İBNÜ'I-BAZiS, EbO Ca'fer
maşk'ta bulunduğu sırada

verdiği

ri XIV. yüzyılda Aydınoğlu Um ur Bey adına
(İÜ Ktp., TY. nr. 1204), diğeri 1681'de hekim Mehmed Rindanl tarafından ( İ stan
bul Tıp Fak. Deontoloji Anabilim Dalı Ktp.,
nr. 4118) olmak üzere iki defa Türkçe'ye
çevrilmiş, Avrupa'da XV. yüzyılın sonların 
da ilgi çekmeye başlayan eser Latince, ispanyolca, Almanca ve Lucien Leclerc tarafından Fransızca'ya (I-lll, Paris 1877188 3) tercüme edilmiştir. Eser İslam
İzzeddin İbnü's-Süveydi'dir.
dünyasında ilk defa Bulak'ta basılmış
(I-IV, 1291; Bağdat 13841!964; Beyrut
İbnü'I-Baytar Doğu ve Batı Ortaçağı'n
1992) ve üzerinde muhtelif çalışma 
da bilgi, görgü ve tecrübesini arttırmak
lar yapılmıştır. 2. Tefsiru Kitabi Dive yazacağı eseriere malzeme toplamak
için üç kıtayı gezen ender müelliflerden
yaslp1ridus (Dis/s:ilridis). Arapça literabiridir. Ayrıca topladığı. tababette kullatürde Kitabü'l-l:faşfı'iş ve Kitabü Ijams
nılan bitki türlerinden ve besin maddelema]fö.lat adlarıyla bilinen Dioskorides'in
rinden oluşan malzemeyi bütün özellikbeş bölümlü Materia Medica'sına yapıl
leriyle tanıtmış. adlarını Arapça. Berbemış bir tefsirdir. Katalog mahiyetindeki
rice, Latince, Grekçe ve Farsça olarak yaeserde 550 ilaç alfabetik sırayla ve kısa
zıp karışıklığa yer vermemek için harekeaçıklamalarla tanıblmış. bu arada önceki
lemiştir. Bilhassa öğrencisi İbn Ebu Usaykaynaklarda yanlış tesbit edilen Grekçe
bia'nın anıattıklarından hareketle onun
bitki ve ilaç adları da d üzeltil miştir. Kitaalanında çağının en büyük alimi olduğu
bın ilmi neşrini Hilmi Abdülvahid Hadra
kabul edilmektedir. İbnü'I-Baytar Dımaşk'
(Kah i re 1986) ve İbrahim b. Merad (Beyta ansızın ölmüştür.
rut 1989; Tunus 1990) gerçekleştirmiş,
Eserleri. 1. el-Müfrediit* (el-Cami' liAlbert Dietrich de Arapça metinle birlikmüfredati'l-eduiye ue'l-ag?iye). Basit ilaçte Almanca tercüme ve şerhini neşret
lar konusundaki Arapça kitapların en
miştir (Göttingen 1991 ). 3. el-İbfıne ve'lönemlisi ve en güvenilir alanıdır. Müellii'lam bima fi'l-Minhac mine'l-]]alel
fin hayatının sonlarına doğru yazdığı bu
ve'l-evham (Mektebetü'I-Haremi'l-Mekalfabetik eserde 2353 madde yer alır. Bikl, Tıp, nr. 36). Basit ilaçlarkatalogu olup
EbO Ali İbn Cezle'nin aynı konudaki Minhacü '1-beyan fima yesta'milühü 'l-insan adlı kitabını eleştirrnek amacıyla yazılmıştır. Bu eserin 131 maddesini kapsayan eleştiriler, ilaç isimlerinin ve terimibnü'I-Baytir'ın el-Mugni fi'l-eduiyeti'l-mü{rede adlı eselerin birbirleriyle karıştırılmış olmasına,
rinin ilk sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3633)
ilaçların yanlış tanıtılmasına ve faydalarına dair verilen bilgilerin gerçeği yansıt
madığına ilişkindir. 4. el-Mugni fi'l-edviyeti'l-müfrede . Baş. göz. kulak, ağız,
göğüs, mide, bağırsak, üreme organları.
hamilelik ve eklem hastalıklarıile yara,
tümör ve zehirlenmeler için kullanı l an
ilaçları ve tıbbın aciz kaldığı durumlarda
halkın başvurduğu kocakarı ilaçlarını içeren yirmi bölümden ibaret bir basit ilaçlar katal ogudur. ei-Melikü's-Salih Necmeddin'e ithaf edilen kitabın çeşitli yazma nüshaları bulunmaktad ır; bunlardan
· Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
(Fatih, nr. 3633) müellifin vefatından seklzyıl önce istinsah edilmiştir. Mehmed b ..
Ahmed b. İbrahim ei-Edirnevl eseri Levami'u'l-]J.ikme adıyla Türkçe'ye çevirmiş
ve şerhini yapmıştır (Adıvar. s. 11 8). s.
Mizfınü't-tabib (tıb). Emir Şehabeddin
Ahmed b. lsa'nın isteği üzerine kaleme
alınan kitap seksen babdan oluşmaktabirçok

