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d uğu iyi ilişkiler sayesinde birçok bilgi ve 
belgeye ulaşma imkanı buldu. Bu görevi 
sırasında başta tarih olmak üzere çeşitli 
alanlarda eserler telif etti. Abbasller'in 
yıkılışma ve Bağdat' ın Moğollar tarafın

dan istilasına şahit oldu. Kitaplarını Niza
miye Medresesi'ne bağışladı . 20 Rama
zan 674'te (8 Mart 1276) Bağdat'ta vefat 
etti. İbnü'I-Fuvati, Zehebi. Ebü'l-Fida İ bn 
Kesir. Ali b. Isa ei-Hazreci ve Safedi gibi 
tarihçiler onun eserlerinden faydalanmış

lardır. İbnü 's-Sal'nin kıraat hadis. tefsir 
ve fıkıhla da ilgilendiği, ayrıca şiir yazdığı 
kaydedilmektedir. Abdülmü'min b. Ha
lef ed-Dimyati ve İbnü'I-Fuvati onun ta
lebeleridir. 

Eserleri. 1. el-Cami'u '1-mu]]taşar ii 
'unvani't-tevari]] ve 'uyuni's-siyer. Kro
nolojik sıraya göre düzenlenen hacimli bir 
eser olup sadece S9S-606 (1199-1209) 
yıllarını ihtiva eden IX. cildi günümüze 
ulaşmış ve Mustafa Cevad tarafından 
neşredilmiştir (Bağda d ı 353/1934 ). Kita
ba İbnü'I-Fuvati bir zeyil yazmıştı r. z. Ci
hô.tü'l-e'immeti'l-]]uleia' mine'l-J:ıara'ir 
ve'l-imô.'. Abbasi halifelerinin meşhur 
eşierine ve cariyelerine dair olup bazı 
emir ve Selçuklu sultanlarının hanım
Iarına da yer verilmiştir. Mustafa Cevad 
eseri Nisô.'ü '1-]]uleiô.' adıyla yayımlamış
tır (Kahire I 993). 3. el-M.a'lemü'l-Atô.be
ki. Zengiler'le ilgili olan eser Atabeg ll. 
Nureddin Arslanşah'a sunulmuştur (Keş

fü '?-?Un il n , ll, ı 7 4 1 ) . Berlin Staatsbiblio
thek'te bulunan (nr. 9776 [Sprenger, nr. 

52)) başı ve sonu eksik bir yazmanın bu 
eser olduğu tahmin edilmektedir (Patton, 
CXXXV!ll/l [ 1988[. s. 148) . 4.A}]bfırü'l

]]uleia'(Keşfü'?-?unun, ı . 26, 293). İbnü's
Sal'ye nisbet edilerek yayımlanan M.u]]
taşaru A]]bfıri'l-]]uleia' (Bulak 1309) bu 
eserin muhtasarı olmadığı gibi müellife 
de ait değildir (Nisa'ü'l-i]ulefa', neşrede
nin giri şi. s. 24; Abbas ei-Azzavl, ı . 94). 

