞerJ:ı_u Teşri]J_i'I-Kiinun . İbn 
Sina'nın el-Kanun'unun ilk üç bölümünü 
oluşturan anatomi kısmına yapılmış bir 

· şerhtir. Eser ilk defa. İbnü'n-Nefis'in kü
çük kan dolaşımını keşfiyle ilgili olarak 
Muhyiddin et-Tatavi tarafından ilim ale
minin gündemine getirilmiş ve birçok 
tartışmaya yol açmıştır. Kitabın ilmi n eş
rini Selman Kataye ile Bul GalyOnci (Paul 
Ghalioungui) 1988 yılında Kahire'de yap
mışlardır. 2. eJ-Milcez fi't-tıb (fvfucizü ' i
Kanun) . el-Kiiniln'un. ŞerJ:ı_u TeşriJ:ı_'te 
işlediği anatomi kısmı dışında kalan bö
lümlerinin özetidir. islam dünyasında bü
yük şöhret kazanan ve çok sayıda şerh , 

ta'likat ve tercüme çalışmasına konu olan 
eserin ilmi neşri Abdülkerim ei-Azbavi ve 
Ahmed Am mar tarafından gerçekleştiril
miştir (Kahire 1406/1 986) . 3. el-Mühe?;
?;eb fi'l-ku]J_li'l-mücerreb. Göz hastalık
larıyla ilgili orüinal fikirler ihtiva eden ve 
çağı bakımından konusunda zirve kabul 
edilen eser Zafir ei-Vefai ve Muhammed 
Rewas Kal'aci tarafından neşredilmiştir 
(Rabat 1988) 4. ŞerJ:ı_u Fuşilli Bu)frat. 
Hipokrat'ın Atarizmal ar (Fuşul) adlı ese
rinin bir yorum udur. Önce 1883 ve 1892 
yıllarında iran'da (Tahran ı?J) iki defa taş 
baskısı yapılan eserin (DMBi, V, 55) mo
dern neşrini Yusuf Zeydan ve Mahir Ab
dülkadir Muhammed Ali gerçekleştirmiş
tir ( Beyrut 1988; Kah i re 199 ı) S. Risale
tü'l-a'za'. insan organizmasının yapısı ve 
işleyişiyle organların yarar ve hikmetleri 
üzerine kaleme alınan eserde fizyolojiden 
hareketle canlının karakterine dair so
nuçlara da ulaşılmaktadır. Muhtemelen 
müellif hattı olan tek nüshasına dayanı
larak ilmi neşri Yusuf Zeyd an tarafından 
yapılmıştır (Kah i re 199 ı) 6. er-Risaletü'l
Kamiliyye fi's-sireti'n-nebeviyye (Fazı/ 
b. Natıi).). Mahiyet ve muhtevası yukarı
da açıklanan eser önce The Theologus 
Autodidactus of Ibn al-Nafis başlığıyla 
Max Meyerhof ve Joseph Schacht tarafın
dan ingilizce tercüme ve notlarla (Oxford 
ı 968), daha sonra da Abdülmün'im Mu
hammed ömer tarafından ilmi bir ince
lemeyle birlikte (Kahire 1985, ı 987) yayım

