
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) 

BİBLİYOGRAYFA: 

The Book of lngenious Deuices (Kitab al· 
Hiyal) by the Banu (Sons of) Musa b. Shakir 
(tre. D. R. Hill). Bostan · London 1979 ; İbnü 'n
Nedim. el·Fihrist, s. 378·379; İbnü'l- Kıfti. iö· 
barü 'l·'ulema', s. 208; İbn Hallikan. Vefeyat, 
V, 162·163 ; Suter, Die Mathematilcer, s. 20· 
21; a.mlf .. "Über die Geometrie der Söhne 
des Musa b en Shakir", Bibliotheca Mathe· 
matica, 111 /3, Leipzig 1902, s. 259·272; Şere
feddin IYaltkayaJ. Meşahfr·i Mühendisin· i Arab· 
dan Beni Masa 'n ın Terceme-i Halleri: Bazı 
Ameliyyat·ı Mahsüsaları, İ stanbu l 1323; F. 
Hauser, "Uber das Ki tab al- Hiyal- das W erk 
über die sinnreichen Anordungen der Ba
nu Musa", Abhandlungen zur Geschichte 
der /'laturwissenschaften und der Medizin, Er· 
langen 1922; a.mlf. - E. Wiedemann, "Über 
Trinkgefasse und Tafelaufsatze nach al-Ga
zari und den Banu Müsa", Isi., sy. 8 (1918). s. 
55·93, 268·291; Brockelmann. GAL, 1, 238· 
241 ; Suppl. , 1, 382·383 ; Aydın Sayılı. The Ob· 
servatory in Islam, Ankara 1960, s. 92·94; Sez
gin, GAS, V, 246·252; VI, 147·148 ; VII, 129· 
130 ; Donald R. Hill. "Medieval Arabic Mec
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
ya!' Adlı Eserindeki Otomatik Kontrol Dü
zenleri", /. Ulusla raras ı Türle-islam Bilim ue 
Teknoloji Tarihi Kongresi 14 · 78 Eylül 1981, İ s· 
tanbul 1982, s. 85·92; M. Steinschneider, "Die 
Söhne des Müsa ben Shiikir", Bibliotheca 
Mathematica, 1, Leipzig 1887, s. 44 · 48, 71 · 75; 
J. Rus ka, "Musa", iA, VIII , 660; D. Pingree, "Ba
nu Musa" , Elr. , lll, 716·717. 

~ 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-

L 

L 

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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sura, Sasurra gibi değişik şekillerde te
laffuz edilmiş, hatta harflerin noktasız 
yazılması sebebiyle Sa'ra. Safra ve Mısri 
olarak yanlış okunmuş, ancak inceleme
ler sonucunda doğrusunun Sasra olduğu 
anlaşılmıştır. Ailenin menşei hakkında 
bilgi bulunmamakla birlikte mensupları
nın biyografilerinde rastlanan Rebai, Tağ
libi (bazı kaynaklarda yanlış olarak Sa'le
b!) ve Beledi nisbeleri bu hususta bir fi
kir vermektedir. Beled, Diyarırebia bölge
sinde Musul civarında bir yerleşim mer
kezidir. Tağlib ise Rebia kabilesinin bir 
koludur. Bunlardan hareketle Tağlib'e 
mensup olup Beled'de yaşayan ailenin 
V. (Xl.) yüzyıldan önceki bir tarihte Şam'a 
(Dımaşk) göç ettiği söylenebilir. Biyogra
fik bilgilerden, önce şehrin kuzeydoğu
sundaki Babü TOrna bölgesinde, daha 
sonra ise kuzeybatısındaki Cebelikasi
yOn'un yamaçlarında yerleştiği anlaşı

lan Beni Sasra'nın buralarda aile kabris
tanları da vardır. 

Kaynaklarda V. (Xl.) yüzyılın ilk yarı
sından önce ve IX. (XV.) yüzyıldan sonra 
hiçbir üyesinin biyografisine rastlanma
ması, ailenin en meşhur şahsiyetlerinin 
bu tarihler arasında yaşadığı fikrini ver
mektedir. Söz konusu dönemin ilim ha
yatı ve devlet yönetiminde belli bir ağır
lığı olduğu anlaşılan Beni Sasra'ya men
sup kişilerin zaman zaman Kahire'ye da
vet edilerek mal varlıklarına el konulma
sı, ekonomik güçlerinin iktidarı rahatsız 
edecek boyutlara ulaştığını düşündür

mektedir. Aile fertlerinin tamamı Şafii 
mezhebine mensuptur. 

