
iBN CEMMAZ 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Ebu Davüd, Kitabü'l-Meşa./:ıif(nşr. A. Jef
fery). Kahire 1355/1936, s. 37-38, 41-42; İbn 
Ebu Hatim. el-Cerf.ı ue't-ta'dil, IV, 142; İbn Mih
ri'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 Nusay
yif el-Cenabi). Beyrut 1407/1986, s. 47 -48; Ze
hebi, Ma'ri{etü'l-kurra' (Aitıkulaç), I, 293-294; 
a.mlf .. Tarfi]u'l-İslam: sene 141-160, s. 411-
412; İbnü'I-Cezeri. Gayetü 'n -nihaye, 1, 315; 
" İbn Cemmaz", DMBİ, III, 244-245. 

~ 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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tacü 'l-'arus, "cv ş" md. ; İbn Adi. el-Kamil, ll, 
858; İbn Makula. el-İkmal, lll , 200; Sem'ani, el
Ensab, 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'l
müstetrafe(Özbek). s. 154; Kehhale, Mu'cemü'l
mü'elli{in, ll, 37;Sezgin, GAS, I, 177;YasinSev
vas, Fihristü mecami'u'l-medreseti'l-'Ömeriy
ye, Küveyt 1408/1987, s. 298; Saldullah Kara
beglu, "İbn Cevşa", DMBİ, III, 281-282. 

~ 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-



rında da kitap yazmış ve bunlardan üçü 
zamanımıza ulaşmıştır. Teorik ve pratik 
tıpta kazandığı büyük ün eserlerinden ya
pılan tercümeleri e Avrupa'ya taşınmış ve 
özellikle Ta]fvimü'l-ebdan'ı Doğu'da ol
duğu gibi Batı'da da uzun yıllar ders ki
tabı olarak okutulmuştur. 

Eserleri. 1. Ta]fvimü'l-ebdan ii tedbi
ri'l-insan. 352 çeşit hastalığın teşhis ve 
tedavisini, her birinde sekiz hastalığın 
yer aldığı kırk dört tabloda tanımlayan bir 
el kitabıdır (Keş{ü';ç-;r.unan, ı. 467). Halife 
Muktedl- Biemrillah'a ithaf edilen eser 
İbn Butlan'ın Ta]fvimü'ş-şıJ:ıJ:ıa'sından 
izler taşır. Süleymaniye Kütüphanesi'n
de beş(Ayasofya, nr. 3587/2, nr. 3601/ 

ı; Murad Buharl, nr. 259. 94; Yazma Ba
ğışlar. nr. 696; H ac ı Beşir Ağa, nr. 51 8/ 

3). Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde iki 
(nr. 2981. 3053/2), Topkapı Sarayı Müze
si (lll. Ahmed, nr. 2097). Köprülü (nr. 960/ 

I) ve Millet (Feyzullah Efendi, nr. I 3 14) 

kütüphanelerinde birer yazma nüsha
sı vardır. Sicilyalı yahudi hekim Ferec 
b. Salim (Magister Faraci) tarafından 1280 
yılında Latince'ye çevrilen eser, 1 532'de 
Strasbourg'da Tacuini aegritudinum cet. 
Buhahylyla Byngezla auctore adı al
tında İbn Butlan'ın anılan kitabıyla birlik
te basılmıştır; bir yıl sonra da aynı şehir
de yine İbn Butlan'ın eseriyle birlikte M. 
Herr'in yaptığı Almanca tercümesi yayım
lanmıştır. Eserin Farsça'ya da üç ayrı çevi
risi yapılmıştır. Bunların ilki 647'de ( 1249) 
adı bilinmeyen biri tarafından gerçekleş
tirilmiş olup bir nüshası Tahran'dadır (Yu
suf İ ' ti saml. ll. 291-292). İkincisini, Os
manlı tabiplerinden Muln b. Mahmud ei
Kirmanl Edirne'de Fatih Sultan Mehmed 
adına yapmıştır (mütercimin el yazısını 
taşıyan nüsha için bk. Süleymaniye Ktp ., 
Ayasofya, nr. 3587/1 ). Üçüncü tercüme ise 
İran ŞahıSüleyman'ın emriyle özel heki
mi Muhammed Eşref b. Şemseddin Mu
hammed tarafından yapılmış ve Tahran'
da basılmıştır (ı 275) . Kitap ayrıca Gere
deli İshak tarafından Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (Osman IL Müellifleri, lll, 203). 

XII. yüzyılın ortalarında adı bilinmeyen Sa
lernolu bir yazar tarafından bir de taklidi 
kaleme alınan eser Dımaşk'ta yayımian
mış ( ı 3 3 3). hakkında en son ve en etraflı 
çalışmayı ise Joseph S. Graziani, Califor
nia Üniversitesi'nde Ibn Jazlah's JJ'h 
Century Tabulated Medical Compen
dium, Taqwim al-Abdan adlı doktora 
teziyle gerçekleştirmiş ( 1973) ve bu ça
lışmasını Arabic Medicine in the 1J 1h 

