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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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( ~_P.- ..:,ıf) 

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

(ö. 150/767) 

L 
Tefsir, hadis ve fıkıh alimi, tabii. 

_j 

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-



nına göre garip şiirler yazıp nesep konu
larını araştırmakla meşgul iken Ata b. 
EbG Rebah'tan faydalanması yolundaki 
bir tavsiye üzerine bu zatın ders halkası
na katıldı, on sekiz-on dokuzyıl süre ile bu 
hoca -talebe ilişkisi devam etti. Yine ken
disinin belirttiği üzereAta b. EbG Rebah'
tan tahsilini tamamladıktan sonra yedi 
veya dokuzyıl müddetle Amr b. Dlnar'a 
talebe oldu. Bu arada TavGs b. Keysan'
dan bir mesele. Mücahid b. Cebr'den kıra
ate dair iki vecih öğrendi; ayrıca İbn EbG 
Müleyke, Nafi', Hişam b. Urve. İbn Muhay
sın. MeymGn b. Mihran'dan hadis dinle
di. Hadis hocaları arasında İbn Şihab ez
Zührl de zikredilmekte (Hatlb, X, 400), an
cak kendisi Zühri'den bir şey dinlemedi
ğini, sadece ondan aldığı bir cüzü yazdı
ğını ve bu c üzde olanları rivayet etmek 
üzere Zühri'nin kendisine icazet verdiği
ni belirtmektedir (İbn EbG Hatim, V, 357-
358). EbG Ma'bed İbn Keslr'den de kıraat 
rivayet etti. Sellam b. Süleyman, Yahya b. 
Said ei-Ensarl ve Süfyan es-Sevr! kendi
sinden kıraatle ilgili rivayette bulunurken 
yine Süfyan es-Sevr! ile Süfyan b. Uyeyne. 
Hasan b. Ziyad. Yahya b. Said ei-Ensarl. 
Yahya b. Said el-Kattan. Vekl' b. Cerrah. 
Hammad b. Selerne gibi alimler de hadis 
dinledi. Hazırladığı tefsir. bu eseri yaz
dırdığı talebelerinden biri olan Haccac b. 
Muhammed ei-Misslsl tarafından riva
yet edilmiştir. 

İbn Cüreyc, Mekke dışına seyahatler 
yapmış olup Bağdat'ta Halife MansOr'un 
huzurunda bulunmuş. Abdullah b. Ab
bas'ın hadislerini bir araya getirip ona 
sunmuş. ancak karşılığında halifenin ken
disine hiçbir şey vermemesinden yakın
mıştır (Hatlb, X, 400-401 ). MansOr'un va
lisi Ma'n b. Zaide ile birlikte Yemen'de bu
lunup ders vermiş, hac mevsimi vesilesiy
le de buradan ayrılmıştır. Bir ara Basra'
da hadis rivayet etmiş, Küfe'de tefsirini 
yazdırmıştır. Hayatının sonuna kadar ilim 
öğrenmeye ve öğretmeye devam ettiği 
anlaşılan İbn Cüreyc 1 Zilhicce 1 SO' de (28 
Aralık 767) vefat etti. Ölüm tarihi 147 
(764). 149, 151 ve 160 (777) olarak da 
kaydedilmiştir. 

Zehebl, İbn Cüreyc için "melikü'l-kur
ra" ifadesini kullanırken ( Te?kiretü '1-l).uf
ftl?. ı, 171) onun kıraat ilmindeki önemli 
yerine işaret etmiş. "Mekkeliler'in fakihi" 
derken de (Mizanü '1-i'tidal, Il, 659) fıkıh 
ilmindeki saygın kişiliğini belirtmiştir. İbn 
Hibban da onu Hicaz bölgesinin fakihle
rinden saymıştır. Bir muhaddisin yazılı 
metnin i rivayet ederken bu metni bizzat 