Beni Sasra ailesinin tanınmış bazı si
maları şunlardır: 

1. Ebü'l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ahmed 
b. Muhammed b. Hüseyin b. Sasn1 (ö. 467/ 
1074). Dımaşklı hadis hafızı Temmam er
Razi başta olmak üzere birçok hadisçi
den rivayette bulundu. Kendisinden de 
Hatib ei-Bağdadi, kızından torunu İb
nü'J-Ekfani gibi alimler hadis nakletti. 
İbn Asakir onun sika* bir ravi olduğunu 
söylemektedir. 23 Muharrem 467'de (18 
Eylül 1074) Dımaşk'ta öldü (İbn Asakir, 
XII, 24; ZehebT, el-'iber, II, 323; İbn Tağ
rTberdT, en·Nücümü'z·zahire, V, 100; ib
nü'l-İmad, lll, 329) 

2. Ebü'l-Berekat Mahfuz b. Hasan b. Mu
hammed (ö. 545/1151). 465 (1072-73) yı
lında doğdu. Beni Sasra ailesi onun so
yundan gelenlerle devam etti. Sasra'ya 
dayanan soy şeceresi şöyledir: MahfOz 
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b. Hasan b. Muhammed b. Hasan b. Ah
med b. Hüseyin b. Sasra. Nasr b. Ahmed 
ei-Hemedani'den hadis dinledi. Kendi
sinden de torunu Ebü'l-Mevahib ve İbn 
Asakir'in oğlu Kasım rivayette bulundu. 
İbn Asakir de ondan Babü TOrna'daki 
evinde bir hadis işittiğini söylemektedir. 
18 Zilhicce 545 'te (7 Nisan 1151) vefat 
etti ve Babü TOrna aile kabristanına def
nedildi (İbnü'l-KalanisT, s. 484; İbn Asa
kir, XVI, 285; ZehebT, A'lamü'n·nübela', 

XXI, 267; İbn TağrTberdi, en·Nücümü'z-za· 

hi re, V, 304). 

3. Sainüddin Ebü'l-Ganaim Hibetullah 
b. Mahfı1z b. Hasan (ö. 563/1168). 511'de 
( 1117) Dımaşk'ta doğdu. Kur'an'ı ezber
ledi. Dımaşk, Mekke ve Medine'de kı

raat alimi Ebü Muhammed Hibetullah 
b. Ahmed b. Tavas el-Bağda di, Yahya 
b. Bıtrik, Cemalülislam Ebü'l-Hasan Ali 
b. Müsellem es-Sülemi gibi alimlerden 
hadis, fıkıh ve kıraat okudu. Yirmi ya
şında iken kadılık yaptı. Dımaşk, Mekke 
ve Medine'de hadis rivayetinde bulun
du. İbnü'I-İmad onun salih ve sika bir 
kişi olduğunu söylemektedir. Cemaziye
lahir 563'te (Mart 1168) Dımaşk'ta ve
fat etti ve Babü TOrna aile kabristanına 
defnedildi (MünzirT, lll, 24 ı, 533; ZehebT, 
A'lamü 'n-nübela', XXI, 266; İsnevT, Il, 
143-144; İbnü'l-İmad, lV, 210) 

4. Bahaeddin Ebü'l-Mevahib Hasan b. Hi
betullah b. Mahfuz (ö. 586/1190). Kur'an 
ve hadis hafızı olan Ebü'l-Mevahib 537'
de (1142-43) Dımaşk'ta doğdu. Bağdat, 
Dımaşk, Halep, Hama, Hemedan, İsfa
han, Kudüs, Musul, Tebriz ve Tikrit gibi 
şehirlerde dedesi MahfOz, İbnü'l-Kala
nisi, İbn Sa'dQn ei-Kurtubi, İbn Şatil ve 
Nasrullah b. Muhammed el-Massisi baş
ta olmak üzere birçok alimden hadis din
ledi. Uzun süre ilminden faydalandığı 
hocası İbn Asakir'den birçok rivayette 
bulundu. Oğlu Salim ve İbnü'd-Dübeysi 
gibi alimler de kendisinden hadis nak
letti. İbnü'd-Dübeysi onun sika olduğu
nu söylemektedir. Zehebi'nin on altı cüz 
hacminde olduğunu söylediği Mu 'ce
mü'ş-şüyul] ile Feta'ilü'ş-şaJ:ıiibe, Fe
tii'ilü Beyti'l-ma~dis, 'Avali İbn 'Uyey
ne ve Rubii 'iyyiitü't-tiibi 'in gibi bazı 
eserler kaleme almış olup bunların gü
nümüze ulaştığı bilinmemektedir. Dı

