
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 Mu
hammed Abdullah b. Ahmed el-Ceyyani, 
Ebü'l-Kasım Fazlullah b. Muhammed el
Ensari gibi alimler de bulunmaktadır. Kı
raat ilminde 300 tariki öğrenerek uzman
laştı (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. Muham
med el-Hacri, Ebu Halid Yezid b. Muham
med b. Yezid b. Rifaa el-Lahmi ve kendi 
oğlu Ebu Muhammed Abdülmün'im gibi 
şahsiyetler onun talebelerinden bazıları
dır. 

Fıkıh, hadis, cerh ve ta' dil, dil ve edebi
yat gibi alanlarda da kendini yetiştiren 
İbnü'l-Baziş kıraat konusuna özel bir ilgi 
gösterdi ve bu alanda derinleşerek zama
nın önde gelen alimleri arasında yer aldı. 
İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi, kıraat tarikleri
ni 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 kitapla
rı 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 tamam
lanamamıştır. 3. Kitabü 't-Tekbfr. Müel
lif bu kitabından el-İ~na' adlı eserinde 
bahsetmektedir (II, 819) . 4. el-Fihris. İbn 
Hayr'ın zikrettiği bu eserde müellif baba
sının şeyhlerini bir araya getirmiştir. s. 
el-Gaye fi'l-~ıra'at 'ala tarf~ı İbn Mih
ran. 
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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. 
_j 

444 (1 052) yılında Gırnata'da (Granada) 
doğdu. Adındaki "Baziş" kelimesinin aslı, 
Farsça "piyade"nin Arapçalaşmış şekli 
olan "beyıa(5"tır. Babası Ahmed b. Halef 
Ceyyan (Jaen) asıllıdır. Gırnata'da Ebü'I
Kasım İbn Ni'm Halef b. Muhammed ei
Ensari'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 Hü
seyin b. Ubeydullah b. Said'den öğrendi. 
İbn Atıyye ei-Endelüsi, Ebu Halid Abdul
lah b. Ebu Zemenin, EbQ Ca'fer İbn Rızk, 
Muhammed b. Sabık es-Sıkılli gibi hoca
lardan Arap dili ve edebiyatı. lugat, na
hiv, kıraat ve hadis dersleri aldı. 473'te 
(1080) Gırnata'da tanıştığı hadis, kıraat, 

Arap dili ve edebiyatı alimi Ebu Ali ei-Gas
sani'nin derslerine uzun yıllar devam etti; 
Mürsiye (Murcia) ve Kurtuba'da da (Cordo
ba) hocasının derslerini dinledi. Kurtuba'
da onun aracılığı ile EbQ Bekir ei-Musha
fi 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 
zamanın ileri gelen alimlerindendir. En
dülüs'ün üç büyük nahiv aliminden biri 
olduğunu bizzat kendisi ifade etmekte
dir. Ayrıca onun. zamanında Kitabü Sf
beveyhi'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 et
miş ve öğrenci yetiştirmekle meşgul ol
muştur. 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 el-

Cübbai. Ebu Halid Yezid b. Muhammed 
b. Rifaa, Ali b. Halef ei-Gırnati, İbn Kay
sar gibi alimler zikredilebilir. İbnü'I-Baziş 
13 Muharrem 528 (13 Kasım 1133) tari
hinde vefat etti ve Babülbire Mezarlığı'
na defnedildi. 

Oğlu Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali b. Baziş 
de kendisi gibi kıraat. Arap dili ve edebi
yatı alimi olup kıraat-i seb'aya dair yazdı
ğı el-İ~na' adlı eseriyle tanınır. Onun da 
İbnü'I-Baziş adıyla şöhret bulması sebe
biyle 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-Ka
sım ez-Zeccaci'nin el-Cümelü '1-kübra 
adlı eserinin şerhi olup bir nüshası Kahi
re'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. Ham
mad'ın bir ta'likyazdığını, bu ta'likin En
dülüs nahiv alimleri arasında şöhret bul
duğunu söyler ( Te?kiretü 'n-nüf:ıat, s. 551 ). 

z. el-Bernamec. Hocalarının kısa biyog
rafileriyle 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'n
na}Jv (ibnü'l-Hatlb, IV, ı O ı), Şer}Ju Kita
bi 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'l
iza}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 Haiy
ye) kaynaklarda nakledilmektedir (Silefl, 
s. 39-40; ibnü'I-Kıftt, Il. 227). 
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