
ayarlanır. Daha sonra ney boyu yirmi altı 
bölüme ayrılıp işaretlenir. Arkadaki delik 
2/26 oranındaki noktaya açılır. Öndeki de
likler de yukarıdan aşağıya 1 0/26'ya n eva, 
9/26'ya hicaz, 8/26'ya çargah, 6/26'ya se
gah, 5/26'ya kürdi, 4/26'ya dügah isimle
riyle anılan ses noktaları olarak açılır. Kay
ctırma metodu ise kamış yapısı ve bağum
larının elverişli olmadığı halde uygulanır. 

Bu metotta delikierin merkezleri aşağıya 
veya yukarıya doğru kontrollü şekilde kay
dırılır. 

Telli müzik aletlerinde tel boyunun ge
rilip gevşetilmesiyle akort yapıldığı halde 
nefesli aletlerde akort sazın imali sırasın
da yapılır. Diğer sazlarla birlikte rahat kul
lanım ı veya değişik insan seslerine eşlik 
etme kolaylığı düşünülerek çeşitli uzun
lukta ve akortta neyler açılmıştır. Bir ba
kıma diyapazon görevindeki bu neyler en 
kısasından en uzununa kadar her biri ayrı 
akortta olup değişik isimlerle anılmıştır. 

Ney çeşitleri esas neyler, milbeyin veya ara 
neyler, nısfiyeler olmak üzere üç grupta 
toplanmıştır. Aralarında bir tam ses ara
lığı bulunan esas neyler kız ney, mansur, 
şah, davud, bolahenk diye isimlendirilmiş

tir. Bu neyiere süpürdeve müstahsen ney
leri de eklenerek sekizli (gam) tamamla
nacak olursa yedi ayrı akort ney elde edil
miş olur. Bunların arasındaki beş adet tam 
ses aralığı da ikiye bölünerekyarı tonların

da milbeyin denilen beş çeşit ney daha el
de edilir. 

Bu neyierin diyapazon "la" notası karşı
lığı olan 1440 titreş im 1 saniye ] sesi şu de
liklerinden çıkar: 

Kız ney = rast (soll 
} = tanini m 

Mansur nev = dügah oaı 

Şa h ney = büselik (sil ı = tanini m 

Davud nev = cargah (dol ı = bakiye mı 

Bolahenk nev = neva (reı ı = tanini m 

Süpürde = hüseyni (mil ı = tanini m 

Müstahsen = acem (f al ı = bakiye mı 

Kız nev (kabal = gerdaniye (soll ı = tanini m 

Beş tam ses aralığının da yarı tonların

dan elde edilen beş ayrı ney olan milbeyin 
neylerden diyapazon la notası karşılığı olan 
ses şu deliklerden çıkar: 

Kız mabeyni kız ney-mansur aras ı 

Mansur mabeyni mansur-şah aras ı 

Davud mabeyni davud-bolahenk arası 

Böylece neyler yedi + beş çeşit olmak 
üzere on iki adet olur. Bunların tam yarısı 
uzunluğunda olan on iki adet nısfıyeleri de 
eklenirse bu sayı yirmi dörde ulaşır. Esas 
neyierin tam ses aralığı olan beş tanini ara
lığı iki ayrı tona bölünürse on yedi akort, 
bunun nısfıyeleri de eklendiğinde otuz dört 
adet ney çeşidi ortaya çıkar. Uygulamada 
kullantimasa da nazariyatta bunlara daha 
tiz ve pest çeşitler ilave edilip ney ahenkle
rini otuz altıya çıkarmak mümkündür (da
ha geniş bilgi için bk. DİA, I, 517-52 1 ). 

