
bk. Brockelmann, GAL, 1, 459; Suppl., 1, 

635; Bibliographie, XVII, 119). Şemseddin 

İbn Abdühadl ei-Makdisl'nin Gareımi 
şa]J.i]J.'e bir şerh yazdığı ( Tenklf:ıu 't-ta/:ı
kik, neşredenin girişi, 1, 99-100) ve Ze
va1ü't-tera]J. ii şer]J.i Man;p1meti İbn 
Fera]J. adlı bu şerhin Heinrich Leberecht 
Fleischer tarafından Almanca tercüme
siyle birlikte neşredildiği (Le iden 1895) 

kaydedilmekteyse de (Serkls, ı. 167; Nedb 
ei-Akiki. ll, 363) birçokyazma nüshada 
söz konusu şerh bu adla İbn Cemaa'ya 
nisbet edilmektedir (mesela bk. Amasya 
Beyazıt Ktp., m 1545, vr. 1 a_ 3b; Kayseri Ra
şid Efendi Ktp., nr. 215, vr. l46a-149b; Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 349, 

Bağdat! ı Vehbi Efendi, nr. 2099, vr. 164-169, 

Hacı Mahmud Efendi, nr. 657, vr. 16-21) . 

3. Ijaşiye 'ald Şer]J.i'1-Çarperdi 'a1e'ş
Şafiye. İbnü'I-Hacib'in Arapça grameriy
le ilgili eş-Şafiye'sine Çarperdl'nin yaptı
ğı şerh in haşiyesidir(İ stanbul 131 O). 4. e1-
Müs'ii ve'1-mu'in ii şer]J.i'bni'l-muşan
nii Bedriddin. İbn Malik et-Tal'nin nah
ve dair meşhur eseri el-Elfiyye'ye İbnü'n
Nazım diye bilinen oğlu Bedreddin 'in yap
tığı şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 3206). s. Gayetü'1-emani fi 
'ilmi'l-me'ani(Süleymaniye Ktp., Şeyhü
lislam EsadEfendi Medresesi, nr. 185). 6. 

Dercü'l-me'a1i ii şer]J.i Bed'i'1-emali. 
Üşl'nin akaidle ilgili olup e1-Kaşfdetü'1-
ldmiyye diye de bilinen Bed'ü'l-emô.li 
adlı eserinin şerhidir (Millet Ktp., Feyzu l
lah Efendi, nr. 259; Kayseri Raş id Efendi 
Ktp., nr. 215,21 527; Sü leymaniye Ktp., Sü
leymaniye, nr. 1074, Laleli , nr. 3770, Lala 
İsmail, nr. 535, Esad Efendi, nr. 1424; eser 
için ayrıca bk. Keşfü'?-?Unün, ll, 1 350; DİA, 

Xl , 73). 7. el-Kevkebü'l-va]f]fad ii şer
]J.i'l-i'ti]fad. a. Risô.1e ii'l-]J.ududi'l-ke
lô.miyye. 9. Lema'ô.tü'l-envô.r ve neie
]J.ô.tü '1-ezhô.r ii't-teşri]J.. Anatomiyle ilgi
lidir. 1 o. N ük et 'a1ô. Fuşuli İbu]frô.t. Hi
pokrat'ın tıpta ilgiliKitô.bü'l-FuşıJ.l'ü üze
rine yazılmış şerh mahiyetinde bir eser
dir. 11. en-Neie]J.ô.tü 's-sırriyye ve 1e
ta'iiü '1- 'ulıJ.mi '1-J].afiyye (N uruosmaniye 
Ktp., nr. 2842, vr. 1-6) . 1Z. Ijulô.şatü'l-]fa
vô.'id ve gayetü'1-ma]faşıd. 13. A]fre
bü'1-ma]faşıd ii şer]J.i'1-]fava 'id (Süley
maniye Ktp., Laleli, nr. 3493). 14.lzô.]J.u'l
mübhem min Lamiyyeti'l-'Acem (Köp
rülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. 283; İÜ Ktp .. AY, 
nr. 4746) 1S.lfô.şiye 'alô. Şer]J.i'1-'A]fa'i
di'n-Neseiiyye (Köprülü Ktp., M. Asım 
Bey, nr. 215; Tire ilçe Halk Ktp., Necip Pa
şa, nr. 154; bu eserlerin yazma nüshaları 
için ayrıca bk. Brockelmann, GAL, 1. 459, 

499; ll, 116; Suppl., 1. 522, 635, 764; ll, 

111-11 2). Fuat Sezgin, İbn Hişam'a ait Si
ret'in İbn Cemaatarafından yapılmış bir 
muhtasarının yazma nüshalarını kaydet
mekle birlikte ( GAS, ı , 299) bunun Ebu 
Ömer İzzeddin İbn Cemaa'nın e1-MuJ].ta
şarü'1-kebir (Mui)taşaru slreti'n-nebl) ve
ya e1-MuJ].taşarü'ş-şagir adlı eserleriy
le aynı kitap olup olmadığı araştınimaya 
muhtaç bir konudur. 

