iBNÜ's-SORI
(nşr. Muhammed b. Şe
neb, Kah i re 1923; Cezayir- Paris 1926; nşr.
Abdülmuln ei-Mülevvahl, Dımaşk 1966;
nşr. Red ei-Esmer, Beyrut I 994 ); Divanü
Kays b. el-f:latim (nşr. Nas ırüdd in eiEsed. Kahire 1962); Divanü'n-Nabiga
ez-Zübyani (nşr. Şükrl Faysal. Beyrut
1968; nşr. Muhammed Tahir b. Aşur, Tunus 1976); Divanü Tarafe (nşr. Ahmed b.
Emin eş-Şinkitl, Kazan I 909); Divanü'lIjansa' (nşr. Lu vis Şeyh o, Beyrut I 305/
ı 888) İbnü's-Sikklt. sahabi Abbas b. Mirdas'ın divanını da tertip etmiş. ancak eser
günümüze kadar gelmemiştir.

'Urve b. el-Verd

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır: el-Beyan, ed-Du'tl',

Ebyatü'I-me'ani, el-Ecnas, el-Emşal, esSere ve'l-licam, Serikiitü'ş-şu'ara' ve
me'ttefekii 'aleyh, Tabakiitü'ş-şu'ara',
el-Ensab, el-Enva', el-Eşvat, el-Eyyam
ve'l-leyali, Fa'ale ve ef'ale, el-Fark, Garibü'l-Kur'an, Ijalku'l-insan, el-f:laşe
rat, el-İbil, Me'ani'ş-şi'r, Me'ani'ş-şi'r
el-Kebir, Me'ani'ş-şi'r eş-şagir, el-Müşenna ve'I-mübenna ve'l-mükenna,
el-Mü?,ekker ve'l-mü'enneş, en-Nebat
ve'ş-şecer, en-Nevadir, et-Taşgir, etTevsi'a ii keJQmi'l-'Arab, el- VülpJ.ş (bu
eserler için bk. el-HurCıfiŞelaşetü kütüb
içinde. nşr. RamazanAbdüttewabl. s. 66-77).
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü's-Sikklt. el-fjuruf( Şelaşetü kütüb içinde. nşr. Ramazan Abdüttevvab). Kahire 1402/
1982, s. 49-113; a .e.: el-fjuru{u 'Ileti yütekellemu bihafi gayri meuçiı 'i ha (nşr. Ramazan Abdüttevvab. fjauliyyatü Cami'ati 'Ayni'ş -şems
kulliyyeU'l-adab içinde). XII, Kah i re 1969, s.
129- ı 92; Ebü't-Tayyib ei-Lugavı. Meratibü 'nnal:wiyyfn (nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl). Kahire
ı 375/1955, s. 95-96; ibnü'n-Nedim. el-Fihrist,
s. 72-73; Hatib. Tar1/]u Bagdad, XIV, 273-274;
ibn Hayr, Fehrese, s. 343, 381-382, 4 74; Kemaleddin el-Enbarı. Nuzhetü'l-elibba' ( n şr. ibrahim
es-Samerral) . Zerka (Ürdün) 1405/1985, s. 138ı40; Yaküt. Mu'cemü'l-üdeba', XX, 50-52; İb
nü'I-Kıfti. İnbahü'r-ruuat, IV, 56-63; ibn Hallikan. Vefeya.t, VI, 395-40ı; Süyutı. Bugyetü '1uu'a.t, ll, 349; Brockelmann. GAL, ı, 1 ı 7; Suppl. ,
1, 45; Sezgin. GAS, V111, ı29-240; IX, 137-ı38;
Muhyiddin Tevfik İbrahim . İbnü 's-Sikkft el-Lugau1, Bağdad 1969; Hasan Akarsu. İbnü's-Sik
kft Ebu Yusuf b. İshak, Hayatı, ŞahsiyeU (lisans tezi. istanbul 1970). İÜ Ed. Fak.; F. Krenkow,
"Tufail ai-Ganevi, a Poem from the Asmaiyyat
in the Recension and with the Comments of
ıbn as-Sikkit" , JRAS ( ı907), s. 8 ı 5-877; Muhammed Receb el-BeyyGmi. "'Alim cerr yesteş
hid", ME, XXXIV ( 1962). s. ı 77-182; Muhammed Salih et-Tikrıtı. "İbnü's-Slrafi ve Kitabü Jş 
lai:ıi'l - mantıl)." , MMİ/r. , XXXV/3 1ı984). s. 238256; Moh. Ben Cheneb, "İbnüssikklt", İA, V/2, s.
874; "lbn al-Sikkit", EP (ing.). 111, 940-941; Ramazan Abdüttewab. "Işlai:ıu'l-mannl).", Tİ, vııı.
ı- ı 8, Kahire; inayetullah Fatih! Nüad, "İbn Sikklt", DMBİ, 111, 698.
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İBNÜ's-SUKAl

