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İBN CÜLCÜL 
(~~1) 

Ebu DavCıd Süleyman b. Hassan 
b. Cülcül el-Endelüsl 

(ö. 384/994 [?]) 

Endülüslü hekim, 
tıp ve felsefe tarihçisi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Her 

ne kadar Taba~ö.tü'l-etıbbd' ve'l-J:ıüke
md' adlı eserinin 116. sayfasında kita
bın sonunda bu hususta açıklama yapa
cağını söylüyorsa da neşredilen tek nüs
hada söz konusu kısım bulunmamakta

dır. Fakat İbnü'I-Ebbar. Kadi Said ve İbn 
Hazm gibi müellifler eserin tam metnini 
görerek hayatıyla ilgili bölümü kısmen ve
ya tamamen iktibas etmişlerdir. Bu kay
naklardan öğrenildiğine göre Ebu Eyyüb 

konyesiyle de anılan İbn Cülcül 333 (944) 
yılında Kurtuba'da (Cordoba) doğmuş. on 
yaşında iken Ebu Alaka. Kurtuba ve Zeh
ra camilerinde kardeşi Muhammed b. 
Hassan ile birlikte Ahmed b. Fazı el-Haf

faf ed-Dineveri, Ebü'l-Hazm Vehb b. Me
ser re ve Ahmed b . Said es-Sadefi gibi 
alimlerden fıkıh ve hadis dersleri almış
tır. On dört yaşında tıbba merak sarmış. 
yirmi dört yaşına geldiği zaman hasta te

davi edecek derecede uzman bir hekim 
olarak tanınmış ve Kurtuba'nın ünlü he
kimlerinden takdir görmüştür. Onun yir
mi beş yaşında iken de Muhammed b. 
Yahya er-Ribahi'den Sibeveyhi'nin Arap 

gramerine dair el-Ki tab'ını okuduğu gö
rülmekte ve buradan bir hekim ve ecza
cılık uzmanı olmasının. fıkıh ve hadis bil
mesinin yanında Arap dil bilimiyle de uğ
raştığı anlaşılmaktadır. Hayatının olgun
luk döneminde Halife ll. Hişam'ın (976-

1 009) özel hekimliğini yapmış ve eserle
rinin çoğunu bu sırada kaleme almıştır. 
384 (994) yılından sonra vefat ettiği sa
nılmaktadır (EJ2 1 ing ı. lll. 755-756) . Yetiş

tirdiği öğrenciler hakkında da bilgi yok
tur: sadece kendisinden bazı rivayetlerde 
bulunan Tuleytulalı (Toledo) Said b. Mu
hammed b. Beguniş'e ders vermiş olabi
Ieceği düşünülmektedir (Tabaka tü '1-etıb
ba', neşredenin girişi, s. yv). 

Eserleri. 1. Taba~ö.tü '1-etıbbd' ve '1-
J:ıükemd'. Bazı kaynaklar adınıA{ıbdrü'1-
etıbbd' şeklinde kaydetmekteyse de kita
bın ilmi neşrini gerçekleştiren Fuad Sey
yid (Kah i re I 955; Beyrut 140511985), o dö
nemdeki kaynaklarda yer alan ifadeler
den hareketle eseri Taba~ö.tü'1-etıbbd' 

ve'l-J:ıükemd' adı altında yayımlamıştır. 

İbnü'l-Ebbar'ın verdiği bilgiye göre 377'
de (987) yazılan eserde farklı dönemlerde 
yaşamış çeşitli milletlerden ünlü bilgin 
ve filozoflar dokuz tabaka halinde ince
lenmiştir. Birinci tabakada önce, tabiat 
felsefesinden ve yüce hikmetten söz eden 
Hermes. geneilikle İslam düşünce tarihin
de görüldüğü gibi İran. Babil ve Mısır kül
türlerindeki üç ayrı hüviyetiyle tanıtıl

makta, ardından onun öğrencisi diye bi
linen Asclepius ile Grek- Roma dünyasın
da tıp üzerine ilk çalışmaları yaptığı ileri 
sürülen Apolion hakkında bilgi aktarıl
maktadır. İkinci tabakada eski Yunanis

tan ve Roma'da daha çok tıp ve felsefe 
alanında isim yapmış kişilerden Hipokrat. 
Diskorides. Ef!atun. Aristo. Sakrat ve De
mokritos'a: üçüncü tabakada Büyük İs
kender'den sonra Yunanistan'da üne ka

