
BENI HAMEViYYE 

di (Münziri. lll, 506-507; Ebu Şame ei 
Makdisi. s. 168 ; Zehebf, XXIII, 97-99; Süb
kf, V, 144-ı45 ; İbn Tağrfberdf , VI, 313-314). 

Kemaleddin Ebü'I-Abbas Ahmed b. Mu
hammed b. Ömer (ö. 640/1242). Dımaşk'ta 
doğdu: "es-Sahibü'l-celfl" lakabıyla meş
hurdur. Devrindeki birçok hocadan ders 
okudu. Ebu Tahir Berekat b. ibrahim. 
Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzf ve bir grup Bağ
datlı alimden icazet aldı. Dımaşk ve Mı
sır'da bazı hocalardan hadis tahsil etti. 
Herkesten saygı gören bir insandı. Dev
let idaresinde görev aldı ve böylece hem 
kendisi hem de kardeşleri nüfuz sahibi 
oldular. Kemaleddin 1240'ta el-Melikü's
Salih Necmeddin tarafından Yafa Kontu 
Theobald'a Navarra (Nebre) kralına elçi 
olarak gönderildi. Kerek hakimi Nasır 

Davud b. Muazzam'a karşı sevkedilen or
dunun başkumandanlığına getirildi. Ya
pılan savaşta Mısırlılar yenilgiye uğradı
lar. Kemaıeddin esir alındı ise de daha 
sonra Nasır onu serbest bıraktı. 13 Sa
fer 640'ta (12 Ağustos 1242) Gazze'de 
vefat etti ve oraya defnedildi. Kardeşi 
Mufnüddin kabrinin üzerine bir kubbe 
yaptırdı. Zehirlenerek öldürüldüğü de 
söylenmektedir (Münzirf, lll, 598; Zehebf, 
XXIII, 99 ; İbn Tağrfberdi, VI, 345) 

Muinüddin Hasan b. Muhammed b. Ömer 
(ö. 643 / 1246). Dımaşk'ta doğdu. el-Me
likü'l-Kamil zamanında devlet hizmeti
ne girip el-Melikü's-Salih Necmeddin za
manında vezir oldu. Cömertliğiyle tanı
nırdı. Necmeddin tarafından Ba'lebek Va
lisi Salih ismail b. Ebu Bekir b. Eyyüb 
ile savaşmak ve Dımaşk'ı ondan almak 
üzere gönderildi. Altı ay süren kuşatma
dan sonra Dımaşk Kalesi'ne girdi ve şeh
ri ele geçirdi: fakat birkaç ay sonra has
talanarak Dımaşk'ta vefat etti (24 Ra
mazan 643 / 12 Şubat ı246) (Zehebi, XXII I, 
ı 00; i b n Kesfr, XIII. ı 71 ; İbn Tağrfberdf, 
VI, 352-353) 

Fahreddin Yllsuf b. Muhammed b. Ömer 
(ö. 647 / 1250). Dımaşk'ta doğdu : "meli
kü'l-ümera" ve "es-sahibü'l-kebfr" laka
bıyla meşhurdur. el-Melikü'l-Kamil onu 
1217'de Abbasf halifesine. 1227'de de 
imparator ll. Frederick'e elçi olarak gön
derdi. el-Melikü'l-Kamil devrinde önem
li görevlerde bulundu. el-Melikü'l-Muaz
zam Turan Şah b. Eyyüb tahta geçer 
geçmez Fahreddin'i görevden uzaklaştır
mayı düşündü. Ancak Haçlı istilası kar
şısında bu düşüncesini gerçekleştireme
di. Fahreddin Mansüre'de Haçlılar'a kar
şı savaşmış, yanındakilerin çoğu kaçtı

ğı halde o savaşmaya devam etmiş ve 
sonunda şehid düşmüştür. Malları yağ-
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ma edilmiş, evi yıkılmış ve emrindeki in
sanlar tarafından her türlü ihanete uğ
ramıştır. Cenazesi Kahire'de defnedilmiş
tir (4 Zilkade 647 / 8 Şubat ı250) (geniş bil
gi için bk. İBN HAMEVEYH, Fahreddin) . 

