iBN CEBiROL
tan K eter Melhut teşkil eder. Onun İbra
ni diline olan şaşırtıcı hakimiyetini, aynı
zamanda Kitab-ı Mukaddes metinlerine
dair mükemmel bilgisini ortaya koyduğu
bu eser farklı uzunluklarda kırk fasıldan
oluşur ve üç bölüme ayrılır. Birinci bölümde ilahi sıfatiardan bahsedilir, ikinci bölümde kozmalajik meseleler ele alınır,
üçüncü bölümde Tanrı'nın merhameti
övülerek O'na yalvarılır. Bu bölüm sinagoglarda kefaret gününde düzenli olarak okunmaktadır.
Şii re yakınlığından kaynaklanan alegorik imajı İbn Cebirol'ün Eski Ahid'e bakı
şına da yansımıştır. İbn Ezra'da korunan
birkaç referansa bakılırsa İbn Cebirol kutsal yazıları alegorik olarak yorumlama eği 
limindedir. Ona göre Tevrat'taki yeryüzü
cennetinin adı olan Eden ilahi bir alemdir; Eden bahçesi, bahçenin bitkileri mesabesinde olan melek ruhlarıyla doludur.
Bu bahçedeki nehir ilk maddi cevher, nehrin dört kolu dört unsurdur; Adem (insan)
akli nefis, Havva hayvani nefistir. K eter
Melhut'ta Eski Ahidüzerine bazı alegorik yorumlar da bulmak mümkündür
(Schlanger. s. 13-14). İbn Cebirol müslüman İspanya'daki yahudi şairlerinen önde gelenlerinden sayılır. Şiirlerindeki görüşleri Tevrat üzerinde çalışanları etkilemiştir. Aynı zamanda bazı şerhleri Tevrat
şarihleri nezdinde yankı yapmıştır.

Eserleri. İbn Cebirol, her ne kadar bir
kitap yazmakla övünürse de
kendisine sadece iki kitap nisbet edilmektedir. 1. Işld]J_u '1-a]]lô.l~. İbn Cebirol'ün
1045 yılında Sarakusta'da Arapça olarak
yazdığı bu küçük eser. 1167'de Yehuda
(Judah) İbn Tibbon tarafından Tikkun
Middöt ha Neteş adıyla İbranice'ye tercüme edilmiştir (İstanbul 1550; Riva de
Tren to 1562; Luneville 1807; nşr. N. Baran, Tel-Aviv 1951 ). Müellifin ahlaka dair
temel görüşleri bu kitapta yer alır. Bunun
yanında eserde insan psikolojisiyle ilgili
derin tahliller de vardır. Buna göre insan
ruhu akılla paralel işlemektedir; akıl ruhun ortaya çıktığı bir nevi mekandır. Bu
mekandan çıkıp insan bedeniyle vücut
bulduğunda ruh kendisiyle kendi dışında
ki alem arasında çelişkili bir pozisyonda
yaşar. Ruhun bu dünyadaki amacı bilgi
ve eylem aracılığıyla yeniden akıl alemine
dönmek olmalıdır. Böylece İbn Cebirol ahlaki akli bir temele oturtmaya çalışır. Eser,
S. Wise tarafından Improvement ot the
Moral Qualities adıyla Arapça metinle
birlikte tercüme edilerekyayımianmış
(New York 1902) . J. Lomba Fuentes tarafından da La Correccion de los Caracşiirinde yirmi
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teres adıyla ispanyolca'ya çevrilmiştir
(Zaragoza 1990). Z. Yenbıl'u'l-]J_aydt. İbn
Cebirol'ün yine Arapça yazdığı eser onun
felsefeyle ilgili temel görüşlerini içerir.
Eserin Arapça nüshası ele geçmemiş,
XII. yüzyılın ortalarında Tuleytulalı (Toledo)
mütercim Hivan el-İsban'i'nin (Yohannes
Hispan us) Dominicus Gundissalinus'un yardımıyla yaptığı Pons Vi tae adlı Latince
tercüme korunabilmiştir. XIII. yüzyılda
eserin bazı bölümleri Şem Tav ben Josef
Falaquera tarafından Arapça aslından
Likkutim mi-sefer Mekor Hayyim adıy
la İbranice'ye çevrilmiştir. Albertus Magnus ve Thomas Aquinas gibi bir kısım skolastikler, müellifinin müslüman bir Arap
olduğunu sandıkları Yenbıl'u'l-]J_aydt'tan
bazı bölümler nakletmişler, bu bölümierin müellifinin asıl kimliği ancak XIX. yüzyılda Salomon Munk tarafından tesbit
edilebilmiştir. Eserin Arapça aslının elde
bulunmaması sebebiyle tercümesindeki bazı kapalı ifadeleri yorumlayabilmek
adeta imkansız hale gelmiştir. İbn Cebirol, kendi dönemindeki felsefi eserlerde
yaygın olan telif geleneğine uyarak Yenbu'u'l-]Jaydt'ı hoca ile öğrencisi arasın
da geçen hayall diyalog tarzında yazmış
tır. Öğrencinin bazı hakikatleri keşfetme
si için hocasının ona yardımcı olması esasına dayanan Sakrat tarzının aksine Yenbıl'u '1-]Jaydt'ta öğrencinin soruları hocanın görüşlerini daha çok açmasına yardım eder. Bu yönden kitap Yeni Eflatunculuk tarzını andırmaktadır. Yenbu'u '1]Jaydt, İbn Cebirol'ün madde ve sQret
hakkındaki görüşlerini içine alan beş makale ihtiva etmektedir. Birinci makale hissi idrak, madde ve sQret gibi felsefi konulara giriş niteliğindedir. Bu makale madde ve sOretin fiziki cevherlerle olan münasebetini de tartışmaktadır. İkinci makale cismanl şekiller taşıyan manevi maddenin vasfını, üçüncü makale İbn Cebirol'ün ontolojisinde Tanrı ve fizik dünya
arasında aracı var oluş biçimleri olan basit cevherier konusunu, dördüncü makale
basit cevherlerin sureti ve maddesi konularını araştırmaktadır. Müellif son makaleyi sQret ve maddenin kendi zatlarında
nasıl bulundukları meselesine ayırmıştır.
İbn Cebirol, bu makalede ilahi irade konusunu araştıran bir kitap yazdığım belirtmişse de bu kitaba ait herhangi bir bilgi
yoktur. Yenbıl'u'l-]J_aydt'ın Likkutim
mi - sefer Mekor Hayyim başlıklı kısmi
İbranice tercümesi S. Munk tarafından
Fransızca'ya çevrilmiş (Melanges de philosophiejuive et arabe, s.l-148). Latince
tercümesi olan Pons Vitae, Clemens
Baumker tarafından Avencebrolis Pons

