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Ebu Yahya Cemalüdd!n Zekeriyya
b. Muhammed b. Mahmud el-Kaıvln!
(ö. 682/1283)
L

Ünlü coğrafyacı.
_j

Rebiülahir 598'de (Ocak 1202) Kazvin'de doğdu. Ensari ve Enesi nisbeteriyle de
anılmasından soyunun ensardan Enes b.
Malik'e dayandığı anlaşılmaktadır. Gençlik yıllarında tahsil için Dımaşk'a gitti ve
orada Muhyiddin İbnü'I -Arabi ile tanıştı
(630/1233) . Öğrenim hayatıyla ilgili pek az
bilgi bulunmakla birlikte Aşarü'l-bilad
ve a]Jbdrü '1-'i bad adlı eserinin çeşitli
yerlerinden ve 'Aca'ibü 'l -ma]J1ıl.]fat'ın
müellif nüshasının kenarındaki bir kayıt
tan Musul'da Esirüddin el-Ebheri'nin öğ
rencisi olduğu ve onu hendese ilminde en
büyük üstat olarak tanıdığı öğrenilmek
tedir. Halife Müstansır- Billah döneminin
(ı 226- ı 242) sonlarına doğru Bağdat ' a
gitti ve Hille kadılığına tayin edildi. 652
(1254) yılında da kendisi istemediği haldeVasıt kadılığına getirildi. Bu görevde
iken Bağdat Hülagu tarafından ele geçirildi (656/1 258) Kazvini Vasıt'ta vefat etmiş (7 Muharrem 682/7 Nisan ı 283) ve cenazesi Bağdat'a götürülerek orada toprağa verilmiştir. Batılılar'ın "Araplar'ın

Plinius'u" dedikleri Kazvini'nin eserlerini
kaleme alırken kullandığı malzeme kendi gözlemlerinden çok o dönemde yaygın
olan ve Helenistik çağdan intikal eden
bilgilere , ayrıca gezgin ve taeirierden
işittiklerine dayanır.

Eserleri. 1. cAcii'ibü'l-mal]lı1lp'it* ve
gara'ibü'l-mevcudat. Günümüze ulaşan
iki eserinden biri ve daha meşhuru olup
İlhanlı veziri, münşl ve tarihçi Ata Melik
Cüveyn'i'ye sunulmuştur. Kahire'de tarihsiz bir baskısı yapılan eser Wüstenfeld tarafından neşredilmiş (Göttingen 1848),
ayrıca Demiri'nin lfayatü'l-J:ıayevan' ı
nın kenarında (Kahire 1305) ve sonunda
(Kahire 1398/1978) basılmıştır. Hermann
Ethe eseri Almanca'ya çevirmiştir (Leipzig ı868) . Eserin Farsça ve Türkçe'ye de
çeşitli tercümeleri yapılmıştır. Z. Aşarü '1bilad ve a]Jbdrü '1- 'i bd d. Bir ön söz ve üç
mukaddimeden sonra yedi ikiimin ele
alındığı bir coğrafya kitabıdır. Aralarında
Ebu Hamid ei-Gırnati, İbnü'I-Fakih, Yaküt ei-Hainevl. ibnü'd-Delai. Ebu Dülef
el-Hazreci, Biruni ve Mes'udi'nin eserlerinin de bulunduğu kırk dolayında kaynaktan istifade edilerek yazıldığı anlaşı-
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lan eserin önsözünde yeryüzü şekilleri , iklim çeşitleri, milletler ve ülkeler hakkın
da çeşitli bilgiler verilmekte, ayrıca her
bölgedeki canlı ve cansız varlıkların sahip
oldukları özelliklere, ilginç olaylara ve tarihi şahsiyetlere dikkat çekilerek yer yer
bu şahsiyetlere ait menkıbeler anlatıl
maktadır. Coğrafya kadar kültür tarihi
açısından da önem taşıyan eserin birinci
mukaddimesinde insanın sosyal bir varlık olduğu ve sosyalitesini ancak bir topluluk içinde gerçekleştirebileceği, bunun
için de mesleklerin ve iş bölümünün gerekliliği üzerinde durulur. ikinci mukaddirnede yeryüzünün çeşitli coğrafi bölgelere ve farklı iklimiere ayrılmasının varlık
türleri üzerindeki etkileri, üçüncü mukaddirnede B'irun'i kaynak gösterilerek yerkürenin ekvatorla nasıl iki yarım küreye
ayrıldığı, kuzey ve güney yarım kürelerin
iklim açısından arzettikleri özellikler ve
meskGn bölgeler hakkında bilgi verilir.
Müellif yedi ikiimin coğrafi dağılımını. her
birinin saat farklarını, enlem ve boylam
açısından konumlarını izah ettikten sonra bu bölgelerde yer alan başlıca şehirleri
alfabetik düzen içinde tanıtır ve bu arada tarihleri. ilmi ve kültürel hayatlarıyla
ilgili ilginç tesbitlerde bulunur. Eser, Anadolu'nun birçok şehir ve kasabası ile Orta Asya Türk boyları hakkında geniş bilgi
vermesi açısından da önemlidir. Aşarü'I
bilad'ın ayrı ayrı kaleme alınmış iki şekli
bulunmaktadır. Bunlardan ilki 661'de
( 1263) telif edilen 'Aca'ibü '1-büldan
(Berlin, Staatsbibliothek, nr. 6043), ikincisi 67 4 ( 1275) tarihli Aşarü '1-bilad ve
al]barü '1- 'ibdd'dır. ilim aleminden asıl
itibar gören ve Wüstenfeld tarafından
neşredilen edisyon ( Geography 1 Cosmography, ll: Atharal-bilad, Göttingen 1848)
ikincisidir. Daru Sactır'ın baskısı (Beyrut
1380/1960) Wüstenfeld neşrinin tıpkıba
sımı mahiyetindedir. Aşarü'l- bilad, 806
(1403) yılında Abdürreşid b. Salih b. Nuri
et-Tabib ei-Baküvl tarafından Tel]].işü 'IAşar ve 'aca'ibü'l-meliki'l-]fahhar adıy
la özetlenmiş, Joseph de Guignes, Farsça'ya da çevrilmiş olan bu telhisin Fransızca bir tercümesini neşretmiştir (Notices et extrais des manuscrits de la Bibliotheque du Roi, Paris 1788, Il, 386-545) .
Tel]Jişü '1-Aşar'ı ayrıca Ziyaeddin Bünya-