Taceddin Ebt1 Muhammed Abdullah (Ab
düsseıam) b. Ömer b. Ali b. Muhammed 
b. Hameviyye ei-Cüveyni (ö. 642/1244). 
Dımaşk'ta doğdu ve orada ibn Asakir 
ve diğer meşhur muhaddislerden hadis 
dersleri aldı. 593'te (1 196 -97) Dımaşk'
tan ayrılarak Kudüs ve Mısır üzerinden 
Kuzey Afrika'ya geçti. Muvahhidler'den 
Ya'küb b. Yusuf b. Abdurrahman el-Man
sur ve Muhammed en-Nasır'ın hizmetine 
girdi ve yedi yıl kadar orada kaldı (geniş 
bilgi için bk. İBN HAMEVEYH, Taceddin). 

Sa'deddin Muhammed b. Müeyyed b. Ab
dullah b. Ali b. Muhammed b. Hameviyye 
el-Cüveyni (ö. 650/1252). Şeyh Necmed
dfn-i Kübra'nın müridierinden olup Sad
reddin Konevi de onun sohbetlerinde bu
lunmuştur. Bir müddet Dımaşk'ta ika
met etti, sonra Horasan'a döndü. Meza
rı Bahrabad'dadır. cUlı1mü'l-J:ıa~ii 'ik 
(Kahire 1328) ve yazma nüshaları Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunan Mah
bı1bü '1 - kulı1b, Mefatihu '1- esrar, Se
cencelü1-ervah, Ha~ii;iku'l-J:ıurı1f gi
bi eserleriyle çeşitli risaleleri vardır (ge
niş bilgi için bk. SA'DEDDİN-i HAMMÜYE). 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Maküla. el·İkmal, ll, 366·369; lll, 267; 
Sem'anf. el·Ensab, ll, 230; IV, 230·232; İbno·ı
Cevzf. e/-Muntazam, 1, 63·64; X, 63·64 ; İbnü'I
Esir. el·Kamil, Xl, 46; XII, 400; a.mlf .. el-Lü· 
bab, 1, 392; Münziri, et· Tekmi/e, 1, ı78-ı79; 
lll, 15·16, ı86, 506·507, 598, 638; Ebu Şame 
ei-Makdisi. e?·l.eyl 'ale 'r·Raviateyn: Teraci· 
mü ricali 'l·l!:arneyn, Beyrut 1947, s. 84, 125, 
ı68, 1 74; İbnü's-Sabüni. Kitabü Tekmileti İk· 
mali'l·İkmal, Beyrut ı406jı986, s. 8ı·83, 85· 
86; Melikü'I-Eşref er-Resüli. el· 'Ascedü'l·mes
bük (nşr. Şiikir Mahmüd Abdülmün'im), Bağ· 
dad ı395 / 1975, s. 5ı5 , 57ı ·572; Muhammed 
b. İbrahim ei-Cezerf. Havadisü 'z·zaman, Go· 
ta Ktp., nr. 1559·ı56ı, vr. 5ı·S2; Zehebi, A'la· 
mü 'n·nübela', XN, 486-487; XVI, 492·493; 
XIX, 597-598; XXII, 79·80; XXIII , 96·99, ıoo
ı02; Müstevfi. Tarfh·i Güzlde (Nevai), s. 670-
67ı ; Safedi, el· Va{f, lll , 28; IV, 259; Sübki, Ta· 
balcat, V, 40, 144 · ı45; VI, 97; İbn Kesfr. el·Bi· 
day e, XII , 21 ı ; XIII, 93, ı65, 17ı, ı78; İbn Hal
dün. el· 'iber, IV, 84; ibn Tağriberdi, en·f'lü· 
cQmü 'z.zahire, VI, 25ı, 313·314, 345, 350, 
352·353, 363; Cami. Nefehat, s. 485·487; Mak
karl. Nefhu't·tfb, lll, 99·105, 509·5ıO; Keş{ü 'z. 