Neyin icadıyla ilgili olarak, Hz. Peygam
ber'in ilahi bir sırrı Hz. Ali 'ye söyledikten 
sonra Ali 'nin bu sırrın manevi ağırlığına 
dayanarnayıp onu susuz bir kuyuya bağır
dığı ve daha sonra bu kuyudan çıkan ka
mışlardan her rüzgar estiğinde bu sırrın 
etrafa yayıldığı yolunda bir menkıbe anla
tılır. MOsiki kaynaklarında sıkça tekrarla
nan bu menkıbe için Feridüddin Attar'ın 
Mantılfu't-tayr adlı eseri kaynak göste
rilirse de burada sadece Hz. Ali'nin sırla
rını söylediği bir kuyunun kanla dolduğu 
hikaye edilir, neyle ilgili herhangi bir ifade
ye rastlanmaz. Ney öteden beri Türk mü
sikisinin ve özellikle tekke mOsikisinin vaz
geçilmez sazı olmuştur. Neyde bulunan 
yedi adet deliğin tasawuf düşüncesinde 
"yedi esma" olarak yorumlanması ve ne
yin insan-ı kamili temsil etmesinin yanın
da Mevlana Celaleddin-i Rfım'i'nin, "Dinle 
neyden ... " ifadesiyle başlayan M e§nevi '
sinin ilk on sekiz beytinin neye ayrılması 
bilhassa Mevleviyye tarikatında neye fark
lı bir yer kazandırmış , bu sebeple ney bu 
tarikatta "nay- ı şerif" diye anılmıştır. 

Türk mOsiki tarihinde pek çok neyzen 
yetişmiştir. Bunlar arasında Xlll. yüzyılda 
Kutbünnayi Hamza Dede, XVIII. yüzyılda 
Kutbünnayi Şeyh Osman Dede, lll. Selim, 
XIX. yüzyılda Abdülbaki Nasır Dede, Ha
mamizade İsmail Dede, Mehmed Said De
de, Derviş İsmail Şeyda , Oksiyam, Hasib 
Dede, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yu
suf Paşa, Üsküdarlı Salim Bey, Salih Dede, 
Efendi Veli Dede, Aziz Dede, Bolahenk Nuri 
Bey, Hüseyin Fahreddin Dede'nin isimleri 
anılabilir. Son devirde ise Giriftzen Asım 
Bey, N urullah Kılıç, Rauf Yekta Bey, Meh
met Emin Dede (Yazıcı), Gavsi Baykara, Ha
lil Dikmen, Neyzen Tevfik, Süleyman Ergu
ner, Halil Can, Hayri Tümer, Ulvi Erguner, 

zirgüle (sol diyezı 

kürdi (si bemall 

hicaz (do d iyez ı 

Bolahenk mabeyni bolahenk-süpürde a ras ı hisar (re d iyezı (mehtabiyel 

Müstahsen mabeyni müstahsen-kızney aras ı ırak (fa diyezl (yıld ız ı 
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Aka Gündüz Kutbay, Doğan Ergin, Fuat 
Türkelman, Ahmet Yakupoğlu ve Niyazi 
Sayın zikredilebilir. 
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(ö. 1161/ 1748) 

Divan şairi ve a.Iim. 
_j 

1084'te (1673 ) İstanbul'da doğdu . Adı 
Ahmed'dir. İstanbul kadılarından Mirza 
Mehmed Efendi'nin oğlu olup Mirzazade 
lakabıyla anılmıştır. Ulema çocuğu oldu
ğundan henüz beş yaşında iken mülazım 
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sayıldı ; dokuz yaşında babasını kaybetti. 
Bir yandan medrese tahsiline devam eder
ken bir yandan da şiirle meşgul olmaya 
başladı. Bu arada Sultan ll. Mustafa'ya ba
zı kasideler sundu. Müderris olma isteği
ne, Seyyid Feyzullah Efendi'nin ikinci de
fa şeyhülislamlığa getirilmesinden sonra 
ona sunduğu bir kaside vesilesiyle erişti. 
Henüz yirmi beş yaşlarında iken hariç pa
yesiyle İstanbul'da Cafer Ağa Medresesi'
ne müderris tayin edildi (ll 09/ 1697). Yine 
Feyzullah Efendi'nin yardımıyla İbtida-i da
hil, musıle-i Sahn, Sahn-ı Sernan ve ınGsı
le-i Süleymaniyye derecelerini aşarak Sü
leymaniye müderrisliğini elde etti ( ıı29/ 
ı7!7) . Fakat onun asıl arzusu kadılık mes
leğine geçmek ve büyük vilayetlerden biri
ne kadı olmaktı. Şeyhülislam Yenişehirli Ab
dullah Efendi'nin himmetiyle İzmir kadılı
ğına tayin edilerek arzusuna erişti ( ıı30/ 
ı 7ı8) . Bu tarihe kadar yazdığı manzume
lerde talihinden sürekli şikayet eden Ney
ll'nin bundan böyle şikayetlerinden vaz
geçtiği dikkati çekmektedir. 

