
çalışmışlardır. Özellikle Beledi'nin Fatımi 
Veziri İbn Killis'e ithaf ettiği Kitô.bü Ted
biri'l-]J.abô.lô. ve'l-etfô.l ve'ş-şıbyô.n ve 
]J.ıf'{.ı şı]J.]J.atihim ve müdavati'l-emra
:Zi'l-'arıza le h üm adlı eseri zikre değer 
bir çalışmadır (krş. Davir M. es-Samir!, XJV/ 
36]1408/19881. s. 257; Ullmann, lslamic 
Medicine, s. 1 09; Sezgin, lll, 318). 

İbn Ebü'I-Eş'as'ın tıbba dair çalışmaları 
arasında, CallnGs (Galen) külliyatı üzerinde 
yaptı ğı düzenlemeler ve onun bazı eser
lerine yazdığı şerhler özell ikle kayda de
ğer bulunmaktadır. İbn Ebu Usaybia'ya 
göre bir Callnus uzmanı olan İbn Ebü'I
Eş'as. bu filozof-tabibe ait on altı eserlik 
külliyatı yeni bir bölümlerneye tabi tut
muş ve böylece kendisinden sonraki tıp 
araştırmacıianna önemli kolaylıklar sağ
lamıştır. 

İbn Ebü'I-Eş'as'ın felsefi -akli ilimiere de 
ilgi duyduğu. bu konuda eserler verdiği 
kaydedilmektedir. İbn Ebu Usaybia, bu 
eserlerinden biri olan Kitô.b ii 'ilmi'l-ila
hi'nin müellif hattıyla bir nüshasını gör
düğünü yazmakta, ayrıca onun Callnus 
külliyatı için yaptığı düzenlemenin ben
zerini Aristo'nun kitapları için de yaptığı
nı belirtmektedir. Zoolojiyle ilgili önemli 
çalışmaları da bulunan İbn Ebü'I-Eş'as'ın 
Kitabü'l-lfayevan'ı Aristo zoolojisinden 
nisbeten bağımsız tarzda kaleme alınmış 

bir incelemedir. Bu eserde canlılar alemi 
üçe ayrılmaktadır: ei-Hayyü'l-malik (yö
netici canlı . insan) . el-hayyü'l-memluk (evcil 
hayvanlar). el-hay la malik ve la memiGk 
(vahşi hayvanlar). Son kategoriye girenler 
de tabiatiarına göre ayrıntılı şekilde tas
nif edilmiştir. Ancak müellifin bu eseri
ni bitirerneden öldüğü söylenir (Kruk. ll 
11986 ı. s. 21 o-211 ). Abdüllatlf ei-Bağda
di'nin bu eserin bir özetini yazdığı ayrıca 
kaydedilmiştir (Muhammed Bakır Ulvan, 
S. 29). 

Eserleri. Fuat Sezgin İbn Ebü' I-Eş'as'ın 
günümüze ulaşan eserlerini şu şekilde s ı 

ralamaktadır ( GAS, lll, 302): 1. Kitabü '1-
Edviyeti'l-müfrede; Z. Ki tabü 'I-Gazi 
ve'l-mugtezi; 3. Risale fi'n-nevm ve'l
ya]fa'{.a; 4. Kitabü'l-lfayevan; s. Tafşi

lü Kitabi Calinus ii Ustu]fussat; 6. Ki
tabü'l-Mizac. Günümüze ulaşmayan 
eserleri ise 'Uyunü'l-enba' (s. 332) ve 
Keşfü''{.-'{.unO.n'da şu şekilde tesbit edil
miştir: 1. Ki tab ii 'ilmi'l-ilahi; z. Ki tab 
fi'l-cüderi ve'l-]J.aşbe ve'l-]J.umey]fa 
(Keşfü';;.-;;.unün, ll, 1408); 3. Kitab fi's-sir
samve'l-birsam ve müdavatihima (a.e., 
ll, 1424); 4. Kitab fi'l-]fülunc ve eşnô.fi
hi ve müdavatihi ve'l-edviyeti'n -na
ti'a minhü (bu esere Fahreddin es-Saati 

tarafından tekmil e ]a.e., ll, 1451 J, Abdülla
tlf ei-Bağdadltarafından da birtelhis ]Ali 
Abdullah ed-Deffa', s. 196] yazılmıştır); S. 