zunan, ll, 999; İbnü'I-İmad. Şezerat, IV, 95; V, 
2ı8 , 238·239; Hediyyetü'l· 'ari{f~. 1, 46ı ; ll, ı 10; 
lzatıu'l·meknan, ll, 32, ıı3, 473; Brockelmann. 
GAL Suppl., 1, 803; Louis Massignon. "Hame
vi", İA, V ; ı, s. 189 ; H. L. Gottschalk. "Awlad 
al-Shaykh", E/2 [İng.), I, 765·766. 

Iii MUHAMMED ABDÜLKADiR H!REYSAT 

L 

L 

L 

BENI İSRAiL 

(bk. İSRAiL). 

BENI KURAYZA GAZVESİ 

( ~.} ~ '.ı.f-) 

Hendek Gazvesi'nden (5 / 627) sonra 
Medine'deki son yahudi kabilesi 

Beni Kurayza üzerine 
tertip edilen gazve 

(bk. KURAYZA). 

BENİMÜSA 

( >.S"'Y .f-1 ) 

Musa b. Şakir'in, IX. yüzyılda 
geometri ve astronomi alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınan Muhammed, 

Ahmed ve Hasan adlı üç oğlu. 

_ı 

_ı 

_ı 

Kaynakların gençliğinde eşkıyalık yap
tığını söylediği Musa b. Şakir. Me'mün 
ile Horasan'da (Merv) bulunduğu sırada 
(809-813) dostluk kurmuş ve onun 198 
(813) yılında halife olması üzerine üç oğ
lu ile beraber Bağdat'a yerleşip astro
nomi ve astroloji ile meşgul olarak kısa 
zamanda "el-müneccim" unvanını almış
tır. Musa'nın ölümünden sonra Me'mün 
onun üç oğlunun yetiştirilmesini üzeri
ne almış ve ishak b. İbrahim el-Mus'a
bf'yi kendilerine vasi tayin etmiştir. Üç 
kardeş, tanınmış astronom ve astrolog 
Yahya b. Ebü Mansür tarafından Halife 
Me'mün'un kurmuş olduğu Beytülhik
me adı verilen akademide yetiştirilmiş
ler ve buranın zengin kütüphanesinden 
faydalanarak kısa zamanda bilgilerini 
genişletme imkanını bulmuşlardır. Me'
mün'un halifeliği zamanında (813-833) 
islam aleminde müsbet ilimierin geliş
mesinde ve orljinal eserlerin yazılmasın
da çok önemli rol oynayan bu üç kardeş, 
çeşitli dillerden Arapça'ya tercüme et
tirdikleri eserler üzerinde çalışmışlar. 

bunlara ilaveler yapmışlar ve kendileri 
de yaptıkları keşiflerle ilim aleminde 
haklı bir şöhrete kavuşmuşlardır. 

Beni Müsa'nın en ünlüsü olan Ebü ca·
fer Muhammed (ö. 2591 873). geometri 
ve astronomi ile ilgili olmak üzere Ök
lid'in Usı11ü'l-hendese'si. Batlamyus'un 
el-Mecis.ti'si gibi eserler üzerinde ça
lışmış, mantık ve felsefeyle ilgilenmiş, 

ayrıca siyasetle de uğraşarak Müstain'in 
(862-866) halife seçilmesinde rol oyna
mıştır. Anadolu'ya da giden Ebü Ca'fer 
Muhammed, Sabit b. Kurre el-Harrani 
gibi meşhur bir ilim adamını Harran'-



dan Bağdat'a getirmiştir. Huneyn b. is
hak ile Sabit b. Kurre onun için birçok 
eseri Arapça'ya tercüme etmişler, ayrı
ca Sabit b. Kurre onun telif ettiği eser
leri de gözden geçirerek gerekli düzelt
meleri yapmıştır. Diğer kardeşlerden Ah
med b. Müsa mühendislik ve mekanik 
(hiyel) alanlarında uzman olmuş, Hasan 
ise büyük bir geometri bilgini olarak ün 
kazanmıştır. 