Lale Devri ile birlikte ön plana çıkan Da
mad İbrahim Paşa zamanında Neyll'ye de 
ikbal kapıları açıldı ; önemli sayılabilecek 
birtakım görevlerle birlikte İstanbul'a gel
dikçe devlet büyüklerinin meclislerine ka
tıldı . Bu arada Bedreddin el-Aynl'nin 'İ]f
dü '1-cümdn adlı yirmi ciltlik tarihinin Türk
çe'ye çevrilmesi için kurulan heyete dahil 
edildi. Ancak 1131 ' de ( ı 71 9) İzmir kadılı
ğından aziedildiği gibi 1139'da ( ı726) ge
tirildiği Mısır kadılığından da bir yıl sonra 
aziedildL 1143'te ( 1730) Patrona İsyanı 'nı 
takip eden günlerdeLale Devri'nin nimet
lerinden faydalanan birçok kişi taşraya sü
rülürken muhtemelen ağabeyi Mirzazade 
Şeyh Mehmed Efendi'nin şeyhülislamlık 
makamına getirilmiş olmasından dolayı o 
İstanbul'da kaldı. 

Neyrı 1144'te ( ı 73ı ) Anadolu payesiyle ve 
Haremeyn mevleviyetiyle Mekke kadılığına, 
arkasından Anadolu ( ıı49/l736) ve Rume
li (ll 54/ 17 41) kazaskerliğine tayin edildi. 
Ömrünün son yıllarında ikinci defa Rume
li kazaskeri oldu. 1161 'de ( ı748 ) hastalığı 

sebebiyle görevinden ayrıldı ve aynı yıl ve
fat etti (20 Reblülahir 1161/19 Nisan 1748). 
Karacaahmet Mezarlığı'nda Mirzazadeler 
Sofası diye bilinen aile kabristanında ba
bası ile kardeşinin yanına defnedildi. Üze
rinde kitabesi bulunan mezar taşı halen 
kabre yakın bir yerde durmaktadır. 

Kaynaklar Ney!!' nin ilmi ve edebi şahsi

yetinden övgüyle söz eder. Onun gerek 'İ]f
dü'l-cümdn'ı tercüme eden heyette yer 
alması gerekse Arapça ve Farsça'dan yap
tığı tercümeler ilmi şahsiyetine delil ola-
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rak gösterilmektedir. Farsça ve Türkçe şi
irlerden meydana gelen divanı hacim bakı
mından küçük bir eserdir. Divanda mesne
vi tarzında manzum bir hikaye ile man
zum bir mektup da bulunmaktadır. Man
zum hikayede hıristiyan bir kızın müslü
man bir gen ce karşı beslediği aşk anlatıl

mıştır. xvııı . yüzyıl şairlerinin birçoğunda 

olduğu gibi Neyll'nin şiirlerinde de açıklık 
ve sadelik dikkati çeker. Yaşça Nedim'den 
büyük olmasına rağmen Ney!!' de duyuş ve 
söyleyiş tarzı itibariyle hem Nabl hem Ne
dim etkisi görülmektedir. Bu devir Türk 
şiirine tesir eden Saib-i Tebrlzl'nin Neyll 
üzerindeki etkisi oldukça fazladır (Mirza
zade Ahmed Ney/i, s. 95) . Şiirlerinde bir 
yandan bol miktarda deyim kullanırken bir 
yandan da günlük hayattan tablolar çiz
miştir. Gazellerinde daha çok aşk konusu
nu işleyen şairin orüinal mazmunlarla süs
lenmiş bazı manzumeleri de vardır. Öğ
rencileri arasında Seyyid Vehbi. Selim el
Kazi ve Altunıçokzade Abdi Abdullah Efen
di sayılabilir. Neyll'nin kıtaları Belgrad Ka
lesi'nin ana girişi olan İstanbul Kapısı üs
tüne işlenmiş. Belgrad'ın düşmesinden 
sonra yerinden sökülen kitabe Viyana ya
kınlarında bir malikanenin bahçesine ta
şınmış olup günümüzde hala orada bulun
maktadır. Neyi! ile aynı dönemde yaşayan 
Osmanzade Ahmed Taib XVIII. yüzyıl şa
irlerini değerlendirdiği ünlü kasidesinde, 
Seyyid Vehbi Vekdletndme'sinde Neyll'
den övgüyle söz eder. Divanında yer alan 
bazı gazellerden yola çıkılarak Neyll'nin 
Mevlevl ve Gülşenl tarikatiarına ilgi duy
duğu ileri sürü lmüştür. 

