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Nesal'nin ihtisar

364/975)

Hadis alimi.

getirdiğini

söylemekte

(A'lamü 'n-nübela.' , XVI, 256; Te?kiretü'lf:ı uffa?, ll ı, 940) , Sehavl ise kitabı bizzat
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280'den (893) sonra Dlnever'de doğdu .
Ailesi Ca'fer b. Ebu Talib'in mevallsinden
olduğu için Haşim! ve Ca'ferl nisbeleriyle
de anılır. Tahsil için gittiği Bağdat, Basra,
Kufe. Harran. Dımaşk. Mısır, Cizre gibi
ilim merkezlerinde Nesal, Ebu Halife eiCumahl. Ebu Ya'la ei-Mevsıll. Zekeriyya
b. Yahya es-Sad. İbnü'I-Bagandl, Ebü'IKasım ei-Begavl. İbn Ebu Davud, Ebu Arube ve İbn Cevza gibi muhaddislerden faydalandı. En çok istifade ettiği hacası Nesal' den dolayı kendisinden "sahibü'n-Nesal" diye bahsedilen İbnü's-Sünni (Sübkl,
lll. 39) öğrenimini tamamladıktan sonra Dlnever'e yerleşti. Talebeleri arasında
Ebü'I-Hasan Muhammed b. Ali el-Alevi.
eserlerinin ravisi Kadı Ebu Nasr Ahmed
b. Hüseyin ei-Kessar, Ebu Ali Ahmed b.
Abdullah ei-İsfahanl, Ali b. ömer ei-Esedabadi gibi alimler yer almaktadır. Zehebl, Nesal'nin es-Sünenü'l-kübra'sını İb
nü's-Sünnl'nin el-Mücteba adıyla ihtisar
ettiğini ve eldeki Sünenü'n-Nesa'i'yi

ettiğini

belirtmektedir
(Bugyetü'r-ragıb, s. 40). Ebu Ya'la el-HaIlli ve Zehebl. İbnü's-Sünni için hafız ve
sika terimlerini kullanmış. Hamza ei-Kinanl'nin ona çok değer verdiği belirtilmiş
tir. Müttaki bir Şafii alimi olan İbnü's-Sün
ni 1O Şewal364'te (23 Haziran 975) vefat
etti. Ebu Ya'la ei-Hallll'nin 359'da (970)
öldüğünü söylemesi doğru değildir.

za'ilü'l-a'mal (ei-Mektebetü ' 1-Ezheriyye,
Hadis, nr. 4146)
İbnü's-Sünni'nin bunlardan başka elicaz fi'l-f:ı.adiş, Riyazetü'l-müte'allimin
(yedi cüz), Fazlü'l-benin ve'l-benfıt gibi

eserlerinin bulunduğu kaydedilmektedir.
Fuat Sezgin. onun eş-Şıratü'l-müsta]fim
adlı eserinin yazma nüshasının Chester
Beatty Library'de (nr. 3303) bulunduğu
nu ileri sürmüşse de (CAS, ı, ı 98) eserin
fotokopisini gördüğünü belirten Abdullah b. Yusuf ei-Cüdey', bunun 'Amelü'lyevm ve'l-leyle'nin bir nüshası olduğu
nu söylemektedir (Kitabü 'l-Kana'a, neş
redenin girişi, s. 14).

