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İBN BEŞKÜVAL 
(JIA .yi) 

Ebü'l-Kasım Halef 
b. Abdilmelik b. Mes'Gd 

b. Musa b. Beşküval 
el-Hazreci el-Ensar! el-Endelüs! 

(ö . 578/1 183) 

Endülüslü tarihçi, 
fakih ve muhaddis . 

_j 

3 Zilhicce 494'te (29 Eylül11 01) Kurtu
ba'da (Cordoba) doğdu . Ailesi aslen Belen
siye (Valencia) civarındaki Şüriyyfın (Sorri
on) şehrindendir. Endülüs'te Maliki mez
hebinin önde gelen şahsiyetlerinden bi
ri olan babası Abdülmelik aynı zamanda 
devrinin hadis ve kıraat alimlerindendi. 
İbn Beşküval ilk tahsiline Kurtuba'da ba
basının yanında başladı . Daha sonra İşbi
liye'ye (Sevilla) gidip Kadı Ebfı Bekir İbnü'l
Arabi'den fıkıh dersleri aldı; ardından ona 
bağlı bazı bölgelerde kadı naibi olarak gö
rev yaptı. 

İbn Beşküval'in hocaları arasında Kadı 
Ebfı Bekir İbnü'l-Arabi'den başka Ebfı 
Muhammed İbn Attab, Ebfı Bahr İbnü'I
Esedi, İbn Mugis, İbn Rüşd ei-Ced, Ebü'l
Hasan Şüreyh b. Muhammed, Ebfı Bekir 
İbn Atıyye, Ebü'l-Velid İbnü 'd-Debbağ, 
Ebü'l-Kasım İbn Baki, Ebu Muzaffer eş
Şeybani ve Ebfı Muhammed İbn YerbQ' 
eş-Şenterini sayılabilir. Endülüs'ün dı 

şına çıkmayan İbn Beşküval ayrıca Ebfı 
Ali es-Sadefi. Ebü'l-Kasım İbn Manzür. 
Ebü'l-Hasan İbn Vacib ve Hibetullah b. 
Ahmed eş-Şibli gibi devrin önde gelen 
alimlerinden bazı eserlerin icazetini al
mıştır. Öğrencilerinin en ünlüleri İbn Hayr 
el-İşbili, Ebü'l - Kasım el-Kantari, Ebü'l
Hasan ed-Dahhak, Muhammed b. Ab
dullah es-Saffar, İbn At, Musa b. Abdur
rahman e l -Gırnati ve Ebü'l-Hattab İ bn 
Dihye el-Kelbi'dir. 

Kurtubalı büyük hadis alimlerinin so
nuncusu sayılan İbn Beşküval hadis yanın
da Maliki fıkhına ve tarihe (özellikle En
dülüs tarihi) vukufuyla tanınmıştır. Baş
ta babası olmak üzere pek çok kişiden ri
vayette bulunmuş, devrindeki ve daha 
sonraki alimlerce çok fazla nakil yapması 
sebebiyle eleştirilmiştir. Ancak buna rağ
men daha çok Endülüslü ve Mağribli mu
haddislerce sika sayılmıştır. 8 Ramazan 
578'de (5 Ocak 1183) Kurtuba'da ölen İbn 
Beşküval'in, hocalarından çok sayıda ese
rin icazetini aldığı ve İslami ilimierin çe-

şitli daliarına dair yaklaşık elli eser yazd ı

ğı rivayet edilmektedir. 

