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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

L

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-
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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 tercüme edilmiştir (Rieu, s. 281 ). Şafvetü'ş
şata'ın bir ilmi neşri henüz gerçekleşti
rilmemiştir.
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CEBECİOÖLU

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

L

F~rsça
lranlı

eseriyle tanınan
edip ve tarihçi.
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Harizmşah Alaeddin Muhammed devrinde ( 1200-1220), ünlü tarihçi ve İlhanlı devlet adamı Alaeddin Ata Melik Cüveynl'nin
d ed esi müstevfi sahib- divan Şemsülhak
ve'd-dln'in (Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Ali) yanında iyi bir münşl olarak
yetiştirilmiştir (a.g.e., s. 10). Harizmşah
lar devrinde uzun süre bu görevini sürdürmüş ve sultanın yakınları arasına girmeyi başarmıştır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubad'ın , Ahlat'ı
kuşatan Celaleddin Harizmşah'a elçi olarak gönderdiği Kemaleddin Kamyar bu
sırada İbn Bibi'nin annesinin babası Bibi
Müneccime ile tanışmış ve dönüşünde
sultana ondan övgüyle bahsetmiştir. Celaleddin Harizmşah ile ı. Alaeddin Keykubad arasında cereyan eden ve Celaleddin'in mağh1biyetiyle sonuçlanan Vassı Çimen Savaşı'ndan (627/1230) sonra veya
Celaleddin Harizmşah'ın 1231 'de Diyarbekir önlerinde Moğol kuwetlerine yenilmesi 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 istemiş, bunun üzerine Konya'ya gelip ı. Alaeddin Keykubad'ın hizmetine girmişler
dir (a.g.e., s. 442). Sultan Alaeddin Keykubad devrinde münşl (divan katibi) olarak
görev yapan babasına bazı diplomatik görevler de verilmiştir. Annesi Bibi Müneccime. Selçuklular ' ın 631 ( 1233) yılında Harput 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

Hayatı hakkında

bilinenler el-Evamirü '1- ~lil'iyye'de çeşitli vesilelerle verdiği
bilgilere dayanmaktadır. Künyesini Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Ca'feri er-Rugadi el-müştehir bi-İbn Bibi el-Müneccime (bk. tıpkıbasım, s. 10) şeklinde kaydeden 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), sultan ve emirlerin nezdinde itibar sahibi olduğunu, çok az sayıda kadının ilimle uğ
raştığı bu dönemde kendisine takdir ve
hayranlık duygularıyla bakıldığını söyler
(a .g.e., s. 422) . Babası Mecdüddin Muhammed Tercüman ise Kur-ı Surh (KOh-ı
Surh [?]) seyyidlerinden ve Cürcan şehri
nin ileri gelenlerindendir (a.g.e., s. 443).

(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 arasındaki bir tarihte Anadolu'ya geldiği ve
Selçuklular'ın hizmetine girdiği söylenebilir. Annesi sultana müneccim olarak hizmet etmiş, babası Mecdüddin Muhammed Tercüman ise firaş-hane-i has müş
rifliğine (sultanın yatağının h az ırlanma 
sından

sorumlu kişi) getirilmiş . daha sonra Selçuklu emirleri arasına dahil edilmiş
ve münşi olarak görevlendirilmiştir. ll. Gı 
yaseddin Keyhusrev zamanında da ( 12371246) tercüman olarak tayin edilmiş ve
çeşitli hükümdarlara gönderilen elçilik
heyetlerinde yer almıştır. Adı. Anadolu
Selçuklu Emiri 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-

bl'ye verildi. Muhtemelen lll. Gıyaseddin
Keyhusrev devrinde ( 1266-1284) Divan-ı
inşa ve Tuğra reisliğine getirilen İbn Bibl, el-Evamirü'l-~lil'iyye'nin meçhul
bir müellif tarafından yapılan muhtasarında "Emir Nasırü'l-mille ve'd-dln malik-i (emir-i) Divan-ı Tuğra" olarak ( Tevaril) -i Al-i Se/cuk, s. 2, 196) anılmaktadır.
ll. Gıyaseddin Mesud zamanında ( 12841296, 1302- 13 1O) Moğollar'ın Anadolu'nun idaresine memur ettiği sahib- divan
Şemseddin Cüveynl ile tanışmış ve bu sı
rada İlhanlılar'ın Bağdat valisi olan Alaeddin Ata Melik Cüveyni ile Bağdat'ta
görüşmüştür (Safa, 111/2, s. 1215)
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaklaşık
bir asırlık dönemi için en önemli kaynaklardan 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 Alaeddin Ata Melik Cüveynl'ye, ikincisi Anadolu Selçuklu Sultanı I . Alaeddin Keykubad'a nisbetle kullanılmıştır (tıpkıbasım,
s. ll) Alaeddin Ata Melik Cüveyni ile kardeşi Şemseddin Muhammed Cüveynl'nin
hizmetine giren ve onların yakın dostu
olan İbn Bibl. Alaeddin Ata Melik Cüveynl'nin kendisinden Bilad-ı Rum'un (Anadolu) fethinden başlamak üzere bir Anadolu Selçuklu tarihi yazmasını isteğini
söylemektedir (a.g.e., s. 472). İbn Bilileserin mukaddimesinde Cüveyni'nin Irak, Horasan. Fars ve Kirman sahalarındaki hayırlı işlerini zikretmiş. daha sonra onun
tarih kitapları yazmaya başladığını ve
eserinin sonuna tam bir Anadolu Selçuklu tarihi ilave etmek istediğini ve bu işi
kendisine havale ettiğini, Selcu~nilme'
yi Alaeddin Cüveyni'nin bu isteği üzerine
kaleme aldığını ve Sultan Alaeddin Keykubad'ın "makamat ve azemat"ını tam
olarak ihtiva ettiği için eseri el-Evamirü'l-'Ala'iyye ti'l-umuri'l-'Ala'iyye diye 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 sonra esere (a.g .e., a.y.) Sultan ll. Kılıcars
lan'ın oğlu 1. Gıyaseddin Keyhusrev'i veliaht 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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