
iBN AZiME 

Talla' el-Kurtubi ve EbG Ali el-Gassani'
den hadis dinledi. Mekke'de bulunan EbG 
Ma'şer et-Taberi'den istifade etmek için 
Ebu Ali Mansur b. Hayr ile birlikte hac 
yolculuğuna çıktı; Mısır'a ulaştığında EbG 
Ma'şer'in ölüm haberini aldı (478/1085) . 

Bu yolculuğu esnasında Kuzey Afrika, Mı
sır ve Hicaz'daki çeşitli ilim merkezlerine 
uğrayarak buralardaki alimlerden fayda
lan dı. Mekke'de Rezin b. Muaviye, İsken
deriye'de İbn Bellime, İbnü'l-Fahham ve 
EbG Abdullah el-Hadrami, Mehdiye'de 
(1\ınus) EbG Abdullah el-Mazeri gibi alim
lerden kıraat ve hadis dersleri aldı. 

İşbiliye'de uzun süre imamlıkyapan İbn 
Azime pek çok öğrenci yetiştirmiş olup 
muhtelif kitapların rivayeti için onlara ica
zet vermiş; oğulları Ebu Amr Ayyaş ve 
Tufeyl ile İbn Hayr el-İşbili, EbG Mervan 
Ubeydullah el-İşbili ve Ebü'd-Dahhak el
Fezari gibi şahsiyetler onun talebeleri 
arasında yer almıştır. Bunlardan İbn Hayr 
Fehrese adlı kitabında İbn Azime'den 
yaptığı rivayetlere yer vermiştir (1. 74.4 19-

420). 

Kitap ve risalelerinin manzum veya 
manzum eserlerin şerhleri olması şiirle 
ilgilendiği kanaatini vermektedir. Sade
ce görüştüğü hocalardan rivayette bulun
maya özen göstermesi onun güvenilirli
ğiyle yorumlanmış, olgun şahsiyetiyle çev
resinde sevilen bir alim olarak tanınmış
tır. Zehebl. İbn Azime ve oğullarının İş
biliye'de ilim ve kıraatteki dereceleriyle 
meşhur olduklarını belirtmektedir. Bil
hassa sesinin güzelliği ve tecvid usulleri
ne hakimiyetiyle tanınan oğlu EbG Amr 
Ayyaş babasının ilmi ve mesleki yolunu 
takip etmiştir. İbn Az1me Safer 543'te 
(Temmuz 1148) vefat etmiş olup bu tarih 
bazı kaynaklarda 540 olarak zikredilmek
tedir. 

Eserleri. İbn Azime'nin Bô.b fi şıfô.ti 
me.l]ô.rici'l-I:ıurCıf adlı eserinin 900 (1495) 
yılında istinsah edilen bir nüshası Berlin 
Staatsbibliothek'te (nr. 554, 4 va rak) bu
lunmaktadır (el-Fihrisü'ş-Şftmil, ı. 60). 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu ~aşideti'ş
Şul_{[ô.tısi (Ebu Muhammed Abdullah b. 
Yahya eş-Şukratıs'i'nin siretle ilgili kasi
desinin şerh idir): el-Feridetü'l-lfımşiy

ye fi şerJ:ıi'l-~aşideti'l-lfuşriyye (Ebü'l
Hasan Ali b. Abdülgani el-Husrl'nin Nafi' 
b. Abdurrahman kıraatiyi e ilgili kasidesi
nin şerhidir: ibn Hayr, son iki kitabı hocası 
ibn Azlme'den okuduğunu verivayeti için 
ondan icazetaldığını ifade etmektedir): 
UrcCıze fi'l-Jsırô.'ô.ti's-seb'; Kitô.bü '1-
Gunye; Kitô.bü'l-İfô.de. 
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Tunus'un Cezayir'e yakın güneybatı böl
gesinde eski küçük bir şehir olan Nefta'da 
doğdu. Haseni nisbesiyle anılmış olma
sından şerif sütalesine mensup olduğu 
anlaşılmaktadır. Cezayir şehrinin güney 
doğusundaki Zab bölgesinde Biskre'ye 
bağlı küçük yerleşim birimlerinden olan 
Burc'dan göç etmiş. Halvetiyye-Hifniyye 
tarikatının kollarından Rahmaniyye tari
katına bağlı bir aileden gelen İbn AzzGz'a, 
amcası Muhammed el-Medeni tarafın
dan EbG Talib el-Mekki'den manen feyiz 
alması temennisiyle Mekki nisbesi veril
miş, büyük dedesi dolayısıyla da İbn Az
zGz lakabıyla şöhret bulmuştur. İlk öğre
nimini ailesinin mensup olduğu tarikat 
çevresinde tamamladı ve babasının ölü
mü üzerine ( 1282/1866) gençyaşta AzzG
ziyye tarikatının şeyhi oldu. Vezir Hayred
din Paşa tarafından Nefta'ya önce müftü 
( ı 880), daha sonra kadı olarak tayin edil
di. 1891 yılında Tunus şehrine geçerekyö
renin önemli bir eğitim kurumu olan Ca
miu'z-ZeytGne'de ders vermeye başladı . 