ders

öğrencisi olmuştur. Bunların

başında, Dımaşk'ta 633 (1235) yılında kendisinden el-İbfıne ve'l-i'lam bima fi'lMinhfıc mine'l-l)alel ve'l-evham adlı
kitabı ile Dioskorides, Callnus ve Ahmed b.
Muhammed ei-Gafiki'nin basit ilaçlar hakkındaki eserlerini okuyan 'Uyunü'l-enbfı'
müellifi İbn Ebu Usaybia gelmektedir. Diğer bir Dımaşklı öğrencisi de Ebu İshak

dır;

bilinen tek nüshası Uppsala Kütüphanesi'ndedir (nr. 58). 6. el-Et'alü'l-garibe ve'l-]J.avassü '1-'acibe (İbn EbO Usaybia, s. 602). 7. Risale fi tedavi's-sümı1m
(Brockelmann, !, 648).
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ibnü'I-Baytar, Tefsiru Kitabi Diyasf>üridus
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Makkari. Nef}Ju '(-tib, ll, 691-692; Keşfü '?-?Unun, 1, 283, 574; L. Leclerc. Histoire de la medicine arabe, Paris 1876, ll, 225-237; Brockelmann. GAL, 1, 647-648; Adıvar, Osmanlı Türklerinde ilim, s . 118; Ullmann. Die Medizin, s .
280-284; Sarton, lntroduction, 11/2, s. 663-664;
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1985, s. 253-273; a.mlf.. ishamü 'ulema'i'l'Arab ve'l-müslimin fi 'ilmi'l-}Jayevan, Beyrut
1406/1986, s. 329-368; 1\ırhan Baytop. Türk
Eczacı/ık Tarihi, istanbul 1985, s. 43-45; ibrahim b. Merad, Dirasat fi'l-mu'cemi'l-'Arabi,
Beyrut 1987, s. 271-293;a.mlf.. "el-Meşadirü't
Tünisiyye fı Kitabi'l-Cami' li'bni'l-Bay\iir", ell;fayatü'ş-şef>a{iyye, V/8, Tunus 1400/1980, s.
117-148; Ana Maria Cabo Gonzalez. "Ibn alBaytar et son influence sur la pharmacologie
occidentale du XIV'm' siecle", L'occident mu(nşr. İbrahim