Eserleri. 1. 'Amelü'l-yevm ve'l-leyle.
Hz. Peygamber'in günlük dua ve zikirleriyle bu konudaki tavsiyelerini ihtiva eden
ve 773 (778) rivayeti 459 bab halinde bir
BİBLİYOGRAFYA :
araya getiren eser (DiA, lll, 28) Haydaraİbnü's-Sünni, Kit!ibü'l-ffana'a (nşr. Abdullah
b. Yusuf ei-Cüdey'), Riyad 1409/1989, neşrede
bad'da(I315, 1358)ve Kahire'de(I397/
nin girişi, s. 7-37; Sem'anl, el-Ensab, VII, 176;
ı 976) basılmış. daha sonra Abdülkadir
İbn Hayr, Fehrese, s . 116-117; İbn Manzür, Mul;Ahmed Ata tarafından kısmen (Kahire
taşaru Tarfl;i Dımaşk, lll, 230; Zehebl, A'laI 389/ I 969; Beyrut I 399), Beşir Muhammü'n-nübela', XVI, 255-257; a . mıf., Te?kiretü 'lmed Uyun (Dımaşk 1407/ 1987), Ebu Mut:ıuffa?-, lll , 939 , 940; Safedl. el-Vafi, VII, 362 ;
Sübkl, Tabakat (Tanahl), lll, 39; İbn Hacer. Tehhammed Salim b. Ahmedes-Selefi (Bey?ibü't-Teh?ib, ı, 37; Şemsedd i n es-Sehavl. Fetrut ı 40811988) ve Ebu Muhammed Abt:ıu 'l-mugiş, Beyrut 1403/1983, lll, 178; a . mıf ..
durrahman Kevser ei-Ber'i ( Beyrut ı 4 ı 0/
el-i'lan bi't-tevbf/; , s. 297; a . mıf .• Bugyetü'rı 989) tarafından geniş bir şekilde tahkik
ragıbi'l-mütemennf {f l;atmi'n-Nesa'i (n ş r.
edilerek yayımlanmıştır. z. Kitabü'l-KaEbü 'I-Fazl İbrahim b. Zekeriyya), Kah ire- Beyrut
1411/1991, s. 38 , 40, 94; Keşfü '?-·?-Unün, ll,
na'a. Yetmiş bir hadisi ihtiva eden eseri
1006, 1451; Hediyyetü'l-'arifin , ı, 66; Sezgin.
Abdullah b. Yusuf ei-Cüdey' neşretmiştir
GAS, ı, 198; "İbn Sünni", DMBi, lll, 719-720;
(Riyad 1409/1 989). 3. et- Tıbbü'n-nebevi
İsmail L. Çakan, "Amelü'l -yevm v e'l-leyle",
(Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 3585). 4. Fe- · DiA, lll, 27-28.
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ABDULLAH AYDINLI

İBNÜ 's-SÜVEYDi

(ı.S~r' ' 01 ' )
İbnü 's-Sünni'nin et- Tıbbü 'n-nebevf adlı

EbCı İshak İzzüddln İbrahim

eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 3585)

b. Muhammed b. Tarhan
ei-Ensari es-Süveydl
(ö .

L

690/1291)

Hekim , tabiat alimi,

düşünür

ve

şair.
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600 (1203-1204) yılında Dımaşk'ta doğ
du ve burada yetişti. Ashaptan Sa'd b.
M uaz'ın neslinden gelir ve dedesine (veya
babasının dedesine) nisbetle İbn Tarhan .
diye de anılır. Babası Dımaşk'ın 1oo km .
güneyindeki Süveyda'da yaşayan bir tüccardı. İlk öğrenimini, samimi dostu İbn
Ebu Usaybia ile birlikte Ebu Bekir es-Sı
kıll'i'den gördü. İbn Mülaib. Ahmed b. Abdullah ei-Attar es-Süleml, Müsnidetü ' ş
Şam diye bilinen hadis ve fıkıh alimi Kerlme'nin kardeşi Ali b. Abdülvehhab. Hüseyin b. İbrahim b. Selerne ve Ebü'I-Berekat Zeynü'l-ümena İbn Asakir'den hadis dinledi. Mühezzebüddin ed-Dahvar'dan tıp, İbn Mu'tl ve Nedbüddin Ya'küb
ei-Kindi'den edebiyat tahsil etti. Takıy
yüddin Haz'al b. Asker en-Nahvi'den Ha-
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iBNÜ's-SÜVEYDI
B ahir ii (ma'rifeti 1 tıavaşşi) '1-cevahir
(Süleymaniye Ktp.,Ayasofya, nr. 3697/2;
diğer nüshaları için bk. Brockelmann, GAL,
i, 650) . 3. es-Simat ii esma'i'n-nebat.
Bilinen tek nüshası Paris Bibliotheque Nation ale'de bulunmaktadır (nr. 3004). 4.
ŞerJ:ıu'l-EsbQb ve'l-'aJQmat. Nedbüddin
es-Semerkandi'nin el-Esbab ve'l- 'alQmat adlı eserinin şerhidir (Manisa il Halk
Ktp., nr. 183ı). s. Şerf:ıu MCıcezi'l-Ka
nCın. İbn Sina'nın el-KanCın 'u üzerine
İbnü'n-Nefis'in yaptığı çalışmanın şerhi