Vi tae adıyla Beitriige zur Geschichte
der Philosophie des Mittelalters içinde neşredilmiştir(Munster 1892-1895).
J. Schlanger de eseri Salomon Ibn Gabirol, Livre de la source de vi e adıyla
Fransızca'ya çevirmiştir (Paris 1970).
Said el-Endelüs'i'nin ona yazdığı övgü
dolu şiirler dışında İbn Cebirol hakkında
İslami kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Onun İslam'a dair düşüncesi de bilinmemektedir. Bu konudaki tek referans,
İslam'ın doğuşunu Mesih'i sona ait bir işa
ret olarak kabul ettiğine dair bilgidir.
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Ebu Abdiilah Bedrüddln
Muhammed b. İbrahim b. Sa'dillah
b. Cemaa el-Kinanl el-Hamevl
(ö. 733/1333)

Muhaddis, fakih, müderris ve
L

kadı.

_j

4 Reb'iülahir 639' da ( 12 Ekim 1241) Hama'da doğdu. Bu aileden yetişen alimler
dedelerinden Cemaa adlı şahısların adıyla
tanınmıştır. Muhaddis, fakih ve sQfi olan

iBN CEMAA, Bedreddin
babası Ebu İshak İbrahim Beyaniyye t arikatının şeyhidir

(Sübkl. VIII , 11 5). Bedreddin 'in oğlu İzzeddin , tarunu Burhaneddin ve İzzeddin 'in torun u Muhammed
b. Ebu Bekir bu aileden yetişmiş olan en
tanınmış alimlerdir. Bedreddin İbn Cemaa ilk bilgileri küçük yaşta babasından
ve onun yakını olan alimlerden öğrend i.
Yedi yaşında iken üstün zekasını farkeden Şemseddin Mekl<i b. Müsellem b. Allan el-Kaysi ile Ebü 'l-Fazl İsmail b. Ahmed el-lraki. Buharl'nin el-Edebü 'l-müfr ed'ini rivayet etmesi için kendisine icazet verdiler. Aynı zamanda aralarında
Ebu Şame el- Makdisl'nin de bulunduğu
Dımaşklı birçok muhaddisten icazet alan
İbn Cemaa'nın düzenli öğrenimine Hama'da babasının müderris olduğu Beşlriyye Medresesi'nde başladığı tahmin
edilmektedir. Burada babasından ve Şe
refeddin Abdülazlz b. Muhammed el-Ensarl'den hadis dinledi. dini ilimleri okudu .
Şafii fakihi ve muhaddis Ebu Tahir İbra
him b. Hibetullah b. Müslim el-B~rizl'den
Hatlbiyye Medresesi'nde şer'! ilimleri tahsil etti ve Ebu İshak eş-Şirazl'nin et-Tenbih adlı eserini okudu . Ebu Amr İbn Reşik er-Rabal'den ŞaJ.ıiJ.ı-i Buf.J.dri'yi rivayet hakkını elde etti. Arap dili ve edebiyatını İbn Malik et-Tal'den okudu . Daha
sonra Dımaşk'ta hadis öğrenimini sürdürdü.
İbn Cem aa, ilk seyahatini on yedi yaşın
da iken babasıyla birlikte hac amacıyla
Mekke'ye yaptı ve orada görüştüğü alimlerden faydalandı. Kur ' an-ı Kerim hıfzını
tamamladıktan sonra 661 ( 1263) yılı baş
larında tahsil ini ilerietmek için Mısır'a
gitti. Reşld el-Attar ile Ebü'l-Hasan Ali b.
Vehb el-Kuşeyrl el-Menfelutl'den hadis
öğrendi. Mulnüddin Hibetutlah b. Abdülvaris el-Ensarl'den kıraat dersleri aldı ve
662'de (1264) eş - Şd tıbiyye'yi okudu .Ayrıca İ bnü's-Sal a h ' ın t alebesi kad ılkud at
Takıyyüddin İbn Rez'in et-Amiri' den hadis
dinledi. dini ve edebi ilimiere dair birçok
eserini kendisinden okudu . Hocaları arasında en çok faydalandığı bu alimin bi r
dersinde imla ettiği Ta'li]fa 'ald taf.ı]fi]fi
]favli'l-]fö'il Zeydün ]fa'imün v e }filme
Z eyd ün v az'an v e işbdten adlı eserini
istinsah ederek günümüze ulaşmasın ı
sağladı (İÜ Kt p., AY, nr. 1367/2, vr. 73b 77•). Radıyyüddin İbnü' l-Burhan el-Vası
tl. Mulnüddin Ahmed b. Ali ed-Dımaşki ,
Taceddin Ali b. Ahmed İbnü'l-Kastallanl
ve Kutbüddin İbnü'l- Kastallanl gibi alimlerden çeşitli hadis kitaplarını okudu . Mı-

