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Müfessir ve Şafii fakihi. 

_j 

Rebiülahir 725'te (Mart- Nisan 1325) Ka
hire'de doğdu. Birçok alim yetiştiren ve 
Kahire. Kudüs. Dımaşk gibi merkezlerde 
hatiplik ve başkadılık yapan bir aileden
dir. Te~kiretü's-sami' ve'l-mütekellim 
ti adabi'1-'alim ve'l-müte'allim adlı ese
rin müellifi olan dedesi Muhammed b. İb
rahim gibi Burhaneddin de atalarından 
Cemaa b. Ali'ye nisbetle İbn Cemaa diye 
meşhur olmuştur. İlk bilgileri babası ve 
amcasıyla muhitindeki bazı hocalardan 
alan İbn Cemaa küçük yaşta Dımaşk'a 
gitti ve oradaki akrabalarının yanında bü
yüdü. Aralarında Cemaleddin Yusuf b. Ab
durrahman ei-Mizzi ile Zehebi'nin de bu
lunduğu alimlerden ders aldı. 

734 (1333) yılından beri babası tara
fından yürütülmekte iken onun vefatıyla 
(739/ 1338) boşalan Kudüs hatipliği görevi 
kendisine verilen İbn Cemaa, yaşının kü
çük olması sebebiyle bu görevine fiilen 
birkaç sene sonra başlayabildi. Bu arada 
Halil b. Keykeldi ei-Aiai'nin ölümünden 
(761/1359) sonra Salahiyye Medresesi'ne 
hoca oldu. Bu görevlerini 773 ( 1371) yılına 
kadar sürdüren İbn Cemaa aynı yıl Mısır 
başkadısı oldu. 777 (1375) veya 779'da 
(1377) başkadılıktan istifa ederek Kudüs'
teki hatiplik ve hocalık görevine yeniden 
başladı. 781'de (1379) ikinci defa Mısır 
başkadılığına tayin ediidiyse de784 (1382) 
yılında yine Kudüs'teki görevine döndü. 
785 (1383) yılının sonlarında Dımaşk'a 
başkadı ve hatip olarak tayin edildi. Erte
si yıl en yüksek ilmi paye olan "meşiha
tü'ş-şüyuh"a (ulema reisliği) nail oldu. Şa
ban 790'daki (Ağustos 1388) ölümüne ka
dar bu görevlerini sürdürdü. Onun ölü
müyle BeniCemaa ailesinin Mısır ve Şam'
da uzunca bir süre üstlendiği başkadılık 
hizmeti de sona ermiş oldu. 

Tefsir. hadis, fıkıh gibi ilimlerde yüksek 
bir seviyeye ulaşan ve bu alanlarda pek 
çok öğrenci yetiştiren İbn Cemaa hadise 
özel bir önem verir. hadisle meşgul olan
ları takdir eder. edebiyata ve şii re olan il
gisinden dolayı şairlere ikramda bulunur
du. Zengin kütüphanesindeki kitapların 
çoğu daha sonra üstadüddar Cemaleddin 
Mahmud b. Ali tarafından elde edilerek 
kurduğu Mahmudiye Medresesi'ne vak
fedilmiştir. Kaynaklarda güzel ahlak sahi
bi. cömert. doğru bildiğini çekinmeden 

söyleyen. fesatçıtarla mücadele eden bir 
kişi olarak tanıtılır ; başkadılık görevini 
birkaç defa bırakmasında onun dirayetli 
ve tavizsiz tutumunun büyük etkisi oldu
ğu belirtilir. 

Eserleri. İbn Cemaa'nın kaynaklarda 
adı belirtilmemekle beraber on ciltlik bir 
Kur'an tefsiri olduğu kaydedilmekte, an
cak eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı
na dair bilgi bulunmamaktadır. Onun e1-
Feva'idü'J-Jwdsiyye ve '1-fera'idü '1- 'ıt
riyye, Naşi]fa ii ~emmi'1-gına' ve's
tima'ih, Fetva bi-ta]frimi'1-musi]fi adlı 
eserlerinin ise yazma nüshalarına rastlan
mıştır (Brockelmann , GAL, ll, 136). 
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Şafii fakihi, kadılkudat. 
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19 Muharrem 694 (9 Aralık 1294) tari
hinde Dımaşk'ta doğdu. Aslen Hamalı olup 
Beni Kinane kabilesine mensuptur. Baba
sının büyük dedesi Cemaa'ya nisbetle İbn 
Cem aa diye anıldı. Küçük yaşta Kur'an'ı 
ezberledi ve hadis öğrendi. Babası Bed
reddin İbn Cemaa 702 (1302) yılında Ka
hire'de kadılkudat olunca tahsilini orada 
sürdürdü. Babasından. Cemaleddin Ah
med b. Muhammed el-Veeizi ve Ali b. Mu
hammed ei-Bad'den fıkıh öğrendi. 71 o 
(1310) yılından itibaren özellikle hadis 
tahsili için İskenderiye . Şam. Mekke ve 
Medine başta olmak üzere çeşitli ilim 

