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NADiR ÖZKUYUMCU

İBN BEŞŞAA el-ABDi
L (bk. BÜNDAR, Muhammed b. Beşşar). _j

İBN BEZiZE
( Ö_i-_i. .;.,ıf)
EbCı

Faris (EbCı Muhammed) Abdülaziz
b. İbrahim b. Ahmed b. Bezize
et-Teymi et-TCınisi
(ö . 673/1274)

L

Maliki a limi.

_j

Tercih edilen görüşe göre 14 Muharrem
606'da (19 Temmuz 1209) Thnus'ta dünyaya geldi. Doğum tarihi 616 (1219) olarak
da kaydedilir. Öğrenimini doğduğu yerde
yaptı. Hocaları arasında, hepsi de VI. (XII.)
yüzyılda Malikller'in büyük müctehidlerinden Muhammed b. Ali el-Maziri'nin tesirinde kalan Ebu Abdullah Muhammed b.
Abdülcebbar er-Ruayni es-Susi, Ebu Muhammed Abdüsselam b. Ali el-Bürcini.
Kadı Ebü'l-Kasım İbnü 'l-Berra ve Ebü'lHasan 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 Zeytun onun meşhur öğrencilerinden biridir.
İbn Bezize'nin ölümüyle ilgili olarak kaynaklarda farklı tarihler kaydedilir. 4 Rebiülevvel662'de (5 Ocak 1264) veya 663
(1265) yılında öldüğüne dair rivayetleri
isabetli bulmayan Ahmed Baba et-Tinbükti'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 (elis' 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-kütübi' l-vata ni yye , nr. 604, 20073). z. Gayetü 'I-emel ii şer]J.i'J-Cümel. Zecdki'nin
el-Cümel fi'n-na]J.v adlı eserine yapılmış
bir şerhtir (Köprü! ü Ktp .. Fazı! Ahmed Paşa, 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. elMenJiül min mu'cizati'r-ResCıl. 4. etTenbih 'ala mevazı'a min Minhaci'ledille . Büyük bir ihtimalle İbn Rüşd'e ait
el- K eşi 'an menahici'l-edille adlı kitapta hatalı bulduğu görüşleri eleştirdiğ i bir
eserdir. S. el-Beyan ve't-ta]J.şil el-mutli' 'ala 'ulCımi't-Tenzil (Tefs!rü'l-~ur'ani'l
Ker!m) . Eserde İbn Atıyye el-Endelüsi ile
Zemahşeri'nin tefsirlerinden geniş çapta nakiller yapılmış ve her iki müellifin
yöntemi birleştirilmiştir. 6. Minhô.cü'l'avô.rif ila rCı]J.i'l-ma'arif. Müellif tarafından lza]J.u 's-se bil ila menahici't-te'vii adıyla ihtisar edilen eserde te'vil yöntemleri 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. 1O. Şer]J.u'l-A]J.kdmi'ş-şugra .
Yine İbnü'l-Harrat'ın hadislerden çıkarılan
hükümlere dair eserinin şerh idir. 11. Şer
]J.u '1-Mufaşşal. Zemahşeri'nin nahve dair
eserine yapılm ış 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 Erdebill' nin
menakıbına dair
Şafvetü'ş-şafii' adlı
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eserin müellifi.

_j

Nisbesinden Safeviyye tarikatının merkezi Erdebil şehrinden olduğu anlaşılmak
tadır. Muhtemelen burada doğup büyüdü. Babasının kumaş tüccarı (bezzaz). kendisinin 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 yoktur.
İbn Bezzaz, Şeyh Sadreddin 'in babası
ve mürşidi Safiyyüddin-i ErdebiJi hakkın
da verdiği bilgilere dayanarak kaleme aldığı Şafvetü'ş-şafa' adlı eseriyle tanınır.
Müellif, asıl adı Mevahibü's-seniyye ii
menaJiıbi'ş-Şafeviyye olan eseri yazarken Efiakl'nin MenaJiıbü '1- 'arifin'ini örnek almıştır. Safıyyüddin-i ErdebiJi'nin vefatından yirmi dört yıl sonra oğlu Sadreddin-i Erdebili'nin isteği üzerine kaleme
alınan eser759 (1358) yılında tamamlanmıştır (nüshaları için bk. Storey, l/2, 239240) . Eserde Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddin İshak'ın soyu, doğumu, yetişmesi, tahsili. Şeyh İbrahim Zahid-i Geylani'ye mürid oluşu. onun vefatından sonra halifesi sıfatıyla yürüttüğü irşad faaliyetleri, tekkesindeki günlük hayatı. kerametleri, vefatı, halifeleri, müridieri ve
bunların kerametleri hakkında geniş bilgi
verilir. Bu arada yer yer dönemin içtimai
ve siyasi durumu. adet ve an'aneleri hakkında bilgiler ihtiva etmesi eseri tarih bakımından da önemli kılmaktadır. Genellikle Safevi tarihçileri, bu hususta en eski
kaynak olması dolayısıyla Safeviler'in soyunu 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 Hüseyni tarafından yeniden düzenlenmiş, bu
arada metne Safeviler'in İmam Musa elKazım'ın soyundan geldiklerini ifade eden
bazı ibareler ilave edilmiştir. Eserin Mirza Ahmed b. Kerim-i Tebrizi hattıyla yapı
lan taş basımında (Bombay ı 329/ 1911) bu
nüsha esas alınmıştır. Kitabın müellif nüshasını ineelediğini söyleyen çağdaş araş
tırmacılardan Mirza Abbaslı, bu nüsha
üzerinde de bazı değişiklikler yapıldığı gö-