Eserleri. 1. Kitdbü'ş-Şıla ii taril]i e'im
meti'l-Endelüs. Müellifin en önemli ça
lışmasıdır. Endülüs tarihçilerinden İbnü'l
Faradi'nin ( ö. 403/ 1 o ı 3) Taril]u 'ıılema'i 'l

Endelüs'üne zeyil olarak kaleme alınan 
kitapta başta hadis ve fıkıh olmak üzere 
Endülüs'te çeşitli ilim dallarında tanın
mış 1 541 kişinin biyografisi yer almakta 
ve bu kişilerin hayatları anlatılırken sıra
sıyla isimleri, doğup büyüdükleri şehirler. 

lakapları. künyeleri, hocaları, öğrencileri. 

hadisçi iseler rivayette bulundukları kişi
ler ve kendilerinden hadis rivayet eden
ler. gittikleri şehirler, doğum ve ölüm yer
leriyle tarihleri verilmektedir. Alfabetik 
sıra esas alınarakyazılan eser Endülüs'ün 
siyasal, kültürel ve sosyal tarihi açısından 
baş vurulması gereken bir kaynaktır; ay
rıca Kurtuba'nın coğrafyası ve topografik 
yapısı açısından da önem taşır. İbn Beş
küval çalışmasını 3 Cemaziyelewel 534'
te (26 Aralık 1139) tamamlamış. ancak 
daha sonraki yıllarda gözden geçirerek 
bazı ilaveler yapmıştır. Onun istifade et
tiği kaynaklar arasında Ebu İshak İbn Şin
zir el-Ümevi'nin Kitabü'r-Rivayat, Ebu 
Ömer Ahmed b. Afif el-Kurtubi'nin A.tı
baru ]fuçlat ve iu]faha' bi-Kurtuba, Ab
dullah b. İsmail b. Muhammed'in Şüyu
tıu İbn ljazrec ve EbQ Ca'fer Ahmed b. 
Abdurrahman el-Ensari'nin Taril]u Fu
]faha'i Tuleytula adlı eserleri başta ge
lir (diğer eserler için bk. N atık Salih Mat
! Gb, XV/39, s. 143 vd.) Kitdbü'ş-Şıla ilkde
fa İspanyol şarkiyatçısı Francisco Codera 
y Zaidin tarafından iki cilt (Madrid I 882-

1883), daha sonra İzzet el-Attar el-Hüsey
ni (Kahire ı 374/1 955) ve İbrahimel-Ebyari 
(Kahire-Beyrut 1410/1989) tarafından üç 
cilt halinde neşredilm i ştir. Kitaba yazılan 
bazı zeyiller ise şunlardı r : İ bnü'l -Ebbar ( ö. 

658/1 260), Kita bü't-Tekmile li-Kitabi'ş

Şıla, İbn Abdülmelik el-Merraküşi ( ö. 703/ 

1303). e;?;-ZeyJ ve't-Tekmile Ji-Kitabe
yi'l-Mevşul ve'ş-Şıla, İbnü 'z-Zübeyr es
Sekafi ei-Gırnati (ö. 708/1 308). Şılatü 'ş

Şıla . z. Kitabü Gavamizi'l-esma'i'l
mübheme el-va]fı'a ii mütılni'l-eJ:ıadi
§i'l-müsnede. Hatib el-Bağdadi'nin el
Esma'ü'l-mübheme ii'l-enbd'i'l-muJ:ı
keme'sine benzeyen eser, hadis metin
lerinde ismi belirtilmemiş veya meşhur 
olmayan bir künye yahut lakapla anılmış 
kişilerin tesbitini konu almaktadır. Kitap
ta bu tür 324 müphem nokta tesbit edil
miştir ve bunlardan 120 kadarı Hatib'in-
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kilerle aynıdır. Mahmud Magravi'nin iki 
cilt (Me kk e ı 406) ve İzzeddin Ali es-Seyyid 
ile Muhammed Kemaleddin izzeddin'in 
yine iki cilt (ı 3 c üz) halinde (Beyrut ı 407/ 