ı

C.sı: Lö..::ıJ ' ..:r. ' )
Fazlullah b. Ebi 'I-Fahr el-Muvaffak
ei-Katib en-Nasranl
(ö.

TariJ;i'l-Mekin b. el-'Amid, MuJ;taşarü
Vefeyati'I-a'yan ve Veteyatü'I-mutribin.

726/1326)

Hıristiyan

L

tarihçi ve kiitip.

tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (Dı
maşk 197 4). İbnü's-Sukal'nin kaynaklarda
adı geçen eserleri de şunlardır: Zeylü

BİBLİYOGRAFYA :
_j

Muhtemelen 626 (1229) yılında Dı
Memlük Devleti'nin Dı
maşk divanlarında çalıştı. 01vanü'l-mürteceat, Dlvanü'l-mevaris ve 01vanü'l-birr'de katip olarak görev yaptı. Daha sonra
devlet hizmetinden ayrılarak kendini ilmi
çalışmalara veren İbnü's-Sukai Dımaşk'
ta öldü. Güvenilir, zeki ve kültürlü bir hı
ristiyan olan İbnü's-Sukal'nin Tevrat ve
İncil'i ezbere bildiği. dört İncil'i tek bir kitap haline getirerek aralarındaki farkları
ve ortakyönleri gösterdiği. ayrıca bu eseri Latince. Süryanice ve İbranice gibi dillere çevirdiği rivayet edilir.
maşk'ta doğdu.

ibnü's-Sukai. Tali Kitabi Ve{eyati'l-a'yan (nşr.
ve tre. Jacqueline Sublet), Dımaşk 1974, neşre
denin girişi, s. XI-XXX; İbn Hacer. ed-Dürerü'lkamine, Kah ir e ı 966, Jll, 316 ; ibnü'l-imad. Şe
?erat, VI, 75; Brockelmann. GAL, ı, 400; Abbas
ei-Azzavı. et-Ta' rf{ bi'l-mü'erril]in fi 'ahdi'l-Mogol ue't-Türkman, Bağdad ı376/1957, I, 99ı 00; Selahaddin el-Müneccid. Mu 'cemü '1-mü'erri/]fne'd-Dımaşkıyyin, Beyrut ı398/1978, s.
134-135; c. Zeydan. Adab, 111, 169; ZirikiL elA'lam (Fethullah). V, ı53; Kehhale . Mu'cemü'lmü'elli{in, Beyrut 1414/1993, ll, 626-627; Şa
kir Mustafa. et-Tari/] u '1-'Arabf ue'l-mü'erril]un,
Beyrut ı993, IV, 38-39; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, istanbul
1998.' s. 178; Yusuf RahimiG. "İbn Sul).a'l",
DMBİ, IV, ı 13-115; Jacqueline Sublet. "ıbn alSul).a'i", EJ2 Suppl. (ing.), s. 400.

lt.!