maşk'ta vefat eden Ebü'l-Mevahib, Ce
belikasiyOn'daki aile kabristanına (Tür
betüssasriyye) defnedildi (İbnü'd - Dübey

si, XV, 169; Münziri, ı. 146-148; İbn Kuda
me el-Makdisi, lV, 134- 1 36; Zehebi, el· 'iber, 

lll, 91-92; a.mlf., A'lamü'n-nübela', XXJ, 
264-266; a mlf, Te?kiretü 'l-huftaz, IV, 1358-
1360; Safedi, XII, 292-294 ; Yafii, lll, 432; 
Süyüti, s. 482; İbnü'l-İmad , IV, 285; lza· 
hu'l·meknün, 1, 547; ll, 130, 196, 509, He· 

diyyetü'l- 'ari{fn, ı. 279 ; Kettan i, s. 99, 159; 
Müneccid, s. 57) . 

S. Şemseddin Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Hi
betullah b. Mahfuz (ö. 626/ 1228). Sahaed
din Ebü'l-Mevahib'in kardeşi olup 530'
lu ( 1135) yıllarda Dımaşk'ta doğdu. İbn 
Ebu AsrOn'dan Şafii fıkhı tahsil etti. Bağ
dat, Dımaşk, Halep ve Mekke'de babası, 
dedesi MahfOz b. Sasra, anne tarafın
dan dedesi Ebü'l-Mekarim Abdülvahid 
b. Hilal ve Ebü'n-Necib es-Sühreverdi ile 
Sıbtu'J-Hayyat'ın da aralarında bulundu
ğu yüzlerce alimden hadis dinledi. Ho
calarının biyografilerini derlediği on yedi 
cüz hacminde bir eseri olduğu bilinmek
tedir. Kendisinden Münziri, Ziyaeddin ei
Makdisi ve İbnü's-SabOni gibi meşhur 
alimler rivayette bulundu. 23 Muharrem 
626'da (22 Aralık 1228) Dımaşk'ta vefat 
etti ve CebelikasiyOn'daki aile kabrista
nına defnedildi (Münziri, III, 240-241; Ze
hebi, el· 'iber, III, 197; a.mlf., A'lamü'n· 

nübela', XXJI, 282-284; a.mlf., Tarfl]u 'l-İs· 

lam: 621·630, s. 228-230; Safedi, XIII, 80; 
İbn Tağriberdi, en·Nücümü'z·zahire, VI, 
272; İbnü'l-imad, V, 118-119). 

6. Eminüddin Ebü'I-Ganaim Salim b. Ha
san b. Hibetullah (ö. 637 /1240). Beş ya
şında iken babasıyla birlikte ilim yolcu- _ 
luğuna çıktı. Kur'an 'ı ezberledi. Devrinin 
alimlerinden Şafii fıkhı okudu, ayrıca ha
dis ve edebiyat dersleri aldı. İbn Münkız 
ve İbn Şatil gibi birçok alimden hadis 
dinledi. Kendisinden de Ebü'l-Mehamid 
İsmail b. Hami d el- KOsi ve Zekiyyüddin 
EbO Abdullah Muhammed b. Yusuf el
Birzali gibi alimler rivayette bulundu. Ye
tim çocukların gözetimi, miras ve sağlık 
işleri gibi çeşitli kamu hizmetlerinden 
sorumlu devlet memurluğu görevinde 
de bulundu. Altmış yaşında iken 3 Cema
ziyelahir 637'de (1 Ocak 1240) Dımaşk'
ta vefat etti ve Ce belikasiyOn ·daki aile 
kabristanına defnedildi. Aşağıda 7, 8 ve 
9. sıralarda biyografileri verilen ÜÇ alim 
onun oğullarıdır (Münziri, lll, 533; Zehe
bi, el· 'iber, III, 229:230; a.mlf., A'lamü'n· 

nübela', XXIII, 60-61; a.mlf., Tarfl]u 'l-İs· 

lam: 631-640, s. 306-307; Safedi, XV, 79-
80; İbnü'l-İmad, V, 184). 