İbn AzzGz ilmi seyahat amacıyla Mısır, Hi
caz ve Şam'a gitti. Seyahat ettiği yerler
de ilim ve tasavvuf çevrelerinin yanı sıra 
siyasi ve idari çevrelerce de büyük ilgi gör
dü. Cezayir' e yaptığı çeşitli ziyaretler sı
rasında halkı işgalcilere karşı ekonomik 
boykota teşvik etmesi üzerine Fransızlar 
tarafından takibata uğradı. Bu baskılar
dan dolayı çok zengin kütüphanesiyle bir
likte İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı 
(ı 895). İstanbul'a gelişinden kısa bir süre 
sonra ll. Abdülhamid tarafından Darül
fünun ve Medresetü'l-vaizin'e müderris 
olarak tayin edildi. İstanbul'da vefat eden 
İbn AzzGz Beşiktaş'taki Yahya Efendi Der
g~hı haziresine defnedildi. 

İbn AzzGz'un eserlerinin incelenmesin
den onun Maliki mezhebine ve tasavvuf 
ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğu anlaşıl
maktadır. Haberi sıfatiarın te'vil edilme
sine karşı çıkarak bu konuda Selefi bir 
yöntem takip eden müellif, evrenin yara
tılışıyla ilgili olarak Kur'an'da geçen "gün" 
kavramından bilinen günün kastedildiği
ni söylemektedir. Ona göre evliya olarak 
nitelenen kişilere melekler ilhamda bulu
nur ve bu yolla zayıf kabul edilen bazı ha
dislerin aslında sahih olduğu kendilerine 
bildirilebilir. Ayrıca şeytan, veli mertebe
sine ulaşmış bir kulu doğru yoldan çıkar
ma konusunda başarısız kalacak ve enin
de sonunda ona teslim olacaktır. Memle
ketin ıslahı. devlet ve millet işlerinin düz
gün gitmesi için örgün eğitimin önemini 
vurgulayan İbn AzzGz eğitimde en büyük 
payın fen bilimlerine ayrılmasını istemek
te. ilimle din arasında gerçekte bir çatış
ma olmadığını ifade etmektedir. 

Eserleri. İbn AzzGz akaid, tefsir. hadis 
ve fıkıh gibi dini ilimler yanında matema
tik, astronomi ve şiirle ile de ilgilenmiş
tir. Çeşitli konulara dair risale hacminde
ki eserlerinden bazıları Ali Rıza et-TGnisi 
tarafından Resô.'ilü İbn 'AzzCız adıyla 
yayımlanmıştır ( Dımaşk 1404/1984) Bu ri
salelerden bazıları şunlardır: 1. 'AJside
tü'l-İslô.m. Müellifin Darülfünun ve Med
resetü'l-vaizin'deki hocalığı sırasında öğ
rencileri için soru- cevap tarzında hazırla
dığı muhtasar bir risale olup (Resa'ilü İbn 
'Azzaz, s. 75- 1 00; Süleymaniye Ktp., izmir
li İsmail Hakkı. nr. 3700) Mekteb-i Sulta
ni muallimlerinden Rifat Bey tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1328). 2. 

el-Ecvibetü'l-Mekkiyye 'ani'l-es'ileti'l
lficô.ziyye. Taiften Abdülhafız b. Osman 
el-Karitarafından yöneltilen Kur'an'ın mo
dern bilimler ışığında tefsir edilmesine 
ilişkin kırk beyitlik soru demetine ( a.g. e., 
s. I O ı- ı 05; Süleymaniye Ktp .. Hasan Hay
ri - Abdullah Efendi. nr. 74) İbn AzzGz'un 
verdiği cevaplardan oluşan 175 beyitlik bir 
risaledir (a.g.e., s. ı 05-1 ı 4). 3. UşCılü'l