su/man et L'occident chretien au moyen age

(ed. Mohammed Hammam). Riyad 1995, s. 283290; Mustafa eş-Şihab!. "Tefslru Kitabi Dis\5ürldis li'bni'l-Baytar", MMMA, 111/2 ( 1957). s. 105112; J. Vernet. "Ibn al-Baytar", EJ2 (İng.).lll,
737; a.mlf .. "Ib n al-Baytar", OSB, I, 538-539;
Hfışeng A'lem. "İbn Baytar", DMBi, lll, 145147; a.mlf., "Ebn al-Bayt;ar", Elr., VIII, 6-8; Muhammed Züheyr el-Baba. "İbnü'l-Baytar", Mevsu'atü '1-/:ıaçiareti 'l-is lamiyye, Arnman 1993, s.
191-197.
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İBNÜ'l-BAzİŞ, Ebu Ca'fer
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Ebu Ca'fer Ahmed b. All b. Ahmed
b. Halef el-Ensari ei-Gırnati
(ö.

L

540/1145)

Kıraat

alimi.

_j

Rebiülewel 491'de (Şubat 1098) Gırna
ta'da (Granada) doğdu. Aslen Ceyyanlı
(Jaen) bir aileden olup babası gibi o da
ailenin lakabı olan Baziş'e nisbetle İbnü'I
Baziş diye meşhur oldu. Yetişme döneminde çevredeki bazı ilim merkezlerine
seyahatler yapmakla birlikte hayatı Gırna
ta'da geçti. Henüz yedi yaşında iken, kı
raat ilminde ilk hocası olan babası Ebü'IHasan İbnü'I-Baziş'ten İmam Nafi'in ravisi Kalün'un rivayeti üzerine dört hatim
indirdi (el-İ/s:na', ı. 60). Bu arada Kur'an'ı
ezberledi ve babasından fıkıh başta olmak üzere çeşitli ilimlerde faydalandı .
Kurtuba'da (Cordoba) Ebü'I-Kasım Halef
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iBNÜ'I-BAZiS, EbO Ca'fer
b. İbrahim b. Nehhas, İşbiliye'de (Sevilla)
Ebu Bekir Ayyaş b. Halef ve Ebü'l-Hasan
Şüreyh b. Muhammed er-Ruaynl'den kı
raat okudu . Hocaları arasında Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed el-Ceyyani,
Ebü'l-Kasım Fazlullah b. Muhammed elEnsari gibi alimler de bulunmaktadır. Kı
raat ilminde 300 tariki öğrenerek uzmanlaştı (a.g.e., 1, 123) . Ebu Ali el-Gassani ve
Ebu Ali es-Sadefi'den icazet aldı. Ebu
Ca'fer Ahmed b. Ali b. Hakem el-Gırnati,
Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Hacri, Ebu Halid Yezid b. Muhammed b. Yezid b. Rifaa el-Lahmi ve kendi
oğlu Ebu Muhammed Abdülmün'im gibi
şahsiyetler onun talebelerinden bazıları
dır.

ı 046; İbn Ferhün. ed-Dfbacü '1-mCı?heb,!, ı9019ı ; İbnü'ı-Hatib. el-İI).tıta, ı , 194-ı96 ; Firüzaba-

di. el-Bülga ff tertıcimi e'immeti'n-nal;ıu ue'l-luga (nşr. Muhammed ei-Mısri). Küveyt ı407/
1987, s. 60; İbnü'I-Cezeri. Gayetü 'n-Nihtıye,! ,
83; Süyüti. Bugyetü'l-uu'at, ı, 338; Keşfü'?-?U
niın, ı, 140; ll, 1ı92; Hediyyetü'l-'ari{1n, ı , 84;
Mahlüf. Şeceretü 'n-nur, ı, ı32; Brockelmann.
GAL Suppl., ı, 723; Zehra Hüsrevi, "İbn Baıiş",
DMBİ, lll, 85-86.
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İBNÜ'I-BAzİŞ, Ebü'I-Hasan
(.;~~ı l)!f ~' ~i)
Ebü'I-Hasen All b. Ahmed b. Halef
b. ei-Baziş ei-Ensari ei-Gırnatl
(ö. 528/1 133)
Nahiv alimi.