dir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 334). 6.
Ijavô.şşü'l-af:ıcar mine'l-yeva~it ve'lcevahir. Muhtemelen el-Bahir fi'l-cevahir ile aynı kitaptır. 7. Tuf:ıfetü'l-J:ıa
kim fi't-tıb.
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü's-Süveydi'nin el-Bahir

f1 (ma'ri{eti) 'l-cevahir adlı

eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye K tp., Ayasofya, nr. 3697/2)

r'iri'nin el-Ma~amat'ını okudu. Çağının
en büyük botanikçisi kabul edilen Endülüslü İbnü 'l-Baytar'dan Dımaşk'ta ikameti sırasında eczacılık dersleri aldı. Birzall.
İbnü'l-Habbaz ve daha başkaları kendisinden rivayette bulundular; oğlu Bedreddin
Muhammed ile Ebü'l-Fazl İsmail b. Ahmed er-Heşld el-lr~ki önde gelen öğren
cilerindendir. Tıp alanında eser yazacak
kadar ilerledikten sonra Dımaşk'ta Nilreddin Zeng'i'nin yaptırdığı Birnaristan-ı
Nürl ile Babülberld'de ve kale içindeki
hastahanelerde hekimlik yaptı, ho cas ı
Dahvar'ın kurduğu Dahvariyye Medresesi'nde tıp dersleri verdi; hayatının sonlarında tıpta otorite kabul ediliyordu. Arap
dili, edebiyatı ve tarihini iyi bilen. özellikle cinas ve tıbak sanatlarında başarılı bir
şair olan İ bnü's-Süveydl, kaynaklarda belirtiidiğine göre genellikle tıp sahasında
olmak üzere yeni küfi tarzı ve İbnü'l-Bev
vab üslübunda pek çok da kitap istinsah
etmiştir. 690 yılı Şaban ayında (Ağustos
1291) Dımaşk'ta vefat etti.
Eserleri. 1. et-Te~kiretü'l-hadiye ve'zza{]iretü'l-kQfiye (et-Te?kire, Te?kiretü'sSüveydf, et-Te?kiretü '1-mü{fde ve'z-zal]fretü '1-f:ı_amfde) . Üç büyük cilt hacmindeki
eser Mısır'da neşredilmiştir (Bulak 1275,
1298, ı 30 ı; Kahire ı 302). Cal'in us ve Ebü
Bekir er-Razi başta olmak üzere 400 kadar Doğulu ve Batılı ilim adamından alın-
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tılar yapan İbnü's-Süveydl kendi gözlemlerinden çok az bahsetmiştir. İlml seviyesi
düşük olan kitaptaki reçetelerin çoğu az
bilinen basit ilaçlardan oluşur; eserde
ayrıca simyacılık (hermetik) metotlarıyla
maddeleri birbirine dönüştürerek ilaç
yapma ve hastaları büyüyle tedavi etme
yollarına da yer verildiği görülür. Kitabın
bilinen muhtasarlarının en meşhuru, Abdülvehhab eş-Şa'rani'nin (ö. 973/ı 565)
istanbul kütüphanelerinde ve Gotha'daki Herzoglichen Bibliothek'te çeşitli yazma nüshaları bulunan ve birçok defa basılan Kaia'idü'l-mercan fi tıbbi'l-eb
dan adındaki eseridir (Bulak 1275; Kahire ı 27ı, ı 2941Ali b. Abbas el-MecGs'i'nin
Kamilü 'ş-şına'atiHıbbiyye' siyle birlikte 1,
ı298, ı3oı, ı302 , ı304, 1305, I3ı 1, ı3ı4
ı son iki baskı Ahmed el-KalyGb'i'nin Te?kire'siyle birlikteJ). Kanuni devri Türk hekimlerinden Kaysunizade Bedreddin tarafından özel isimler çıkarılarak ve takdim tehir gibi bazı değişikliklerle meydana getirilen ikinci bir muhtasarının tek
nüshası da Gotha'dadır (nr. 2026). Kimin
tarafından yapıldığı bilinmeyen 953 (1546)
tarihli bir muhtasarından başka (~rockel
mann, GAL, ı, 650) Muhammed b. Yusuf
el-Leblb el-Herevi ve Muhammed b. İshak
el-Eberkühl imzalarını taşıyan iki muhtasarı daha vardır (yazma nüshaları için b k.
Brockelmann, GAL Suppl., 1, 900). Z. el-