Çeşitli sahalarda kullanılan otomatik 
cihaziara karşı büyük bir ilgi duyan Ha
life Mütevekkii-Aiellah (847-861) zama
nında bu üç kardeş çok önemli kişiler 

haline gelmişlerdir. Bunlar servetlerinin 
önemli bir kısmını müsbet ilimierin ge
lişmesine harcamışla r . Bizans'a adam
lar göndererek çok büyük paralar kar
şılığında ilmi kitaplar satın almışlar ve 
bu arada Bizans'tan Kusta b. Lüka'yı da 
Bağdat'a getirtmişlerdir. Ayrıca ayda 500 
dinar ödeyerek Beytülhikme'de özellik
le Huneyn b. İshak ve Sabit b. Kurre'ye 
tercümeler yaptırmışlardır. Beni Müsa·
nın çeşitli sebeplerden dolayı meşhur 

filozof Kindi'ye karşı büyük bir kin bes
ledikler i ve bir yolunu bularak kütüpha
nesine el koydukları. fakat Kindi'nin bir 
matematik formülünü çözme karşılığın
da kütüphanesini tekrar elde ettiği bi
linmektedir. 

Halife Me'mün dünyanın enlem ve boy
lamını ölçmek üzere Beni Müsa 'yı görev
lendirmiş, onlar da bir grup bilginle bir
likte biri Bağdat'ın kuzeyindeki Sincar 
ovasında. diğeri de güneydeki Küfe ova
sında iki ayrı ölçüm yapmışlardı. Bunun 
için belirli bir noktada kutup yıldızının 

Beni Müsa kardesler tarafı ndan yazılan 

Kililbü 'I·Hiyel'in resimli bir sayfasından ayrıntı 
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 3474, vr. 35b) 

yüksekliği tesbit edilerek bir derece ar
tıncaya kadar kuzeye yürünmüş, aynı 

deney güney yönünde de tekrarlanmıştı. 
Sonuçta bir derecelik açıya tekabül eden 
mesafenin 106 f km. olduğu anlaşıl
mış, bir meridyen yayı 360 derece oldu
ğuna göre dünyanın çevresinin 360 X 
1 06 f ~ 38.400 km. olduğu tesbit edil
miştir (bk İbn Hallikan, V, 162-163) 

Eserleri. Beni Müsa'nın eserlerinin ta
mamı günümüze kadar gelmemiştir. ib
nü'n-Nedim'in (el·Fihrist, s. 378-379) ve 
İbnü'l-Kıfti'nin (İI]barü'l· 'ulema', s. 208) 

verdikleri listelerdeki kitapların hepsi on
lara ait olmayıp bazıları Huneyn b. İshak 
ile Sabit b. Kurre'nin tercüme veya telif
leridir. Beni Musa 'ya i sn at edilen eser
lerin kardeşlerden hangisi tarafından 

yazıldığı kesin olarak ortaya konulama
makta. çoğunun üçü veya ikisi tarafın
dan birlikte, bazılarının ise içlerinden bi
ri tarafından yazılmış olduğu sanılmakta
dır (iA, VII I. 660). Bu kitapların en önem
lileri şunlardır: 1. Kitôbü'l-lfiyel. Meka
nik ilmine dair önemli bir eser olup Va
tikan (nr 317), Gotha (Ahlwardt, nr. 5562: 