sırtı safilerden Ebu İbrahim İshak b. Mahmud el-Burucirdl ve İbnü'l-Kastallanl'den

hadis ve tasawuf dersleri aldı. Hayatı boyunca tarikat erbabı ile samimi ilişkiler
içinde oldu ve zahidane bir hayat yaşadı
(Birza ll, ı. ı 90 ; Safedl, A'y a nü ' l -'aş r, IV,
208). Mısır ' da sekiz buçukyıl tahsil gördükten sonra. Receb 669'da (Şubat 1271)
Dımaşk yöresine hareket eden ei-Melikü'z-Zahir 1. Baybars'ın ordusunda Hısnü
lekrad Savaşı ' na katıldı , elde edilen zaferin ardından Hama'ya döndü. 669 (1271)
yılı sonlarında Dımaşk'a gitti. İbn Cemaa.
arkadaşı Emi r Alemüddin ed-Düveydarl
es-Salihl'nin aracılığı ile müderris olarak
görevlendirildi (YG sufl, s. 134). e t-Tul_ıfe
'ale 'J-Kdf iye adlı eserini 17 Zilkade 670'te ( 15 Haziran 1272) Adiliyye Medresesi'nde tamamlad ı ğına bakarak ilk müderrislik görevine bu medresede başladığı söylenebilir (Abdülcevad Halef. s. 184, 266267) 670-673 (1 272-1275) yıllarında Dı
maşk'ta çeşitli alimlerden fıkıh ve hadis
dersleri aldı. 14 Zilhicce 672'de (21 Haziran 1274) tamamladığı Tez;kire tü 's-sdmi' ve'l-mütekellim ii ed ebi ']-'alim
v e'l-müte'allim adlı eseriyle öğretim i şi
nin ilmi metoda göre yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken İbn Cemaa. Şaban
681' de (Kasım 1282) Kaymeriyye Medresesi müderrisliğine getirildi. Daha sonra
kendisine Mescid-i Aksa imam ve hatipliği verildi ; Ramazan 687'de (Ekim 1288)
Kudüs kadılığına tayin edilerek bu iki görevi birlikte yürüttü. Üç yıl sonra Vezir
Şemseddin İbnü 's-Sel'us tarafından Mı
sır kadılkudatlığına

ülewel 701 'de (22 Kasım 1301) Dımaşk'ta
ki Sümeysatiyye Hankah ı safılerinin isteği
üzerine buraya şeyhüşşüyGh olarak tayin
edildi (İbn Keslr, XIV, 425). 17 Safer 702'de (11 Ekim 1302). Takıyyüddin İbn Dakikul'ld'in vefatıyla boşalan Mısır kadılku
datlığına davet edildi. 4 Reblülewel'de
(27 Ekim) ikinci defa getirildiği bu görevi
Saray Camii'nde hatiplik, Camiu'I-Hakim'de Şafiller ' e müderrislik ve bir süre yaptığı şeyhüşşüyGhluk görevleriyle birlikte
dokuz yıl yürüttü . Bir fetvasının yanlış
anlaşılması sebebiyle Reblülewel 71 O'da
( Ağu stos 131 O) bu görevlerden alındıysa
da (a.g.e.,XIV, 468) birkaç gün sonra Mı
sır kadılkudatlığı yanında Nasıriyye Medresesi müderrisliği. Kamiliyye Darülhadisi şeyhliğ i. Tolunoğlu Camii. Salihiyye ve
Nasıriyye medreseleri müderrisliğine getirildi.
Uzun

öğretim hayatı

boyunca pek çok

öğrenci yetiştiren İbn Cemaa'nın talebeleri arasında İbn Kayyim ei-Cevziyye, Ze-

hebl, Alemüddin ei-Birzall. Safedl. Ca'fer
b. Sa'leb ei-Üdfüvl, Bahaeddin İbn Akil ,
Ebü 'I-Fida İbn Keslr, Taceddin es-Sübki,
Ebu Hayyan el-Endelüsl gibi alimlerle eiMelikü ' n-Nasır Muhammed b. Kalavun ve
naibi Argun gibi idareciler sayılabilir (Birzall , 1, 16-17; Abdülceva d Halef, s. 197209). Resmi görevlerine 727 (1327) yılına
kadar devam eden İbn Cemaa Cemaziyelewel 727' de (Nisan 1327) emekli oldu, fakat Salahiyye Medresesi müderrisliğine
ömrünün sonuna kadar devam etti. 21
Cemaziyelewel 733'te (7 Şubat 1333) vefat etti ve Karare Mezarlığı'nda İmam Şa
fii' nin kabri yakınına defnedildi.