İbnü's-Sai, bunlardan başka N asır- Li
dinillah'tan Müsta'sım-Billah'a kadar son 
dört Abbasi halifesine dair biyografiler 
kaleme almış. İbnü'n-Neccar'ın Hatib el
Bağdadi'nin Tô.ri]]u Bagdad'ına yaptığı 
zeyle ve İzzeddin İbnü'l-Esir'in el-Ka
mil'ine birer zeyil yazmış. Hariri'nin el
M.a.{!amfıt'ını şerhetmiştir. Onun kaynak
larda adı geçen diğer bazı eserleri de şun
lardır : el-inô.s bi-menô.]fıbi'l-]]uleiô. ' 
min Beni ~bbô.s, A]]bô.rü'l-vüzerô.', A]]
bô.rü'l-üdebfı', A]]bfıru .{!uçiati Bagdad, 
el-izaJ:ı 'ani'l-eJ:ı{ı dişi'ş-şıJ:ıô.J:ı, el-EJ:ı{ı
dişü 'ş-şemaniyetü '1-galiye ii' ş-şüma
niyeti'l-'aliye, el-M.eşye]]a, el-M.ena
]fıbü '1-'aliyye li-müderrisi'l-medrese
ti'n-Ni?amiyye, L etô. 'iiü'l-me'ô.ni ii 
şu'ara'i zamani, M.u]]taşaru Teisiri'l-
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Begavi, A]]barü'l-ljüseyn b. M.anşur 
el-ljallô.c, Taba]fatü'l-iu]fahfı', el-M.iı
J:ıib ve'l-maJ:ıbılb, el-Ijaş 'ala talebi'l
veled, Kitô.bü'z -Zühhad (ayrıca bk. Ni
sa'ü '1-/]ulefa', neşredeni n gi ri ş i , s. 23-32). 
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ibnü's-Sai, N isa' ü '1-I:Julefa': Cihatü '1-e'imme
ti 'I-I:Ju lefa' mine'l-f:ıara'ir ve'l-ima' (nş r. Mustafa 
Cevad). Kahire 1993, neşredenin giri şi, s. 12-32; 
Zehebi, Te?kiretü 'l-f:ıufffı?, IV, 1469; el-f;favadi
şü'l-cami'a (nşr. Mustafa Cevad). Bağdad 1351 / 
1932, s. 386; isnevi. Tabakatü'ş-Şafi'iyye, ll , 
70-71; ibn Kesir, ei-Bidaye, XIII , 270; ibn K adi 
Şühbe. Tabakatü 'ş-Şafi'iyye, ll, 140-141 ; Seha
vi. el-i ' lan bi't-tevbfl], s .. 54-56, 184, 201, 305, 
324; DavGdi. Tabakatü'l-mü{essirin, ı , 394; Keş
fü'?-?Unün, ı , 26, 278-279, 293; ll, 1741; ib
nü'ı-imad . Şe?erat, V, 343-344; Brockelmann. 
GAL Suppl., ı, 590-591; Abbas ei-Azzavi. et-Ta'
rf{ bi'l-mü'erril]in fi 'ahdi'I-Mogol ve't-Türk
man, Bağda d 1376/1957, 1, 90-95; G. Vajda, Le 
dictionnaire des autorites de Abd al-Mu 'min 
ad-Dimyatl, Paris 1962, s. 71; Naci Ma'ruf. Ta
rfl]u 'u lema'i:l-Müstanşıriyye, Kahire 1396/ 
1976, ll, 337-339; Nüveyhiz. Mu'cemü'l-mü
fessirfn, 1, 356; Şakir Mustafa. et-Taril]u'l-'Ara
bf ve'l-mü'erril]ün, Beyrut 1993, IV, 305-311; 
J. Somogyi. "Ibn al-jauzi's School of Historio
graphy", AO, Vl/1-3 (ı956), s. 210-212; Dou
gıas Patton. "Ib n a1-Sa'i's Account of the Last 
of the Zangids" , ZDMG, C XXXVlll/I ( 1988). s. 
148-158; F. Rosenthaı . "lbn a1-Sa'i", Ef2 (ing.), 
lll, 925-926; Sadık Seccadi, "İbn Sa'!", DM Bi, 
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Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Abdirrahman b. Ali ez-Zümürrüdi 

(ö. 776/ 1375) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Bazı kaynaklarda doğum tarihi 708 
(1308) olarak verilmekle birlikte İbnü'l
Cezeri, bizzat kendisinden naklen 704 
(1304) yılında Kahire'de dünyaya geldi
ğini bildirmektedir ( Gayetü'n-Niha.ye, ll , 
163). Takıyyüddin İbnü's-Saiğ'den kıraat. 
Alaeddin el-Konevi ile Hatlb ei-Kazvini'den 
meani ve beyan, Fahreddin Osman b. Ali 
ez-Zeylai, Taceddin İbnü't-Türkmani, Ala
eddin İbnü 't-Türkmani ve İbn Abdülhak 
el-Vasıti'den fıkıh okudu. Yusuf b. Abdur
rahman el-Mizzi. Birzali ve İbn Seyyidün
nas gibi alimlerden hadis dinledi. Bu ilim
dallarında kendisini iyi yetiştirdi ve döne-