Pertsch, nr. 1349) ve Topkapı Sarayı Mü
zesi (lll. Ahmed, nr. 3474) kütüphanele
rinde üç yazma nüshası mevcuttur. Al
manca'ya kısmi (Sarton, 1, 56 ı) , ingilizce'
ye ise Dona! R. Hill tarafından tam bir 
çevirisi yapılmıştır (The Book of lngenious 

Devices {Kitab al·Hiyal] by the Banü [Sons 

of] Müsa bin Shakir, London ı 979; ese
rin mekanik tarihindeki ve özellikle su mü
hend isliği ndeki yeri için bk. Hauser- Wie
demann, Isi. , s. 55 -93, 268-291; Hill, Pro· 

ceedings of the First International Sympo· 

si um ... , ll, 222-237) 2. Kitôbü Ma' rifeti 
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nen diğer eserleri için bk. Brockelmann, 
GAL, 1, 238-241; Suppl., 1, 383; Sezgin, V, 
251-252; VI, 147-1 48; VII, 129-130) 
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The Book of lngenious Deuices (Kitab al· 
Hiyal) by the Banu (Sons of) Musa b. Shakir 
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des Musa b en Shakir", Bibliotheca Mathe· 
matica, 111 /3, Leipzig 1902, s. 259·272; Şere
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Ameliyyat·ı Mahsüsaları, İ stanbu l 1323; F. 
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servatory in Islam, Ankara 1960, s. 92·94; Sez
gin, GAS, V, 246·252; VI, 147·148 ; VII, 129· 
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hanical Technology", Proceedings of the First 
International Symposium for the History of 
Arabic Science, Hale b 1976, ll , 222·237; a.mlf., 
''The Banü Müsa and !heir Book of Ingenious 
Devices", History of Technology, ll , London 
1977, s. 39· 75; Sarton. lntroduction, 1, 560· 
561; J. ai -Dabbagh, "Banü Musa", DSB, ı, 443· 
446; Atilla Bir. "Banu Musa'nın'Kitab al-Hi
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~ KAZlM ÇEÇEN- ATiLLA BiR 

mesdhati'l- eşkdli'l- basita ve'l-küriy- 1 
ye. Kürelerin ölçülmesi, açının üç eşit 

parçaya bölünmesi ve iki kemiyet ara
sındaki orantı konularını ihtiva eden eser 
Gherardo da Cremona tarafından Latin
ce'ye çevrilmiştir (Der fiber trium fratrum 

BENi MUSTALİK GAZVESİ 

( &k-= ~ ö_ı_.it- ) 

Mekkeli müşriklerin müttefiki olan 
Beni Mustalik'e karşı 

Hendek Gazvesi'~den (5 / 627) 
kısa bir süre önce tertip edilen gazve 

(bk. MUSTALİK). 
de geometria, Hall e ı 885) Kitabın Arap-
ça neşri de vardır (Haydarabad 1940 ; yaz
ma nüshaları için bk. Sezgin, V, 251-252) 

3. Kitdb fi'l-Karastı1n. Terazi ve ölçme 
teorileriyle ilgili önemli bir eserdir (ib
nü'n-Nedim, s. 379). 4. Kitdbü'l-Mal]ru-
tdt. Koni kesitleri hakkında yazılmış bir 
eserdir. Bazı kaynaklara göre bu eser 
Pergeli Apollonios'un Konika adlı eseri
nin Hilal el- Hımsi ve Sabit b. Kurre ta
rafından yapılan Arapça çevirisine da
yanmaktadır (nüshaları için bk. Brockel
mann, GAL Suppl., ı. 383; Beni Musa'nın 
bunların dışında ka leme aldıkları söyle-
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BENİSASRA 

(ıS...r"-"~) 

Birçok <'ilim ve 
devlet adamı yetiştiren 

Şamlı bir aile. 

Ailenin ismi, klasik kaynaklarda hak
kında hiçbir bilgi bulunmayan Sasra adın
daki atalarından gelmektedir. Sasra ke
limesi Sasrf, Sasari, Sasarri. Sasarra, Sa-
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