getirilmesi üzerine
Kahire'ye gitti ve 14 Ramazan 690'da (10
Eylü11291) bu görevine başladı. Devlet
İbn Cemaa ibadete düşkün , tevazu ve
adamları ve halk tarafından çok sevildiği
vakar sahibi. herkes tarafından sayılan .
için kendisine " şeyhüşşüyGh " unvanı vehoşgörülü ve sabırlı bir kimse idi. Yenilikrildi ve aynı zamanda Ezher Camii hatiplere ve ilmi gelişmelere açık olmakla beliğiyle Salihiyye Medresesi müderrisliğ i ne
raber siyasi ve içtimal hadiselerde daima
t ayin edildi. Fakat 693 yılı b a şınd a (Ara lık
hakkın üstünlüğünü gözetirdi. İbn Cemaa
1293) ei-Melikü'l- Eşref Halil b. Kalavun'un
Moğol ve Haçlı saldırılarının , ayrıca küçük
öldürülmesinden sonra kadılkudatlık ve . devletçiklerin birbirlerine olan düşman
hatiplik görevlerinden alındı ; Nasıriyye ve
lıklarının sürüp gittiği bir dönemde Mısır
Salihiyye medreselerindeki görevini ise
Memlükler Devleti'nin dokuz hükümdazilhicce ayına (Kas ım 1294) kadar sürdürrının idaresini yakından gördü. Kabilesidü . Bu yıl içinde Dımaşk kadılkudatlığına
nin geniş nüfuzundan aldığı destekle digetirildi; aynı zamanda Emeviyye Camii'nni. fikri ve içtimal hareketlere yön veren
de hatiplik, Berraniyye (Baraniyye). Nasıriy
şahsiyetlerden biri oldu . 707'de (1307)
ye-i Cewaniyye ve BüyükAdiliyye medreHanbeli fakihi Takıyyüddin İbn Teymiyselerinde müderrislikyaptı. Cemaziyelaye'nin , 708'de (1308) sır katibi Alaeddin
hir 696'da (Nisan 1297) kadılkudatlıktan
İbnü'I-Eslr el-Halebl'nin yargılanması da
alındıysa da 15 Şaban 699 ' da (6 M ayı s
onun hizmet süresine rastlamaktadır ( ib1300) tekrar aynı göreve getirildi. Hatiplik
nü 'd-Devada rl, IX, 184-1 85;Abdülceva d
ve müderrislik görevleri yanında, 19 ReblHalef, s. 165 -175) . İbn Cemaa'nın bu yar-
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gılamadaki tarafsıziiğı

ve

hakkın

korun-

leymaniye Kütüphanesi'nde (Laleli, nr.
256/I) Gurerü't-Tibydn li-mübhemdti'lmiyye tarafından takdirle anılmıştır ( MecKur'dn adıyla kayıtlı. müellifin talebelemü'u fetava, lll, 234-24 7).
rinden Muhammed b. Muhammed b. Yfı
suf b. AbdülvehMb ei-Hazreci tarafın
699 yılı başlarında (Ekim 1299) Suridan 28 Zilhicce 702'de (13 Ağustos 1303)
ye'de bulunan Moğol Hükümdan Gazan
Kahire'de Salihiyye Medresesi'nde müelHan ' ın büyük bir ordu ile Dımaşk'a saldı
lif nüshasından istinsah edildikten sonra
racağı haber alımnca onu bu işten vazkendisine okunmuş bir nüshası daha vargeçirmek için gönderilen. aralarında İbn
dır. Gurerü't-Tibydn üzerinde MuhamTeymiyye, Zeynüddin el-Fariki ve Kadı
med
b. Salih el-Fevzan tarafından yüksek
Necmeddin İbn Sasra'nın da yer aldığı
çalışması yapılmış (Camiatü'l-imam
lisans
alimler ve halkın ileri gelenlerinden oluMuhammed
b. Suud el-islamiyye). eser ayrı
şan heyetin başında İbn Cemaa bulunuca Safvan Adnan Davfıdi tarafından neş
yordu (ibnü'd-Devadarl. IX. ı 9; Makrlzl, ll
redilmiştir (Cidde, ts . ıo ar ü ' l-kıbleJ) . 3.
3, s. 889). İbn Cemaa bu sırada halkın saKeşiü'l-me'dni 'ani (fi)'l-müteşdbih mivaşa hazırlanmasına , alimlerle öğrencile
ne'l-m eşdni. Kur 'a n - ı Kerim'de lafzen
rin halkla birlikte askerlik öğrenmeleri
birbirine benzeyen ve mükerrer olan keiçin medreselerin birer eğitim merkezine
lime ve cümlelerin anlam bakımından
dönüştürülmesine dair hüküm çıkarmış
farklılıklarını ve bu benzerliğin edebi in(İbn Keslr, XIV, 420; Abd ülcevad Halef,
celiklerini ele alan eser üzerinde Abdüls. I 35- ı 38). cihad ve askerlik konusunda
vehhab b. Abdürrezzak Sultan tarafından
yazdığı iki eseriyle önemli bir hizmet göryüksek lisans çalışması yapılmış ( I405,
müş, valilerin ve kumandanların düşman
Ri ya d Camiatü'l-imam Muhammed b. Sukarşısında birleşmelerini sağlamıştır. AyQd el-islamiyye). Abdülcevad Halef de eserıca eğitim ve öğretimle buna dair kuri tahkik ederekyayımlamıştır (Kahire
rumların bir sisteme kavuşturulması için
çeşitli çalışmalar yapmış ve bu konuda bir
14IO/l990). 4 . el-Fevd'idü'l-ld'i]J.a min
sureti'l-Fdti]J.a. Bir nüshası Hollanda'de eser yazmıştır.
İbn Cemaa'nın şairlikyönü de bulundu- . da Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'nde
(nr. ı 526/5, vr. 94'- I 02' ) bulunmaktadır
ğu ve bazı eserlerini manzum olarak yaz(Hoorhoeve.
s. 8I; ei-Fihrisü 'ş-şamil, ı.
dığı bilinmektedir. ilmi. hikemi manzu373).
S.
el-Mu]ftaş
ii ievd'idi tekrdri'lmeleriyle medih ve gazel türündeki şiir
l}ışaş
(Keşfü
';;:-;;:unun,
II, ı 793; lzaf:ıu '1leri oğlu İzzeddin İbn Cemaa'nın Münmeknan, ll, 547).
te{J.abü Nüzheti'l-elibbd' iimd yürvd
'ani'l-üdebd' adlı eserinde, ayrıca öğren
B) Hadis. 1. el-Menhelü'r-revi ii 'ulUcilerinden Safedi ve Taceddin es-Sübki
mi'l-]J.adişi'n-nebevi. İbnü's-Salah eş
ile tarihçi Ebü'I-Fida, İbn Tağrlberdi ve
Şehrezfıri'nin 'UIUmü 'J-]J.adiş'inin ilk
Davfıdi'nin eserlerinde nakledilmiş olup
muhtasarlarından olup önemli açıklama,
bunları bir araya getirmeye çalışan Abdüzeitme ve ilaveler yapılarak bir mukaddülcevad Halef sayılarının 300 beyte yakdime ve dört kısım halinde düzenlenen
laştığını söylemektedir ( el-~açlf Bedrüdeser 18 Şaban 687' de ( 17 Eylül 1288) Dı
dln İbn Cema'a, s. 380-407).
maşk'ta tamamlanmıştır. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan tarafından tahkik
Eserleri. A) Kur'an İlimieri. 1. et-Tib edilen eser önce Küveyt'te (MMMA , XXII
ydn ii (li-)mübhemdti'l-Kur' dn. Kur'an-ı
III395/ 1975J,s.29-II6;XXI/2,s.l96-255).
Kerim'de çeşitli şekillerde işaret edilmekdaha sonra Dımaşk (I 406/ I 986) ve Beyle beraber adları belirtilmemiş kişilerle
rut'ta (I 990) yayımlanmıştır. Brockelvarlıkları nakli kaynaklardan araştırarak
mann'ın Mu{J.taşaru al}şa'l-emel ve'ş
tanıtan eser (Keşfü'?·?unan, I. 34I, 422;
şevl}
ii 'uJUmi ]J.adişi'r-Resul adıyla kayll, I 583; lzaf:ıu'l-meknan, I, 224) 685'te
dettiği eser de (GAL, ll, 74; Abdülcevad
(1286) telif edilmiş olup bir nüshası Meş
Halef, s. 253) bu kitaptır (Halid b. l sa eihed'de (Medresetü Fazılhan) bulunmaktaBelevl, I. 258) . el-Menhelü'r-revi'yi müdır (Aga Büzürg-i Tahrani. s. 26, 27). z. Guellifin tarunu İbn Cemaa Muhammed b.
rerü't-Tibydn ii men lem yüsemme ii'lKur' dn. et-Tibydn'ın muhtasarı olan
Ebfı Bekir el-Menhecü 's-sevi ii şer]J.i'l
Menheli'r-revi adıyla şerhetmiştir (Keş
eseri Abdülcevad Halef. Madrid Escurial
fü ';;:-;;:unan, ll, 1784; Kettanl, s. 2I4-215).
Library ve Arif Hikmet Kütüphanesi'nde
z. el-İ'ldm bi-e]J.ddişi'l-a]J.kdm. Eserde,
bulunan iki nüshasını esas alarakyayım 
Buhari ve Müslim'in el-Cdmi'u'ş-şa]J.i]J.'lamıştır ( Dımaşk ı 41 O/I 990). Eserin Süması hususundaki ciddi tutumu İbn Tey-
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lerindeki ahkam hadisleri seçilerek

