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birlikte yine müellife ait Kitab fi'l-malil)ulya da bulunmaktadır. 11. Kitabü'lMi'de (Kitab fi'l-mi'de ve emraziha ve
müdavatiha). Ünlü hekim Zehravl'nin yararlandığı anlaşılan eser Selman Kataye
tarafından neşredilmiştir (Bağdad ı 980).
İbnü'I-Cezzar'ın siyaset ve kültür tari-

hiyle ilgili olarakyazdığı bazı eserlerin bugüne ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.
Çok sayıda tabakat ve tarih müellifinin istifade ettiği bu eserlerin, konusunda birinci elden çalışmalar olduğu anlaşılmak
tadır. Bunlardan Al)bôrü'd-devle Fatım! hanedanı ve devleti hakkın dadır. i.
Nicholson'un İngilizce'ye An Account
of the Establishment of the Fatemite
Dynasty in Africa adıyla çevirip yayım
ladığı (Tübingen- Bristol ı 840) Fatımller'e
dair baş tarafı eksik ve yazarı meçhul bir
metnin bu eserden alınma parçalar ihtiva ettiği düşünülmektedir (Hasa n Hüsnl
Abdülvehhab, ı. 3 ı 8 ). Ayrıca Makrizi de
İtti'a~ü '1-J:ıunefa'ında bu eserden faydalanmıştır (Micheau. XLlll/3 1 ı 9961. s.
401 ).
On cildi aşkın biyografik bir eser olan
et-Ta'rif bi-şaJ:ıiJ:ıi't-taril) başta Yaküt
(Mu'cemü 'l-üdeba', II. ı 36- ı 37). Kadi İ yaz
(Tertibü'l-Medarik, ı . 339-340; Il, 487) ve
İbn Hallikan ( Vefeyat, ı. 238; IV. 62) olmak
üzere çeşitli müelliflerce istifade edilmiş
bir kaynaktır. Kitabü Megiizi İfr~ıyye
Araplar ' ın Tunus'u fethiyle ilgilidir. Ebu
Ubeyd ei-Bekrl'nin bu eseri gördüğü bilinmektedir ( el-Mesalik, II , 700) . Kitabü
Tabakiiti'l-lwçlat ise Endülüslü vezir ve
müellif Yahya b. Ahmed es-Serrac'ın faydalandığı bir kaynaktır ( el-Hulelü 's-sündüsiyye, ı. 706-707) İbnü'I-Cezzar'ın Kitabü 'Aca'ibi'l-büldan adlı bir eserinden İbnü'I-Baytar (II , 167) ve Kitabü TuJ:ı
feti'l-mülı1k ve'r-rega'ib fi'l-ber ve'lbaJ:ır mine'l-'aca'ib ve'l-gara'ib adlı
eserin müellifi İbn Zünbül aktarmalarda
bulunmuştur (Fagnan, s. ı 2 ı- I 29).

Kitabü '1-'Uyun ve'l-J:ıada'ik ii al)bôri'l-J:ıaka'ik adlı anonim bir tarih eseri-

nin (n ş r. ömer es-Saldi, Dıma şk ı 972) temel kaynaklarını da İbnü'I-Cezzik'ın tarihe ·
dair günümüze ulaşmayan eserleri teşkil
etmektedir( el-'Uyün, neşredenin girişi, s.
XXXIII-XXXIV). Ayrıca Endülüslü müelliflerden coğrafya bilgini Ebu Ubeyd ei-Bekrl ve tarihçi İbn Hayyan, bunların yanı sı
ra Kayrevantı iki tabakat yazarı olan Ebu
Bekir el-Malik! ile İbn Nacl de onun kayıp
eserlerinden istifade edenler arasında
dır. Bu eserlerin Safedi'ye de kaynak oluş
turduğu anlaşılmaktadır (a.g.e., neşrede
nin girişi, s. XxxlV).
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Hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. el-Kavlü '1-celi ii al)bôri Mışr adlı
eserinde hayırlı faaliyetlerini anlattığı Ali
Paşa'nın, o dönemde Mısır valiliği yapan
üç Ali Paşa'dan (Semiz Ali Pa şa: I 549ı 554 ; Hadi m Ali Pa şa: I 558- ı 559; Sufl Ali
Paşa : ı 563- ı 565) hangisi olduğu tesbit
edilememekte, ancak onun adil , muslih
ve hayır sever kişiliğiyle tanınan Hadi m Ali
Paşa'dan (Ahmed Hüseyin, III, 827) bah-

settiği sanılmaktadır. TaJ:ışinü'l-mena

zil adlı risalesini hayatının son dönemlerinde Kahire'de meydana gelen 984
( 1576) depremi vesilesiyle yazdığı göz
önünde tutularak X. (XVI.) yüzyılın son-

söylenebilir. Eserlerinde

lü'l-cell, vr. ı 15'-·127'; Mustapha Anwar
Tahir, XII 1ı 9741. s. ı 45. ı 48), kendisi için
de "hallfetü Şafii ", "şeyhü'ş-şüyüh" ve
"şeyhu meşayihi'ş-şüyüh " denilmesinden ( ibn ü' 1-Cezzar. vr. ı ı 4') Şafii mezhebine mensup ve o dönemin önemli bir
tasawuf şeyhi olduğu anlaşılmaktadır.

