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Ebu Zekeriyya Yahya 
b. Muhammed b. Ahmed ei-İşblli 

(ö. VI./XII. yüzyıl) 

Kitfibü'l-Filfil)a adlı eseriyle tanınan 
Endülüslü botanik alimi. 
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İşb11iye'de (Sevilla) doğdu . Hayatı hak
kında bilgi yoktur: VI. (XII .) yüzyılın ikinci 
yarısında yaşadığı. ziraat yanında tıp ve 
eczacılık konusunda da uzman olduğu an
laşılmaktadır. Kitdbü'l-Filô.J:ıa, tarım ve 
hayvancılık üzerine o güne kadar yazılmış 
en kapsamlı eser olup sadece İslam dün
yasının değil bütün Ortaçağ ilim alemi
nin en göze çarpıcı çalışması olarak kabul 
edilmektedir. Bunun sebebi, İbnü'I-Av
vam'ın daha önceki bilgileri çeşitli kay
naklardan derleyerek bir araya getirirken 
uyguladığı teknik ve metotla herkesin 
faydalanabileceği sistematik bir eser or
taya koyması, ayrıca verdiği bilgileri kendi 
gözlemlerinin de katkısıyla kuru bilimsel
likten çıkarıp canlılığa kavuşturmasıdır. 

Otuz beş bölüm halinde düzenlenen 
eserin ilk otuz bölümü bitkilerin, beş bö
lümü ise evcil hayvanların yetiştirilme
sine ayrılmıştır. Tarımla ilgili kısımda elli 
beşi meyve ağacı olmak üzere 585 bitki 
tanıtılmakta ve aşı yapma tekniği, topra
ğın yapısal özellikleri. gübreleme usulle
ri, ağaç ve üzüm kütüklerine arız olan çe
şitli hastalıkların belirti ve görünüşleriy
le bunların tedavi yolları gibi konular açık
lanmaktadır. Kitabın derlendiği kaynak
ların başında İbn Vahşiyye'ye nisbet edi
len el-Filô.J:ıatü'n-Nabatiyye gelir. İbn 
HaldOn kitabın. İbn Vahliyye'nin eserinin 
ilm-i n ücum ve sihirle ilgili kısımları atıla
rak meydana getirilmiş bir muhtasarı ol
duğunu söylemekteyse de bu iki eser kar
şılaştırıldığında söz konusu iddianın doğ
ru olmadığı görülmektedir. Kitabın diğer 
başlıca kaynakları arasında Ebu Ömer 
İbn Haccac ei-İşblll, Ebü'I-Hayr ei-İşbill, 
İbn Bessal. Arib b. Sa'd, Ebu Hanife ed
Dineverl, Cahiz, İbn Ahi Hizam gibi alim
Jerin eserleri bulunmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma 
nüshası bulunan eserin tamamı ilk önce 
iki defa Türkçe'ye (998'de 1 ı 5901. Muham
med b. Mustafa b. Lutfullah, Tercemetü'l

Filahati't-tamme, iü Ktp., TY, nr. ı69ı; Be
yazıt Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi. nr. 
ı065 [ ı6551. 2534; Bursa M üze Ktp., nr. E 
32), daha sonra da sırasıyla ispanyolca 
(Josef Anton i o Banqueri. Libro de agricul-
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tura su author et doctor exeelen te Abu 
Zacaria Jahia Aben Mohamed Ben Ahmed 
Ebn al-Awwam, 1-11, Madrid I 802 [Arapça 
metniyle birlikte[. I 988). Fransızca (J . J. 
element- Mullet, Le li u re de l'agriculture 

d'lbn al-Awam, I-lll. Paris 1864-1867) ve 
Urduca'ya (Mevlevl Seyyid Muhammed 
Haşim Nedvl. l-ll. A'zam Kada h I 345- ı 350/ 
ı 926- ı 932) çevrilmiştir. ispanyolca tercü
menin bir özeti de D. C. Boutelou tara
fından yapılmıştır (Libro de agricultura, 
l-ll, Madrid 1878). Ayrıca kitabın üzümye
tiştirmeyle ilgili bölümünü "Risale fi ter
biyeti'l-kerm" Carlo Crispo Moncada Sul 
taglio della vite dilbn al-'Awwam adıy
la yayımlamış (Actes du se cangres inter
national des orientalistes, Stockhoi tn 1 889, 
Il, 2 ı 5-257). bir başka bölümünü de Phi
lip Lord Moorish Cal en dar adıyla ingiliz
ce'ye çevirmiştir (W antage ı 979). Kitd 
bü'J-Filô.J:ıa, ;Dairetü'l-maarifi'J-Osmaniy
ye tarafından taş baskısı olarakyayımlan
mıştır (Haydarabad ı 927). 
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Ebu Bekr Muhammed b. Muhammed 
b. Süleyman ei-Vasıtl 

