iBN CEMMAZ
ilm e dair eserlerde de yer almıştır (b k. KIRAAT; MUSHAF). Hangi tarihte vefat ettiği 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-Cezerl 170'ten (786) sonra vefat ettiğini belirtmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebu Davüd, Kitabü'l-Meşa./:ıif(nşr. A. Jeffery). Kahire 1355/1936, s. 37-38, 41-42; İbn
Ebu Hatim. el-Cerf.ı ue't-ta'dil, IV, 142; İbn Mihri'ın en-Nisaburl, el-Mebsaı fl'l-Jwa'ati'l-'aşr (nşr.
Sübey· Hamza Hakimi). Dımaşk 1401/1980, s.
10-11; İbn Maküla, el-İkmal, ll, 550; Enderabi,
f<:ıra'atü'l-kurra'i'l-ma'rufin (nşr. Ahmed Nusayyif el-Cenabi). Beyrut 1407/1986, s. 47 -48; Zehebi, Ma'ri{etü'l-kurra' ( Aitıkulaç), I, 293-294;
a.mlf .. Tarfi]u'l-İslam: sene 141-160, s. 411412; İbnü'I-Cezeri. Gayetü 'n -nihaye, 1, 315;
" İbn Cemmaz", DMBİ, III, 244-245.
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TAYYAR ALTlKULAÇ

İBN CERIR et- TABERI

ı

(bk. TABERİ, Muhammed b. Cerir).
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İBN CERRMI
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(bk. CERRAHILER).
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İBN CEVSA
(k>~ ,yi)

ı

Ebü'l-Hasen (Ebü'l-Abbas)
Ahmed b. Umeyr
b. Yusuf ed-Dımaşkı
(ö . 320/932)
Hadis
L

396

hayranlığı

dile getir-

Döneminin büyük hadis hafızlarından
ve cerh ve ta'dll alimlerinden sayılması
na rağmen ibn Cevsa'yı tenkit edenler de
olmuştur. Darekutnl fazla güvenilir olmadığını, bazı hadislerin sadece onun tarafından rivayet edildiğini belirtmiş. talebesi Hamza el- Kinani de ibn Cevsa'dan
duyup yazdığı rivayetlerin 200 cüz kadar
tuttuğunu , bununla beraber kendisinden hadis yazmamış olmayı temenni ettiğini söyleyerek hocasını tenkit etmiş ve
ondan yazdığı hadisleri rivayet etmemiş
tir. Ancak Zehebl, Hamza el-Kinanl'nin bu
görüşüne karşı çıkarak diğer muhaddisler gibi onun da hadis metninde değil isnadda hata yapabileceğini ileri sürmüş.
ibn Cevsa'nın Hamza el- Kinani'nin yaşça
küçük hocalarından olması ve kendisinden yazdığı rivayetlerin nazil rivayetler
durumunda kalması sebebiyle onun olumsuz bir tavır takındığını , esasen ibn Cevsa'nın hafızasında çok rivayet bulunduğundan bunlardan bazılarında yanılsa
bile sadOk bir hadis hafızı olduğunu belirtmiştir ( Te?kiretü'l-J:ıuff§.?, lll. 797;A'lamü 'n-nübela', XV, ı 8). ibn Cevsa'nın evinde köpek bestediğini gören Da'lec b. Ahmed, bunun evde köpek bulundurmayı
yasaklayan hadise ters düştüğünü ileri
sürerek ondan hadis rivayetini terketmiş
tir (İbn Asakir, V. ı 16) ibn Cevsa. 28 Cemaziyelewel 320'de (6 Haziran 932) vefat
etmiştir.

hafızı.
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230 (844-45) yılı civarında doğdu. Aslen
olup Beni Haşim'in veya Muhammed b. Salih b. Beyhes el-Kilabi'nin mevlasıdır. Ebü't-Taki Hişam b. Abdülmelik,
Muhammed b. Abdullah b. MeymGn, Yunus b. Abdüla'Ia ve imran b. Bekkar elKilal gibi muhaddislerle Mısır ve Şam alimlerinden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden Ebu Ali en-NisabGrl. Hamza el-Kinanl, Taberanl, ibnü's-Sünnl. ibn Adi. Hakim
el-Keblr ve ibn Hibban gibi hadis hafızları
rivayette bulunmuşlardır. Ebu Ali en-NIsabGrl. hacası ibn Cevsa'nın hadisin temellerinden 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
Dımaşklı

bilgisine duydukları
mektedirler.