iBN CEMAA, izzeddin 

merkezlerini dolaştı . Haccar. Afıfüddin is
hak b. Yahyaei-Amidi ve Şemseddin Mu
hammed b. Ahmed b. Ebü'l-Heyca, İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, Abdülmü'min b. Ha
lef ed-Dimyati. İbnü'l-Ekfani, İbnü'z-Zü
beyr es-Sekafı. Ebu Hayyan el-Endelüsi 
gibi birçok alimden hadis, usul-i fıkıh, ke
lam. nahiv gibi dersler aldı. Zehebl ile de 
birbirlerinden hadis dinlediler. 

Genç yaşta ders vermeye başlayan İbn 
Cemaa 714'te (1314) Kahire'deki Salihiy
ye Medresesi'nde müderris oldu. Ayrıca 
ei-Camiu'l-Ömeri'de imam Şafii'nin ders 
halkasının kurulduğu Haşşabiyye Zaviye
si, Kamiliyye Medresesi Darülhadisi ve Ak
mer Camii'nde ders verdi; Tolunoğlu Ca
mii'nde fıkıh ve hadis müderrisliği yanın
da hatiplik yaptı. 731 ( 1331) yılında başta 
Tolunoğlu Camii ve Nasİriyye Medresesi 
olmak üzere çeşitli vakıflara nezaret et
mekle görevlendirildi. Ertesi yıl sultanın 
maiyetinde hac yolculuğuna çıktı. 737'
de ( 1336-37) Mısır beytülmal eminliğine, 
Cemaziyelahir 738'de (Ocak 1338) Mısır 
kadılkudatlığına getirildi. Memlük Sul
tanı Muhammed b. Kalavun Şam kadıla
rını tayin yetkisini ona verdi. 7 48 ( 1347). 
753 (1352) ve 754 (1353) yıllarında son 
ikisi sultanın maiyetinde olmak üzere tek
rar hacca gitti. 17 Rebiülahir 754 (22 Ma
yıs 1353) tarihinde kactılkudatlıktan istifa 
etti, ancak ertesi gün görevine iade edildi. 
Cemaziyelahir 759'da (Mayıs 1358) Emir 
Sargatmış tarafından bu görevinden az
ledildiyse de seksen gün sonra yeniden bu 
göreve getirildi. Daha sonra Vezir Fahred
din b. Kazvine ile bazı şer'i meselelerde 
ihtilafa düşünce kaza işlerini naibi Taeed
din el-Münavi'ye bırakarak bir süre uzle
te çekildi. Ancak Münavi'nin ölümü üze
rine bütün yük kendisinin üzerine kalınca 
16 Cemaziyelahir 766 (10 Mart 1365) ta
rihinde istifa etti. Hanefi ve Hanbeli ka
dılarıyla birlikte ayağına kadar giden Ve
zir Yelboğa görevde kalması için çok ısrar 
ettiyse de kararından vazgeçmedi. Bu
nunla birlikte öğretim faaliyetini sürdür
dü. Talebeleri arasında Zehebi, Zeynüd
din el-lraki, Ebü'l-Mehasin el-Hüseyni ve 
İbnü's-Sübkl gibi meşhur şahsiyetler bu
lunmaktadır. Aynı yıl ifa ettiği hacdan 
sonra Mekke'ye yerleşti. Zaman zaman 
uzlete çekilmesi ve sonunda kadılıktan 
istifa edip ömrünün kalan kısmını Mes
cid-i Nebevi ile Mescid-i Haram'a kapa
narak geçirmesinde tasawufla olan bağ
lantısının (İbnü ' I-Mülakkın, s. 504-505) rol 
oynadığı düşünülebilir. 1 o Cem aziyelahir 
767 (22 Şubat 1366) tarihinde Mekke'de 
vefat eden İbn Cemaa. Cennetü'l-Mual
la'da Fudayl b. İ yaz ile Necmeddin el-İsfa
hani'nin kabirieri arasına defnedildi. 
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iBN CEMAA, izzeddin 

ibn Cem aa kadılkudatlık yapmış ve fı
kıh sahasında çeşitli eserler telif etmişse 
de daha çok hadisçiliğiyle dikkati çekmek
tedir. İbn Hacer el-Askalanl de onun ha
dis alanındaki uzmanlığının aksine fıkıh
ta pek mahir olmadığını söylemektedir. 