J:ıadiş. Müellifin Darülfünun ve Medre
setü'l-vaizin'deki öğrenciler için hazırladı
ğı bu risalesinin (a.g.e. , s. 347-359; Süley
maniye Ktp., İzmirli İsmail Hakkı. nr. 240) 

ilk baskısı İstanbul'da yapılmış ( 1332). di
ğer medreselere de ders kitabı olarak da
ğıtımı sağlanmıştır. 4. Hey'etü'n-nô.sik 
fi enne'l-Jsabza fi'ş-şalô.ti hüve me;?:he
bü'l-İmô.m Mô.lik (a.g.e., s. 3ı-74; Sü
leymaniye Ktp .. İzmirli İsmail Hakkı . nr. 
620) . Maliki mezhebine göre namazda kı
yam esnasında elleri bağlama konusunu 
ele alan risale ilk defa İs~anbul'da basıl
mış ( 1327). ikinci baskısı Mürşidü'l-.l]ô.'iz 
fi şalô.ti's-sô.dil ve'l-Jsöbiz adlı eserin için-



de Kahire'de gerçekleştirilmiştir ( 1382). 

S. es-Seyfü 'r-rabbfıni fi 'unu]fi'l-mu'
teriz 'ale'l-gavşi'l-Cilfıni. Ali b. Muham
med el-Karamani tarafından Abdülkadir-i 
Geylani'ye eleştiri niteliğinde kaleme alı
nan Risfıletü'l-lja]f]fı'?-?fıhir fi şer]J.i 
]J.fıli'ş-şey]] 'Abdil]fiidir adlı risaleye red
diye olarak yazılmış olup (a.g.e., s. ı 37-

254; Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmail Hak
kı , nr. 1177). TUnus (ı 3 ı O) ve Bombay'da 
( 1318) yapılmış iki baskısı daha vardır. 6. 

et-Tekrfırü '1-mühe~~eb fi ]J.alli terfıci
mi'l-Cevheri'l-müretteb. Müellifin TU
nus'ta iken yazıp okuttuğu astronomiye 
dairel-Cevherü'l-müretteb (fi'L-'amel bi'r
rub'i'L-müceyyeb) adlı manzum risalesi
nin şerhidir ( a.g.e., s. 371-393 ). İlk defa 
TUnus'ta yayımlanan risalenin ( 1302) so
nuna esereyazılan çeşitli takrizler de ek
lenmiştir (s 393-398) Bağdatlı İsmail Pa
şa'nın bazılarını kaydettiği (iza/:ıu 'L-mek

nün, 1. 60, 329, 614; ll, 166, 183,251,436, 

477, 533, 605) İbn Azzüz'a ait eserlerin 
geniş bir listesini Ali Rıza et-Tünisl Resfı'i
lü İbn 'Azzılz'un sonunda vermektedir 
(s . 425-429; ayrıca bk. Mahfüz, lll, 384-389) . 
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Halveti-Hifni şeyh i. 
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Cezayir 'in güneyindeki Zab bölgesinde 
Biskre'ye bağlı küçük bir yerleşim birimi 
olan Burc'da doğdu . Soyu Hz. Hasan'a 
ulaşır. Babası. Halvetiyye-Hifniyye tari ka-

tın ın kollarından Rahmaniyye tarikatı şey

hi idi. Meşayihten olan dedelerinin Burc'
da açtıkl arı zaviyede yetişen İbn Azzüz 

tahsilini burada tamamladı. Daha sonra 
TUvelka'ya giderek babasının halifesi Ali 
b. Ömer' e intisap etti. Seyrü sülükünü 

onun yanında tamamlayıp hilafet aldık
tan sonra Burc'a döndü (ı 258/1842). Bir 
süre sonra Biskre'nin Fransız işgaline uğ
raması sebebiyle TUnus'a giderek Nefta'
ya yerleşti. Burada bir zaviye açıp irşad 
faaliyetine başlayan İbn AzzCız'ün , men
sup olduğu Halvetiyye tarikatının seyrü 
süiCık usulünde yaptığı bazı değişiklikler 
ve kolaylaştı ncı uygulamalar çevresinde 
kısa zamanda çok sayıda dervişin toplan
masını sağladı. isteyenlere ağır bir riyazet 
uygularken sıradan insanlar için beş va
kit namazı yeterli görüp sadece kelime-i 
tevhid zikrine devam etmelerini tavsiye 
etmesi onun bu uygulamaları arasında
d ı r. 