min in seçkin Hanefi fakihlerinden biri ol
du. 728'de (1328) Konevi'nin kadılık gö
revinde bulunduğu Dımaşk'a giderek bir 
süre Emevl Camii'nde nahiv ve kıraat 
dersleri verdi. Daha sonra Kahire'ye dö
nüp Ebu Hayyan el-Endelüsi ile Şehabed
din İbnü 'l-Murahhil'in ders halkasına ka
tıldı. Safedi'nin teşvikiyle çalışmalarını 
edebiyat ve şiir üzerinde yoğunlaştırdı. 
İbn Tolun Camii ve el-Medresetü'l-Eşre
fiyye'de müderris. olarak görev yaptı. Ta
lebeleri arasında Muhammed b. Ebü Be
kir İbn Cemaa ve İbnü'l-Cezerl gibi meş
hur alimler vardır. Devlet adamlarına ya
kınlığı ile tanınan İbnü's-Saiğ 765 ( 1364) 
yılında darüladl müftülüğüne , Receb 
773'te (Ocak 1372) kazaskerliğe getirildi. 
Büyük bir miras bırakarak 13 Şaban 776 
( 17 Ocak 1375) tarihinde vefat etti ve Tür
betü's-Süfiyye'ye defnedildi. 

Eserleri. el-M.ir]fdt ii i' ra bi "Lô. ilah e 
illallah" (nşr. Mahmud Receb Musa ei
Müzeyyin. Tanta 1991); el-Vaz'u'l-bô.hir 
ii ret'i ei'ô.li'?-?ahir (nşr. Cemal Abdü
latl Muhaymer, Kah i re 1985) ; el-M.enhe
cü '1-]favim ii (feva'ide 1 kava'ide tete'al
lalf: bi)'l-Kur'ani'l-'a?im (Berlin Staats
bibliothek. m 460 1); ŞerJ:ıu'l-Emali(Üşl'
nin kelam ilmine dair manzum eserinin 
şerh i dir; Sü leymaniye Ktp. Laleli, nr. 1799, 

ibnü's-Saiğ ez-Zümürrüdi 'n in er-Raf>m 'ale'l-Bürde (Şer

f:ıu Kaşideli 'l-bürde) adlı eserinin ilk sayfas ı (Süleymani

ye Ktp., Laleli, nr. 1 799/1) 



vr. 67-113); er-Ra]fm 'ale'l-Bürde ( Şerf:ıu 
Kaşideti'l-bürde; Süleymaniye Ktp , Lale
li, nr. 1799/1; Millet K tp., Feyzullah Efen
di, nr. 1635); Ta]]misü f\aşideti'l-Bürde 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efen
di, nr. 3740) İbnü's-Saiğ'in ayrıca Berlin 
Staatsbibliothek'te (nr. 7866) tamamlan
mamış avla ilgili bir şiirinin yazma nüs
hası bulunmakta (Ahlwardt, VII , 80) ve 
kaynaklarda et-Ta'li~a fi'l-mesô.'ili'd-da
]fi]fa, Mecma'u'l-ferô.'id ve menba'u'l
fevô.'id, el-Gamz 'ale'l-Kenz, ŞerJ:ıu Me
şô.ri]fi'l-envô.r, el-Mebô.ni fi'l-me'ô.ni, 
ŞerJ:ıu Elfiyyeti İbn Malik, eş-Şeme
rü'l-ceni fi'l-edebi's-seni, et-Te~kire

tü 'n-naJ:ıviyye, İ]]tirô.'u '1-fühum li' cti
mô.'i'l-'ulUm, Ravzü'l-efhô.m ii ifhô.mi 
(aksami)'l-istifhdm, Jjô.şiye 'ald Mugni 
İbn Hişô.m, İJ:ıkô.mü'r-rô.y ii aJ:ıkdmi'l
ô.y adlı eserleri zikredilmektedir. 
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Iii SAFFET KöSE 