(ö. 312/925) 

Hadis hafızı. 

ı 
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Muhtemelen 212'de (827) Vasıt'a bağlı 
Bagand köyünde doğdu. Bagandi nisbe
siyle anılan babası Ebu Bekir Muhammed 
b. Süleyman ile kardeşi Ebu Abdullah 

Muhammed de muhaddisti. Temel dini 
bilgileri ve ilk hadis derslerini babasın
dan aldı. Fıkıh ve hadis tahsili amacıyla 
227'de (842) Vasıt'a gitti : Bağdat, Bas
ra, Küfe, Şam ve Mısır gibi ilim ve kültür 
merkezlerinde hadis tahsilini sürdürdü. 

. Ahmed b. Ebü'I-Havari, İbn Nümeyr, Ali 
b. Medlnl. Ebu Bekir b. Ebu Şeybe, Ebü'J
Hasan b. Ebu Şeybe, Duhaym ve Hişam 
b. Arnmar'dan ders aldı. Daha sonra aile
siyle birlikte Bağdat'a yerleşti ve hayatı 
boyunca hadis ilmiyle meşgul oldu. Hüse
yin b. İsmail ei-Mehamili, İbn Ukde, Tabe
rani, Ebu Bekir el-ismaili, Hakim ei-Kebir 
ve İbn Şahin gibi muhaddisler kendisin
den hadis rivayet ettiler. Hadis öğrenimin
de yazmak yerine ezberlemeyi tercih eden 
ve çok miktarda hadis ezberleyen, aynı za
manda kıraat ilmine de vakıf olduğu be
lirtilen ibnü'I-Bagandi 20 Zilhicce 312'de 
(19 Mart 925) Bağdat'ta vefat etti. 

Pek çok alimin Irak bölgesinin hafızı ka
bul ettiği ve bazı hadis münekkitlerinin 
sika olarak değerlendirdiği ibnü'I-Bagan
di. isnadda bilerek tedlis ve hadis metin
lerinde bazan tashif yapmakla suçlanmış . 

hadisleri birbirine karıştırdığı ileri sürül
müştür. İbn Adi, İbrahim el-isfahani'nin 
onu yalancı saydığı nı söylemiş. talebesi 
Ebu Bekir el-ismaili de ibnü'I-Bagandi'yi 
kasten yalan söylemekle itharn etmedi
ğini. fakat onun tedlis ve tashif yaptığını 
belirtmiştir. İbnü'I-Bagandi'nin oğlu Ebu 
Zer Ahmed de Darekutni ve İbn Şahin gi
bi muhaddislere hocalık yapan ve hadis 
konusunda babasından ileride olduğu 
söylenen bir hadis hafızı idi. 

Eserleri. 1. Müsnedü Emiri'l-mü'mi
nin 'Ömer b. 'Abdil'aziz. Ömer b. Ab
dülazlz tarafından rivayet edilen hadisle
rin bir araya getirildiği, bir hadisin ali is
nadıhı göstermek için senedinde Ömer b. 
Abdülaziz'in bulunmadığı bazı rivayetle
rin de yer aldığı eser (ibnü'I-Bagandl. s. 
93-94,95, 96vd.) altmışyedi rivayeti ihtiva 
etmekte olup ilk defa Hindistan'da neş
redilmiş (Mültan ı 340). daha sonra Mu
hammed Avvame (H alep ı 397; Dımaşk
Beyrut 1404/1984; Beyrut ı 407) ve Mu
hammed Said b. BesyOnl Zağlfil (Kahire 
ı 406/1986) tarafından yayımlanmıştır. Z. 
Mô. ravô.hü 'l-ekô.bir 'ani'l-eşô.gir mine'l
muf:ıaddişin mine'l-efrô.d. Birinci cüzü 
Darü'J-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua, 
nr. ı 09, vr. 220•- 227•). 3. Emô.li fi'l-J:ıadiş 
(Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Teymfir, Hadis, 
nr. ı 50, 34 varak). 4 . kfadişü Şeybô.n 
b. Ferrul]. ve gayruhu. Altıncı cüzü Da
rü'J-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır 
(Mecmua, nr. 115, vr. ı82•- ı95•) . 
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Ebü'l-Kasım Şerefüddin Hibetullah 
b. Abdirrahlm b. İbrahim 