ibn Cevsa'nın rivayet ettiği bazı hadisleri ihtiva eden cüzün bir nüshası Darü'lkütübi'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 ibnü'l-Kasım rivayetlerini bir araya getirdiği (Zehebl, A'lamü'n-nübela', Vlll, 87)
belirtilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Tacü 'l-'arus, "cv ş" md. ; İbn Adi. el-Kamil, ll,
858; İbn Makula. el-İkma l, lll, 200; Sem'ani, elEnsab, III, 372-373; İbn Asakir. Tarfi]u Dımaşk
(Amravi). V, 109-117; Bedran. Teh?fbü Tarfbi
Dımaşk, 1, 421-422; İbnü'I-Cevzi, el-Munta:?am,
VI, 242; Zehebi, Te?kiretü '1-f.ıuff~. III, 795-798;
a.mlf., A'lamü'n-nübela', VIII, 87; XV, 15-21;
İbn Hacer. Lisanü '1-Mfzan, I, 239-240; İbnü'I
İmad. Şe?erat, ll, 285; Kettani, er-Risa letü'lmüstetrafe(Özbek). s. 154; Kehhale, Mu'cemü'lmü'elli{in, ll, 37;Sezgin, GAS, I, 177;YasinSevvas, Fihristü mecami'u'l-medreseti'l-'Ömeriyye, Küveyt 1408/1987, s. 298; Saldullah Karabeglu, "İbn Cevşa", DMBİ, III, 281-282.
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İBN CEZLE
( 41j=; ,yi)

Ebu All Yahya b. İsa b. All
b. Cezle el-Bağdadl
(ö. 493/1100)
L

Hekim, edip ve tarihçi.
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Bağdat'ın Kerh bölgesinde yaşayan hı
ristiyan bir aileye mensuptur. Batı'da Ben
Gesla veya Buhahylyla Byngezla diye bilinir. Daha çok Kerh'teki hıristiyan tabiplerinden okuyan ibn Cezle'nin (İbnü'l-Kıf
t!, s. 239; Ebü'l-Ferec, s. ı 95) hocaları arasında Birnaristan-ı Adudl'nin başhekim
lerinden Ebü'l-Hasan Said b. Hibetullah elBağdadl de bulunmaktadır (İbn Eb OUsaybia, 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 devam ederek ondan kelam ve mantık dersleri aldı. Bu arada kendisine akli metotlarla islam 'ı tanıtan hocasının daveti sonunda otuz yaşlarında iken müslüman
oldu. Tıp konusunda hizmetinde bulunduğu zamanın Bağdat başkadısı EbO Abdullah 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- Biemrillah'ın sarayında hekimlik yapmıştır. Yine
Dameganl'nin ilminden istifade ederek
islami bilgilerini kuwetlendirip eserlerinde tıbbın islam hukukuyla ilgili meselelerine yer verdiği görülür. ibn Cezle'nin hocası ve akranı Ebü'l-Hasan Said b. Hibetullah ile tanışması da bu memuriyeti sı
rasında gerçekleşmiştir.

islamiyet'ten aldığı yeni ruhu ilimle birleştiren ibn Cezle'nin yaşadığı bölgedeki
fakir insanları ücretsiz tedavi ettiği , hatta
ilaçlarını da kendisinin sağladığı yolundaki 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. Ölümünden kısa bir süre önce, çoğu kendi hattıy
la yazılmış eserlerini ve öteki kitaplarını
imam-ı Azam Medresesi'nin kütüphanesine bağışladığı bilinmektedir. ilmi kişili
ğinde tabiplik ve eczacılığı ön plana çıkan
ibn Cezle kelam, tarih ve edebiyat alanla-