7. Bahaeddin Ebü'l -Mevahib Hasan b. 
Salim b. Hasan (ö. 664/1265). Ebü'l-Yümn 



et-Kindi ve Ömer b. Muhammed b. Ta
berzed'den hadis dinledi. Kendisinden 
de kardeşinin oğlu kadı Necmeddin Ah
med b. Muhammed ve Abdülmü'min b. 
Halef ed-Dimyati gibi alimler rivayette 
bulundu. Altmış altı yaşında iken 4 Sa
fer 664'te ( 15 Kasım 1265) Dımaşk'ta ve
fat etti ve CebelikasiyOn'daki aile kab
ristanına defnedildi (Zehebl, el· 'iber, lll, 
3ı0 - 3Il; Safedi, XII, 25, İbnü'l-imad, V, 
3ı6) 

8. Şerefeddin Ebu Muhammed Abdurrah
man b. Salim b. Hasan (ö. 664/1266). Ebü'l
Yümn et-Kindi, Ömer b. Muhammed b. 
Taberzed ve Hanbel b. Abdullah er- Ru
safi'den hadis dinledi. Kendisinden de 
kardeşinin oğlu kadı Necmeddin Ahmed 
b. Muhammed rivayette bulundu. Vezir
lik ve divan nazırlığı gibi çeşitli devlet 
görevlerinde bulundu. Altmış dokuz ya
şında iken 11 Şaban 664 'te ( 18 Mayıs 
1266) Dımaşk'ta vefat etti ve Cebelika
siyün'daki aile kabristanına defnedildi 
(Zehebl, el· 'iber, III, 311; Safedi, XVlii , ı48 , 

Makrizl, I, 554; İbnü ' l-imad, V, 316) . 

9. İmadüddin Ebu Abdullah Muhammed b. 
Salim b. Hasan (ö. 670/1272). 598 ( 1201 -
1202) yılında Dımaşk'ta doğdu. Suriye 
ve Mısır'da babasından ve Ebü'l-Yümn 
et-Kindi, Ömer b. Muhammed b. Taber
zed, Ebü'l-Mecd Muhammed el-Kazvini 
gibi alimlerden hadis dinledi. Kendisin
den de oğlu Necmeddin, Abdülmü'min 
b. Halef ed-Dimyati ve daha başkaları 
hadis rivayet etti. Kadılık yanında çeşitli 
dini hizmetlerde de bulundu. Bir devlet 
ve ilim adamı olarak idareciler ve halk 
nezdinde önemli bir yeri vardı. 20 Zilka
de 670'te (18 Haziran 1272) Dımaşk'ta 
vefat etti ve CebelikasiyOn'daki aile kab
ristanına defnedildi (Zehebl, el· 'iber, III , 
32 ı - 322; Safedi, III, 84; Yafil, IV, ı 72; İbn 
Tağrlberdl , en·Nücümü'z·zahire, VII , 237, 
ibnü' l-imad, V, 332-333; Zirikli, VII, 3) 

1 O. Cemaleddin Ebu İshak İbrahim b. Ab
durrahman b. Salim (ö. 693/1294). Ebü 
Muhammed Abdurrahman'ın oğlu olup 
aile içinde ilminden ziyade aldığı devlet 
görevleriyle dikkati çekmektedir. 678'
de ( 1279) nazırü'd-devavin olarak görev
tendirildL Ertesi yıl görevden alınarak 

servetinin çağuna el konuldu. 682 'de 
( 1283) muhtesibliğe getirildi. Bir müd
det sonra önceki görevine iade edildi. 
687'de (1288) bazı Dımaşk eşrafı ile bir
likte saltanat merkezi Kahire'ye çağrıl
dı. Hil'at ile taltif edilerek geri gönderi
len Cemaleddin ömrünün sonuna kadar 