Eserleri. 1. TaJ:ı_şinü'l-menazil min
hevli'z-zelazil. Kahire depreminden sonra yapılan tartışmalar üzerine depremin
sebebiyle ilgili fetva şeklinde telif edilmiş
bir risaledir. Ancak daha ziyade kozmik
olaylarla toplumların ahlaki durumları
arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığ ı , bulunuyarsa bunun nasıl açıktanabi
Ieceği hususunu araştırdığı için esas itibariyle ahlaki bir çalışmadır. Deprem . veba ve kuraklık gibi afetierin çeşitli yerlerde ve farklı şekillerde ortaya çıkan birer
ilahi uyarı olduğu. bunların insanların
kendilerine çekidüzen vermelerini sağ
lamak açısından önem taşıdığı görüşü
nü savunur (Mustapha An war Tahir, XII
il974l .s. 145. 154)veKahire'dekidepremin de gayri ahlaki fiilierin yaygınlaşma
sı neticesinde meydana geldiğini vurgular ( a.g.e., XII 1ı 9741. s. ı 46, ı 5 ı ). Depremin nasıl vuku bulduğuna ve yeryüzünün yapısına dair bazı yorumları nakletmesi açısından da önemli olan eseri Mustafa Enver Tahir tahkik ederek yayımla
mıştır (bk. bibl.) . 2. TaJ:ı]pku'l-ferec ve'leman ve'l-feraJ:ı li-ehli'l-iman bi-devleti's-Suıtan Selim b. Süleyman !jan
(Keş{ü'?-?unün, l. 378) 3. TaJ:ıkiku amali'r-racin ii enne valideyi Muştafa şal
ldllahü 'aleyhi ve sellem bi-fazli'llahi
te<aıa fi'd-dareyni mine'n-nacin. Hz.
Peygamber'in anne ve babasının fazilet
ve manevi derecelerini konu alan bir risaIedir (a.g.e., I, 377) 4. Kam'u'J-vaşin ii
z;emmi'l-berraşin. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Mehmed Ağa Camii. nr. 149)
bir nüshası bulunan risale, afyon vb. bazı
maddelerden imal edilen bir macunun
yapıtışı ve kullanılmasının dini hükmüyle
ilgili olup Abdurrahman Eyyüb ve Mustafa Enver Tahir tarafından bir girişle
birlikte yayımlanmıştır ( Cahiers d 'etudes
arabes et islamiques, IV !Paris 19771. s.
52-70). S. es-Sırrü'l-Muştafavi fi't-tıb
bi'n-nebevi (Brockelmann, GAL Suppl.,
ll , 48 I) . 6. el-Kavlü'l-celi ii al)bôri Mışr
(Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 2848/3.
vr. 106- ı 27). Mısır Valisi Ali Paşa'nın bu ülkeyi, muattal arazi ve caddelerini nasıl
imar ve ihya ettiğini anlatmaktadır. Bir
giriş ve üç bölümden oluşan eserin bi-
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rinci bölüm ünde Ali Paşa' nın kişisel özellikleri, ikinci bölümünde onun yaptığı hayırlı işl e r, üçüncü bölümünde ise Mı
sır'da bulunan bazı eski eserler zikredilerek oraya u ğ ramış olan peygamberler ve
diğ e r önemli ş ah siyetl er hakkında bilgi
verilmektedir.
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Safer 284'te (Mart 897) muht emelen
Bağdat'ta doğdu. Mısır. Halep, Şam gibi