sahibinden okuyup okumamak arasında 
fark gözetmeyen İbn Cüreyc için İbn Sa'd, 
Yahya b. Main. İcll ve Zehebl gibi otorite
ler sika tabirini kullanmış; Yahya b. Main 
yazılı metinlerden yaptığı rivayetlerinin 
güvenilir olduğunu özellikle belirtmiş, İbn 
Sa'd ayrıca çok hadis rivayet ettiğine işa
ret etmiştir. Gerçekten de İbn Cüreyc'in 
yaklaşık 1000 merfG hadisi bulunduğu, 
bunun dışında pek çok rivayeti olduğu, 
rivayetlerinin Kütüb-i Sitte ile Ahmed 
b. Hanbel'in eJ-Müsned 'inde ve Tabera
ni'nin el-Mu'cemü'l-ekber'inde bol mik
tarda yer aldığı zikredilmiştir (Zehebl, 
A'lamü'n-nübela', VI, 332, 336). Yahya b. 
Said ei-Ensarı. İbn Cüreyc'i Nafi'den ya
zılı olarak yaptığı rivayetlerde en sağlam 
ravi diye nitelendirirken Yahya b. Said el
Kattan yazılı metin dışında yaptığı riva
yetlerin faydasız olduğuna dikkat çekmiş. 
EbG Hatim onun için "salihu'l-hadls" ifa
desini kullanmıştır. Ahmed b. Hanbel de 
hadis alanında güvenilir kişiliğine işaret 
etmekle birlikte (İbn EbG Hatim, V, 357) 
"bana söylediğine göre", şeyh adı zikret
meksizin "filan dedi ki", "bana ulaştığına 
göre" vb. ifadelerle yaptığı rivayetlerin 
uydurma olduğunu, şeyh adı zikrederek 
"ahberanl, semi'tü" gibi ifadelerle yaptı
ğı rivayetlere ise güvenilebileceğini belirt
miştir (Hatlb, X, 404, 405). 

İbn Cüreyc'in hadis rivayetinde tedlls 
yapması üzerinde durulmuştur. Malik b. 
Enes. hadislerin güvenilirliğine bakmak
sızın rivayette bulunduğunu söylerken, 
Yezld b. Zürey' de "çer çöp sahibi" derken 
herhalde onun bu yönüne işaret etmiş
lerdir. İbn Hibban. bir taraftan Kitabü'ş
Şi]fiit'ında İbn Cüreyc'in biyografisine yer 
verirken diğer taraftan onu sika tedllsçi
ler arasında zikretmiş ( el-Mecrül).in, I, 92). 
İbn Hacer biyografısini Taba]fiitü '1-mü
dellisin adlı eserinde ele almıştır. Zehebl 
ise onun tedlls yaptığını belirtirken sika 
kişiliği üzerinde icma bulunduğuna özel
likle dikkat çekmiştir. İbn Cüreyc'in. ted
llsi uydurma bir metnin illetini gizlemek 
amacıyla değil onun müdelles bir haber 
olduğunu ortaya koyan bir siga ile yaptığı 
ve bunu rivayet ilkelerine aykırı görmedi
ği anlaşılmaktadır. Ancak Darekutnl onun 
tedllsi için en ağır ifadeyi kullanarak, "Ted
llsin en kötüsü İbn Cüreyc'in tedllsidir" de
miştir (İbn Hacer, Taba~atü'l-müdellisin, 
s. 41 ). İbn Cüreyc'in ilmi kişiliği konusun
da önemli sayılması gereken görüş ho
cası Ata b. EbG Rebah'a ait olup bu zata 
kendisinden sonra ilim meclisindeki yeri 
için kimi düşündüğü sorulduğunda İbn 
Cüreyc'i işaret etmiş (İbn EbG Hatim, V, 
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356) ve onu "Hicaz gençlerinin efendisi" 
diye nitelendirmiştir (Hatlb, X. 403). 