Şafii

fıkhının önemli kitaplarından Ebfı İshak
eş-Şirazi'nin

et-Tenbih'inin konu başlık
göre düzenlenmiştir. Kaynaklarda
adından söz edilmeyen eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan tek
nüshası (Esad Efendi, nr. 271/1 ), muhtemelen yazarın öğrencilerinden olan Mfı 
sa b. Sinan b. Mes'fıd b. Şibl b. Mahmfıd
ei-Ca'feri tarafından 1O Rebiülewel 725'te (24 Şubat 1325) istinsah edilmiştir. 3.
Mul]taşaru Şa]J.i]J.i'l-Bul]dri. et-Tenl}i]J.
min e]J.ddişi Cdmi'i'ş-şa]J.i]J. adıyla da
anılan (İzzeddin İbn Cemaa, Fehrese, vr.
9b). Eserdeki hadisler tekrarlar ayıklanıp
senedler çıkarılmak suretiyle fıkıh konularına göre düzenlenmiştir. İbn Cemaa'nın hayatına dair kaynaklarda zikredilmeyen eserin Dublin Chester Beatty'de bulunan (Arberry, nr. 5042) nüshası esas alı
narak Ali Hüseyin el-Bewab tarafından
yayımlanmıştır(Ri yad 14I 2/ 1992). 4. Mündsebdtü terdcimi'l-Bu{J.dri li-e]J.ddişi'l
ebvdb. Şa]J.i]J.-i Bul]dri'deki konu baş
lıkları ile bu başlıklar altında yer alan hadisler arasındaki münasebeti açıklayan
eser Ali b. Abdullah ez-Zeyn tarafından
yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiş
(Riyad I404/l 984) ve Muhammed İshak
İbrahim es-Selefi tarafından çeşitli notlarla birlikte Mündsebdtü terdcimi'lBul]dri adıyla yayımlanmıştır ( Bombay
1404/ 1984 ). S. el-Fevd'idü'l-garizetü'lmüstenbata min ]J.adişi Berire. el-Fevd'idü'l-garize ii e]J.ddişi Berire adıyla
da kaydedilen (Ebü'I-Yümn ei-Uieyml, s.
480) eserde, Hz. Aişe'nin azatlı cariyesi
Berire'nin hürriyetine kavuştuktan sonra kocasından ayrılması hadisesinin (bk.
BERİRE) 300 kadar dini hükmün elde
edilmesine imkan verdiği belirtilmektedir. Bağdatlı İsmail Paşa eserin bir nüshasının Zeytfıne Kütüphanesi'nde bulunduğunu belirtmiş (lzaf:ıu'l-meknün, Il. 208),
Zirikil de Dımaşk'taki ei-Mektebetü'I-Arabiyye'de eserin bir kısmının mevcut olduğunu kaydetmiştir (ei-A'Iam, V, 298). 6.
el-Erba'une ]J.adişen tüsd'iyye (ei-Erba'üne ' t-tüsa'iyyetü'l-isnad). Hz. Peygamber'den müellife kadar dokuz raviden oluşan bir senedie gelen eserdeki
kırk hadis (Safedl, A'yanü '1-'aşr, IV, 209)
on üç şeyhten rivayet edilmiştir. Bir nüshası Berlin'de bulunan (Ahlwardt. ll, 274;
Brockelmann, GAL, Il, 89) eseri Abdülcevad Halef yayımiarnıştır (el-~açlf Bedrüddln İbn Cema'a, s. 253).
Iarına