vuşan Batlamyus, Cato ve Öklid'e; dör
düncü tabakada Roma döneminde orta
ya çıkan Yunanlı hekim- filozoflardan Ca
linus'a; beşinci ta bakada İskenderiye fel
sefe okulundan (lll-VI. yüzyıl) Nicolaus'a: 
altıncı tabakada Hz. Peygamber döne
minde yaşayan Arap asıllı tabipierden Ha
ri s b. Kelede, İbn Ebu Rimse ve İbn Eb
h ur ile Arap olmayan Maserceveyh'e: ye
dinci tabakada müslüman ve gayri müs
lim hekim- filozoflardan Buhtişu'. Cibrail 
b. Buhtişu'. Yuhanna b. Maseveyh, Yu
hanna b. Bıtril5.. Huneyn b. İshak, Ebu 
Yusuf Ya'küb b. İshak el-Kindi. Sabit b. 
Kurre. Kusta b. Luka. Ebu Bekir er-Razi. 
Sabit b. Sinan b. Kurreve İbn Vasif es-Sa
bii'ye: sekizinci tabakada İshak b. İmran, 
İshak b. Süleyman el-İsram. Ebu Ca'fer ei
Kayrevani gibi Mağrib kökenli: dokuzun
cu ta bakada HamdOn b. Ebba, Cevad en
Nasrani, (Yunus) el-Harran!. Halid b. Yezid 
b. ROman en-Nasrani, İbn MelQke en
Nasrani, imran b. Ebu ömer. Muhammed 
b. Feth, Yahya b. İshak, Ebu Bekir Süley
man b. Bace, İbn Ümmü'I-Benin ve Said 
b. Abdürabbih gibi Endülüslü filozof ve 
tabipiere yer verilmiştir. İbn Cülcül'ün 
daha çok Endülüslü alimler hakkında ver
diği orüinal bilgilerle temayüz ettiği gö
rülür. Nitekim kitabına aldığı toplam elli 
yedi kişiden yirmi ikisi Mağrib ve Endü
lüslüdür. Eser daha sonra gelen düşünce 
ve bilim tarihçileri için, özellikle İbnü'I
Kıfti, İbn Ebu Usaybia ve Kadi Said için 
başlıca kaynaklardan birini teşkil eder. 
İbn Cülcül'ün kaynakları arasında İshak 
b. Huneyn'in Tdri{ıu'l-etıbbd' ve'l-J:ıüke
md' adlı eseriyle Huneyn b. İshak'ın Ne
vddirü '1-feldsife'si, ayrıca Orosius. He-
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ran ve Sevilialı {işblliye) lsidorus gibi Batılı 
müelliflerin eserleri bulunmaktadır: do
layısıyla İbn Cülcül, Latin kaynaklarını kul
lanan ilk müslüman müellif olarak tanı

nır. Juan Vernet. Taba~ö.tü'l-etıbbd'ı ta
nıtmak üzere kaleme aldığı bir çalışma

sında eserin son bölümünü ispanyolca'ya 
çevirerekyayımlamış (bk bibl.). E. Lla
vero Ruiz ise 1979 yılında Oranada Üni
versitesi'nde hazırladığı tezinde eserin 
bütününü giriş ve notlar ilavesiyle yine 
aynı dile aktarmıştır ( Tabaqat d-atibba' 
wa-1-hukama': Generaciones de medicos 
y sabios) . 2. Tefsiru esmd'i'l-edviyeti'l
müfrede min Kitabi Diyüs~üridis. 372 
(982) yılında yazılan eserin sadece bir 
bölümü günümüze ulaşmıştır (Madrid, 
Biblioteca Nacional, nr. 233; Bankipur, · 
Oriental Public Library, nr. 2 I 89; Tahran. 
Meclis Ktp., nr. ı 538, I 545) . Eserden Ah
med b. Muhammed el-Gafiki ve İbnü ' l
Baytar bazı alıntılar yapmış. İbn Ebu 
Usaybia da Diskorides'in İslam dünyasın
da el-Edviyetü'l-mütrede adıyla bilinen 
kitabı (Materia Medica) münasebetiyle 
mukaddimesinin önemli bir bölümünü 
nakletmiştir ('Uyünü '1-enba', s. 493-494). 