Kaynaklarda İbn Cüreyc'le ilgili olarak 
üzerinde d urulan bir başka husus da onun 
müt'a nikahına cevaz vermesidir. İbn Cü
reyc'in bu görüşünü. Cabir b. Abdullah'ın 
Hz. Peygamber'den rivayet ettiği ileri sü
rülen bir hadisine dayandırdığı anlaşıl
maktadır. Güvenilir hadis kaynaklarında 
yer almayan bu rivayete göre ResGl-i Ek
rem. helal olan üç birleşmeden söz eder
ken bunlardan birinin müt'a nikahıyla ya
pılan birleşme olduğunu söylemiştir. Ze
hebl. İbn Cüreyc'in müt'a nikahına ruh
sat verildiğine inandığını ve bu ruhsatı 
kullanarak birçok evlilik yaptığını rivayet 
eder (Mizanü 'l-i 'tidal, ll, 659; Te?kiretü '1-
l).ufftl?, I, !70-!71 ). 

İbn Cüreyc'in İslam tarihinde kitap ya
zan ilk müellif olduğu söylenmiştir (İbn 
EbG Hatim, V, 357; İbn Hallikan. ll. 338). 
Çağdaşı bazı müelliflerin çalışmalarından 
söz edilerek bunun doğru olmadığı ileri 
sürülmüşse de (Sezgin, Buhari'nin Kay
nakları, s. 41-42 ; Ef2 Suppl.Iİng.l. s. 386) 
bu çalışmaların birtakım derleme metin
ler olduğu. telif anlamında ilk çalışmanın 
ise İbn Cüreyc'e ait bulunduğu kabul edi
lebilir. Nitekim bizzat kendisinin. "ilmi 
benim gibi tedvin eden hiç kimse olma
dı" (Hatlb, X, 402) şeklindeki beyanından 

bu sonucun çıkarılması mümkündür. Di
ğer taraftan hadislerin bablara göre tas
nifini yapan ilk alimierin Mekke'de İbn Cü
reyc, Yemen'de Ma'mer b. Raşid, Küfe'de 
Süfyan es-Sevrl. Medine'de Malik b. Enes 
olduğuna dair bilgiler (DİA, Xl, 547; XV, 
32) dikkate alındığında İbn Cüreyc'in ha
dis konusunda Mekke'de ilk müellif oldu
ğu düşünülebilir. 

Eserleri. 1. Tefsiru İbn Cüreyc. Günü
müze ulaşmayan bu eserden daha sonra 
yazılan tefsir kaynaklarında bolca fayda
lanılmıştır. İbn Cerlr et-Taberi Cô.mi'u'l
beyan'da, Begavl Me'ô.limü't-tenzil'de, 
Kurtubl el-Cami' li-al)kô.mi'l-Kur'an'
da, İbn Hayyan el-Bal)rü'l-mul)i(te. İbn 
Keslr Tetsirü'l-Kur'ani'l-'a?im'de , Sü
yGtl ed-Dürrü'l-menşur'da bu eserdeki 
rivayet ve görüşlerden nakiller yapan mü
fessirlerden bazılarıdır. Hasan Ali Abdül
ganl, bunlardan isnadı İbn Cüreyc'de so
na eren rivayetleri Kur'an'daki sGre sıra
sına göre tertip ederek bir araya getirmiş 
ve Tefsiru İbn Cüreyc adıyla yayımla
mıştır (bk. bibl.) Z. Kiti'ıbü's-Sünen. Fı
kıh konularına göre düzenlenen eser İb
nü'n-Nedlm'in el-Fihrist'inde kaydedil
miştir. 3. Menasikü'l-l)ac (Keşfü'?-?U
nün, ll, 1831 ). 4. Cüz'ü İbn Cüreyc. Ab-
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dullah b. ibrahim er-Reşld tarafından neş
redilmiştir(Riyad 1412,71 sayfa). 

ibn Cüreyc'in bunlardan başka İbn Mah
led el-Attar ( ö. 33 1/943) tarafından dü
zenlenen Md revahü '1-ekabir 'an Malik 
b. Enes ve YaJ:ıya el-Enşarive İbn Cü
reyc adlı eser içinde hadisleri bulunmak
ta olup bu çalışmanın bir nüshası Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua, nr. 98/ 