C) Fıkıh. 1. Tenl}ilju'l-münd?ara ii
taşf:ı.i]J.i'l-mu{J.dbere.

Müellif, ei-Melikü'n-

iBN CEMAA, Bedreddin
Nasır'ın

isteğiyle

704 (1304)

yılında

yaz-

dığı bu eserinde islam hukukunda ziraat
ortaklığı konusunu ele almıştır. Biri müellif hattıyla bir mecmua içinde Madrid
Escurial Library'de (nr. 1598/2), diğeri
Dublin Chester Beatty'de (nr. 4577) olmak üzere iki nüshası bulunan (Derenbourg, lll, ı 51; Arberry, nr. 4577) eser üzerinde Mahmud Abdullah Pencap Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yapmıştır (Abdülcevad Halef. s. 257; Bedreddin ibn Ce maa. Keşfü '1-me'anl, ne ş re
denin girişi, s. 38). Z. e1-'Umd e fi'l-a]J.kdm. Sehavl'nin zikrettiği eserin ( eçiI)av'ü'l·lami', I, 59) günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. 3. Keşfü'1-gum
me fi a]J.kô.mi ehli'z;-z;imme (Ebü'I-Yümn
ei-Uieyml, s. 480-481; fza]J.u'l-meknün, Il,
362). Davüdl'nin Kitô.b fi'1-kenô.'is ve a]J.kô.mihô. adıyla kaydetti ği eser de ( Tabakatü '1-müfessirln, ll. 49) aynı kitap olmalı
dır ( Ta/:ırlrü '1-a/:ıkam, neşreden i n girişi, s.
I 9). 4. Ijüccetü's-sülCık fi mühô.dô.ti'1müW.k (Ebü'l-Yümn el-U ieyml, s. 480}za/:ıu'l-meknün, I, 393). Devlet başkanı, vali
ve ordu kumandanianna verilen veya onların yabancı devlet adamlarına verdikleri
hediyelerin hükmüne dairdir(eserin telifine sebep olan olay ve ibn Cemaa'nın konuyla ilgili gör ü ş ü için bk. Necmeddin ibrahim b. Ali et-TarsOsl, S. ı 13- ı 14). 5. elMesô.lik fi 'ilmi'l-menô.sik (Menasikü '1/:ıac) . izzeddin İbn Cem aa ( Hidayetü s-salik, ı. ı 92). Davüdi(ll , 49) ve Katib Çelebi
(Keşfü'?·?unün, ll, 1663) tarafından hakkında bilgi verilen eserin günümüze gelip gelmediği bilinmemektedir(Abdülcevad Halef, s. 255-256). Altı defa hacca giden İbn Cemaa'dan (Safedl.A'yanü'l-'aşr,
IV. 2 ı ı) 713 (1314) yılında arefe vakfesinde yaptığı dua ayrıca nakledilmiştir (Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr.
ı 800/8). 6. et-Tô.'a fi faZileti şa1ô.ti'l-ce
mô.'a (Ebü'l-Yümn Uleyml, s. 480; fza/:ıu '1meknün, ll , 76) .

D) Kelam. izô.]J.u'd-delil fi }fat'i ]J.uceci eh1i't-ta'til. Eserin mukaddimesinde, Kur'an ve Sünnet'te anlam yönünden
müteşabih olan hususlarla ilgili olarak
te'vil taraftarları ile Selefiler'in görüşleri
belirtildikten sonra Allah'ın sıfatları konusundaki otuz ayetle otuz bir hadis Ehl-i
sünnet anlayışına göre açıklanmış . din
aleyhtariarı ile bid'at mezheplerinin görüşleri çürütülmüştür. Kitap, Vehbi Süleyman Gaveci ei-Eibani tarafından uzunca bir giriş ve geniş notlarla yayımlanmış
tır (Kahire 1410/1990). Çeşitli kaynaklar-

da er-Red 'ale'1-müşebbihe fi }favlihi
te'ô.lô.. er-Ra]J.mô.nü 'ale'l- 'arşi'stevô. ve
et-Tenzih fi ibtô.1i ]J.uceci't-teşbih adıy
la kaydedilen (izzeddin ibn Ce maa , Fehrese, vr. 9b; Keş{ü'?-?Unün, I, 839; Hediyyetü'l-'ari{fn, II, 148) eserler de aynı kitap
olmalıdır(Abdülcevad Halef, s. 258-259).
E) Siyaset ve Askerlik. 1. Ta]J.rirü '1-a]J.kô.m fi tedbiri ehli(milleti, ceyşi)'l-İs
lô.m. On yedi bölümden meydana gelen
eserde islam toplumunda yönetim. kanun hakimiyeti, ordu ve askerlik düzeni.
devletin gelir kaynakları ve harcamaları,

