
iBN BESKÜVAL 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Beşküval, eş-Şıla, Kahire 1966, bk. Ön
söz; a.e. (nşr. İbrahim ei-Ebya rl). Beyrut 1410/ 
1989, neşredenin girişi, s. 7-19; a.mlf .. Kitabü '1-
Müsteglşfn (nşr. Manuela Marin). Madrid 1991 , 
neşredenin girişi, s. 15-27; a.mlf., Kitabü Ga
vamiti'L-esma'i'L-mübheme (nşr. İ zzeddin Ali es
Seyyid - M. Kemaleddin İzzeddin). Beyrut 14071 
1987, neşredenlerin girişi, 1, 25-38; İbnü 'I-Eb
bar. et-Tekmile (nşr. İbrahim ei-Ebyilrl). Kahire 
1410/1989,s. 54-58; İbn Hallikan, Ve(eyat(Ab
dülhamld) , ll , 13-14; İbn Abdülhadi, 'Uiema'ü '1-
f:ıadfş,IV, 116-118; Zehebi, Te?kiretü 'L-f:ıuffB.?. 
IV, 1339-1341, 1484-1485; a.mlf., A'Lamü'n
nübela', XXI, 139-143; Brockelmann. GAL,I, 
415; Suppl., 1, 580; Kehhale. Mu'cemü'L-mü'el
lifin, IV, ı 05-1 06; Chejne. Muslim S pa in, s. 280-
281; Zirikli, el-A'Lam (Fethullah) . ll, 311; Fran
cisco Coderay Zaidin. "Contenido de !as cien pri
meras paginas defla Assila deAben Pascual", 
Boletin de La Real Academia de La historia, sy. 
2, Madrid 1882, s. 164-168; a .mlf., "Segundo 
cuademo de la Assilah deAben Pascual", a.e., 
sy. 2 ( 1882), s. 215-217; Hüseyin Münis, "el
Cogril.fiyye ve'l-cogril.fiyyı1n fı ' l -Endelüs", Me
celle tü Ma'hedi'd-Dirasati'L-islamiyye, XI
XII, Madrid 1963-64, s. 7-20; M. Meouak. "Un 
manuscrit inedit d ' Ibn Baskuwal: Le Kitab al
Fawa'id al-Muntahaba wa'l- l:Iikayat al-Mus
tagraba", Arabica, XXXV/3, Leiden 1988, s. 388-
395; NiltıkSalih Matlub, "Kitil.bü'ş-Şıla li'bn Beş
küvil.l", el-Mü'erril)u'L-'Arabf, XV/39, Bağdad 
1409/1989, s. 137-160; M. Ben Cheneb. " İbn 
Başküvil.l" ,lA, V/2, s. 707; a.mlf. -(A. Huici Mi
randa], "Ibn Bas_hkuwal", Ef2 (İng. ) , lll, 733-734. 

!il NADiR ÖZKUYUMCU 

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-



rüşündedir. Fars edebiyatı tarihi bakımın
dan da önem taşıyan eser (Sara. 111/2. s. 
1293), 949 (1542) yılında Şirazlı M. Katib 
Neşatl tarafından Doğu Türkçesi'ne ter
cüme edilmiştir (Rieu, s. 281 ). Şafvetü'ş
şata'ın bir ilmi neşri henüz gerçekleşti
rilmemiştir. 
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Iii ETHEM CEBECİOÖLU 

ı 
İBN BiBi 

..., 

(~..:ı-ıl) 

Nasırüddin Hüseyn b. Muhammed 
b. All el-Ca'ferl er-Rugadi el-Münşl 

(ö. 684/1285'ten sonra) 

Anadolu Selçukluları hakkındaki 
ei-Evfimirü '/-<.4/a'iyye 

fi'/-um{iri '/-<.4/ii'iyye adlı 
F~rsça eseriyle tanınan 

L 
lranlı edip ve tarihçi. 