İbn Cemaa'nın kaynaklarda adı geçen 
diğer bazı eserleri de şunlardır: Nüket 
'a1e'1-Mühimmat li'l-İsnevi, Nüket 'ald 
Ravzati'Hô.libin, Şer]J.u Cem'i'1-Ce
vô.mi', Ijô.şiye 'a1ô. Rei'i'1-]J.ôcib Şer]J.i 
Mul].taşari İbni'l-lfacib, Nüket 'alô 
MuJ].taşari İbni'1-Ijô.cib, Ijô.şiye 'a1ô. 
Şer]J.i'l-Çô.rperdi li-Minhaci'l-vüşı11, 

Ijaşiye 'a1ô. Şer]J.i'1-İsnevi li-Minhô.ci'l
vüşı11, Şer]J. 'ale'l-Kava'idi'l-kübra li'bni 
'Abdisselô.m, Şer]J.u 'UlıJ.mi'l-]J.adis li'b
ni'ş-Şa1ô.]J., Şer]J.u'l-Menheli'r-revi, Şer

]J.u Metô.li'i'l-envar, Cô.mi'u 'Hı b, el-En
var ti'Hıb, lfô.şiye 'a1ô. 'Arusi'l-etrô.]J. 
Şer]J.i Te1J].işi'l-Miitô.]J., es-Sô.lik ii te1-
J].işi Te1J].işi'1-Miftô.]J., e1-Mübin ve'1-mu
faşşal 'a1e'1-Mutavvel, el-Mü§elle§ ii'l
luga, Ev§a}fu'l-esbôb ii şer]J.i ]favô.'i
di'l-i'rô.b, Ijô.şiye 'a1e't-Tavzi]J. 1i'bni 
Hişô.m, Ijô.şiye 'a1ô. Mugni'l-1ebib. 
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Iii CENGiZ KALLEK 

L 

iBN CEMMAZ 

iBN CEMMAz 
(j~ .,)!f) 

Ebü'r-Rebi' Süleyman b. Müslim 
b. Cemmaz ez-Zührl 

(ö. 1 70/786'dan sonra) 

Kıraat-i aşere imamlarından 

Ebu Ca'fer ei-Kari'nin 
meşhur iki ravisinden biri. 

_j 

Beni Zühre'nin mevlasıdır. Ebu Ca'fer 
el-Karl, Şeybe b. Nisah ve kıraat-i seb'a 
imamlarından Nafi' b. Abdurrahman'dan 
kıraat okudu. Kendisinden Ebu İshak is
mail b. Ca'fer el-Medeni ve Kuteybe b. 
Mihran kıraat tahsil ederken Ebu İshak 
İsmail b. Ca'fer el-Medeni. Velid b. Müs
lim ve Ebu Hümam Salt b. Muhammed 
el-Hareki rivayette bulundular. Talebele
rinden Kuteybe b. Mihran'ın naklettiğine 
göre İbn Cemmaz halka ve öğrencilerine 
Nati'in kıraatini okuttuğunu, ancak ken
disinin Ebu Ca'fer'in kıraatini tercih etti
ğini söylemiştir (İbn Mihran en-NisabOrl, 
s. ı 0-1 ı ; Enderabl. s. 4 7-48) . Zehebl de 
Nafı'in İbn Cemmaz'a büyük değer ver
diğini belirtmiştir (Ma'rifetü'l-kurra', ı. 

293). 

Ebu Ca'fer'in kıraatiyle ilgili olarak V. 
(Xl.) yüzyılın ortalarına kadar telif edilen 
kıraat kitaplarında yer almayan İbn Cem
maz'ın rivayetleri bu asrın ikinci yarısın
dan itibaren Hüzell'nin e1-Kamil'i, İbn 
Sivar ei-Bağdadl'nin e1-Müstenir'i gibi 
eserlerde bir araya getirilmiştir. Daha son
raki dönemlerde kıraat-i aşereye dair ya
zılan kitaplar içinde İbn Cemmaz'ın riva
yetine yer vermeyenler bulunmakla bir
likte (mese la Ebü 'I-Aia ei-Hemedanl'nin 
Gayetü'l-ii)tişJ.r'ı gibi). Ebu Ca'fer'in ravi
leri iki ile sınırlanırken bunlardan biri ola
rak genellikle İbn Cemmaz tercih edilmiş, 
günümüze kadar kıraat- i aşerenin öğre

timinde de bu tercihe uyulmuş ve bu su
retle kıraat rivayeti yayılma imkanı bul
muştur. 