devlet görevinde kaldı. Amcası Muham
med b. Salim'in hadis rivayetiyle tanı
nan kızı Esma (ö 733 / ı333) ile evlendi. 
Muhammed (ö 717/ I3ı8) ve Melke (ö 
7 491 ı 348) adlı iki çocukları olduğu bilin
mektedir. Babası gibi çeşitli devlet gö
revlerinde bulunan Muhammed hac için 
gittiği Mekke'de ölmüş ve orada defne
dilmiştir. Annesini örnek alan Melke ise 
hadis ilimleriyle meşgul olmuştur (Ebü'l
Fida, IV, ı ı 2, ı ı 3; Zehebl, el·' iber, IV, 97-
98; Safedl, VI , 46; Hüseynl, s. 107; Yafil, 
N, 290-291; İbn Keslr, XIV, 86; İbn Hacer, 
I, 359-360; İbnü'I-imad, VI , 105, Kehhale, 
A'lamü'n ·nisa', I, 63-64). 

11. Eminüddin Ebü'l- Ganaim Salim b. 
Muhammed b. Salim (ö. 698 / 1299). 644 
( 1246) yılında doğdu. 9. sırada biyogra
fisi verilen Ebü Abdullah Muhammed'in 
oğludur. Reşid el-Attar ve Mekki b. Al
lan el-Kaysi gibi alimlerden hadis dinle
di. Bir müddet kadılık yaptıktan sonra 
nazırü'I-has ve vekilü'l-has tayin edildi 
(691 / ı 292). Amcası İbrahim'in ölümü üze
rine nazırü'd-devavin oldu. 696 ( 1296-
97) yılında Kahire'ye davet edilerek ser
vetinin 60.000 dirhemlik kısmına el ko
nuldu ve son görevinden aziedilip tekrar 
kadılıkla vazifelendirildi. Hazine ve diva
nü' 1- kebir nazırlığı gibi görevlerde de 
bulundu. Hayatının sonlarında hacca git
ti, dönüşünde her şeyden el çekerek evi
ne kapandı. 18 Zilhicce 698'de (16 Eylül 
1299) Dımaşk'ta vefat etti ve Cebelika
siyOn' daki aile kabristanına defnedildi 
(Safedl, XV, 90-9ı, Makrizl, I, 882) 

12. Necmeddin Ebü'l-Abbas Ahmed b. 
Muhammed b. Salim (ö. 723/1323). Zilka
de 6SS'te (Kasım 1257) doğdu. Ebü'l-Ga
naim Salim'in kardeşi ve ailenin en meş
hur şahsiyetidir. Daha küçük yaşta iken 
Reşid el-Attar'ın ders halkasına katıldı. 
Ayrıca babası, amcaları, anne tarafından 
dedesi Müslim b. Allan ile İbn Abdüd
daim ve İbn Ebü'l-Yüsr gibi alimlerden 
hadis dinledi. Meşhur Şafii fakihleri Fir
kah ve Şemseddin el-İsfahani'den fı
kıh ve usul, Şerefeddin Ahmed b. İbra
him el-Fezari'den de nahiv okudu. 180 
alimden icazet aldı. Bir müddet Divan-ı 
İnşa katipliği yaptı ve bu arada hüsn-i 
'hat çalıştı. Sırasıyla Adiliyye, Eminiyye ve 
Gazzaliyye medreselerinde hocalık yap
tı. 69S'te ( 1295 -96) kazasker olan Nec
meddin, Dımaşk'ı ele geçiren Gazan Mah
mud Han ile yapılan diplomatik görüşme
lere katıldı (699 1 ı 299- ı 300). Daha son
ra Dımaşk kadılkudatlığı görevine tayin 
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edildi (702 / 1302- ı 303) . Bunun yanı sıra 
öğretim faaliyetlerine de zaman ayırarak 
Adiliyye, Nasıriyye ve Atabekiyye med
reselerinde ders vermeye başladığı gibi 
mensuplarının isteği üzerine Sümeysa
tiyye Hankahı'na da şeyhüşşüyOh oldu 
(716 / 1316) İbn Teymiyye'ye karşı baş
latılan hareketin içinde de yer alan Nec
meddin, iktidar tarafından bu alime gös
terilen teveccühü protesto etmek için 
görevinden istifa etti, ancak istifası ge
ri çevrildi. Şiirle de ilgilenen bu alime 
sağlığında ve ölümünden sonra bazı şa
irler tarafından methiyeler yazıldı. 16 Re
biülewel 723'te (25 Mart 1323) Dımaşk'
ta vefat etti ve Cebelikasiyün'daki aile 
kabristanına defnedildi (Zehebl, el- 'iber, 