Burada müellif, İstiran (Stephan) b. BasH 
tarafından · Bağdat'ta Kitdbü'1-Ifaşd'iş 

adı altında Grekçe'den Arapça'ya çevril
miş olan Diskorides'in diğer bir kitabının 
Endülüs'e nasıl intikal ettiğini anlatmak
tadır. Eser. lldefonso Garüo Galan tarafın
dan Cordoba Üniversitesi'nde tez olarak 
ispanyolca tercümesiyle birlikte neşre ha
zırlanmışsa da (Ubro de la explicaciôn de 
los nômbres de les medicamentos simples 
tornados dellibro de Dioscôrides de Abü 
Dawüd Su layman b. Hassan Ib n Yulg ul) 

henüz yayımlanmamıştır. 3. Ma~ö.Je ti 
~ikri'l-edviyeti'lleti lem-ye~kürhd Di
yüs~üridis ti kitdbih (ibn EbG Usaybia. 
s. 495; Safedi, XII, 87) . Günümüze ulaşma
mış olan bu kitabın , Oxford'da (Bodleia
na, nr. 57 3) bulunan bir mecmuada İbn 
Cülcül'e ait el-İstidrdk 'ald Kitdbü'l-Ifa
şd'iş li-Diyüs~üridis adlı eserle aynı ol
ması muhtemeldir (bu risalenin bir nüsha
sı için bk. Nuruosmaniye Ktp., nr. 3589) . 

4. Ma~öle ti edviyeti't-tiryd~. Bir nüs
hası yukarıda sözü edilen Oxford'daki 
mecmuanın içinde olup panzehirler ve 
ağrı kesici ilaçlar hakkındadır. lldefonso 
Garüo tarafından ispanyolca tercümesiy
le birlikte yayımlanmıştır ( Tratado so bre 
los medicamentos de la Triaca, C6rdoba 
I 992) . S. et-Tebyin fimd galata fihi ba'
zü'l-mütetabbibin (ibn EbG Usaybia, s. 
495; Safedi, XII, 87) 
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~ H. BEKiR KARLIGA 

İBN CÜMEY' ei-GASSANI 
(.,dt.:..<ll~..:,ıl) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 

el-Gassani es-Saydavi 
(ö. 402/1012) 

Hadis hafızı. 
_j 

305 (917) yılında Sayda'da doğdu. 306'
da doğduğu da söylenmektedir. Yetiştir
diği hadis iUimleriyle tanınan bir aileye 
mensup olup beşinci dedesi C üm ey' e nis
betle anılır. Babasından ve Sayda'nın ön
de gelen alimlerinden ders aldı. Zehebi, 
onun hadis sernama 323'te (935) Ebü'l
Hasan Muhammed b. Ahmed b. Safve'
den başladığını söylerse de (A'Uimü'n-nü
bela', XVII, ı 55; Tarfi;u'l-islam, s. 66) İbn 
Cümey'in kendisinden Halep'te hadis ri
vayet ettiğini belirterek hocaları arasında 
saydığı (Kitabü Mu'cemi'ş-şüyO.I;, s. 353), 

Zehebi'nin de biyografisini yazarken tale
beleri arasında İbn Cümey'e de yer verdi
ği (A'lamü'n-nübela', XV, 295) Ebü'l-Fazl 
ed-Debbac 309'da (921-22) vefat ettiği
ne göre (Hatlb, XII, ı 53) İbn Cümey'in ön
celeri babasının refakatinde olmak üze-
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re beş yaşından itibaren seyahate çıkarak 
tahsil hayatına başladığı anlaşılmaktadır. 

Şam , Mısır, Irak, Hicaz ve İran bölgelerin
de elliden fazla yer dolaştı. Kendilerin
den faydalandığı hocaların sayısı. adları

nı Mu' cem'inde zikrettiklerine rivayette 
bulunduğu halde eserine almadıkları da 
ilave edilecek olursa 400'ü aşmaktadır 
(dolaştığı yerlerin ve hocalarının listesi 
için bk. Kitabü Mu'cemi'ş-şüyO.I;, neşre
denin girişi, s. ı 3). Başta babası olmak 
üzere Hüseyin b. İsmail el-Mehamili, İbn 
Mahled el-Attar. İbn Ukde. Ramhürmüzi. 
Yezid b. Muhammed el-Ezdi ve Yezid b. 
İsmail el-Hallal onun hocalarından bazı
larıdır. 