ı 987) neşrettikleri eser ayrıca 141 5'te 
(1994) Cidde'de basılmıştır. Millet Kütüp
hanesi'nde kayıtlı (Feyzullah Efendi, nr. 
496) Sıbt İ bnü'I-A'cemi tarafından yapıl
mış bir de ihtisarı mevcuttur. 3. Kitabü '1-
M üstegi§in billahi te'ala 'inde 'I-mü
himmat ve'l-J:ıacat. Savaş durumunda 
ve kıtlık , kuraklık gibi tabii afetler karşı

sında Allah'tan nasıl yardım isteneceğine 
dair. başta Hz. Peygamber olmak üzere 
sahabe. tabiin ve daha sonraki din büyük
lerinin başlarından geçen olaylar anlatıl
mış ve bu hususta yaptıkları dualar açık
lanmıştır. 1 54 ayrı r ivayet i ihtiva eden 
eser. Manuela Marin tarafından yazarın 

hayatı ve çalışması hakkında kaleme alın

mış ispanyolca bir mukaddimeyle birlik
te (Madrid ı 99 ı). daha sonra da Guneym 
b. Abbas b. Guneym tarafından (Kahire 
ı 4 ı 4/1 994) yayımlanmıştır. 4. e;?;-Zeyl 
'ala cüz'i Ba]fi b. Mal]led ii'l-J:ıavzi 
ve'l-kev§er. Baki b. Mahled'in kırk dört 
rivayetten oluşan risalesine yazdığı ot uz 
değişik r ivayeti içeren zeyildir. Eser Ab
dülkadir b. Muhammed Ata Sfıfi tarafın
dan Merviyyatü 'ş-şaJ:ıabe ti'l-J:ıavzi 
ve'l-kev§er adlı çalışma içerisinde (s. 
109- ı 26) yayımlanmıştır ( Medine 141 3). 

s. Al]baru İbn Vehb. İbn Vehb'in naklet
tiği rivayetlere dair bu risale de Marin ta
rafından ispanyolca tercümesiyle birlik
te neşredilmiştir (Al-Qantara, X, Madrid 
ı 989, s. 385-403) . 6. Kitabü'l-Feva'idi'l
müntel]abe ve'l-J:ıikayati'l-müstagre 

be. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları olan eser ( GAL Suppl. , 1, 580) esas 
itibariyle hadis rivayeti ve muhaddisler, 
ikinci derecede de zahidler ve fakihler 
hakkında bilgi verir; ayrıca Endülüs, Mağ

r ib ve Maşrık' ın ünlü simalarından bah
seder. 

İbn Beşküval'in kaynaklarda adları ge
çen bazı eserleri de şunlardır : Mu'cem, 
Al]baru İsma'il el-Kaçi.i, Al]bdrü 'l 
A 'm eş, Al]baru İbni'l-Mübarek, Al]bd
ru İbn 'Uyeyne, Al]bdru ]fuçlati Kurtu
ba, Al]bdrü'l-MuJ:ıô.sibi, et-Tenbih ve 't
ta'yin li-men del]ale 'l-Endelüs mine't
tabi'in, Zühhadü'l-Endelüs ve e'imme
tüha, Zikru men rave'l -Muvatta' 'an 
Malik, Turu]fu J:ıadi§i men ke;?;ebe 
'aleyye, Turu]fu J:ıadi§i'l-migier, el-Kur
betü ilalliih bi'ş-şaldti 'ale'n-nebi, Mü
selseldt (KWi.bü 'ş-$Lla, neşredenin gi
rişi, s. 1 1- 1 3; N atık Salih Ma tl Gb, XV/39, 

S. 140). 
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İBN BEŞŞAA el-ABDi 

L (bk. BÜNDAR, Muhammed b. Beşşar). _j 

L 

İBN BEZiZE 
( Ö_i-_i. .;.,ıf) 

EbCı Faris (EbCı Muhammed) Abdülaziz 
b. İbrahim b. Ahmed b. Bezize 

et-Teymi et-TCınisi 
(ö . 673/1274) 