İBNÜ' s-SALAH, Ebü '1-Fütfih 

(e: ).(.al' 01' e:~' ~n 
Ebü'l-FütCıh Necmüddln (Kemalüddln) 

Ahmed b. Muhammed 
b. es-Seri b. es-Salah 

(ö. 548/1 153) 

Matematik ve mantık alimi, tabip. 
L ~ 

Hayat hikayesini anlatan eserlerde ge
nellikle Heinedanlı olduğu kaydedilmek
teyse de İbnü'l-Kıftl Sümeysat'ta (Samsat) 
doğduğunu belirtir (İI]barü'l-'ulema', s. 

279) İlk tahsilini doğduğu yerde tamam
ladıktan sonra Bağdat'a gidip mantık, 
matematik ve tıp başta olmak üzere çe
şitli ilim dallarında öğrenim gördü; an
cak matematikçi Ebü'l-Hakem el-Ende
lüsl (Hakim ei-Mağribl) dışındaki hocaları
nın kimliği bilinmemektedir. Emir Hüsa
meddin Timurtaş'ın daveti üzerine Mar
din'e giderek onun yakın dostları arasına 
katılan İbnü's-Salah bir süre orada ika
met etti ve muhtemelen bir yandan eml
rin özel hekimliğini yaparken bir yandan 
da onun için bir kütüphane kurdu. Bu sı 

rada felsefe dersleri veriyordu ve Fahred
din el-Mardin! de talebeleri arasındaydı. 
Daha sonra Dımaşk'a giderken Musul'a 
uğradığında Emir NCıreddin Zengl'ye tak
dim edildi ve ondan büyük saygı gördü. · 
Dımaşk'a .varınca tabip Ebü'l-Fazl İsmail 
b. Ebü'l-Vakar'ın evinde kaldı; bu esnada 
orada bulunan hacası Ebü'l-Hakem el
Mağribl ile yeniden görüştü. 548 ( 1153) 
yılında Dımaşk'ta öldü ve Sanyas nehri ke
narındaki Süfiye Mezarlığı'na defnedildi. 

İbnü's-Salah mantık, felsefe, matema
tik, astronomi ve tıp gibi akli ilimlerde iyi 
yetişmiş bir alim filozof idi; İbn Ebu Usay
bia'nın ondan felsefi ilimierin incelikleri
ne vakıf bir hakim olarak bahsetmesi de 
bunu göstermektedir ('Uyünü'l-enba', 
s. 638, 639) Eserleri incelendiğinde İb
nü's-Salah'ın, kendisinden önceki felsefi 
ve ilmi birikime vukufu kadar bu birikimi 
değerlendirip tam bir bilimsel metotla 
eleştirebilecek yetkinliğe de sahip oldu
ğu görülür. Eserlerinde özellikle mantık. 
matematik ve tabliyyat konularında Aris
to. Batlamyus, Abdurrahman es-Süfi, 
Ebü'r-Reyhan el-Birünl, İbn Sina ve İb
nü'l-Heysem gibi pekçokalim ve filozofu 
eleştirerek onların tanım ve açıklamala
rına ilimler tarihi açısından önemli itiraz
lar yöneltmiştir. 

Eserleri. 1. Sebebü'l-]]ata' . Batlam
yus'un el-Mecisti'sinin (Almagest) VII 
ve VIII. makalelerindeki cetvelleri düzelt
mek amacıyla kaleme alınan eserde yıl
dızların koordinatlarını tayin ederken dü
şülen hatalar incelenmekte ve çeşitli nüs
halar karşılaştırılarak istinsahlar sırasın
da meydana gelen yanlışlıklar gösteril
mektedir. Eser Paul Kunitzsch tarafından 
bir değerlendirme yazısı ve Almanca çe
virisiyle birlikte neşredilmiştir ( Göttingen 
ı 975). 2. Cevdb 'an burhan. Öklid'in Ele
mentler'inin VII. makalesinde sayılar ve 
matematiksel önermelerle ilgili olarak or
taya konulan bazı görüşlerin tartışıldığı 
ve bu çerçevede İbnü'l-Heysem'in eleşti
rildiği risaleyi Gregg de Young bir giriş 
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yazısı ve İngilizce çevirisiyle birlikte ya
yımlamıştır (Frankfurt 1994). 3 . ŞerJ:ıu 