Century as Represented in the Works 

of Ibn lazlah (Karachi 1980) başlığıyla 

ilim alemine sunmuştur. z. Minhacü'l
beyan !ima yesta'milühü'l-insan. Ba
sit ve mürekkep ilaçlarla yiyecek ve içe
ceklerin alfabetik sıraya göre tanıtıldığı 
eser Ta]fvimü '1-ebdan'dan sonra yazıl
mış ve yine Halife Muktedi-Biemrillah'a 
ithaf edilmiştir. İbn Cezle'nin en ünlü ese
ri olup müellif bu eseri sayesinde "Sahi
bü'I-Minhac" olarak da anılmıştır. British 
Museum'daki 489 (1 096) tarihli (Or. M us., 
nr. 7499) ve Vatikan Kütüphanesi'ndeki 
yine V. (Xl.) yüzyılda istinsah edilmiş (Mns. 
Arabi Islamici. nr. 374) yazmaları en eski 
nüshalarıdır (Awad. s. 230) Türkiye'de bu
lunan on yedi nüshasının en eskileri ise 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki dört nüs
hadır (Laleli, nr. 1650; Ayasofya, nr. 3755; 

Şehid Ali Paşa, nr. 2 I 07; H ekimoğ lu Ali 
Paşa. nr. 587). Eserin adı bilinmeyen bir 
mütercim tarafından Farsça'ya yapılan 
tercümesinin yazması Manisa İl Halk Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. ı 839). İbnü'I
Baytar, eserde gördüğü eksiklik ve hata
ları gidermek için el-İbône ve'l-i'lam bi
ma fi'l-Minhac mine'l-l]alel ve'l-ev
hôm adlı bir ta'likat yazmıştır. Kati b Çe
lebi, İbn Cezle'yi usulünden dolayı öven 
bir müellifin kitaba tetimme yazdığım 
bildirmiş, fakat adını vermemiştir (Keş
fü ';r.-;r.unan, ı ı. ı 870-187 ı) . Minhac'ın P. 
de Koning tarafından yapılan Fransızca 
çevirisi henüz basılmamıştır (Ef21 ing.). 
lll , 754) . 3. el-İşare ii tell]işi'l-'ibôre ve 
ma yüsta'melü mine'l-lfavanini'Hıb
biyye ii tedbiri'ş-şıJ:ıJ:ıa ve J:ııf?i'l-be
den. Ta]fvimü'l-ebdan'ın özetidir. 4. Ri
sale ii medJ:ıi'Hıb ve muvata]fatihi'ş
şer'a ve'r-red 'ala men ta'ane 'aleyh. 
s. er-Red 'ale'n-naşara . İbn Cezle. İlya 
adlı bir papaza hitaben 466 (1 074) yılın
da kaleme alarak niçin müslüman oldu
ğunu anlattığı bu eserde İslamiyet'i yü
celtmekte ve Hz. Muhammed'in Kitab-ı 
Mukaddes'te müjdelendiğini. fakat ya
hudi ve hıristiyanların bunu gizlediklerini 
vurgulamaktadır. 485 Zilhiccesinde (Ocak 
1 093) müellifin huzurunda okunmuş bir 
nüshasını gördüğü anlaşılan İbn Hallikan 
risalenin güzel bir reddiye olduğunu söy
lemektedir ( Ve{eyat, VI, 267). 6. Muljtaru 
mul]taşan Taril]i Bagdad. Hatib el-Bağ
dadl'nin eserinden seçmeler ihtiva eden 
bu kitabın İngiltere ve Hindistan'daki 
nüshalarından başka (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı . 563, 888; Cemheretü'l-meraci'i'l
Bagdadiyye, s. ı 9) Türkiye'de de bir nüs
hası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Rel
sülküttab. nr. 692). 
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!il ALi HAYDAR BAYAT 

İBN CİNNİ 
(~W-?f) 

Ebü'l-Feth Osman b. Cinnl 
el-Mevsıll el-Bağdadi 

(ö. 392/1002) 

Arap dili ve edebiyatı a.limi. 
_j 

Musul'da dünyaya geldi. Doğum tari
hiyle ilgili olarak kaynaklarda 300 (913), 
321 (933) . 322 (934), 330 (942) gibi farklı 
tarihler verilmektedir. Yunan asıllı bir ba
banın çocuğudur. Musul'un ileri gelenle
rinden Süleyman b. Fehd b. Ahmed el-Ez
dl'nin azatlısı olan babasının buraya ne
reden ve ne zaman geldiği bilinmemek
tedir. Babasının adı olan Cinn'i Yunanca'
da "cömert, asil. güzel fikirli ve saygın ki
şi" anlamlarına gelen Gennaius kelime
sinin Arapçalaştırılmış şeklidir. İbn Cin
ni, daha çok babasının bu adına nisbette 
meşhur olmakla birlikte nahiv ilmindeki 
geniş bilgisi sebebiyle Nahv'i, doğduğuye
re nisbette Mevsıl'i. lugat ilmindeki yüksek 
mevkiinden dolayı Lugavl, babasının hiz
metinde bulunduğu aileye izafetle Ezdl 
nisbeteriyle de anılmıştır. Künyesi olan 
Ebü'l-Feth'i ise dil ve edebiyat ilimlerine 
vukufu ve bunlarla ilgili problemleri çöz
medeki (feth) mahareti sebebiyle almış 
olmalıdır. Mütenebb'i divanının şerhine 
dair eserine el-Fetl).u'l-vehbi 'ala müş
kilati'l-Mütenebbi adını vermesi ve Ba-
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