Ese rleri. 1. el-Fazlü'l-vehbi ii terce
meti'l-Cdnibi'l-garbi. Molla Cami'nin ta
lebelerinden Ebü'l-Feth Muhammed b. 

~· J ' ... :f.'·: ;: 
*"·/ ) ..;. ı": ~,...tl~':/' 

Hamldüddin el-Mekk'i'nin kaleme aldığı el
Cdnibü'l-garbi ii ]J.alli müşkildti İbni'l
'Arabi adlı Farsça eserin Türkçe tercü
mesidir. Kitap, Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin 
Fuşuşü '1-]J.ikem'ine karşı yapılan itiraz
lara cevap olmak üzere 924'te ( ı 5ı8) ka
leme alınmıştır. Tercümenin, çoğu İstan
bul kütüphanelerinde olmak üzere (Köp
rülü Ktp., IL Kısım , m ıl8; Süleymaniye 
Ktp., Uşşak!Tekkesi, m 315, Halet Efendi, 
m 363, Esad Efendi, m ı347, Pertev Paşa, 
nr. 628/2; TSMK, Hazine, m 272; iü Ktp., 
TY, nr. 2214, 23 32, 9784) on dört nüshası 
tesbit edilmiştir (Mirza-zade Ahmed Neylf, 
s. ı66-168) . 2. el-Evfd ii tercemeti'l-Ve
fd ({f fez[4ni'l-Mustafa). Ebü'l-Ferec İbnü'l
Cevzl'nin el-Vefa ii fezd 'ili'l-Muştafd ad
lı eserinin Türkçe çevirisidir. Kitapta Hz. 
Muhammed'in hayatı, mucizeleri ve diğer 
peygamberlere olan üstünlüğü ile asha
bının faziletleri anlatılmaktadır. Eserin İs
tanbul kütüphanelerinde dokuz nüshası 
tesbit edilmiştir (Beyazıt Devlet Ktp ., nr. 
5266; iü Ktp., TY, nr. 7378; Süleymaniye 
Ktp , Pertev Paşa, nr. 488, Mihri şah Sul
tan , nr. 305, Hal et Efendi. nr. 66, Kılıç Ali 
Paşa, nr 738; TSMK. Emanet Hazinesi , m 
ıı77 , Bağdat Köşkü , nr. 256; Nuruosma
niye Ktp ., nr. 735). 3. Md Jd büdde min
hü li'l-edib mine'l-meşhuri ve'l-garib 
(Şerh-i Lugat-i Tarfh-i Vassaf) . İranlı tarih
çi Vassaf'ın Tari]]-i Vaşşdf adıyla meşhur 
olan Tecziyetü'l-emşdr adlı beş ciltlik 
Farsça eserinin 11 ST de ( ı 7 44) yapılan şer
hidir. Şerhe önce Relsülküttab Şirvanl Ebu
bekir Efendi başlamış. ardından onun müs
veddelerinden de faydalanan Neyll tercü
meyi tamamlamıştır. Eserin biri Kayseri 
Raşid Efendi Kütüphanesi'nde (nr. 959) ol-
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mak üzere sekiz nüshası tesbit edilmiştir 
(İÜ Ktp, TY, nr. 974, 151 6, 3969, AY, nr. 
322 1; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 815; Süley
maniye Ktp. , Mihrişah Sultan, nr. 317/2, 
Lala İ s mail , nr. 545/2 ). 4. Divan. Neyli'nin 
mürettep divanı üzerine bir doktora tezi 
hazırlayan Atabey Kılıç'ın belirttiğine göre 
divanda biri Arapça on altı kaside, on dör
dü Farsça 195 gazel, bir müstezad, iki ter
kibibend, üçü Farsça otuz dört rubai, iki 
murabba, bir şarkı, bir muhammes, biri 
Farsça altı tahmis, ikisi Arapça, biri Fars
ça altmış dokuz tarih, biri Arapça on altı 
lugaz, beş muamma, otuz altı kıta , beşi 

Farsça doksan beş müfred, beş mesnevi 
bulunmaktadır. Eserin İstanbul kütüpha
nelerinde yirmi nüshası tesbit edilmiştir 
(önemlileri şunla rdır: Süleymaniye Ktp ., 
Halet Efendi , nr. 173, Esad Efendi , nr. 2710; 
İÜ Ktp., TY, nr. 1627, 2868, 2878; ibnülemin, 
nr. 3116, 9622; Arkeo loji Müzesi Ktp., nr. 