cihad. savaş hukuku. azınlıklarla ilgili dini hükümler vb. konular ele alınmıştır. eiMelikü'I-Eşref Halil için yazıldığı sanılan
kitap (Brockelmann, GAL, II, 89). islam'ın
siyasi düşüncesini yenileme çabası yanın
da zamanındaki yönetim biçimleri hakkında değerlendirme yapması bakımın

dan da büyük öneme sahiptir. Hans Kofler tarafından Almanca çevirisiyle birlikte yayımlanan eseri (Islami ca, VI ı 1934 ı.
s. 349-4 I 4; VII ı I 9351. s. 1-64 , Almanca
çevirisi 3 ı sayfa) ayrıca Fuad Abdülmün'im Ahmed neşretmiştir (Devha [Katar]
ı 985, ı 988) İbn Cemaa'nın bu eseriyle İbn
Teymiyye'nin es-Siyô.setü 'ş-şer'iyye'si
arasında ortak noktalar bulunmakta olup
Ann K. S. Lambton State and Governm ent in Medieval Islam adlı eserinin
dokuzuncu bölümünde bu iki alime göre
halifenin hal'edilmesi konusunu ele almıştır. z. Müstenedü'l-ecnô.d fi ô.Ji'ıti'l
cihô.d. İdarecilere itaat. cihad. askerlik,
savaş taktikleri. orduya destek verme gibi konuları otuz bölümde ele alan eseri
üsame Nasır en-Nakşibendi tarafından
yayımiarnıştır (Bağda d ı 983). Eserin bu
neşirde dikkate alınmayan iki nüshası Süleymaniye (Fatih, nr. 5455/1) ve istanbul
Üniversitesi (AY. nr. 5832, 23 varak) kütüphanelerinde bulunmaktadır. 3. Tecnidü'lecnô.d ve cihô.tü ehli'l-cihô.d. Müellife
ait Ta]J.rirü'l-a]J.kô.m'ın birinci, altıncı , yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümlerinin yeniden ele alındığı, el-Melikü'l-Eşref
için telif edilmiş bir çalışma olup üsame
Nasır en-Nakşibendi tarafından tek nüshasına dayanılarak Mu.l]taşar fi fazli'lcihô.d adıyla ve bir önceki eserle birlikte
(s. 99- ı 43) yayımlanmıştır (Bağdat 1983)
Abdülcevad Halefin de neşrettiği eserin
(Kahire ı 994) Süleymaniye (Fatih, nr. 5455/
2; Ayasofya, nr. 3 ı 24/1) ve Berlin Kraliyet
(Ahlwardt. V, ı ı 5) kütüphanelerindeki
nüshalarında eksik olan devlet divanlarıy
la ilgili beşinci bölümü Süleymaniye Kü-

tüphanesi'ndeki diğer bir nüshada (Ayasofya, nr. 2954/3) yer almaktadır.
F) Eğitim ve Öğretim. Tez;kiretü's-sô.mi' ve'l-mütekellim ii edebi'l-'ô.lim
ve'l-müte'allim. İbn Cemaa, beş bölüm
halinde düzenlediği eserde eğitim felsefesi ve ilim-amel münasebeti, öğrenci
öğretmen ilişkileri. kitaplar ve kütüphanelerden faydalanma yolları. medreselerde ve öğrenci yurtlarındaki düzeni ele
almıştır. 14 Zilhicce 672'de (21 Haziran
1274) tamamlanan eser. dönemin eğitim
ve öğretim anlayışını yansıtması bakımın
dan önemli bir kaynaktır. Semhüdi, Cevô.hirü '1- 'ı}fdeyn ii faz1i'ş-şerefeyn adlı çalışmasında kitabın ilk dört bölümünü
büyük ölçüde iktibas etmiştir. ed-Dürrü'l-fô..l]ir fi şer]J.i 'u}füdi'l -cevô.hir adlı müellifi meçhul eserde de büyük ölçüde ondan istifade edilmiştir (Ahlwardt, I,
4 ı) . Tez;kiretü 's-sô.mi', Seyyid Muhammed Haşim en-Nedvi tarafından geniş
notlar ilavesiyle neşredilmiştir (Haydarabad ı 353/ 1934; Beyrut ı 974; Riyad ı 985;
Arnman 1419/ 1998) . AbdülemirŞemsed
din. e1-Mez;hebü't-terbevi 'inde İbn
Cemô.'a: Tez;kiretü 's-sô.mi' ve '1-mütekellim fi ô.dô.bi'l-'ô.1im ve '1-müte'allim
adlı çalışmasında ( Beyrut 1984) İbn Cemaa'nın "kanuni terbiye nazariyesi"nin
Gazzall'den sonraki en önemli temsilcisi
olduğunu söyleyerek eserinin tam met-

nini yayımlamış . bu çalışma e1-Fikrü'tterbevi 'inde İbn Cemô.'a adıyla yeniden neşredilmiştir (Beyrut ı 990). Hasan
İbrahim Abdül'al. Fennü't-ta'lim 'inde
Bedriddin İbn Cemô.'a (639-733) kemô. yebdu fi kitô.bihi: Tez;kiretü's-sô.mi' ve'l-mütekellim ii edebi'1-'ô.1im
ve 'l-müte'allim adlı eserinde(Riyad 1405/
ı 985) İbn Cemaa'nın pedagojiye hizmetini incelemiş. bu eser Min a'1ô.mi't-terbiyeti '1-'Arabiyyeti'1-İs1ô.miyye, III: elFikrü't-terbevi 'inde Bedriddin İbn Cemô.'a başlığıyla da neşredilmiştir (Riyad
ı 409/ 1988). Muhammed Şevki Aydın, Tez;kiretü's-sô.mi'i Türkçe'ye çevirerek İs
lam Geleneğinde Öğretmen- Öğrenci:
Eğitim- Öğretim Adô.bı adıyla yayımla
mıştır (istanbul I 998; Aydın'ın "İbn Ce-

ma'a'ya Göre ÖğretmeninGörev ve Nite likleri" başlıklı makalesi için bk. Erciyes
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy.
8 [Kayseri 19921. s. 2 I 3-228) M. Faruk Bayraktar da eser üzerinde pedagojik bir değerlendirme yapmıştır (ibn Cema'a'dan
Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler, istanbul I 997) . Ayrıca Ramazan Buyrukçu'nun
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eserle ilgili bir makalesi

bulunmaktadır

( " İbn Cemaa ' nın Eğitimle

ilgili Görüşleri

ne Pedagojik

Yaklaşımlar", EAÜİFD, sy.