N, 40, 51, 66-67; Kütübi, I, 125-127; Yafii, 
IV, 270; Sübkl, IX, 20-22; İbn Kesir, XIV, 
106-107 ; İbn Kadi Şühbe, II, 249-251; İbn 
Hacer, I, 263 -264; İbn Tağrfberdl, en-Nü

cümü'z-zahire, IX, 258; a.mlf., el-Menhe

lü 'ş-şa{f, ll, 97-99, 384 ; Nuayml, I, 132-
ı 33; İbnü'l-İmad, VI, 59; Şevkan i, I, ı 06-
ı07; Zirikll, I, 2ı4) 

13. Muhammed b. Muhammed b. Muham
med b. Necmeddin Ahmed (ö. 801 / 1398-
99 [?] ). Hakkında kaynaklarda bilgi bu
lunmayan bu alim, 786-799 ( 1384-1397) 
yılları arasındaki döneme ait Dımaşk ta
rihini ihtiva eden ed-Dürretü'l-mudi' e 
ii 'd- devleti ';ı- :{lihiriyye adlı eseriyle ta
nınma ktadır. Bu eserin günümüze ka
dar gelen tek yazma nüshası (Bodleian 
Library, Laud Or, MS. nr. ı 12) üzerinde
ki "Muhammed b. Muhammed b. Mu
hammed b. Necmeddin Ahmed" şeklin
deki kayıttan onun ya 12. sırada biyog
rafisi verilen Necmeddin Ebü'l-Abbas Ah
med b. Muhammed'in ya da yine Mah
fQz'un soyundan gelen Necmeddin Ah
med b. Muhammed b. Hasan'ın (ö 713 / 
1313) tarunu olduğu anlaşılmaktadır. ed
Dürretü'l-mwji' e'yi İ ngilizce'ye tercü
me edip orijinal metniyle birlikte neşre
den (Berkeley ı 963) W. Brinner'e göre 
Necmeddin Ebü'l-Abbas Ahmed'in taru
nu olması ihtimali daha kuwetlidir. Yine 
eserin ihtiva ettiği dönemi göz önüne 
alan Brinner. müellifinin 800 veya 801 yı

lında vefat etmiş olabileceğini düşünmek
tedir. Müellifin ed-Dürretü'l-muçli'e'
de yaptığı atıflardan, günümüze kadar 
ulaşmayan Dürerü '1- efkc'ir ii garô. 'ibi'l
al.Jbô.r adında bir başka eseri daha bu
lunduğu anlaşılmaktadır (A Chronicle of 

Damascus J28p·l397, mütercimin önsö
zü, 1, s. VII-XXVI; lbn Hacer, I, 26ı-262; 
Brinner, VII/2, s. ı90, ı93-194) 
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Batı Afrika'da 
İslam Konferansı Teşkilatı 

üyesi olan bir ülke. 
_j 

197S'e kadar adı Dahomey olan Be
nin Halk Cumhuriyeti (Republique Popu
laire du Benin) güneyde Atlas Okyanusu, 
doğuda Nüerya, batıda Togo ve kuzey
de Burkina Faso ve Nüer Cumhuriyeti'yle 
sınırlıdır. Yüzölçümü 112.622 km 2

, nüfu-
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su 4.592.000 (ı 989). başşehri Porta No
vo'dur. Önemli şehirleri Katonu (Coto
nou). Abomey, Uida (Ouidah). Cugu (Djou
gou) ve Saraku (Sarakou) olup fiziki ba
kımdan küçük, ekonomik bakımdan fa
kir, siyasi bakımdan ise istikrarsız bir 
ülkedir. 