lanmıştır. 7. el-Mu]]taşar ii 'ilmi uşilli'l
J:ı_adişi'n-nebevi. Yusuf Zeydan tarafın
dan İbnü'n-Nefis' in eserleri hakkında ay-
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rıntılı bilgi veren bir incelemeyle birlikte 
neşredilmiştir (Kah i re I 991) 8. el-MufJ.
tar mine'l-agziye. Perhize dairdir. Yusuf 
Zeydan, Berlin'deki yegane nüshasına(nr. 
6400) dayanarak eseri yayımiarnıştır (Ka
hire I 992). 9. eş-Şamil ti'ş-şına'ati'Hıb
biyye. Müellifin en hacimli eseridir. Kitap 
300 cilthalinde (her ci lt ortalama doksan 
varak hacminde düşünülmelidir; bk. EJ2 
[ing.[, lll, 897) tasarlanıp müsvedde olarak 
yazılmış, ancak ~eksen cildin e son şekli . 
verilebilmiştir. Eserin bazı ciltleri -bir kıs
mı müellif hattı olmak üzere- günümüze 
ulaşmış ve bunların cerrahlıkla ilgili bö
lümleri Albert Zeki İskender tarafından 
ingilizce'ye tercüme edilmiştir (bk. bi bl.). 
10. Şer]J.u 'l-Kanun. ibn Slna'n'ln el-Ka
nun'u için yazılmış "el-Külliyat" kısmı 
başta olmak üzere basit ve mürekkep 
ilaçlar, baştan ayağa kadar hastalıklar ve 
belli organiara has olmayan hastalıklar 
konusunda yazılmış dört kitaplık şerhtir. 
islam dünyasında el-Kanun'un "el-Külli
yat" kısmına şerh yazılması Fahreddin er
Razl'nin de dahil olduğu yaygın bir gele
nektir: ancak ibnü'n-Nefis. ibn Fazlullah 
el-Ömerl'nin özellikle vurguladığı gibi (Me
sali k, IX, 352) bununla yetinmeyip belir
tilen kısımları da şerhetmiştir. Eserin bir 
nüshası Wellcome Histarical Medical Li
brary'de (WMS, Or., nr. I 54) mevcuttur. ib
nü'n-Nefis, bu eserin "Şert:ıu'l-Külliyyat" 
kısmında (bu kısmın bir nüshas ı da Berlin 
Staatsbibliothek, nr. 6273'te kayıtlıdır) 
küçük kan dolaşımıyla ilgili keşfin i tekrar 
etmektedir (OSB, IX, 603). 11. Bugyetü't
talibin ve nüzhetü'l-mütetabbibin. Tek 
yazma nüshası Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'nde (Veliyyüddin Efendi, nr. 2470) bu
lunan eserde tıbbın teorik ve pratikyön
leri birlikte ele alınmıştır. Bu muhtasar 
tıp eseri Ramazan Şeşen tarafından ilim 
alemine tanıtılmıştır (bk. bibl.) 12. Şer~ 
]J.u Ebizimya li-Bu)frfıt. 13. Şer]J.u Ta
bi'ati 'l-insan li-Bu)frat. 14. Şer]J.u Ta)f
dimeti'l-ma'rife. Bu üç kitap Hipokrat'ın 
sırasıyla Edipemics, De Na tura hominis 
ve Prognostics adlı eserlerine yazılmış 
şerhleridir (yazma nüshaları için bk. OSB, 

IX, 605) : 15. Şer]J.u Mesa'ili lfuneyn. 
Süryanl hekim ve mü tercim Huneyn b. 
ishak'ın sorulu -cevaplı tarzda kaleme al
dığı tıbba giriş mahiyetindeki el-Mesa'il 
fi't-tıb adlı eserinin şerhidir (Leiden Üni
versitesi Ktp., MS, Or, nr 49). 16. el-Vü
rey]fat. Mantığa dair muhtasar bir eser 
olup müellif sonradan buna el-V ürey
ifat fi'l-mantılf adlı bir şerh yazmıştır. 
Yegane yazma nüshası Oxford'da kayıtlı
dır(Bodleian, Huntington, nr. 468). 
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ibnü'n-Nefis'in günümüze ulaşan baş
lıca eserlerinin yanı sıra kaynaklarda zik
redilmektedir. Bunlar arasındaki ibn Sl
na'nın el-İşarat ve el-Hidaye ti'l-man
tı)f gibi eserlerine yazdığı şerhler. Ebu 
ishak eş-Şirazl'nin Şafii fıkhına dair et
Tenbih adlı eserine yazdığı şerh, nahiv 
ilmine dair eseri Tari)fu '1-feşa]J.a onun 
ilgi alanının genişliğine işaret etmesi ba
kımından önemlidir (İbnü'n-Nefls'in eser
leriyle kendisine nisbet edilen kitaplar hak
kında bk. el-Mui]taşar, neşredenin girişi. 
s. 9-82; ayrıca bk. DMBi, V, 54-55), 
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Wli!J EsiN KAHYA 