_j 

Hayatı hakkında bilinenler el-Evami
rü '1-~lil'iyye'de çeşitli vesilelerle verdiği 
bilgilere dayanmaktadır. Künyesini Hüse
yin b. Muhammed b. Ali el-Ca'feri er-Ru
gadi el-müştehir bi-İbn Bibi el-Münecci
me (bk. tıpkıbasım, s. 10) şeklinde kayde
den İbn Bibi'nin Rugadi nisbesinden iran'ın 
Mazenderan bölgesindeki Rugad şehrine 
mensup olduğu söylenebilir. Annesi Bibl 
Müneccime. Nlşabur'daki Şafiiler'in reisi 
Kemaleddin Simnani'nin kızı olup anne 
tarafından Fakih Muhammed b. Yahya'
nın torunudur. İbn Blbi annesinin ilm-i 
nücumu iyi bildiğini (a.g.e., s. 442), sul
tan ve emirlerin nezdinde itibar sahibi ol
duğunu, çok az sayıda kadının ilimle uğ
raştığı bu dönemde kendisine takdir ve 
hayranlık duygularıyla bakıldığını söyler 
(a .g.e., s. 422) . Babası Mecdüddin Mu
hammed Tercüman ise Kur-ı Surh (KOh-ı 
Surh [?]) seyyidlerinden ve Cürcan şehri
nin ileri gelenlerindendir (a.g.e., s. 443). 

Harizmşah Alaeddin Muhammed devrin
de ( 1200-1220), ünlü tarihçi ve İlhanlı dev
let adamı Alaeddin Ata Melik Cüveynl'nin 
d ed esi müstevfi sahib- divan Şemsülhak 
ve'd-dln'in (Şemseddin Muhammed b. Mu
hammed b. Ali) yanında iyi bir münşl olarak 
yetiştirilmiştir (a.g.e., s. 10). Harizmşah
lar devrinde uzun süre bu görevini sür
dürmüş ve sultanın yakınları arasına gir
meyi başarmıştır. Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı I. Alaeddin Keykubad'ın , Ahlat'ı 

kuşatan Celaleddin Harizmşah'a elçi ola
rak gönderdiği Kemaleddin Kamyar bu 
sırada İbn Bibi'nin annesinin babası Bibi 
Müneccime ile tanışmış ve dönüşünde 
sultana ondan övgüyle bahsetmiştir. Ce
laleddin Harizmşah ile ı. Alaeddin Key
kubad arasında cereyan eden ve Celaled
din'in mağh1biyetiyle sonuçlanan Vassı Çi
men Savaşı'ndan (627/1230) sonra veya 
Celaleddin Harizmşah'ın 1231 'de Diyarbe
kir önlerinde Moğol kuwetlerine yenilme
si ve ölümü üzerine Eyyubi Hükümdan 
el-Melikü'I-Eşref Muzafferüddin Musa'
nın yanına Dımaşk'a gitmişler, Alaeddin 
Keykubad daha sonra el-Melikü'l-Eşref'
ten onları Anadolu'ya göndermesini iste
miş, bunun üzerine Konya'ya gelip ı. Ala
eddin Keykubad'ın hizmetine girmişler
dir (a.g.e., s. 442). Sultan Alaeddin Keyku
bad devrinde münşl (divan katibi) olarak 
görev yapan babasına bazı diplomatik gö
revler de verilmiştir. Annesi Bibi Münecci
me. Selçuklular'ın 631 ( 1233) yılında Har
put önlerinde Eyyubller'le savaştığı sıra
da Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın yanın
da bulunmuş ve Harput Kalesi'nin alına
cağını önceden haber vermiş. savaşta ve 
barışta sultanın yanından ayrılmamıştır 

(a.g.e., s. 442-443; Tevarii)-i Al-i Se/cuk, 
s. 196-197). Bu bilgilerden hareketle İbn 
Bibi'nin ebeveyninin 1231-1233 yılları ara
sındaki bir tarihte Anadolu'ya geldiği ve 
Selçuklular'ın hizmetine girdiği söylene
bilir. Annesi sultana müneccim olarak hiz
met etmiş, babası Mecdüddin Muham
med Tercüman ise firaş-hane-i has müş
rifliğine (sultanın yatağının hazırlanma

sından sorumlu kişi) getirilmiş . daha son
ra Selçuklu emirleri arasına dahil edilmiş 
ve münşi olarak görevlendirilmiştir. ll. Gı 

yaseddin Keyhusrev zamanında da ( 1237-
1 246) tercüman olarak tayin edilmiş ve 
çeşitli hükümdarlara gönderilen elçilik 
heyetlerinde yer almıştır. Adı. Anadolu 
Selçuklu Em iri Celaleddin Karatay'ın 651 
( 1253) tarihli vakfıyesinde şahitler arasın
da zikredilmektedir (Tu ra n, TTK Be ILeten, 
Xll/45 [I948J. s. 87). 