L
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Fıkıh,

hadis, cerh ve ta' dil, dil ve edebiyat gibi alanlarda da kendini yetiştiren
İbnü'l-Baziş kıraat konusuna özel bir ilgi
gösterdi ve bu alanda derinleşerek zamanın önde gelen alimleri arasında yer aldı.
İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi, kıraat tariklerini ondan daha titiz bir şekilde ele alan ve
bu konuda daha isabetli seçim yapan bir
alim bulunmadığını söylerken (İbnü'l-Ha- .
tlb, I, 195) Zehebi Arap dilinde de önde
olduğunu, İbnü'l-Cezeri ise aynı zamanda
sika bir muhaddis sayıldığını zikretmiştir.
Öğretim ve telif çalışmaları yanında Gır
nata hatipliği görevini de yürüten İbnü'l
Baziş 2 Cemaziyelahir 540'ta (20 Kasım
1145) Gırnata'da vefat etti. Ölüm tarihi
542 olarak da kaydedilmiştir.
Eserleri. 1. el-İ~nfl ti'l-~ıra'ati's-seb'.
Müellifin belirttiğine göre (el-i~na', ı . 48
vd.) Mekki b. Ebu Talib'in et- Tebşıra fi'l~ıra'ati's-seb' ve Ebu Amr ed-Dani'nin
et-Teysfr fi'l-~ıra'ati's-seb' adlı kitapları esas alınarak yapılmış bir çalışma olup
Abdülmecid Katamiş'in tahkikiyle iki cilt
halindeneşredilmiştir(Dımaşk 1403). İb
nü'I-Baziş eserine yeni bablar eklemiş, yer
yer şerhler yapmış ve ona yeni bir düzen
vermiştir. z. et-Turu~u'l-mütedavele.
İbnü'I-Hatib'in övgü ile sözünü ettiği bu
çalışma müellifin vefatı sebebiyle tamamlanamamıştır. 3. Kitabü 't-Tekbfr. Müellif bu kitabından el-İ~na' adlı eserinde
bahsetmektedir (II, 819) . 4. el-Fihris. İbn
Hayr'ın zikrettiği bu eserde müellif babasının şeyhlerini bir araya getirmiştir. s.
el-Gaye fi'l-~ıra'at 'ala tarf~ı İbn Mihran.
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444 (1 052)

yılında Gırnata'da

doğdu. Adındaki "Baziş"

(Granada)
kelimesinin aslı,

Farsça "piyade"nin Arapçalaşmış şekli
olan "beyıa(5"tır. Babası Ahmed b. Halef
Ceyyan (Jaen) asıllıdır. Gırnata'da Ebü'IKasım İbn Ni'm Halef b. Muhammed eiEnsari'den Nafi' kıraatini okuyan İbnü'I
Baziş diğer kıraatleri Ebu Ali es-Sadefi.
Ebu Davud. Ali b. Abdurrahman İbnü'd
Devş. Yahya b. İbrahim ei-Levati ve Hüseyin b. Ubeydullah b. Said'den öğrendi.
İbn Atıyye ei-Endelüsi, Ebu Halid Abdullah b. Ebu Zemenin, EbQ Ca'fer İbn Rızk,
Muhammed b. Sabık es-Sıkılli gibi hocalardan Arap dili ve edebiyatı. lugat, nahiv, kıraat ve hadis dersleri aldı. 473'te
(1080) Gırnata'da tanıştığı hadis, kıraat ,
Arap dili ve edebiyatı alimi Ebu Ali ei-Gassani'nin derslerine uzun yıllar devam etti;
Mürsiye (Murcia) ve Kurtuba'da da (Cordoba) hocasının derslerini dinledi. Kurtuba'da onun aracılığı ile EbQ Bekir ei-Mushafi ve Ebu Mervan b. Serrac'dan ders aldı
(ibnü'l-Ebbar, s. 274) .
İbnü'l-Baziş Arap dili ve edebiyatı ile
kıraat,