131Erzurum 19971. s. 247-267) .
G) Tarih. 1. NıJ.rü'r-ravz. Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyli'nin Siretü
İbn Hişam şerhi olan er-Ravzü'l-ünüt
adlı eserinin muhtasarı olup bir nüshası
Leknev'de Mümtazü'l-ulema Seyyid Muhammed Taki Kütüphanesi'nde (Hadlsü
Ehli's-sünne ve'l-cemaa, nr. 75), bu nüshanın mikrofilmi de Kahire'deki Ma'hedü'l-mahtO.tati'I-Arabiyye'de (film, nr.
3076) bulunmaktadır (Abdülcevad Halef,
s. 264-265) . İbn Cemaa'ya nisbet edilen
el-Mu{ıtaşarü'l-kebir fi's-sireti'n-nebeviyye ise oğl u İzzeddin İbn Cemaa'ya aittir. 2. UrcıJ.ze ti'l-JJ.uleta'. Hz. EbQ Bekir'den kendi döneminde Mısır'da Abbasi Halifes i Müstekfi- Billah'a kadar olan
halifeleri yetmiş iki beyitte ele alan bu
kaside Kahire'de bulunan bir mecmua
içinde zamanımıza ulaşmıştır (Darü'l-kütüb, Ta l'at, Tarih, nr. 1836, vr. 38-40). 3.
UrcıJ.ze

ii ]fuçlati'ş-Şam.

Başlangıçtan

İbn Cemaa'ya kadarki Şam kadıları hakkında

doksan bir beyitlik bu kaside de aymecmua içinde yer almaktadır (vr. 3638) . 4. Meşye{ıa. İbn Cemaa'nın bu adla
üç eser kaleme aldığı bilinmektedir. Öğ
rencisi Alemüddin el-Birzali tarafından
İbn Cemaa' nın hocaları hakkında kendisinden alınan bilgilerin isimlere göre alfabetik şekilde düzenlenmesiyle meydana
gelen Meşye{ıatü Kö.çli'l-]fuçlat İbn Cema'a Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir'in tahkikiyle yayımlanmıştır (l-ll, Beyrut ı 408/1988). Oğlu İzzeddin İbn Cem aa'n ın rivayet ettiği Meşye]]a (RGdanl, s.
376; Abdülhay el-Kettanl, ll, 639) ile öğ
rencisi Mi'şerani'nin İbn Cemaa için tahric ettiği Meşye{ıa'nın (a.g.e., ll, 639)
nüshasına ise henüz rastlanmam ı ştır.
Vadiaşi, İbn Cemaa'nın Em evi ve Abbasiler'e dair muhtasar bir tarihi olduğunu
haber vermektedir (Bernamec, s. 294).
nı

H) D iğe r Eserleri. 1. et-Tu}Jfe 'ale'lKafiye. Cemaleddin İbnü'l-Hacib'in elKafiye fi'n-na}Jv'inin şerhidir. İbn Cemaa'nın Dımaşk'taki Adiliyye Medresesi'nde 17 Zilkade 670 (15 Haziran 1272) tarihinde tamamladığı eserin Beyazıt Devlet (nr. 647/5), istanbul Üniversitesi (AY,
nr. 1367/1)ve Süleymaniye(Uileli, nr. 3153/
3) kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. Muhammed Abdünnebl Abdülmecid eseri Şer}Ju'l-Katiye li'bni'l-lfacib
adıyla yayımiarnıştır (Kahire 1407/1 987) .
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2. Mu]faddime fi 'n-na}Jv (a.g.e. , s. 47,
294) 3. Risale fi'l-usturlab (Abdülcevad
Halef, s. 271 -272). 4. Divanü'l-{ıutab. Müellifin öğrencisi İbn Kesir (el-Bidaye, XIV,
583). hocasının minber ve kürsülerde
yaptığı konuşmaların bu kitapta bir araya getirildiğini söylemektedir.
İbn Cemaa' nın hayatı ve eserleri hakkında yapılan çalışma l arın

en önemlisi Abdülcevad Halef tarafından gerçekleştiril
miş olup eser el-Kö.çli Bedrüddin İbn
Cema'a: lfayatühıJ. ve aşaruh adıyla
yayımlanmıştır (Mansüre 1408/1988).
Bİ BLİYOGRAFYA :

Bedreddin İbn Cemaa. Keşfü'l-me'ani fi'l-müAbdülcevad Halef),
Kahire 1410/1990, neşredenin girişi , s. 5- 73 ;
a.mlf.. Taf:ırirü'l-af:ıkam {i tedbiri ehli'I-İslam
(nşr. Fuad Abdülmün'im Ahmed), Devha 1408/
1988, neşredenin girişi , s. 7 -38; İbn Malik etTal, İkmalü'I-İ'Iam bi-teşlişi'l-kelam (nşr. Sa'd
b. Hamdan el-Gamidl). Cidde 1404/1984, neş
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