Seyahatlerini tamamladıktan sonra 
Sayda'ya dönen İbn Cümey' burada hadis 
dersi vermeye başladı ve Sayda'nın yetiş
tirdiği meşhur alimlerden biri olarak ta
nındı. Kendisinden hadis rivayet edenler 
arasında. başta Seken diye bilinen oğlu 
Hüseyin olmak üzere tarunu Ebü'l-Hüse
yin Ahmed b. Hasan es-Saydavi, Temmam 
er-Razi. Muhammed b. Ali es-SQri, İbn 
Tallab diye bilinen EbQ Nasr Hüseyin b. 
Muhammed el-Kureşi ve akranlarından 
Abdülgani el-Ezdi'yi saymak mümkündür. 

Güvenilir bir ravi olduğu belirtilen ve 
zühd hayatına önem veren İbn Cümey' 
Receb 402'de (Şubat 1 012) Sayda'da ve
fat etti. Sem'ani'nin 400'den önce öldü
ğü yolundaki kaydı ( el-Ensab, VIII, ı ı 9) 
doğru değildir. 

Eserleri. 1. Mu'cemü İbn Cümey' 
(Müsnedü ibn Cümey', Mu'cemü'ş-şü
yul;). Müellif bu eserinde hocalarının ad
larını zikretmekte ve çok defa onlardan 
rivayet ettiği birer hadis veya şiire, kıssa 
ve özlü bilgilere yer vermektedir. İbn Cü
m ey', birkaçı dışında hocalarının biyogra
filerine ve onlardan ne zaman hadis din
lediğine dair bilgi vermemekte, ancak 
kendileriyle nerede görüştüğünü çoğun

lukla belirtmektedir. Adları Muhammed 
olanlarla başlayan eserde isimler alfabe
tik sıraya göre dizilmekle birlikte buna 
her zaman dikkat edilmediği görülmek
tedir. Eser, müellifin kendilerinden riva
yette bulunduğu halde eserine almadığı 
hocalarından oluşan iki ayrı ek, Muham
med b. Sened'in bu eserden yaptığı seç
melerden oluşan el-Münte~ii min Mu'
cemi'ş-şüyul] (Mul;tarat, Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, Mecmua, nr. 52, vr. 98b- 101") 
adlı kitabı ve İbn Cümey'in oğlu Seken'in 
dedesinden ve babasından dinlediği ha
dislerden derlediği ve naşirin lfadişü's-

Seken b. Cümey' adını verdiği iki risale 
ile birlikte ömer Abdüsselam Tedmüri 
tarafından yayımlanmıştır (Beyrut I 405/ 

1985, ı 987). Zehebi, eserdeki bazı hadis
leri seçerek Erba'une J:ıadişen büldô.
niyye adında bir cüz oluşturmuştur (A'la
mü'n-nübela', neşredenin girişi, I, 89) . Z. 

Mu'cemü (Sema'atü) teldmi~i İbn Cü
mey'. Müellifin kendisinden hadis alan 
talebelerinin isimlerini kaydettiği anla
şılan bu eserin birkaç cüzden meydana 
geldiği belirtilmektedir (Kitabü Mu'ce
mi'ş-şüyO.I;, neşredenin girişi, s. 34). 

Sezgin, İbn Cümey'e lfadiş adıyla bir 
eser daha nisbet ediyorsa da (GAS IAr.J, 
I, 454) aslında bu eser, lfadişü's-Seken 
başlığıyla neşredilen (nşr. ömer Abdüs
selam et-Tedmür!, Kitabü Mu'cemi'ş-şü
yul; içinde, s. 4 ı 4-422) ve ferağ kaydın
dan müellifin oğlu Seken 'e ait olduğu 
açıkça anlaşılan iki varaklık bir risaleden 
ibarettir. Bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de bulunan eserin (Hadis, Mec
mua, nr. 17, vr. 83-84) asıl adı el-Mul]tô.r 
min J:ıadişi İbn Cümey'dir. 
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li] EBUBEKiR SiFİL 
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İBN CÜREYC 

-, 

( ~_P.- ..:,ıf) 

Ebü'l-Velid Abdülmelik 
b. Abclllaziz b. Cüreyc el-Kureşi 

(ö. 150/767) 

L 
Tefsir, hadis ve fıkıh alimi, tabii. 

_j 

80 (699) yılında doğdu. Rum asıllı olup 
EbG Halid künyesi ve Rumi, Mekki, Üme
vi nisbeleriyle de anılmıştır. ümeyye b. 
Halid'in mevlası olduğu söylenir. Dedesi 
Cüreyc'in de Abdülaziz b. Abdullah b. Ha
lid b. Esid'in hanımı ümmü Habib'in kö
lesi olduğu ileri sürülmüştür. Kendi beya-