Güçlü hitabetiyle tanınan İbn Azzüz, 
halk üzerindeki manevi nüfuzu sebebiyle 
TUnus hükümeti tarafından 1864'te is
yan hareketi başlatan kabileleri yatıştır
makla görevlendirildi ve asilerin lideri İbn 
Gızahum ile görüştü . Yöredeki kabileleri 
ve yerleşim birimlerini dolaşarak bu gö
revini başarıyla yerine getirdikten son
ra hacca gitti. Hac dönüşü zaviyesinde 
irşad faaliyetine devam eden İbn Az
züz Zilhicce 1282 (Mayıs 1866) tarihin
de Nefta'da vefat ederek zaviyesine def

nedildi. 

Kendi adına nisbetle Azzüziyye diye anı
lan tarikatının silsilesi Ali b. Ömer, baba

sı Muhammed b. AzzCız. Muhammed b. 
Abdurrahman ei-Ezherl vasıtasıyla Hif

niyye tarikatının kurucusu Muhammed 
b. Salim el-Hifni'ye ulaşır. Kaynaklarda, 
çok sayıda halife yetiştirdiği ve mensup
l a rının boyu nlarına taktıkla rı beyaz t es
bihlerle tanı n dıkları kaydedilmektedir. SCı
filiğinin yanı sıra Maliki fakihi olarak da 
tanınan İbn Azzüz TUnuslu meşhur alim 
Muhammed Hıdır Hüseyin'in anne tara

fından dedesidir. 

İbn AzzCız 'ün Behcetü'ş-şfı'i]fin fi rav
:lati'l-envfır li'l-'fırifin, Risfıle fi's-süJO.k 
ile't-tari]fati'l-ljalvetiyye, Risfıle fi me
nfı~ıbi 'Ali b. 'Ömer et-Tuvel~i adlı eser
leri bu lunmaktadır. Bunlardan tasawufa 
dair manzum bir eser olan Behcetü'ş
şc1'i]fin oğlu İbn AzzCız Muhammed Mek
ki tarafından şerhedilmiştir (MahfCız, lll, 
381). 
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Ebü'l-Hasen Tahir b. Ahmed 
b. İdr!s b. Babeşaz ei-Mısrl ei-Cevheri 
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Arap dili alimi. 
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Mısır'da doğdu ve orada yetişti. Mücev
her taeiri olan babası aslen Deylemlidir. 
Dedelerinden Babeşaz'a (Bab-ı Şaz 1 Bab b. 
Şaz) nisbetle İbn Babeşaz olarak, ayrıca 
babasının vefatından sonra inci ticaretine 
devam ettiğinden Cevherl nisbesiyle anı
lır. Hatlb et-Tebrlzl. Kasım b. Muhammed 
ei-Vasıtl ve Yusuf b. Ya'küb en-Nedreml 
başta olmak üzere zamanının önde gelen 
alimlerinden dil, edebiyat ve kıraat ders
leri alan İbn Babeşaz, ticaret için gittiği 
Bağdat'ta tahsilini ilerietme imkanı bul
du. Daha sonra tekrar Mısır' a döndü. Fa
tım! Halifesi el-Müstansır- Billah zama
nında Divan-ı inşa 'ya katip olarak tayin 
edildi. Bir yandan da Fustat'taki Amr b. 
As Camii'nde dil ve kıraat dersleri verdi. 
Bu görevleri sırasında önemli maddi im
kanlar elde etti. Son yıllarında Divan-ı in
şa'daki görevinden ayrılarak zahidane bir 
hayat yaşamaya başlayan İbn Babeşaz 
günlerini Amr b. As Camii'ndeki odasın
da ibadetle ve eser telifiyle geçirdi. Gra
mer kuralları ile on ların yorum ve tahlil
ler ine, mektup yazma esasları ile imla ku
rallarına dair olan on beş ciltlik Ta'li]fa 
fi'n-na]J.v adlı eserini bu dönemde kale
me aldı. Daha sonra Ta'li]fu '1-gurfe ola
rak da anılan eser vasiyet ve silsile yoluy
la üç dört nesil boyunca korunmuş, sıra
sıyla öğrencisi Muhammed b. Berekat es
Saldi' den (ö. 520/1 126) İbn Berrl'ye (ö. 

582/1 I 87). ondan da Ebü 'l-Hüseyin (Sel-
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