hadis ricali ve ravileri sahalarında
ileri gelen alimlerindendir. Endülüs'ün üç büyük nahiv aliminden biri
olduğunu bizzat kendisi ifade etmektedir. Ayrıca onun. zamanında Kitabü Sfbeveyhi'yi ezbere bilen sayılı dilcilerden
biri olduğu kaydedilmektedir (Dabbi, II,
546). Gırnata Ulucamii'nde imamlıkya
pan İbnü'I-Baziş çeşitli eserler kaleme
alarak güzel hattı ile bunları istinsah etmiş ve öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuştur. Öğrencileri arasında oğlu EbQ
Ca'fer İbnü'I-Baziş. damadı Ebu Abdullah
en-Nümeyri ile Ebü'I-Kasım İbn Beşküval ,
Kadi Hasan b. Hani ei-Lahmi, Ebü'I-Velid
İbnü'd - Debtağ. Ebü'I-Hasan Ali b. İbra
him ei-Fezari, Muhammed b. Ahmed elzamanın

Cübbai. Ebu Halid Yezid b. Muhammed
b. Rifaa, Ali b. Halef ei-Gırnati, İbn Kaysar gibi alimler zikredilebilir. İbnü'I-Baziş
13 Muharrem 528 (13 Kasım 1133) tarihinde vefat etti ve Babülbire Mezarlığı'
na defnedildi.
Oğlu Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali b. Baziş
de kendisi gibi kıraat. Arap dili ve edebiyatı alimi olup kıraat-i seb'aya dair yazdı
ğı el-İ~na' adlı eseriyle tanınır. Onun da
İbnü'I-Baziş adıyla şöhret bulması sebebiyle sonraki kaynaklar ikisini birbirinden
ayırmakiçin baba Ebü'I-Hasan'ı İbnü'I-Ba
ziş ei-Ewel, oğlu Ebu Ca'fer'i de İbnü'I
Baziş es-Sani olarak kaydetmişlerdir.
Eserleri. 1. Şer}Ju'l-Cümel. Ebü'I-Kasım ez-Zeccaci'nin el-Cümelü '1-kübra
adlı eserinin şerhi olup bir nüshası Kahire'dedir (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Tal'at,
nahiv nr. 567). Ebu Hayyan, bu şerhe İb
nü'I-Baziş'in öğrencisi Ali b. Musa b. Hammad'ın bir ta'likyazdığını, bu ta'likin Endülüs nahiv alimleri arasında şöhret bulduğunu söyler ( Te?kiretü 'n-nüf:ıat, s. 551 ).
z. el-Bernamec. Hocalarının kısa biyografileriyle onlardan okuduğu kitap ve
derslere, aldığı icazetlere dair olan eserin
bazı bölümleri İbnü ' I - Ebbar'ın eJ-Mu'cem'inde yer almaktadır (s . 286) .
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır: Şer}Ju 'I-Kafi ti'nna}Jv (ibnü'l-Hatlb, IV, ı Oı), Şer}Ju Kitabi Sfbeveyhi, Şer}Ju Kitabi'l-Mu~teçiab
min kelami'l-'Arab li'bn Cinnf, Şer}Ju'l
Uşul li'bni's-Serrac, Şer}Ju Kitabi'liza}J li-Ebi 'Ali el-Farisf. Aynı zamanda
şair olan İbnü'I-Baziş'in Ebu Ali el-Farisi'nin nahve dair el-iza}J adlı eserini öven
didaktik bir manzumesi ( Kaslde-i Haiyye) kaynaklarda nakledilmektedir (Silefl,
s. 39-40; ibnü'I-Kıftt, Il. 227).
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60, 79, 84, 9ı; Abbas ei-Kummi, el-Küna ue'lelkab, Beyrut 1983, 1, 223; Zehra Hüsrevi, "İbn
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