Babasının Şaban 670 'te (Mart 1272) 
ölümünden sonra onun görevleri İbn Bi-
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bl'ye verildi. Muhtemelen lll. Gıyaseddin 
Keyhusrev devrinde ( 1266-1284) Divan-ı 
inşa ve Tuğra reisliğine getirilen İbn Bi
bl, el-Evamirü'l-~lil'iyye'nin meçhul 
bir müellif tarafından yapılan muhtasa
rında "Emir Nasırü'l-mille ve'd-dln ma
lik-i (emir-i) Divan-ı Tuğra" olarak ( Teva
ril) -i Al-i Se/cuk, s. 2, 196) anılmaktadır. 
ll. Gıyaseddin Mesud zamanında ( 1284-
1296, 1302- 131 O) Moğollar'ın Anadolu'
nun idaresine memur ettiği sahib- divan 
Şemseddin Cüveynl ile tanışmış ve bu sı
rada İlhanlılar 'ın Bağdat valisi olan Ala
eddin Ata Melik Cüveyni ile Bağdat'ta 
görüşmüştür (Safa, 111/2, s. 1215) 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaklaşık 
bir asırlık dönemi için en önemli kaynak
lardan biri olan el-Evamirü'l-'Alil'iyye 
fi'l-umuri'l- ~lil'iyye'nin isminde yer 
alan Alaiyye kelimelerinden birincisi İlhan
lılar'ın ünlü devlet adamı ve tarihçisi Ala
eddin Ata Melik Cüveynl'ye, ikincisi Ana
dolu Selçuklu Sultanı I . Alaeddin Keyku
bad'a nisbetle kullanılmıştır (tıpkıbasım, 
s. ll) Alaeddin Ata M elik Cüveyni ile kar
deşi Şemseddin Muhammed Cüveynl'nin 
hizmetine giren ve onların yakın dostu 
olan İbn Bibl. Alaeddin Ata Melik Cüvey
nl'nin kendisinden Bilad-ı Rum'un (Ana
dolu) fethinden başlamak üzere bir Ana
dolu Selçuklu tarihi yazmasını isteğini 
söylemektedir (a.g.e., s. 472). İbn Bililese
rin mukaddimesinde Cüveyni'nin Irak, Ho
rasan. Fars ve Kirman sahalarındaki ha
yırlı işlerini zikretmiş. daha sonra onun 
tarih kitapları yazmaya başladığını ve 
eserinin sonuna tam bir Anadolu Selçuk
lu tarihi ilave etmek istediğini ve bu işi 
kendisine havale ettiğini, Selcu~nilme'
yi Alaeddin Cüveyni'nin bu isteği üzerine 
kaleme aldığını ve Sultan Alaeddin Key
kubad'ın "makamat ve azemat"ını tam 
olarak ihtiva ettiği için eseri el-Evami
rü'l-'Ala'iyye ti'l-umuri'l-'Ala'iyye di
ye adlandırdığını söylemektedir ( a.g.e., 
S. ll) . 

İbn Bibl. Anadolu Selçukluları'nın ilk 
dönemlerine ait olaylar hakkında sağlıklı 
bilgi edinemediğini ve konuyla ilgili farklı 
rivayetler bulunduğunu söyledikten son
ra esere (a.g .e., a.y.) Sultan ll. Kılıcars
lan'ın oğlu 1. Gıyaseddin Keyhusrev'i veli
aht tayin etmesi ve kısa bir süre sonra da 
ölümüyle (588/1192) başlamış, 1. izzeddin 
Keykavus dönemi ( 1211-1220) hakkında 
kısa bilgiler verdikten sonra ı. Alaeddin 
Keykubad dönemini muhtemelen büyük 
çapta Melikü'ş-şuara Bahaeddin Ahmed 
b. Mahmud Kanii-yi Tusl'ye dayanarak 
(Sa fa, 111/1, s. 494-498; lll/2, s. 1215) diğer-
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