el-Cühenl el-Hamevl 
(ö. 738/1338) 

Kıraat ve hadis alimi, 

L 
Şafii fakihi . 
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Ramazan 64S'te (Ocak 1248) Hama'da 
dünyaya geldi. Doğum günü için kaynak
larda S. 6 ve 2S Ramazan gibi farklı tarih
ler zikredilmiştir. Bir fıkıh alimi ve H ama 
kadısı olan babası Necmeddin İbnü'l -Ba
rizl gibi (İsnevl, ı. 279-282) o da Bağdat'ta 

bir mahalle (Babü Ebrez) adına nisbetle İb
nü'l-Barizl diye anıldı. Bedreddin Muham-

med b. Eyy(ıb et-Tazefi'den kıraat okudu. 
Babasından fıkıh, nahiv ve usul dersleri 
aldı. Babası ile dedesinden, İzzeddin el
FarQsl ve Cemaleddin b. Malik'ten hadis 
dinledi. İbn Malik'ten ayrıcanahiv öğren
di. Kendisinden Ebu Şam e, Birzal'i ve Ze
hebl gibi alimler hadis ilminde faydalan
dılar. Zeheb'i, İbnü'l-Bariz'i'den hadis ders
Ierini Hama ve Dımaşk'ta aldığını söyle
miştir (Ma'rifetü'l-~urra', lll, 1487). 

İbnü'l- Bariz'ifıkıh ilminde üstün bir se
viye kazanmış. güçlü zekası, disiplini ve 
gayretli çalışması. ahlaki ve tevazuu ile 
tanınmıştır. Hama'da kırkyıl süreyle her
hangi bir ücret almadan kadılıkyapan ve 
birkaç defa Mısır kadılığına tayin edildiği 
halde bu görevi kabul etmeyen İbnü'l-Ba
riz'i defalarca hacca gitmiştir. Ömrünün 
sonlarına doğru gözleri görmez olmuş ve 
bu dönemde yerini tarunu Necmeddin 
Abdürrahim b. İbrahim'e bırakarak kadı
lık görevinden ayrılmışsa da bu makam
la ilgisini sürdürmüştür. İbnü'l-Barizl Al
Iah'ın sıfatları konusunda tartışmaya gir
mekten sakınmış. Selef ulemasıyla Eş' a
ri kelamcılarından herhangi birinin tara
fını tercih etmeyip her iki ekol hakkında 
da olumlu bir tavır sergilemiştir. Hayatı 
boyunca kitap biriktiren ve zengin kütüp
hanesini vakfeden İbnü'l-Barizl 20 Zilka
de 738'de (9 Haziran 1338) Hama'da ve
fat etti. 

Eserleri. İbn Kadi Şühbe, İbnü'l-Bariz'i'
nin kırktan fazla eseri olduğunu söylerken 
DavQdl bu sayıyı doksan küsur olarak zik
retmektedir. Bu eserlerden bazıları şun
lardır: 1. NdsiJJ.u'l-Kur'dni'l-'aziz ve 
mensuJJ.uh. Hatim Salih ed-Damin'in tah
kikiyle Mecelle tü Mecma'i'l-'ilmiyyi'l
'Ird~i'de neşredilmiş (XXXIII 1 Bağdat 

1402/1982 ı. s. 265-317). ayrıca aynı mu
hakkik tarafından Erba'atü kütüb fi'n-

lbnü'I·Barizi'nin 
Kitiibü 'l·Bustiin 
{1 'ulümi'[.~ur'iin 

adlı esef!nin 
ilk iki sayfası 
(TSMK, lll. Ahmed, 
nr. 113) 