Maliki a limi. 
_j 

Tercih edilen görüşe göre 14 Muharrem 
606'da (19 Temmuz 1209) Thnus'ta dünya
ya geldi. Doğum tarihi 616 ( 1219) olarak 
da kaydedilir. Öğrenimini doğduğu yerde 
yaptı. Hocaları arasında, hepsi de VI. (XII.) 
yüzyılda Malikller'in büyük müctehidlerin
den Muhammed b. Ali el-Maziri'nin tesi
rinde kalan Ebu Abdullah Muhammed b. 
Abdülcebbar er-Ruayni es-Susi, Ebu Mu
hammed Abdüsselam b. Ali el-Bürcini. 
Kadı Ebü'l-Kasım İbnü 'l-Berra ve Ebü'l
Hasan Ali b. Ahmed el-Harrali gibi şahsi
yetler yer alır. Öğrenimini tamamladık
tan sonra Malikller'in Thnus'taki önemli 
alimlerinden biri oldu. Gençlik dönemini 
Hafsi Emiri Ebu Zekeriyya. olgunluk ve 
yaşlılık dönemini oğlu Müstansır zama-
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nında geçirdi. Kelam, fıkıh, tefsir ve Arap 
diline ait eserler telif ettiği gibi pek çok 
öğrenci yetiştirdi. İfrikıye Kadısı İbn Zey
tun onun meşhur öğrencilerinden biridir. 
İbn Bezize'nin ölümüyle ilgili olarak kay
naklarda farklı tarihler kaydedilir. 4 Re
biülevvel662'de (5 Ocak 1264) veya 663 
(1265) yılında öldüğüne dair rivayetleri 
isabetli bulmayan Ahmed Baba et-Tin
bükti'ye göre 673 (1274) yılında Tunus'ta 
vefat etti (Neylü'l-ibtihac, s. 268). 

Eserleri. 1. el-İs'ad ii şer]J.i'l-İrşad (el
is' ad {f taf:ır!ri ma~aşıdi'l-irşad, el-is'ad 
'ale'L-irşad). İmamü'l-Haremeyn el-Cüvey
ni'ye ait eserin şerhidir (Tunus. Darü'l-kü
tübi' l-vataniyye, nr. 604, 20073). z. Gaye
tü 'I-emel ii şer]J.i'J-Cümel. Zecdki'nin 
el-Cümel fi'n-na]J.v adlı eserine yapılmış 
bir şerhtir (Köprü! ü K tp .. Fazı! Ahmed Pa
şa, nr. 1484). 

İbn Bezize'nin kaynaklarda zikredilen 
diğer eserleri de şunlardır: 1. Şer]]. u '1-
'AJiideti'l-burhaniyye. Ebu Amr Osman 
b. Abdullah'a ait eser üzerine yapılmış bir 
şerhtir. Z. Şer]J.u'l-esmô.'i'l-]J.üsna. 3. el
MenJiül min mu'cizati'r-ResCıl. 4. et
Tenbih 'ala mevazı'a min Minhaci'l
edille . Büyük bir ihtimalle İbn Rüşd'e ait 
el-K eşi 'an menahici'l-edille adlı kitap
ta hatalı bulduğu görüşleri eleştirdiğ i bir 
eserdir. S. el-Beyan ve't-ta]J.şil el-mut
li' 'ala 'ulCımi't-Tenzil (Tefs!rü'l-~ur'ani'l
Ker!m) . Eserde İbn Atıyye el-Endelüsi ile 
Zemahşeri'nin tefsirlerinden geniş çap
ta nakiller yapılmış ve her iki müellifin 
yöntemi birleştirilmiştir. 6. Minhô.cü'l
'avô.rif ila rCı]J.i'l-ma'arif. Müellif tara
fından lza]J.u 's-se bil ila menahici't-te'
vii adıyla ihtisar edilen eserde te'vil yön
temleri üzerinde durulur. 7. el-Envar ii 
fazli'l-Kur'ô.n ve'd-du'a' ve'l-istigfô.r. 
8. Şer]J.u't-TelJiin. Kadı Abdülvehhab b. 
Ali el-Bağdadi'ye ait eserin şerhidir. 9. 
Şer]J.u '1-A]J.kdmi'l-kübrô.. İbnü'l-Har
rat'ın hadislerden çıkarılan hükümlere 
dair el-A]J.kamü '1-kübra'sına yapılmış 
bir şerhtir. 1 O. Şer]J.u'l-A]J.kdmi'ş-şugra. 