Eserleri . 1. Rav:iatü'n-nebih ii şer]Ji't
Tenbih. Ebu İshak eş-Şirazl'nin fıkıh usu
lüne dair et-Tenbih adlı eserinin şerhi 
olup Yale Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir 
nüshası bulunmaktadır (Nemoy. s. ll O) . 

2. Hiddyetü 's-sdlik ile '1-me?;dhibi'l-er
ba'a fi'l-mendsik (el-Mensekü 'l·kebfr, el
Menasikü'l-kübra 'ala me?ahibi'l-erba'a). 
Salih b. Nasır el-Huzeym tarafından Ri
yad'da Camiatü 'l-İmam Muhammed b. 
Suud el-İslamiyye'de doktora tezi olarak 
neşre hazırlanan eser (140311983) Nured
din !tr tarafından edisyon kritiği yapılarak 
yayımlanmıştır (I-III, Beyrut 1414/ 1994). 
3. el-Mendsikü 'ş-şugrd. Önceki eserin 
muhtasarı olup Hüseyin b. Salim ed-Düh
manl tarafından neşredilmiştir (Tunus 
1987). 4. Ta]Jricü e]Jddi§i'r-Rdii'i. Gaz
zall'nin Şafii fıkhına dair el-Veciz'ine Ab
dülkerlm b. Muhammed er-Rafil'nin yap
tığı eş-Şer]Ju'l-kebir adlı şerhteki ha
dislerin tahrlcidir. Eserin e?;-Zehebü '1-
ibriz ii ta]Jrici e]Jddi§i'l-Veciz başlıklı 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Ayasofya , nr. 868). s. Tü
sd'iyydtü İbn Cemd'a. Ebu Ca'fer Mu
hammed b. Abdüllatlf b. Küveyk er-Rabal 
tarafından tahrlc edilen kırk hadise dair 
bir eserdir(Keşfü'?·?unun, I, 403). Brockel
mann'ın kaydettiği Kitdbü'I-Erba'in ile 
(GAL, Il , 86) aynı eser olması muhtemel
dir. 6. es-Siretü'l-kübrd (el-Mul]taşarü'l
keblr) . Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili
dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de (nr. 2796) Mul;]taşaru sireti'n-nebi 
adıyla kayıtlı nüshasının Ahmet Turan 
Yüksel tarafından yüksek lisans tezi olarak 
edisyon kritiği yapılmıştır (Konya 1987). 
Eser Asya Kellbar Ali ez-Züheyrl tarafın
dan es-Siretü 'n-nebeviyyetü 'ş-şeriie: 
el-Mul;]taşarü'l·kebir (Bağdat 1990) ve 
Sami Mekkl el-Anı tarafından el-Mul;]ta
şarü'l-kebir ii sireti Resulilldh (Am man 
I413/ l983) adıyla yayımlanmıştır. 7. es
Siretü •Ş-şugrd (el-Mul]taşarü 'ş-şagir). 
Önceki eserin muhtasarı olup Muhammed 
Kemaleddin İzzeddin tarafından neşredil
miştir ( el-Mul]taşarü 'ş-şagir {l slreti'l-be

şlri'n-ne?lr. Beyrut 1408/1988). 8. Ru]Ju 
~ar]Ji'l-elibbd iimd ruviye mine'ş-şi'r 
bi-senedihi 'ald ]Juruii esmd'i'ş-şu'a
rd' (İbnü'l-IrakL I, 204). 9. Nüzhetü'l-elib
bd timd yürvd 'ani'l-üdebd' ( GAL, II, 86 ). 
Müellif bu eserini Müntel;;abü Nüzhe-
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ti'l-elibbd adıyla ihtisar etmiş olup bir 
nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de kayıt

lıdır (Teymuriyye, Şiir, nr. 40I ). 10. Nüzhe
tü'l-elbdb fimd Id yuced ii Kitdb. Arn
man'da ei-Camiatü'I-Ürdüniyye Kütüp
hanesi'nde bir nüshası mevcuttur (Hida
yetü 's-sa lik, neşredenin girişi, I, 33). 11. 
Ünsü'l-mu]Jdçlara mimmd yüstal;seİı 
fi'l-mü?;dkere . Eserin Manisa İl Halk 
Kütüphanesi'nde (nr. 5286) müellif hattı 
bir nüshası bulunmaktadır (U ne liste des 
manuscrits, s. 9). 

