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~ H. BEKiR KARLIGA 

İBN CÜMEY' ei-GASSANI 
(.,dt.:..<ll~..:,ıl) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 

el-Gassani es-Saydavi 
(ö. 402/1012) 

Hadis hafızı. 
_j 

305 (917) yılında Sayda'da doğdu. 306'
da doğduğu da söylenmektedir. Yetiştir
diği hadis iUimleriyle tanınan bir aileye 
mensup olup beşinci dedesi C üm ey' e nis
betle anılır. Babasından ve Sayda'nın ön
de gelen alimlerinden ders aldı. Zehebi, 
onun hadis sernama 323'te (935) Ebü'l
Hasan Muhammed b. Ahmed b. Safve'
den başladığını söylerse de (A'Uimü'n-nü
bela', XVII, ı 55; Tarfi;u'l-islam, s. 66) İbn 
Cümey'in kendisinden Halep'te hadis ri
vayet ettiğini belirterek hocaları arasında 
saydığı (Kitabü Mu'cemi'ş-şüyO.I;, s. 353), 

Zehebi'nin de biyografisini yazarken tale
beleri arasında İbn Cümey'e de yer verdi
ği (A'lamü'n-nübela', XV, 295) Ebü'l-Fazl 
ed-Debbac 309'da (921-22) vefat ettiği
ne göre (Hatlb, XII, ı 53) İbn Cümey'in ön
celeri babasının refakatinde olmak üze-
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re beş yaşından itibaren seyahate çıkarak 
tahsil hayatına başladığı anlaşılmaktadır. 

Şam , Mısır, Irak, Hicaz ve İran bölgelerin
de elliden fazla yer dolaştı. Kendilerin
den faydalandığı hocaların sayısı. adları

nı Mu' cem'inde zikrettiklerine rivayette 
bulunduğu halde eserine almadıkları da 
ilave edilecek olursa 400'ü aşmaktadır 
(dolaştığı yerlerin ve hocalarının listesi 
için bk. Kitabü Mu'cemi'ş-şüyO.I;, neşre
denin girişi, s. ı 3). Başta babası olmak 
üzere Hüseyin b. İsmail el-Mehamili, İbn 
Mahled el-Attar. İbn Ukde. Ramhürmüzi. 
Yezid b. Muhammed el-Ezdi ve Yezid b. 
İsmail el-Hallal onun hocalarından bazı
larıdır. 

Seyahatlerini tamamladıktan sonra 
Sayda'ya dönen İbn Cümey' burada hadis 
dersi vermeye başladı ve Sayda'nın yetiş
tirdiği meşhur alimlerden biri olarak ta
nındı. Kendisinden hadis rivayet edenler 
arasında. başta Seken diye bilinen oğlu 
Hüseyin olmak üzere tarunu Ebü'l-Hüse
yin Ahmed b. Hasan es-Saydavi, Temmam 
er-Razi. Muhammed b. Ali es-SQri, İbn 
Tallab diye bilinen EbQ Nasr Hüseyin b. 
Muhammed el-Kureşi ve akranlarından 
Abdülgani el-Ezdi'yi saymak mümkündür. 

Güvenilir bir ravi olduğu belirtilen ve 
zühd hayatına önem veren İbn Cümey' 
Receb 402'de (Şubat 1 012) Sayda'da ve
fat etti. Sem'ani'nin 400'den önce öldü
ğü yolundaki kaydı ( el-Ensab, VIII, ı ı 9) 
doğru değildir. 

Eserleri. 1. Mu'cemü İbn Cümey' 
(Müsnedü ibn Cümey', Mu'cemü'ş-şü
yul;). Müellif bu eserinde hocalarının ad
larını zikretmekte ve çok defa onlardan 
rivayet ettiği birer hadis veya şiire, kıssa 
ve özlü bilgilere yer vermektedir. İbn Cü
m ey', birkaçı dışında hocalarının biyogra
filerine ve onlardan ne zaman hadis din
lediğine dair bilgi vermemekte, ancak 
kendileriyle nerede görüştüğünü çoğun

lukla belirtmektedir. Adları Muhammed 
olanlarla başlayan eserde isimler alfabe
tik sıraya göre dizilmekle birlikte buna 
her zaman dikkat edilmediği görülmek
tedir. Eser, müellifin kendilerinden riva
yette bulunduğu halde eserine almadığı 
hocalarından oluşan iki ayrı ek, Muham
med b. Sened'in bu eserden yaptığı seç
melerden oluşan el-Münte~ii min Mu'
cemi'ş-şüyul] (Mul;tarat, Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, Mecmua, nr. 52, vr. 98b- 101") 
adlı kitabı ve İbn Cümey'in oğlu Seken'in 
dedesinden ve babasından dinlediği ha
dislerden derlediği ve naşirin lfadişü's-

Seken b. Cümey' adını verdiği iki risale 
ile birlikte ömer Abdüsselam Tedmüri 
tarafından yayımlanmıştır (Beyrut I 405/ 

1985, ı 987). Zehebi, eserdeki bazı hadis
leri seçerek Erba'une J:ıadişen büldô.
niyye adında bir cüz oluşturmuştur (A'la
mü'n-nübela', neşredenin girişi, I, 89) . Z. 

Mu'cemü (Sema'atü) teldmi~i İbn Cü
mey'. Müellifin kendisinden hadis alan 
talebelerinin isimlerini kaydettiği anla
şılan bu eserin birkaç cüzden meydana 
geldiği belirtilmektedir (Kitabü Mu'ce
mi'ş-şüyO.I;, neşredenin girişi, s. 34). 

Sezgin, İbn Cümey'e lfadiş adıyla bir 
eser daha nisbet ediyorsa da (GAS IAr.J, 
I, 454) aslında bu eser, lfadişü's-Seken 
başlığıyla neşredilen (nşr. ömer Abdüs
selam et-Tedmür!, Kitabü Mu'cemi'ş-şü
yul; içinde, s. 4 ı 4-422) ve ferağ kaydın
dan müellifin oğlu Seken 'e ait olduğu 
açıkça anlaşılan iki varaklık bir risaleden 
ibarettir. Bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de bulunan eserin (Hadis, Mec
mua, nr. 17, vr. 83-84) asıl adı el-Mul]tô.r 
min J:ıadişi İbn Cümey'dir. 
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İBN CÜREYC 
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( ~_P.- ..:,ıf) 

Ebü'l-Velid Abdülmelik 
b. Abclllaziz b. Cüreyc el-Kureşi 

(ö. 150/767) 

L 
Tefsir, hadis ve fıkıh alimi, tabii. 
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80 (699) yılında doğdu. Rum asıllı olup 
EbG Halid künyesi ve Rumi, Mekki, Üme
vi nisbeleriyle de anılmıştır. ümeyye b. 
Halid'in mevlası olduğu söylenir. Dedesi 
Cüreyc'in de Abdülaziz b. Abdullah b. Ha
lid b. Esid'in hanımı ümmü Habib'in kö
lesi olduğu ileri sürülmüştür. Kendi beya-