İBNÜ'I-BARiZI 

ndsiJJ ve'l-mensuJJ adıyla yayımlanan 
(Beyrut I409/ I989) eserde dördüncü ri
saie olarakyer almıştır. 2. el-Feridetü'l
Bdriziyye ii J:ıalli'l-Kaşidi'ş-Şdtıbiyye. 
Şatıb'i'nin Hırzü 'l-emdni adlı kasidesi
nin şerhidir (yazma nüshaları için bk. Sa
lah M. el-Hıyeml, ı. 417-418; el-Fihrisü 'ş

şamil, s. I 48). 3. Kitdbü'l-Bustdn ii 'uW
mi'l-Kur'dn. Kur'an tefsiri olan eserin 
bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (lll. Ahmed, nr. 113). 
4. Ravzdtü cenndti'l-muJ:ıibbin ii ten
zili'l-'ulUmi'l-Kitdbi'l-mübin (Ravzatü '1-
cinan fi tefsfri 'l-Kur'an, Kitabü 'r-Ravza fi 
tefsfri'l-Kur'an). Eserin lll. cildinin bir nüs
hası (Meryem suresinin başından Saffat 
suresinin sonuna kadar olan kısım) Süley
maniye Kütüphanesi'nde olup (Fatih, nr. 
273) bu nüshanın tamamının dört cilt ol
duğu anlaşılmaktadır. İsra ve Kehf sure
lerinin tefsirini ihtiva eden bölümü Ber
lin'de bulunan eserin (Ahlwardt, ı. 367) 
diğer bir nüshasının Furkan suresinin ba
şından Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar 
olan kısmını ihtiva eden lll. cildi Kütah
ya'da (Vahld Paşa Ktp., nr. 2490), Kehf sü
resinin tefsirinden bir kısım da Tunus'ta 
( el-Mektebetü' l-vataniyye, nr. 2438) bu
lunmaktadır. s. Tecridü (Mul]taşarü)'l

uşul ii eJ:ıddi§i'r-Resul. İbnü 'I-Esir'in 
Cdmi'u'l-uşul li-eJ:ıddi§i'r-Resul adlı 

eserinin muhtasarı olup pek çok yazma 
nüshası mevcuttur (mesela bk. Süleyma
niye Ktp., Beşir Ağa, nr. 55, Hamidiye, nr. 
221, Laleli, nr. 411, Yenicami, nr. I73, 277, 
Hacı Beşir Ağa , nr. 168. Şeh id Ali Paşa. 
nr. 378; Nuruosmaniye Ktp., nr. 545; Ra
gıb Paşa Ktp., nr. 246; İÜ Ktp., AY, nr. 39; 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 51 O; Köprülü Ktp., Faz ıl Ahmed Paşa, 
nr. 257; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 

510; TSMK, lll. Ahmed, nr. 307; Hacı Se
lim Ağa Ktp., nr. 15 I; ayrıca bk. DMBi, lll, 

88). 6. el-Müctebd ii eJ:ıddi§i'l-Muşta
fd. Bu eser de İbnü'I-Eslr'in adı geçen ki
tabının başka bir tertiple yapılmış muh
tasarı olup yazma nüshaları Rabat 'ta 
(a.g.e., a.y.) ve Süleymaniye Kütüphane
si'ndedir (Şehid Ali Paşa, nr. 534 ). İbnü 'I 
Barizl'nin bu eserini Hama Kadısı Ale
müddin Süleyman b. Avşar et-Türkmanl. 
İbnü'I-Eslr'in tertibiyle yeniden düzenle
miş, et-Teysir ii J:ıadi§i'l-beşiri'n -neıir 

adını verdiği bu çalışmasına Ebu Hanife'
nin müsnedlerinden seçtiği hadisleri de 
ilave etmiştir (Süleymaniye Ktp., Yen ica
mi, nr. 180;Amcazade Hüseyin Paşa. nr. 
84). 7. el-MişbdJ:ı. Begav'i'nin Meşdbi
J:ıu's-sünne adlı eserinin muhtasarı olup 
Ebu İshak eş-Şiraz'i'nin et-Tenbih adlı 
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