İbn Cemmaz'ın Kur'an tahsilindeki ye
rini önemli kılan hususlardan biri. hiç şüp
hesiz onun Medineliler'in mushafları ile 
Hz. Osman'ın mushafı arasındaki farkla
rı belirleyip rivayet edenlerden biri olma
sıdır (İbn EbO Davud, s. 37, 41-42). Zira 
Kur'an nüshalarının metinleri arasında 
görülen ve İbn Cemmaz'ın tesbitine göre 
sayısı on ikiyi bulan bu farklılıklar. Kur'an 
tarihinin en önemli konularından birini 
oluştururken kıraat ihtilafları olarak bu 
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ilm e dair eserlerde de yer almıştır (b k. KI

RAAT; MUSHAF). Hangi tarihte vefat etti
ği kesin olarak bilinmeyen ibn Cemmaz'ın 
ölümüyle ilgili olarak Zehebl, "Herhalde 
Nafi'den önce veya onunla aynı tarihte" 
(ı 69/785) ifadesini kullanırken ibnü'l-Ce
zerl 1 70'ten (786) sonra vefat ettiğini be
lirtmiştir. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

ı 
İBN CERIR et-TABERI 

ı 

(bk. TABERİ, Muhammed b. Cerir). 
L _j 

ı 
İBN CERRMI 

ı 

(bk. CERRAHILER). 
L _j 

ı 
İBN CEVSA 

ı 

(k>~ ,yi) 

Ebü'l-Hasen (Ebü'l-Abbas) 
Ahmed b. Umeyr 

b. Yusuf ed-Dımaşkı 
(ö . 320/932) 

Hadis hafızı. 
L _j 

230 (844-45) yılı civarında doğdu. Aslen 
Dımaşklı olup Beni Haşim'in veya Muham
med b. Salih b. Beyhes el-Kilabi'nin mev
lasıdır. Ebü't-Taki Hişam b. Abdülmelik, 
Muhammed b. Abdullah b. MeymGn, Yu
nus b. Abdüla'Ia ve imran b. Bekkar el
Kilal gibi muhaddislerle Mısır ve Şam alim
lerinden hadis rivayet etmiştir. Kendisin
den Ebu Ali en-NisabGrl. Hamza el-Kina
nl, Taberanl, ibnü's-Sünnl. ibn Adi. Hakim 
el-Keblr ve ibn Hibban gibi hadis hafızları 
rivayette bulunmuşlardır. Ebu Ali en-NI
sabGrl. hacası ibn Cevsa'nın hadisin te
mellerinden biri sayıldığını belirtmekte, 
Taberanl sika olduğunu, ibn Hacer garlb 
rivayetleri bulunan sadOk bir ravi kabul 
edildiğini söylemekte, kendisini yakından 
tanıyan diğer bazı alimler de onun hadis 
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bilgisine duydukları hayranlığı dile getir
mektedirler. 

Döneminin büyük hadis hafızlarından 
ve cerh ve ta'dll alimlerinden sayılması
na rağmen ibn Cevsa'yı tenkit edenler de 
olmuştur. Darekutnl fazla güvenilir olma
dığını, bazı hadislerin sadece onun tara
fından rivayet edildiğini belirtmiş. tale
besi Hamza el-Kinani de ibn Cevsa'dan 
duyup yazdığı rivayetlerin 200 cüz kadar 
tuttuğunu , bununla beraber kendisin
den hadis yazmamış olmayı temenni et
tiğini söyleyerek hocasını tenkit etmiş ve 
ondan yazdığı hadisleri rivayet etmemiş
tir. Ancak Zehebl, Hamza el-Kinanl'nin bu 
görüşüne karşı çıkarak diğer muhaddis
ler gibi onun da hadis metninde değil is
nadda hata yapabileceğini ileri sürmüş. 
ibn Cevsa'nın Hamza el-Kinani'nin yaşça 
küçük hocalarından olması ve kendisin
den yazdığı rivayetlerin nazil rivayetler 
durumunda kalması sebebiyle onun olum
suz bir tavır takındığını , esasen ibn Cev
sa'nın hafızasında çok rivayet bulundu
ğundan bunlardan bazılarında yanılsa 
bile sadOk bir hadis hafızı olduğunu be
lirtmiştir ( Te?kiretü'l-J:ıuff§.?, lll. 797;A'la
mü 'n-nübela', XV, ı 8). ibn Cevsa'nın evin
de köpek bestediğini gören Da'lec b. Ah
med, bunun evde köpek bulundurmayı 
yasaklayan hadise ters düştüğünü ileri 
sürerek ondan hadis rivayetini terketmiş
tir (İbn Asakir, V. ı 16) ibn Cevsa. 28 Ce
maziyelewel 320'de (6 Haziran 932) vefat 
etmiştir. 