ı 7, vr. 202•-209b). Onun hadislerinden bir 
bölüm. "f:ladlşü İbn Cüreyc" başlığıyla yi
ne Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de mevcut bir 
mecmua içinde (nr. 24, vr. ı ı 7- ı 35) yer 
almaktadır (Sezgin, GAS, 1, 9 ı; Elbanl, s. 
83). 
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me) , s. 330; Ebu Ca'fer et-Tusi. Teh?fbü'l-af:ı

kli.m(n şr. Seyyid Hasa n ei-MGsevl), Necef ı97ı , 

VII, 24 ı; Hatib, Tfırfi)u Bagdad, X, 400-407 ; 
İbnü'I-Cevzi, Şı{atü'ş-şafve (nşr. İbrahim Rama
zan- Sald ei-Lahham), Beyrut ı409/1989, ll, 
ı 45; İbn Hallikan, Ve{eyat (Abdülhamld).ll, 338; 
Mizzi, Teh?fbü'l-Kemfıl, XVIII, 338-354; Zehebl, 
A'lamü'n-nübela', VI , 325 -336; a.mlf .. Mfza
nü '1-i'tidfıl, ll, 659; a.mlf., Tarfi)u'l-islam: sene 
141 -160, s. 2ı0-2 ı2; a.mlf., Te?kiretü 'l-/:ıufffi?, 

ı , ı69-ı 7ı; Fasi. el-'il!:dü 'ş-şemfn, V, 508-5ıO; 
İbnü'I-Cezeri. Cayetü'n-nihfıye, ı, 469; İbn Ha
cer, Teh?fbü 't- Teh?fb, VI, 402-406; a.mlf., Ta
bal!:atü'l-müdellisfn (nşr. Ası m b. Abdu llah ei
KaryGtl), Amma n ı 983, s. 4 ı ; Davudi. Tabal!:a
tü '1-müfessirin, 1, 352-353; Keşfü '?-?Un ün, 1, 
437; ll, ı008 , ı83ı; Hediyyetü'l-'fıri{in, ı, 623; 
Kettani, er-Risaletü '1-müstetrafe, s. 9, 34; 
Brockelmann. GAL Suppl., ı, 255; Sezgin. BuM
rf 'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, İs
tanbul ı 956, s. 4 ı -42; a.mlf., GAS, 1, 9 ı; Kehha
le, Mu'cemü'l-mü'elli{in, VI, ı83; Elbanl, Mai)
tütfıt, s. 83; Ali Hasan Abdülgani. Te{sfru ibn 
Cüreyc, Kahire 1413/ 1992, s. 6-26; Ch. Pellat, 
"Ib n Qjurayğj" , EF Suppl. (İng.). s. 386; Ali Re
fıi, "İbn Cüreyc", DM Bi, lll, 226-227 . 
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li] İSMAİL CERRAHOGLU 

İBN CÜZEY 
( .s .P." \,)! ı ) 

Ebü'I-Kasım Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 

ei-Kelbi ei-Gırnati 
(ö. 741/1340) 

Maliki fakihi ve müfessir. 

19 Reblülewel 693 (17 Şubat 1294) ta
rihinde Gırnata'da (Granada) doğdu. Tale
besi Hadraml ile oğlu Abdullah'ın talebe
lerinden Mücarl'nin bu tarihi vermesine 
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karşılık (Bernamec, s. 88; Ahmed Baba et
Tinbüktl, s. 399) Makkarl aynı yılın 9 Re
blülahirinde (9 Mart) doğduğunu söyle
mektedir (Nefr.ıu'Hib, V, 516) . Yemen asıl
lı Beni Kelb kabilesine mensup olup dede
lerinden Cüzey'e nisbette anılmaktadır. 

Ataları ilk fetihler sırasında Endülüs'e ge
lerek Gırnata'nın güneyindeki Velme'ye 
yerleşmişlerdi (ibnü 'l-Hatlb, lll, 20). Mak
karl'nin Velbe (Huelva) adıyla zikretti
ği şehir ise (Nefr.ıu 'Hib, V, 5 ı 4) işblliye'
nin (Sevi lla) güneybatısında bulunmak
tadır. Dedesinin d ed esi Yahya ile onun 
babası Abdurrahman Ceyyan'da (Jean) 
emirlik yapmışlardır (ibnü'I-Ahmer, s. 
166). 