yerleri dolaşarak Muhammed b. Nasr eiMervezi, Ca'fer b. Muhammed ei-Firyabi,
İbn Naciye ve İbnü'I-Bagandi'den ilim öğ
rendi. Hocala rı a rasında kendisini Şiilik
konusunda etkilediği söylenen İbn Ukde'nin önemli bir yeri vard ır. 349'da (960)
İsfahan'a giderek hadis okuttu ve 350
(961) yılı başl arın da Bağdat' ın ileri gelen
alimleri arasında yerini al dı. Darekutni.
İbn Şahin, Ebu Abdullah İbn Mende, Hakim en-Nisaburi ve Ebu Nuaym ei-İsfa
hani onun talebelerinden bazı la rıdı r.
Hadislerin senedieriyle ve lafzan rivayet
edilmesine önem veren İ bnü ' I- Ciabi'nin
Hakka'ya giderken 200.000 hadisin kayıt
lı olduğunu söylediği kitaplarını bir kişiye
emanet bıraktığı anlaş ılmakta , dö n üşte
kitapları alması için gönderdiği hizmetçisinin onların kaybolduğu haberini get irmesi üzerine bu hadislerin tamamının ezberinde bulun duğ unu söyleyerek (Hatlb ,
lll, 28) bu kaybı f azla ön emsemediği görülmektedir. Onun 400.000 hadisi kusursuz şekilde, 600.000 hadisi de başkalarıy
la müzakere yapabilecek seviyede bildiğ i 
ni belirtınesi (a.g.e., a.y.) ve öğrencileri-
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ne hadis yazdırırken önünde kitap bulundurmaması hafızasının son derece güçlü
olduğunu göstermektedir. İbnü ' I-Ciabi
müsned hadisler yanında maktu ve mürsel olanları da bilen , rivayetlerdeki gizli
kusurlar konusunda söz sahibi sayılan, rical bilgisine başvurulan bir alim olup kı
sa bir süre Musul kadılığı görevinde bulunmuşsa da başarılı olamamıştır. Ömrünün sonlarına doğru rivayetlerini karıştır
dığı, kendine has bir Şiilik anlayışını benimsediği , içki içtiği ve ibadetlerini ihmal ettiği ileri sürülen İbnü'I-Ciabi Receb 3SS'te (Temmuz 966) Bağdat'ta vefat
etti.
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konularda pek çok eser telif
ettiği söylenen İbnü'I-Ciabi bunların ölümünden sonra yakılmasını vasiyet etmiş,
başkalarından ödünç aldığı çok sayıdaki
kitapta birlikte de eserleri vefatı anında
yakılmıştır. Onun kaynaklarda zikredilen
eserleri şunlardır : Müsnedü <ömer b.
'Ali b . Ebi Talib, et-Teisirü '1-mervi <an
Malik b. Enes, Tesmiyetü men rava'll)adiş ve gayrahu mine'l-<uWm v e men
kane t lehu şına<atün ve meıhebün
ve nil)le, Kitfıbü men l)addeşe (rava)
<ani'n-nebi şallalliihü <aıeyhi ve sell em hüve v e ebuh (bu kitabı İbn Hacer
el-İşabe' de kaynak olarak kullanmıştır ibk.
ı. 237; ll, 3201), Men rava J:ıadişe Gadir
Ijum, Zikru men rav a mu'a]Jate'n~ne
biyyi li-emiri'l-mü'minin <aleyhime'sselam, İ}Jtilaiü Übey ve İbn Mes<ud ii
leyleti'l-Kadr ve turu]fu ıalik, eş-Şta
min aşl)fıbi'l-l)adiş v e taba]fiitihim,
Men rava'l -l)adiş min Beni Haşim ve
mevalihim, A}Jbfıru Ali Ebi Tali b, A}Jbaru ~liyyi 'bn I;lüseyin <aleyhime'sselfım, Kitabü Mevali'l-eşrai v e taba]fiitihim, A}Jbaru Bagdad ve taba]fiitü
aşi)fıbi'l-l)adiş bihfı .
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699 (1300) yılında Dımaşk'ta doğdu.
Zehebi bu tarihi 698 olarak vermiştir. Kı
r aat tahsiline, 71 S yılı Ramazan ayında
(Aralık 1315) Mekke'de Ebu Muhammed
Abdullah b. Abdülhak ed-Dilasi'den İbn
Kesir kıraatini okuyarak başladı. Şemsed
din İbnü's-Serrac'dan İbn Kesir kıraatini
beş , kıraat-i seb'adan diğerlerini birer defa okuduktan sonra bunlara Ya'küb eiHadrami, Hasan-ı Basri, İbn Muhaysın ve
Ebu Ca'fer ei-Kari'nin kıraatlerini ekleyerek cem' metoduyla kıraat öğrenimini
sürdürdü. Takıyyüddin Muhammed b.
Ahmed es-Saiğ'den yedi kıraatin her birini onar defa okuduktan sonra daha önce tahsil ettiği on bir kıraate A'meş ve Halef b. Hişam'ın kıraatlerini ilave etti. Ca'beri'nin Nüzhetü'l-berere ii ]fıra'ati 'l-