İbn Ebu Usaybia. 'Uyünü '1-enbil.', s. 759-761;
Zeheb1, e l-'İber; lll, 381-38~ ; Kütüb1. Feuil.tü'l- .
Vefeyil.t, 1, 48-49; Safed1, el-Vil.{f, VI, 123-125;
Yafi1, Mir'il.tü'l-cenil.n, IV, 216; İbn Kes1r, el-Bidil.ye, XIII, 325; İbn Tağr1berd1, en-Nücümü'zzil.hire, VIII, 28; a.mlf., el-Menhelü'ş-şil.fi, 1, 142145; Nuaym1, ed-Dil.ris{f til.rfl)i'l-medil.ris (nşr.
Ca'ferel-Hasenl). Kahire 1988, ll, 130; Keşfü'?
?Unün, 1, 219, 386, 824; ll, 1900; Hediyyetü '1'il.ri{fn, 1, 12; Serk1s, Mu'cem, 1, 1064-1065,
1132-1133; Kehhiile, Mu'cemü'l-mü'ellifin, 1,
97 -98; Ziril~l1, el-A'lil.m (Fethullah).l, 63; Pertsch.
Gotha, 1, 90; lll, 483; IV, 6-8, 59; Sarton. lntroduction, 11/2, s. 661-662; Brockelmann , GAL,
ı, 650; Suppl., 1, 900; M. Ullmann. Die Medizin
im Islam, Leiden 1970, s. 284-285; a.mlf., "Die
Tadkira des Ibn as-Suwaidi", lsl., sy. 54 (ı 977),
s. 33-65; Şeşen, Fihrisü mal)tüttıti tıbbi'l-İslil.
mf, s. 53, 370; a.mlf., Neuil.dirü'l-mal)tutat {f
mektebil.ti't-Türkiyytı, Beyrut 1975, ll, 216; elKamüsü'l-İslil.mf, Jll, 578; A. Dietrich, "aı-su 
waydi", EP (İng.), IX, 909-910;KahhilrMukim1.
"İbn Süveydl", DMBİ, Jll, 723-724.
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HAYDAR BAYAT

İBNU' ş-ŞA'~AR
Ui,;,.ıı~ıı

·Ebü'l-Berekat Kemalüddln
el-Mübarek b. Eb! Bekr Ahmed
b. Hamdan el-Mevsıll
(ö. 654/1256)
L

Edip ve tarihçi.
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S9S (119~) yılında Musul'da doğdu. Deve vb . hayvanlar için kildan (şa'r) palan,
semer gibi gereçlerin yapımı işiyle ı,.ığraş
tığı için İbnü'ş-Şa"ar lakabıyla tanındı. Daha sonra İbnü'd-Dübeysl, Ebü Muhammed ibnü'I-Cevzl ve ibnü'n-Neccar elBağdad'i'den ders alarak kendini yetiştir
di. Ebü'r-Rebl' Süleyman b. Muzaffer elErbil!' den hat öğrendi ve kitap istinsah
ederek geçimini sağle;3.maya çalıştı. Ebü
İshak İbrahim b. Muzaffer'in vaazlarına
devam ettiği 620 (1223) yılı dolaylarında