İbnü's-Sukal'nin günümüze ulaşan Tali Kitabi Vefeyati'l-a'yan adlı eseri, İbn
Halilkan'ın Vefeyatü'l-a'yan'ının zeyli
olup 658-725 ( 1260-1325) yılları arasında
ölen kişilerin biyografilerini ihtiva eder.

İBNÜ's-sOru
(-s)~'

..:r.')

Ebu Mansur Reşidüddin
b. Ebi'I-Fazi b. Ali es-Sur!

İbnü's-Sukai. müslümanların geliştirdik

leri vefeyat türünde kitap yazan ilk hıris
tiyan müellif olarak bilinir. Bölgede yaşa
yan hıristiyanların Haçlılar ve Moğollar'la
iş birliği yaptığı ve bunun sonucu olarak
müslüman- hıristiyan ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde yaşayan İbnü's-Sukai
eserinde ihtiyatlı bir üs!Qp kullanmış, oldukça tarafsız davranmakla beraber hı
ristiyanların biyografilerini daha uzun
tutmuştur. Müslüman tarihçilerin lanetle
andığı Moğollar hakkında lehte ve aleyhte bir yorum yapmamıştır. Müellifin Ebu
Şame ei-Makdisi. İbn Abdüzzahir, İbnü'I
Adim ve İbn Şeddad i!e hıristiyan tarihçi
Mekin b . Amld'in kitaplarından istifade
ederek hazırladığı eser, Memlük Devleti'nin Dımaşk'taki yönetimi hakkında önemli bilgiler içerir. Dımaşk'taki Memlük devlet adamlarının yolsuzluk ve suistimalierinden bahseden tek müellif olan İbnü's
Sukai. eserde Memlükler dönemi hakkın
da şahsi gözlemlerine dayalı orüinal bilgilerin yanı sıra gayri müslim azınlıklar, siyasi ve iktisadi durum, Moğollar'la yapı
lan ticaret. devlet teşkilatı. casusluk faaliyetlerine dair bilgiler vermiştir. Safedi
gibi daha sonraki müellifler tarafından
kaynak olarak kullanılan eserin Paris Bibliotheque Nationale'de mevcut nüshası
Jacqueline Sublet tarafından Fransızca

AsRi ÇuBUKÇU

(ö.

L

639/1242)

Botanikçi ve hekim.

_j

Tanınmış

bir ailenin çocuğu olarak Sur
(573/1177) ve öğrenimi
nin önemli bir kısmını orada gördü. Dı
maşk'ta Muvaffakuddin Abdülaziz es-Sülemi ve Abdüllatif ei-Bağdadl'den tıp tahsil ettikten sonra iki yıl Kudüs'teki hastahanede hekimlik yaptı. Burada ayrıca basit ilaçlar alanında otorite sayılan Ebü'IAbbas ei~Ceyyani ile tanışıp dost oldu ve
tecrübelerinden önemli ölçüde yararlandı.
Botan ik alanında araştırma yapma zevkini Ceyyanl'den aldığı sanılmaktadır. Eyyubi hanedanından ei-Melikü'I-Adil Ebu Bekir b. Eyyub 612 (1215) yılında Mısır'a giderken Kudüs'e uğradı ve İbnü's-Surl'yi
özel hekimi olarak beraberinde götürdü.
Onun ölümü üzerine oğlu el-Melikü'I-Muazzam Isa'nın hizmetine giren İbnü's-Suri
hayatının en parlak günlerini bu dönemde yaşadı. Bu sıralarda Dimyat önlerinde
Haçlılar'la yapılan savaşlara katılarak yaralı ları tedavi ettiği bilinmektedir. Emir
lsa'nın arkasından yerine geçen oğlu eiMelikü'n-Nasır Davud. kendisine devlet
bütçesinden bağlanan maaşın devamına
karar verdi ve onu hekimbaşılık görevine
şehrinde doğdu

211