Kitab ti 'l-baraş ve'l-beha]f ve müdava
tihima (Keşfü';;.-;;.unün, ll, 1402); 6. Kitô.
bü'l-Mali]]O.lya (a.e., ll, 1455); 7. Kitabü 
Terkibi'l-edviye (a.e., I, 40 I); 8. Kitabü 
Emrazi'l-mi'de ve müdavatiha; 9. Şer

]J.u Kitabi'I-Piraif li-Calinus (a.e., ll, 
1446); 10. Şerl].U Kitô.bi'l-lfummeyat 
li-Calinus (a.e., ll, 1413); 11. Kitabü 'ş
Şar' (a.e., ll, 1432). 
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İBN EBÜ'l-FEV ARiS 
(..,.,_,ı,.;ıı ..di ..:_,.!1) 

Ebü'I-Feth Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed ei-Bağdadi 

(ö. 412/1022) 

Hadis hafızı . 
_j 

21 Şewal338'de (13 Nisan 950) doğdu. 

Büyük dedesi Ebü'I-Fevar is Sehl'e nis
betle İbn Ebü'I-Fevaris diye tanındı. Se
kiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan 
İbn Ebü'I-Fevaris ilk derslerini Ebu Bekir 
en-Neccad'dan aldı. Daha sonra Basra'
ya, oradan İran'a ve Horasan'a gitti. Mu
hammed b. Hasan en-Nakkaş. Ebu Bekir 
eş-Şafii, Ebu Ali İbnü's-Sawaf, Ahmed b. 
Fazi b. Huzeyme, Ca'fer ei-Huldl ve Da'
lec b. Ahmed başta olmak üzere birçok 
alimden hadis rivayet etti. Kendisinden 
de Malini. Berkanl, Lalekal, Ebu Ya'la eı
Ferra, Ebü'I-Hüseyin İbnü'I-Mühtedl- Bil
lah ve İbnü 'I-Benna ei-Bağdadl hadis tah
sil etti. Bağdat'ta Rusafe Camii'nde hadis 
imla ederken Hatlb ei-Bağdadl de kendi-

iBN EBÜ'I-HADID 

sinden faydalandı ve onun bazı rivayetle
rini huzurunda okudu. Hocalarından der
lediği seçme hadisleri rivayet etmesiyle 
tanınan İbn Ebü'I-Fevaris 16 Zilkade 412 
(21 Şubat 1 022) tarihinde vefat etti ve Ba
bü Harb Mezarl ı ğı'nda Ahmed b. Han
bel'in mezarının yakınına defnedildi. Ha
tlb ei-Bağdadl İbn Ebü'I-Fevaris'i kültürlü, 
hafızası kuwetli, dürüst ve si ka bir mu
haddis olarak nitelend irmiş, dindar ve fa
ziletli bir kimse olduğunu belirtmiştir. 

İbn Ebü'I-Fevaris'in çok miktarda ha
dis yazdığı ve bunları muhtelif kitaplarda 
topladığı belirtilmekteyse de Ebu Tahir 
Muhallis Muhammed b. Abdurrahman'ın 
(ö. 393/1003) rivayetlerinden seçmeler 
yaptığı el-Feva'idü'l-münte]fatü '1-'ava
li adlı eseriyle (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua. nr. 2, vr. 84•-89b, nr. 21/4, vr. 137•-

258b, nr. 46, 243•-262•, nr. 72/5 ]kısım 6], 

nr. 97, vr. 140•- 25 ı •) çeşitli hadisleri ihti
va eden bir cüzü (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, Mecmua. nr. ı ı0/2) dışında bunlar hak
kında bilgi yoktur (Sezgin, I, 226) Müelli
fin yine İbn Ebü'I-Fevaris diye anılan ve 
salih bir kişi olduğu belirtilen kardeşi Ali'
nin de hadis tahsil ettiği, ancak herhangi 
bir rivayette bulunmadan vefat ettiği zik
redilmiştir. 
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İBN EBÜ'l-HADID 
( .J.ı.xı.lf .s! i ..:,.! ') 

Ebu Hamid İzzüddin Abdülhamid 
b. Hibetillah b. Muhammed el-Medain1 

(ö. 656/1258) 

Nehcü '1-be/;ig a şarihi , 

Mu'tezile kelamcısı ve şair. 
_j 

Kaynaklarda 1 Zilhicce 586' da (30 Aralık 

1190) Medain'de dünyaya geldiği ve ilk 
öğrenimini burada yaptığı kaydediliyor
sa da bir şiirinden (krş. İbn Ebü'r-Rıza el
Alevi, s. 113) Kerh'te doğup Medain'de 
yetiştiği anlaşılmaktadır. Kültürlü bir aile
ye mensup olan İbn Ebü'I-Hadld'in baba
sı Medain'de kadılık yapmıştı. Kardeşleri 
Ebü'I-Meall Muvaffakuddin Ahmed. Ebü'I
Berekat Muhammed ve Ebu Muhammed 
Abdüllatlf de şairdir. Medain halkı genei
likle gulat-ı Şla'dan olduğu için İbn Ebü'l-
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