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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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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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bir bölümünün (V makale, ı 7. bölüm) şer
hiyle ilgili olarak Farabi'nin eleştirildiğ i ve 
ilgili kısmın yeniden şerhedildiği bir çalış
madı r (Ebü ' l - ı<asım Kurbani, s. 37). 15 . el
Fevzü'l-aşgar fi'l-]J.ikme (İbn EbG Usay
bia, s. 641 ). 
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li! ÖMER MAHİR A LPER 

ı ı 
İBNÜ' s-SAIAH eş-ŞEHREZÜRi 

L 

( 1.5),9)~1 ı:~l l)! l) 

Ebu Amr Takıyyüdd!n Osman 
b. Salahiddm Abdirrahman 

b. Musa eş-Şehrezur! 
(ö . 643/1245) 

Hadis alimi ve fakih. 
_j 

577'de (1181) Kuzey Irak'taki Erbil'e 
bağlı ŞehrezOr'un Şerehan köyünde doğ
du. Bölgenin tanınmış bir Kürt alimi olup 
Halep'teki Esediyye Medresesi'nde hoca
Iık yapan babasının lakabından dolayı İb
nü's-Salah diye tanındı . Üçüncü göbekten 
dedesi Ebü'n-Nasr'a, ayrıca soyuna ve do-
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ğum yerine nisbetle Nasri, Kürdi ve Şe
rehani diye de anılır. Kur'an-ı Kerim'i ez
berledikten sonra babasından Şafii fıkhı
nı öğrendi. İlme olan ilgisini gören babası 
erken yaşta onu Musul'a göndererek İb
nü's-Semin Ubeydullah b. Ahmed'den ha
dis öğrenmesini ve ondan Ebu İshak eş
Şirazl'nin eJ-MüheHeb'ini okumasını 
sağladı. Burada ayrıca hadis ve kıraat 
okudu ve Nizarniye Medresesi müderri
si imadüddin Ebu Hamid Muhammed b. 
YGnus'a yardımcılık yaptı. İbn Yunus'un 
kardeşi Ebü'I-Feth Musa b. Yunus'tan bir 
süre gizlice mantık dersi aldıysa da hoca
sı kendisine halkın bu ilmi okuyanları iti
kadı bozuk saydığım hatırlatması üzerine 
mantık dersine son verdi. ilmi seyahatle
rine devam ederek Bağdat'ta İbn Sükey
ne, İbn Taberzed Ömer b. Muhammed, 
Hemedan'da İbnü ' I - Muazzim Abdurrah
man b. Abdülvehhab, Nişabur'da Man
sur b. Abdülmün 'im ei-Furavi, Müeyyed 
b. Muhammed b. Ali et-TGsl, Horasan 
müftüsü İbnü 's -Saffar Kasım b. Ebu Sa' d 
Abdullah , İbn Dihye ei-Kelbi, Merv'de 
Ebü'I-Muzaffer es-Sem'ani, Kazvin'de Ab
dülkerim b. Muhammed er-Rafii, Halep'
te İbnü'I-Üstad Abdurrahman b. Abdul
lah, 613 ( 1216) yılı civarında gittiği Dı
maşk'ta Ebu Mansur İbn Asakir ve Har
ran'da Ruhavi gibi alimlerden faydalan dı. 

Tefsir, hadis ve fıkıh sahalarında dev
r inin tanınmış alimleri arasında yerini 
alan. Arap dilini ve lugat ilmini de iyi bi
len İbnü's-Salah, Kudüs'te ei-Medrese
tü's-Salahiyye'de (ei-Medresetü'n-Naslriyye) 
bir müddet hocalık yaptı. 616'da (1219) 
ei-Melikü'I-Muazzam, şehrin Haçlılar'ın eli
ne geçeceğini ve daha sonra burayı geri 
almanın zorlaşacağını düşünerek şehir 

surlarını yıktınnca Kudüs'ü terkedip Dı
maşk'a gitti ve yeni kurulan Revahiyye 
medreselerinde ders verdi. ei-Melikü'I
Eşref. Eşrefiyye Darülhadisi'ni yaptırdığı 
zaman (630/1233) yönetimini ona verdi. 
İbnü's-Salah hayatının sonuna kadar bu
rada hocalık ve idarecilik yaptı. Ayrıca Sit
tüşşam (eş-Şamiyyetü ' I-Civaniyye) ve eş-Şa
miyyetü's-suğra medreselerinde ders 
verdi. Kendisinden faydalanmak amacıyla 
Dımaşk'a gelen talebelerle meşgul oldu, 
imla meclislerinde hadis rivayet etti ve 
başta kendi eseri 'UWmü'l-]J.adiş olmak 
üzere Şa]J.i]J.-i Bul.Jdri, Şa]J.i]J.-i Müslim 
ve es-Sünenü'l-kübrd'yı okuttu. Kema
leddin İshak b. Ahmed ei-Maarrl, Ebu 
Muhammed Abdurrahman b .. NGh ei
Makdisi, Sellar b. ömer ei-Erbili, Ebu Şa
m e ei-Makdisi, Muhammed b. Hüseyin 
b. Rezin ei-Hamevl, İbn Hallikan, Ebü'I
Yümn İbn Asakir ve Ali b. Muhammed 
el-YOnini onun talebelerinden bazılarıdır. 

İbnü's-Salah eş-Şehrezüri'nin ŞLyilrıetü Şa/:1.1/:li Mü.slim adlı eserinin ilk Iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 475) 