ı 
İBNÜ'n-NEHHAS ed-DIMAŞKi 

ı 

( ~~~ ...,..~ı.Y.ı) 
Ebu Zekeriyya Muhyidd!n Ahmed 

b. İbrahim b. Muhammed 
ed-Dımaşkı ed-Dimyat! 

(ö. 814/1411) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

Dımaşk'ta doğdu. Klasik kaynaklarda 
Muhyiddin lakabıyla anılmakla birlikte 
onun "din" kelimesiyle terkip oluşturan 
sıfatiarın kullanılmasına karşı çıkması se
bebiyle ( Tenbihü '1-ga{ilfn, s. 509-5 ı O) bu 
lakabın kendisine sonradan verilmiş ola
bileceği akla gelmektedir. Ebu Zekeriyya 
künyesini de yalnız Zirikil kaydetmekte
dir. Timur'un Dımaşk'ı işgalisırasında Mı
sır'a göç etti (803/140 I) ve Aşağı Mısır'
daki Menzile beldesinde bir müddet kal
dıktan sonra Dimyat'a yerleşti. Özellikle 
fıkıh ve matematik ilimlerinde temayüz 
etti. Öğrencilerinden sadece, Meşari'u '1-
eşva)f adlı eserini rivayet eden Şemsed
din Muhammed b. Hasan ei-Bedran'ın is
mi zikredilmektedir. Önce Hanefi mezhe
binde iken daha sonra Şafii mezhebine 
intisap eden ibnü'n-Nehhas'ın eserlerin
de dört mezhebin görüşlerine de atıflar
da bulunması mezhep taassubuna ka
pılmadığı izlenimini vermektedir. Müca
hid bir alim olarak bilinen İbnü'n-Nehhas, 
Dimyat geçidinde Franklar'la yapılan bir 
çatışma sırasında 13 Cemaziyelewel814 
(2 Eylül 1411) tarihinde şehid oldu. 

Eserleri. 1. Meşari'u '1-eşva]f ila meşa
ri'i'l- 'uşşa)f ve mü§irü '1-garam ila da
ri's-selCım (Kah i re 1272. I 290, I 325; nşr. 
idrls Muhammed Ali- Muhammed Halid 
el-istanbull, l-ll. Beyrut I410/1990) . Bir 
taraftan Moğollar. diğer taraftan Frank
lar ' ın saldırılarına maruz kalınan bir dö
nemde. müslümanları cihada teşvik için 
kaleme alınmıştır. Ramazan 811 - Cema- . 
ziyelahir 812 tarihleri arasında (Ocak- Ekim 
1409) otuzu aşkın kaynaktan istifadeyle 
hazırlanan eser (kaynakların bir listesi için 
b k. Meşari'u'l-eşvak, s. 72-74) otuz üç bab-

. dan ve bir hatimeden oluşmaktadır. Biz
zat müellifin Mu{ıtaşaru Meşari'i'l-eş
va)f ila meşari'i'l- 'uşşa)f adıyla on bab 
halinde ihtisar ettiği eserin (Bulak 1242, 
I 251; istanbul 1294) Mahmudü'l-Aiim el
Menzill(ö. I311/ I893) tarafından kaleme 
alınmış Fükfıhetü'l-eg,va]f min Meşa
ri'i'l-eşva)f adlı bir muhtasarı daha var
dır(Bulak 1290). Eseri Sokullu Mehmed 
Paşa'nın emriyle şair Baki Feza'ilü'l-ci-