Faşl. Aristo'nun Kitô.bü'l-Burhô.n'ının 
ikinci makalesinin sonunda yer alan bir 
bölüm ün şerhidir. Bazı mantık terimleri
nin ele alındığı ve bunlarla ilgil i örnekle
rin tartışıldığı eserde, şerhedilen metnin 
Matta b. Yunus tarafından Arapça'ya ya
pılan hatalı çevirisine ve İbn Sina'nın yan
lış anlamasına işaret edilerek bunların 
tashihine çalışılmaktadır. Mübahat Tür
ker Küyel tarafından bir giriş yazısı ve 
Türkçe çevirisiyle birlikte neşredilmiştir 
(Ankara 197 I) 4. eş-Şeklü'r-rô.bi' min eş
kdli'l-J:ıamli. Mantık konusunda olan ese
ri Nicholson Rescher İngilizce çevirisiyle 
birlikte yayımiarnıştır (Pittsburg I 966). S. 
Beyô.nü'l-]]ata'. Aristo'nun Fi's-semô.' 
ve'l-'ô.Jem adlı eserinin III. makalesinde 
yer alan unsurların şekli olmadığı tarzın
daki görüşünün ve daha sonra Themistius 
ve Ebü'l-Ferec İbnü't-Tayyib gibi şarihlerin 
bu görüşe getirdikleri açıklamaların eleş
tirildiği risale Mübahat Türker Küyel tara
fından bir giriş ve Türkçe çevirisiyle bir
likte neşredilmiştir (Ankara ı 964) 6. Key
fiyyetü tastiJ:ıi'l-basiti'l-küri ( Brockel
man n. 1, 857). 7. DCı Mes'ele-i Hendesi. 
Geometriyle ilgili iki meseleye ayrılan ese
rin Heinrich Suter tarafından bilimsel 
incelemesi yapılmıştır ("Einige geome
trische Aufgaben bei arabischen Mathe
matikern", Bibliotheca Mathematica, Vlll 
[Stockholm ı 907- ı 908 ı. s. 30-33) 8. lza
J:ıu'l-Burhdn. Ebu Said Cabir b. İbrahim 
es-Sabl'nin geometri konusundaki eseri
ne yapılmıŞ bir haşiyedir (Sezgin, V, 254). 

9. lzaJ:ıu galati Ebi ~li İbni'l-Heyşem . 
Öklid'in Elementler' inin X. makalesinde 
yer alan ilk figürle (şek!) ilgili olarak İbnü'l
Heysem'in eleştirildiği bir risaledir (a.g.e., 
V, 37 I). 10. Beyô.nü ma vehime fihi Ebu 
'Ali İbni'l-Heyşem. İbnü'l-Heysem'in eş
Şükuk 'ald Ö]flidis adlı eserindeki bazı 
görüşlerini eleştirrnek amacıyla kaleme 
alınmıştır (a.g.e., V, 370). 11. Md ~ekere
hu Batlamyus. Batlamyus'un astrono
mi konusundaki fikirleri hakkında olup 
bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndedir (lll. Ahmed, nr. 3415/ 

15). 12. Tezyifü mu]faddemô.ti ma]fdlô.ti 
Ebi Sehl el-KCıhi. Ebü Sehl el-Kühl'nin 
matematiğe dair yazmış olduğu bir risa
leye yöneltilen eleştirileri ihtiva etmek
tedir (a.g_e., V, 320) 13. Keşfü'ş-şübhe. 
Öklid'in Elementler'inin XII. makalesin
de yer alan on dördüncü figür üzerine ba
zı matematikçilere sorulan bir problem 
hakkındadır. 14. Beyô.nü ma vehime ii
hi EbU Naşr el-Fô.rô.bi. el-Mecisti'nin 
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