
iBNÜ'I-CEZZAR, Ebü'I-Hasan 

rinci bölümünde Ali Paşa'nın kişisel özel
likleri, ikinci bölümünde onun yaptığı ha
yırlı işler, üçüncü bölümünde ise Mı

sır'da bulunan bazı eski eserler zikredile
rek oraya uğramış olan peygamberler ve 
diğer önemli şahsiyetler hakkında bilgi 
verilmektedir. 
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EbO. Bekr İbnü 'l-Ciabi Muhammed 
b . Ömer b. Muhammed 
et-Temimi ei-Bağdadi 

(ö. 355/966) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

Safer 284'te (Mart 897) muht emelen 
Bağdat'ta doğdu. Mısır. Halep, Şam gibi 
yerleri dolaşarak Muhammed b. Nasr ei
Mervezi, Ca'fer b. Muhammed ei-Firyabi, 
İbn Naciye ve İbnü'I-Bagandi'den ilim öğ
rendi. Hocaları arasında kendisini Şiilik 

konusunda etkilediği söylenen İbn Ukde'
nin önemli bir yeri vardır. 349'da (960) 
İsfahan'a giderek hadis okuttu ve 350 
(961 ) yılı başlarında Bağdat'ın ileri gelen 
alimleri arasında yerini al dı. Darekutni. 
İbn Şahin, Ebu Abdullah İbn Mende, Ha
kim en-Nisaburi ve Ebu Nuaym ei-İsfa
hani onun talebelerinden bazılarıdır. 

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 anlaşılmakta, dönüşte 

kitapları alması için gönderdiği hizmet
çisinin onların kaybolduğu haberini get ir
mesi üzerine bu hadislerin tamamının ez
berinde bulunduğunu söyleyerek (Hatlb, 
lll, 28) bu kaybı fazla önemsemediği gö
rülmektedir. Onun 400.000 hadisi kusur
suz şekilde, 600.000 hadisi de başkalarıy
la müzakere yapabilecek seviyede bildiği

ni belirtınesi (a.g.e., a.y.) ve öğrencileri-
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ne hadis yazdırırken önünde kitap bulun
durmaması hafızasının son derece güçlü 
olduğunu göstermektedir. İbnü ' I-Ciabi 
müsned hadisler yanında maktu ve mür
sel olanları da bilen, rivayetlerdeki gizli 
kusurlar konusunda söz sahibi sayılan, ri
cal bilgisine başvurulan bir alim olup kı
sa bir süre Musul kadılığı görevinde bu
lunmuşsa da başarılı olamamıştır. Ömrü
nün sonlarına doğru rivayetlerini karıştır
dığı, kendine has bir Şiilik anlayışını be
nimsediği , içki içtiği ve ibadetlerini ih
mal ettiği ileri sürülen İbnü'I-Ciabi Re
ceb 3SS'te (Temmuz 966) Bağdat'ta vefat 
etti. 

Değişik konularda pek çok eser telif 
ettiği söylenen İbnü'I -Ciabi bunların ölü
münden 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'l
l)adiş ve gayrahu mine'l-<uWm ve men 
kane t lehu şına<atün ve meıhebün 
ve nil)le, Kitfıbü men l)addeşe (rava) 
<ani'n-nebi şallalliihü <aıeyhi ve sel
l em hüve ve ebuh (bu kitabı İbn Hacer 
el-İşabe'de kaynak olarak kullanmıştır ibk. 
ı. 237; ll , 3201), Men rava J:ıadişe Gadir 
Ijum, Zikru men rava mu'a]Jate'n~ne
biyyi li-emiri'l-mü'minin <aleyhime's
selam, 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}J
baru ~liyyi'bn I;lüseyin <aleyhime's
selfım, Kitabü Mevali'l-eşrai ve taba
]fiitihim, A}Jbaru Bagdad ve taba]fiitü 
aşi)fıbi'l-l)adiş bihfı. 
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Ebu Bekr Seyfüddin Abdullah 
b. Aydoğdu b. Abdiilah eş-Şemsi 

(ö. 769/1368) 

Kıraat alimi. 

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 de
fa okuduktan sonra bunlara Ya'küb ei
Hadrami, Hasan-ı Basri, İbn Muhaysın ve 
Ebu Ca'fer ei-Kari'nin kıraatlerini ekle
yerek cem' metoduyla kıraat öğrenimini 
sürdürdü. Takıyyüddin Muhammed b. 
Ahmed es-Saiğ'den yedi kıraatin her bi
rini onar defa okuduktan sonra daha ön
ce tahsil ettiği on bir kıraate A'meş ve Ha
lef b. Hişam'ın kıraatlerini ilave etti. Ca'
beri'nin Nüzhetü'l-berere ii ]fıra'ati 'l-