Bunların dışında kaynaklarda anıima
makla birlikte Brockelmann tarafından 
yazma nüshaları kaydedilen eserleri de 
şunlardır: J>.aşide teçlammenet muşta
la]Ja '1-]J.adi§, Kitdbü '1-Erba'ini'l-vüstd 
el-mu]Jtaşar mine'l-Erba'ini'l-kübrd, 
Seiinetü N(il; ii'l-fı~hi'ş-Şdii'i, Td'iyye
tü İbn Cemd'a (GAL, Il, 86; Suppl., II, 78). 
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Şafii fakihi, hadis ve dil alimi. 

_j 

759 (1358) yılında Hicaz'ın Yenbu' şeh
rinde doğdu. Bazı kaynaklarda bu tarih 
749 (1348) ve 747 (1346) olarak da geç
mektedir. Kahire'de öğrenim gördü ve 
buraya yerleşti. Dedesi İzzeddin İbn Ce
maa. Ebu Abdullah el-Beyani, Ebü'I-Fe
rec İbnü'I-Karl ve Kalanisi'den hadis din
ledi. İbn Haldun. Siraceddin ei-Hindl. Ta
ceddin es-Sübkl, Bahaeddin es-Sübkl, 
ömer b. Raslan ei-Bulkinl. İbnü's-Saiğ ez
Zümürrüdl gibi alimlerden ders okudu. 
Astronomi. kimya. tıp, ilm-i cedel, ilm-i 
hilaf, fıkıh , tefsir. hadis, kelam. mantık, 
sarf, nahiv, meanl, beyan, bedl', ilm-i hu
ruf ve remil gibi birçok dalda ilim sahibi 
oldu. İ bnü 'I-Hümam, İbn Hacer el-Aska
lanl, Ahmed b. Ebu Bekir el-Buslrl ve İb
nü'I-Aksarayl'nin de aralarında bulundu
ğu birçok alim yetiştirdi. İbn Hacer el-As
kalanl790 (1388) yılından ölümüne ka
dar hocasının yanından ayrılmadığını be
lirtir. Sultan ei-Melikü'I-Müeyyed Şeyh 
ei-Mahmudl'nin saygı gösterdiği ve mali 
yardımda bulunduğu İbn Cemaa takva 
sahibi bir alim olup devlet ricalinden uzak 
durmayı tercih ederdi. Bu sebeple hiçbir 
resmi görev kabul etmedi. 20 Reblülahir 
819 (17 Haziran 1416) tarihinde Kahire'de 
vebadan öldü. 

Kaynaklarda yirmi ye yakın ilim dalında 
1 00 civarında eser kaleme aldığı, fakat 
ölümündEm sonra eserlerinin büyük bir 
kısmının kaybolduğu kaydedilir. Ders ki
tabı olarak okuttuğu hemen bütün eser
ler üzerine şerh veya haşiye türü çalışma
lar yapan İbn Cemaa şiir de yazmış, fakat 
bu alanda başarılı bulunmamıştır. 

Eserleri. 1. et-Tebyin ii şer]Ji'l-Erba'in. 
Nevevi'nin Kitdbü'l-Erba'in adlı eserinin 
şerhi olup iki cilthalinde neşredilmiştir 
(Kahire 1332/ 1914). 2. Zevdlü't-teral; ii 
şer]Ji Man~Cımeti İbn Fera]J (Şerfw'l
~aşldeti'l-gazeliyye). İbn Ferah'ın hadis 
terimleriyle ilgili J>.aşide gazeliyye (Ga
rami şaf:ıif:ı) adlı yirmi beyitlik manzume
sinin şerhi olup Friedrich Risch tarafından 
asıl metinle beraber bazı notlar ilavesiyle 
yayımlanmıştır (K arnmentar des lzz -ad-Din 
Aba Abdullah über die Kunstausdrücke 
der Traditionswissencha{t, Leiden 1885; 


