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lerinin yazma nüshalarının yerleri ve bun
lardan neşredilenler hakkında biloiler ih
tiva etmektedir (ZDMG, CXLVI 11 996], s. 
415-455). 
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EbO Bekr Abdullah b. Muhammed 

b. Ebi 'l-Esved Humeyd el-Basri 
(ö. 223/838) 

L 
Hadis hafızı ve kadı. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Altmış yaşında öldüğü rivayetine bakılır
sa 163'te (780), Ali b. Medint'nin onunla 
aralarında altı ay bulunduğunu söylediği
ne göre ise bu tarihten bir yıl önce doğ
muş olmalıdır. Dedesine nisbetle ibn 
Ebü'l-Esved diye tanınır. Hadis ilmiyle 
uğraşan bir aile içinde yetiştiği anlaşıl
maktadır. ilk eğitimini , rivayetleri çeşitli 
hadis kitaplarında yer alan dedesi Hu
meyd b. Esved ile dayısı Abdurrahman 
b. Mehdi'den aldı. Daha sonra aralarında 
imam Malik, Ca'fer b. Süleyman, Ebü Ava
ne el-Wısıti, Hammad b. Zeyd ve Yahya 
b. Said el-Kattan gibi muhaddislerin yer 
aldığı pek çok hocadan hadis dinledi. Bu
hari, Ebü Davüd, İbrahim ei-Harbi, İbn 
Ebü'd-Dünya, Fesevi gibi muhaddisler de 
kendisinden hadis öğrendiler. 

İbn Ebü'l-Esved, Ebü Avane'den ( ö. ı 76/ 

792) hadis dinlediğinde yaşının küçük ol
ması sebebiyle ondan yaptığı rivayetler 
açısından tenkit edilmiş ve özellikle Yah
ya b. Main'in onun için "la be'se bih" ifa
desini kullanmasına rağmen hakkında 
olumlu bir kanaate sahip olmadığı belir
tilmiştir. Buna karşılık Hatib el-Bağdadi 
kendisinden "sağlam bir hadis hafızı " di
ye söz etmiştir. Bir süre Hemedan kadılı

ğı da yapmış olan İbn Ebü'I-Esved'in riva
yet ettiği hadislerin yirmi si Buhari'nin el
Cami'u'ş-şa.Qi.Q' inde yer almış, ayrıca yi
ne Buhari el-Edebü 'l-mütred'inde , Ebu 
Davud es-Sünen'inde ve Tirmizi el-Ca
mi'u 'ş-şa.Qi.Q'inde ondan rivayette bulun
muştur. İbn Ebü'I-Esved Cemaziyelahir 
223'te (Mayıs 838) Bağdat'ta vefat etti. 
Aynı yıl ramazan (ağustos) ayında öldüğü 
de zikredilmiştir. 
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EbO Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
b. Ebi'l-Eş'as Muhammed 

(ö. 360/ 971 [?]) 

L 
İran asıllı tabip ve filozof. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Genç 
denecek bir yaşta İran'ın Fars bölgesinde 
resmi bir görevde bulunmuş. bilinmeyen 
bir sebepten malları müsadere edilmiş 
ve memleketini terketmek zorunda kal
mıştır. Ünlü Buhtişu' ailesine mensup 
Ubeydullah b. Cibrail onun bu dönemde 
henüz tıp ilmiyle meşgul olmadığını, 
memleketini terkedişinin ardından Mu
sul'a yerleştiğini ve burada Hamdani Emi
ri Nasırüddevle'nin oğlunu tedavi ederek 
itibar kazandığını rivayet etmektedir. Bu 
bilgileri aktaran İbn Ebü Usaybia, ayrıca 
onun Kitabü'l-Gazi ve '1-mugtezi adlı 
eserini Safer 348'de (N isan 959) Ermenis
tan'daki Berka Kalesi'nde tamamladığı
nı kaydetmektedir ki buradan hareketle 
onun bu dönemde Musul'a saldıran Mu
izzüddevle ed-Deylemi'den kaçarak bir ara 
Ermenistan'a gittiği veya buradaki Ser
ka Kalesi'ne bir müddet hapsedildiği so
nucuna varılmaktadır. Tekrar Musul'a dö
nen ibn Ebü'I-Eş'as ömrünün sonuna ka
dar burada yaşamıştır. Vefat tarihi İbn 
Ebü Usaybia tarafından -birkaç yıllık kü
suru ile birlikte- 360 (971) olarak kayde
dilmiştir. 

Uzun bir ömür sürdüğü, dini tefekkür 
konularında derinliğe sahip olduğu belir
tilen İbn Ebü'I-Eş'as'ın , tıp tahsilini kim
den ve nerede gördüğü bilinmemekle bir
likte çok sayıda öğrenci yetiştirdiği anla
şılmaktadır. Başta oğlu Muhammed ol
mak üzere Muhammed b. Sewab ei-Mev
sıli ile Ahmed b. Muhammedei-Beledi öğ
rencilerinin en ünlüleridir. Öğrencilerinin 
uzman birer hekimken bile hocalarıyla sı
kı temas halinde oldukları anlaşılmakta
dır. Nitekim adı geçen son iki öğrencisi
nin isteği üzerine İbn Ebü'I-Eş'as Kitd
bü'l-Edviyeti'l-müfrede adıyla basit ilaç
lar üzerine bir eser yazmış ve eserinin söz 
konusu öğrenciler gibi uzmanlık seviyesi
ne gelmiş hekimlere hitap ettiğini, genel 
tıp meraklıları ve öğrencilerini ilgilendir
mediğini belirtmişti. İbn Ebü 'l-Eş'as ve 
çalışmaları hakkındaki en geniş bilgiyi ve
ren İbn Ebu Usaybia ('Uyunü 'L-enba', s. 
33 ı -333) adları geçen iki öğrencisi hakkın
da da bilgi vermektedir. Bunlar tıbbın 
hem teori hem de pratiğinde çok başarılı 
olup uzun yıllar İbn Ebü'I-Eş'as'la birlikte 