275 , 303;At ıf Efend i Ktp ., nr. 211 5; TSMK, 
Hazine, nr. 900; Üsküdar Hacı Selim Ağa 
Ktp., nr. 936; Fatih M illet Ktp., Ali Em! r! 
Efendi, Manzum, nr. 483). Divan üzerinde 
ayrıca iki yüksek lisans çalışması yapılmış
tır (Adnan Uzun, Neylf Divanı 'nın Tenkit/i 
Metni, 199 1, Trakya Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü ; Nurcan Bedir IÖrenJ, 
Neylf, Hayatı, Eserleri, Divanı 'nın Tenkit
li Metni, 1993, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstit üsü) . S. A yni Tarihi Ter
cümesi. Bedreddin el-Ayni'nin 'İ)fdü'l-cü
man ' ı sekiz büyük cilthalinde Türkçe'ye 
çevrildiyse de hangi bölümlerin şair tara
fından tercüme edildiği belli değildir. Çe
şitli kaynaklarda Neyli'nin üç eserinden da
ha bahsedilmekteyse de bunlara henüz 
rastlanmamıştır. Yazısının güzel olduğu be
lirtilen Neyli'nin Birgivl'nin Vasiyetname 
adındaki ilmihalinden altmış kadar nüs
hayı bizzat istinsah ettiği ve yarısını Aya
sofya, yarısını da Fatih Camii'ne bağışla
dığı bildirilmektedir. 
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NEYLÜ'I-İBTiH.AC 
( ~~yı .r-ı ) 

Burhaneddin İbn Ferhun'un 
Maliki alimlerine dair 

ed-Dibacü'l-m üzheb adlı eserine 
Ahmed Baba et-Tinbükti 

(ö. 1036/ 1627) 
tarafından yazılan zeyil 

(bk. ed-DiBA.CÜ'I-MÜZHEB). 

NEYRIZI 
( 1-Sj<_r.;.Jf ) 

Ebü'l-Abbas e l-Fazi b. Hatim en-Neyrlzl 
(ö. 310/ 922 [?]) 

Matematikçi, astronomi alimi. 

_j 

_j 

Nisbesinden Şiraz yakınındaki Neyriz ka
sabasında doğduğu anlaşılmakta , hayatı

nın önemli bir kısmını Abbasi sarayında 
astronom- astrolog olarak geçirdiği sanıl
maktadır. Öklid ve Batlamyus'un eserleri 
üzerine yaptığı çalışmalarla daha iyi anla
şılmalarını ve yaygınlaşmalarını sağlamış; 
beşinci postutat üzerine kendisinden son
raki matematikçilerin dikkate aldığı çalış
malar yapmış; oran- or antı teorisini içeren 
hendesi aritmetiği geliştirmiş; daha önce 
Habeş el-Hasib tarafından kullanılan tan
jant fonksiyonunu küresel trigonometriye 
yerleştirmiş ve küresel sinüs değerini ver
miştir. Ondan sonra gelen alimler daima 
kendisine atıf yapmışlardır; Batı 'da Ana
ritius diye bilinir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u Kitabi Ö)fli dis fi'l
uşul. Haccac b. Yusuf b. Matar'ın Öklid'in 
Elementler'inin Arapça tercümesine yaz
dığı şerh olup en önemli çalışmasıdır. Ney
rizi bu eserinde hem Yunan dönemindeki 
hem İslam dünyasındaki çalışmaları , özel
likle tanım , postulat, aksiyom, önerme ve 
teoremler üzerine yapılan pek çok yorumu 
dikkate almış, ayrıca metni tahkik ederek 
ve kendi şahsi yorumlarını da kat arak ge
liştirip zenginleştirmiştir. Bu arada mate
matik hipotezlerini kanıtlamada kullanılan 
delillerin fonksiyonunu geliştirdiği ve sem
bol harfleri değiştirdiği görülmektedir. Şer
hin diğer bir önemli özelliği de İskenderi
yeli Heron ile Simplicus'un kaleme aldıkla
rı. zamanımıza ulaşmayan Elementler 'in 
iki şerhinden çeşitli parçalar ve İshak b. 
Huneyn ile Sabit b. Kurre'nin versiyonla
rını da içermesidir. Kitabın Arapça metni 
(1 -VI. kitaplar) çeşitli nüshalarından fay
dalanılarak Ahmed Selim Saldan tarafın
dan H endese tü Ö)flidis ii eydin 'Arabiy
y e içinde kısmen (Am man 199 1) Cremo-