ibn Cevsa'nın rivayet ettiği bazı hadis
leri ihtiva eden cüzün bir nüshası Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'dedir (MecmO ', nr. 60) . 
Onun ayrıca el-Müsned adlı bir eserinin 
olduğu ( Tacü'l-'arus, "cvş " md.), imam 
Malik'in eJ-Muvatta'ının ibn Vehb ve ib
nü'l-Kasım rivayetlerini bir araya getir
diği (Zehebl, A'lamü'n-nübela', Vlll, 87) 
belirtilmektedir. 
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~ HASANELİK 

L 

İBN CEZLE 
( 41j=; ,yi) 

Ebu All Yahya b. İsa b. All 
b. Cezle el-Bağdadl 

(ö. 493/1100) 

Hekim, edip ve tarihçi. 
_j 

Bağdat'ın Kerh bölgesinde yaşayan hı
ristiyan bir aileye mensuptur. Batı'da Ben 
Gesla veya Buhahylyla Byngezla diye bili
nir. Daha çok Kerh'teki hıristiyan tabip
lerinden okuyan ibn Cezle'nin (İbnü'l-Kıf
t!, s. 239; Ebü'l-Ferec, s. ı 95) hocaları ara
sında Birnaristan-ı Adudl'nin başhekim
lerinden Ebü'l-Hasan Said b. Hibetullah el
Bağdadl de bulunmaktadır (İbn Eb O Usay
bia, s. 343; İbn Hallikan, VI, 267). Mantık 
okumak için dindaşı bir hoca bulamayın
ca dostlarının tavsiyesiyle Mu'tezile alimi 
EbO Ali ibnü'l-Velld el-Kerhl'nin evine de
vam ederek ondan kelam ve mantık ders
leri aldı. Bu arada kendisine akli metot
larla islam 'ı tanıtan hocasının daveti so
nunda otuz yaşlarında iken müslüman 
oldu. Tıp konusunda hizmetinde bulun
duğu zamanın Bağdat başkadısı E bO Ab
dullah Muhammed b. Ali ed-Dameganl 
ihtidasına çok sevinerek onu himayesine 
aldı ve mahkemeye sicil katibi tayin etti. 
Edebiyatahakim olan ve güzel yazı yazan 
ibn Cezle muhtemelen bu memuriyeti 
Dameganl'nin vefatma kadar yürütmüş, 
aynı zamanda onun geniş nüfuzundan 
faydalanarak Halife Muktedl- Biemril
lah'ın sarayında hekimlik yapmıştır. Yine 
Dameganl'nin ilminden istifade ederek 
islami bilgilerini kuwetlendirip eserlerin
de tıbbın islam hukukuyla ilgili meselele
rine yer verdiği görülür. ibn Cezle'nin ho
cası ve akranı Ebü'l-Hasan Said b. Hibe
tullah ile tanışması da bu memuriyeti sı
rasında gerçekleşmiştir. 

islamiyet'ten aldığı yeni ruhu ilimle bir
leştiren ibn Cezle'nin yaşadığı bölgedeki 
fakir insanları ücretsiz tedavi ettiği , hatta 
ilaçlarını da kendisinin sağladığı yolun
daki haberlerden onun mesleki ve insani 
duyguları yüksek bir kişi olduğu anlaşıl
maktadır. Mücadeleci bir karaktere sahip 
olan ibn Cezle 493 Şabanının sonlarında 
(Temmuz 1100 başları) vefat etti. Ölümün
den kısa bir süre önce, çoğu kendi hattıy
la yazılmış eserlerini ve öteki kitaplarını 
imam-ı Azam Medresesi'nin kütüphane
sine bağışladığı bilinmektedir. ilmi kişili
ğinde tabiplik ve eczacılığı ön plana çıkan 
ibn Cezle kelam, tarih ve edebiyat alanla-


