
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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Ebü'n-Nuhbe Mustafa b. Muhammed 
b. Azzüz ei-İdr!sl ei-Hasenl 

(ö . 1282/1866) 

L 
Halveti-Hifni şeyh i. 

_j 

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). 

iBN BABESAZ 
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(bk. AMR b. UBEYD). 

İBN BABEŞAz 
( ~~~ ~ !) 

Ebü'l-Hasen Tahir b. Ahmed 
b. İdr!s b. Babeşaz ei-Mısrl ei-Cevheri 

(ö. 469/1077) 

Arap dili alimi. 

_j 

_j 

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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