NEYRIZI 

nalı Gerard 'ın yaptığı Latince çevirisi ise 
(1-X. kitaplar) R. O. Besthorn ile J. L. Hei
berg (1 -11 , Copenhagen 1893) ve G. Junge, 
J. Reader, W. Thomson tarafından (11 1/2, 
Copenhagen 1932) yayımlanmıştı r. Ese
rin Simplicus ve Aghanis'in fikirlerini de 
içeren paralel postulatının ispatıyla ilgili 
bölümü Fransızca , Almanca ve Rusça'ya 
tercüme edilmiştir. z. Risale ii beyani 'l
müşadereti'l-meşhure . Müellifin, Ele
m entler'in Arapça'sına yazdığı şerhteki 
fikirlerini de göz önünde bulundurarak pa
ralellik sorununa ilişkin kaleme aldığı ba
ğımsız bir eser olup Kurtani tarafından 
neşredilmiştir ( Riyazldanan-ı iranl, Tah
ran 1350 h ş./ 1971, s. 86-87) . Üzerinde çe
şitli araştırmalar yapılan eser Rusça'ya da 
çevrilmiştir. 3. Kitdbü Semti'l-)fıble (Bib
liotheque Nationale, nr. 2457/17). Kıble

nin trigonometrik hesaplarla tayini hak
kında Menelaus'un küresel trigonometri 
teoreminin dört türlü uygulanışına daya
nan kesin bir yöntem sunar. Eseri Cari 
Schoy incelemiştir ("Abhandlung von al
Façll b. I:Hitim an-Nairlzi über die Richtung 
der Qibla", Sitzungsberichte der Bay erisc
hen Akademie der Wissenscha{ten, Mü
nih 1922, s. 55-68) . 4. Kitdbü 'l-Berahin 
ii tehyi'eti 'l-dlat tetebeyyenü iiha eb'a
dü 'l-eşya' (Süleymaniye Ktp., Ayasofya nr. 
4830115) . Kuyuların derinliğini , nehirlerin 
genişliğini ve dağların yüksekliğini ölçme
ye yarayan bir alet hakkındadır. s. Tefsi
ru Kitabi'l-Mecisti. Batlamyus'un el-M e
cisti'sine yapılmış bir şerhtir ( İbnü ' l-Kıftl, 

s. 168). Zamanımıza kadar gelmeyen ese
ri Birunl pek çok yerde ( el-Aşarü '1-ba./f:ıye, 
s. 142) ve Nizarni-i Aruzi Çehdr Malfiile'
de zikretmiş ve her iki müellifçe de esere 
yazılan en iyi şerh sayılmıştır. 6. Kitdbü 
Zici'l-kebi r (İbnü ' n -Nedlm, s. 561 ) İb
nü'l-Kıfti ve Said el-Endelüsi, eserin Sind
hind adı verilen Hint astronomi yöntemi
ne göre hazırlandığını belirtmektedir. Onu 
Sindhind yönteminin takipçilerinden biri 
olarak anan Biruni de kitaplarının pek çok 
yerinde kendisinden bahseder ve özellikle 
el-Kii.nunü'l-Mes'U.di'de güneşin apoje
sinin hareketiyle ilgili konuda Neyrizi'nin 
görüşlerini incelerken eseri Zi cü 'l-M u'
taiıdi adıyla anar ki bu durum zicin hali
fe Mu'tazıd- Billah'a sunulduğunu göste
rir. Ebü'l-Hasan İbn Yunus, onun Yahya 
b. Ebu Mansur el-Müneccim tarafından 
Halife Me'mun için hazırlanan ez-Zicü'l
mümte]J.an'daki verileri dikkatsizce kul
landığını ileri sürmüş ve çeşitli konularda 
kendisini eleştirmiştir. Müellifin ayrıca Ki
tdbü Zici'ş-şagir adlı çalışmasının olduğu 

kaydediliyorsa da (ibnü'n-Nedlm, s. 561) 
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