tof tahkikli metin halinde yayımiarnıştır
(Moskova 1971 ). Aşarü '1-bilad'ın XVII.
yüzyılda Muhammed Murad b. Abdurrahman tarafından yapılan Farsça tercümesi
neşredilmiş (Tahran 1371 hş . ), eserdeki
Türkler'le ilgili bazı kısımlarda Ramazan
Şeşen tarafından Beyrut 1960 baskısı-

na dayanılarak Türkçe'ye
bi bl.).

çevrilmiştir

(b k.

Zirikli, Kazvlni'ye ljıtatu Mışr adında
bir eser daha nisbet etmekteyse de (elA'lam, lll , 46) diğer kaynaklarda buna
rastlanmamaktadır. Müfidü'l-'ulum ve
mübidü'l-hümum adlı eserle (Kahire
1310,1323,1331, ı353; Dımaşk l323)onun
bir bölümü olan el-Mekarim ve'l-mefal;ir (Kah i re 1354) adındaki risale EbG Bekir ei-Harizmi'ye nisbet edilerek birçok
defa yayımlanmışsa da M. Abdülkadir
Ata eserin Zekeriyya b. Muhammed eiKazvini'ye ait olduğunu ispat etmiş ve
dört yazma nüshasına dayanarak ilmi
neşrini gerçekleştirmiştir ( Beyrut 1405/
1985).
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Ca'fer
b. Ahmed ei-Kazzaz
ei-Kayrevan! et-Temim! en-Nahvi
(ö . 412/1021)
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321 (933) veya 322 yılında Kayrevan'da
Kazzaz ei-Kayrevani ve Kazzaz enNahvi diye tanınır. Öğrencisi ibn Reşi~'in
onu hiçbir eserinde"Kazzaz" (ipekçi) lakabıyla anmaması, ayrıca diğer kaynaklarda ipekçilikle meşgul olduğunun kayctedilmemesi bu kelimenin "Kuzzaz" (kusursuz, nazik, kibar) olabileceğini düşün
dürmektedir.
doğdu.

Kazzaz, Kayrevan'da EbG Muhammed
Hasan b. Muhammed ed-Deravini, Ebü'IKasım ibnü'l-Vezzan İbrahim b. Osman elKayrevani ve Ebu Muhammed Abdülaziz
b. EbG Sehl ei-Huşeni gibi alimlerden lu-