Yine İbnü'l-Harrat'ın hadislerden çıkarılan 
hükümlere dair eserinin şerh i dir. 11. Şer
]J.u '1-Mufaşşal. Zemahşeri'nin nahve dair 
eserine yapılmış bir şerhtir. 
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İBN BEZ:lAZ 
(jfJ.ı .;.,ıf) 

T evekküli b . İsmail 
b . Hac Muhammed el-Erdeblli 

(ö . 759/ 1358'den sonra) 

Safeviyye tarikatının kurucusu 
Safiyyüddin-i Erde bill' nin 

menakıbına dair 
Şafvetü'ş-şafii' adlı 

eserin müellifi. 
_j 

Nisbesinden Safeviyye tarikatının mer
kezi Erdebil şehrinden olduğu anlaşılmak
tadır. Muhtemelen burada doğup büyü
dü. Babasının kumaş tüccarı (bezzaz). ken
disinin ise Safiyyüddin-i Erdebili'nin ( ö. 
735/1334) oğlu ve halifesi Şeyh Sadreddin-i 
Erdebili'nin ( ö. 794/1392) müridi olması 
dışında ailesi ve hayatı hakkında bilgi yok
tur. 

İbn Bezzaz, Şeyh Sadreddin 'in babası 
ve mürşidi Safiyyüddin-i ErdebiJi hakkın
da verdiği bilgilere dayanarak kaleme al
dığı Şafvetü'ş-şafa' adlı eseriyle tanınır. 
Müellif, asıl adı Mevahibü's-seniyye ii 
menaJiıbi'ş-Şafeviyye olan eseri yazar
ken Efiakl'nin MenaJiıbü '1- 'arifin'ini ör
nek almıştır. Safıyyüddin-i ErdebiJi'nin ve
fatından yirmi dört yıl sonra oğlu Sadred
din-i Erdebili'nin isteği üzerine kaleme 
alınan eser759 (1358) yılında tamamlan
mıştır (nüshaları için bk. Storey, l/2, 239-
240) . Eserde Safeviyye tarikatının kurucu
su Safiyyüddin İshak'ın soyu, doğumu, ye
tişmesi, tahsili. Şeyh İbrahim Zahid-i Gey
lani'ye mürid oluşu. onun vefatından son
ra halifesi sıfatıyla yürüttüğü irşad faali
yetleri, tekkesindeki günlük hayatı. ke
rametleri, vefatı, halifeleri, müridieri ve 
bunların kerametleri hakkında geniş bilgi 
verilir. Bu arada yer yer dönemin içtimai 
ve siyasi durumu. adet ve an'aneleri hak
kında bilgiler ihtiva etmesi eseri tarih ba
kımından da önemli kılmaktadır. Genel
likle Safevi tarihçileri, bu hususta en eski 
kaynak olması dolayısıyla Safeviler'in so
yunu ve Safeviyye tarikatını anlatırken bu 
esere başvurmuşlardır. On iki bölümden 
meydana gelen eser, Şah ı. Tahmasb'ın 

(ö. 984/1576) emriyle Ebü'l-Feth-i Hüsey
ni tarafından yeniden düzenlenmiş, bu 
arada metne Safeviler'in İmam Musa el
Kazım'ın soyundan geldiklerini ifade eden 
bazı ibareler ilave edilmiştir. Eserin Mir
za Ahmed b. Kerim-i Tebrizi hattıyla yapı
lan taş basımında ( Bombay ı 329/1911) bu 
nüsha esas alınmıştır. Kitabın müellif nüs
hasını ineelediğini söyleyen çağdaş araş
tırmacılardan Mirza Abbaslı, bu nüsha 
üzerinde de bazı değişiklikler yapıldığı gö-