Fiziki ve Beşeri Coğrafya. Togo ile Ni
jerya arasına sıkışmış bir ülke olan Be
nin 125 km. uzunluğunda bir kıyı şeri
dine sahiptir. Kıyıdan kuzeye doğru gi
dildikçe doğu ile batı arasındaki mesa
fe 9. paralelden itibaren birden geniş
ler ve Natitungu dağı hizasında 325 ki
lometreye ulaşır. Ülkenin en güney nok
tası ile en kuzey noktası arasındaki uzak
lık 700 km. kadardır. 

Benin coğrafi bakımdan üç ana bölge
ye ayrılır. Bunlardan düz ve kumlu ara
zilere sahip olan kıyı bölgesi, birbirine 
kanallarta bağlanmış lagün ve göllerle 
kaplıdır. Alüvyonlu ve verimli toprakların 
bulunduğu bir ova görünümünde olan 
kıyı bölgesinin kuzeydoğusu Nüer ırma
ğı havzasına doğru alçalırken kuzeyba
tısı Atakara dağlık kütlesine doğru yük
selir. Kıyıdan SO km. içeride aşınmaya 
uğramış alçak tepeler görülür. Verimli 
killi toprakların ve yüksekliği fazla ol
mayan kesimlerin oluşturmuş olduğu 

orta bölge bir plato görünümündedir. 
Göçüklerde geniş bataklıklara rastlanan 
ve 230 metreye kadar yükselen bu böl
gede Abomey, Zagnanado, Ketou, Ade
kambio gibi yerleşim merkezleri bulun
maktadır. Benin'in kuzey bölgesi, Togo'
daki dağ silsitesinin bir devamı olan alçak 
yükseltili Atakara dağlık kütlesiyle ku
zeydoğudaki Nüer düzlüklerinden oluşur. 

Benin akarsu bakımından zengin sa
yılır. Atakara ve Nda li- Bimbereke dağla
rından doğan çeşitli akarsuların bir kıs
mı kıyı bölgesindeki lagün ve göllere dö
külürken bir kısmı da kuzeye doğru aka
rak Nüer ve Olta nehirlerine katılır. Ülke
nin en uzun ırmağı olan Ueme (Oueme, 
450 km) ile Sö ırmağı sularını Porta No
va yakınlarındaki Nokoue lagününe bo
şaltırlar. Togo topraklarından doğan Ku
fe (Couffo) Aheme yakınlarındaki lagüne 
dökülürken Cugu dağlarından doğan Mo
no nehri Togo topraklarına girer ve bu
rada denize ulaşır. Volta nehri havza
sında Kouande, Kiatiko, Kara. Kopargo, 
Keran gibi irili ufaklı çok sayıda akarsu 
batıya doğru akarak Gana topraklarına 
ulaşır ve Oti nehriyle birleşir. Diğer ta
raftan Nüer düzlüğünü sulayan Makrou, 
Alibori ve Sota akarsuları da kuzeye doğ
ru akarak Nüer nehriyle birleşirler. 

Muson etkisinden uzak kalan Benin'in 
kıyı bölgesinde ekvatoral iklim görülür. 
Yıll ı k ortalama yağış miktarı ülkenin gü
neyinde 1300 milimetreye ulaşırken 

kuzeye doğru gidildikçe düşer. Yağmur 
mevsimi kuzeyde mayıstan eylüle ka
dar sürerken güneyde marttan hazirana 
ve eylülden kasıma kadar devam eder. 
Güney bölgesinde yıllık ortalama sıcak
lık 2S- 27 derece arasında değişir. 

Bitki örtüsü bakımından verimli top
raklara sahip olan ülkenin güneyi yağ 
palmiyesi, hindistan cevizi ve maun ağaç
larıyla kaplıdır. İçerilere doğru gidildik
çe arazinin verimliliği düşer ve ormanlık 
sahalar azalarak savan halini alır. Akar
su kenarları ile Atakara dağlık kütlesin
de ormaniara rastlanır. Ülkenin kuzey 
sınırına yakın bölgelerde Sahel tipi boz
kırlar hakim yer tutar. 

Nüfus. Ülkenin 4.S milyonu aşan nü
fusu çeşitli etnik gruplardan meydana 
gelmiş olup en kalabalık grubu güney 
ve orta bölgelerde yaşayan Fonlar mey
dana getirir. Nüerya sınırına yakın böl
gelerde Yorubalar, güneydoğu ve güney-

Benin 