ibn Cüzey Gırnata'da tahsil gördü. Ebu 
Ca'fer İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi, Ebu Ab
dullah ibnü'I-Kemm.3d. Ebu Abdullah İbn 
Rüşeyd, Ebu Muhammed İbnü'I-Müezzin. 
Ebü'I-Velld Muhammed b. Ali ei-Hadra
ml. Ebü'l-Mecd İbnü'I-Ahvas, Ebü'I-Kasım 
ibnü'ş-Şat gibi alimlerden ders aldı . Baş
ta oğulları Ahmed, Muhammed ve Ab
dullah olmak üzere Lisanüddin ibnü'I-Ha
tlb, İbnü'I-Hasan en-Nübahl. Ebü'l-Kasım 
İbnü'l-Haşşab ve Hadraml (muhtemelen 
Abdülmüheymin b. Muhammed ei-Hadra
ml) gibi alimler de ondan ilim tahsil etti
ler. Fıkıh, kır aat. tefsir. hadis ve Arap dili 
alanlarında derin bilgi sahibi olan ibn 
C üzey, genç yaşta Gırnata Ulucamii'nde 
imam- hatiplik görevine getirildi. Kitap 
toplamaya meraklı olup hükümdarların

kine benzetilen bir kütüphanesi vardı. 
Kaynaklarda hoşsohbet. takva sahibi bir 
insan olduğu belirtilir. Gırnata'da hüküm 
süren Nasrller'in (Beni Ahmer) en parlak 
döneminde yaşayan ibn C üzey. Nasrl
ler'in Merlnller'le birlikte İspanyol ve 
Portekiz kuwetlerine karşı Cebelitarıkya
kınlarındaki Tarif'te yaptığı savaşta şe
hid düştü (7 Cemaziyelevvel 741/29 Ekim 
1340) 

Eserleri. Yazdığı şiirlerden pek azı gü
nümüze ulaşan İbn Cüzey (bazı örnekler 
için bk. ibnü'l-Hatlb, lll , 22-23; MakkarL 
Nefr.ıu 'Hib, V, 5 ı 5-5 ı 6) fıkıh , tefsir. hadis 
ve kelam konularında çeşitli eserler ka-

. leme almıştır. 1. el-Kavaninü'l-iı]fhiy

ye. Tam adı el-Kavaninü'l-fı]fhiyye ii 
tel]].işi me?;hebi'l-Malikiyye ve't-ten
bih 'ala me?;hebi'ş-Şati'iyye ve'l-Ija
nefiyye ve'l-Ijanbeliyye olup Kavani
nü'l-aJ:ıkami'ş-şer'iyye ve mesa,ili'l-fu
nJ.'i'I-fı]fhiyye diye de anılmaktadır. Muh
tasar bir mukayeseli fıkıh (hilaf) kitabı olan 
eser. iman esaslarıyla ilgili çeşitli konula-

rın yer aldığı bir girişten sonra ibadetler 
ve muamelat konularının işlendiği. her 
biri on kitap ve 1 00 babdan oluşan iki ana 
kısma ayrılmıştır. Sonunda da siyer. En
dülüs'ün fethi. emir ve yasaklarla ilgili 
çeşitli konuların yer aldığı yirmi babdan 
oluşan "ei-Kitabü'I-Cam{" başlıklı bölüm 
bulunmaktadır. Dört Sünni mezhep ya
nında müstakil mezhep sahibi müctehid
lerden Süfyan es-Sevrl. Hasan-ı Basri. Ab
dullah b. Mübarek, İbrahim en-Nehai, Da
vud ez-Zahiri. Evzai ve diğer bazı alimie
rin görüşlerine de yer verilen eserin çeşit
li neşirleri yapılmıştır (Tunus ı 344/1926, 

ı 981; Fas ı 354/1935; Darülbeyza ı 965; nş r. 

Abdülazlz Seyyid ei-Ehl , Beyrut I 968, 1 979; 

nş r. Abdurrahman Hasan Mahmud, Kahi
re 1405-140611985). 2. Ta)fribü'l-vüşul 
ila 'ilmi'I-uşul. Fıkıh usulüne dair muh
tasar bir eserdir (nşr. Abdu llah Muham
med ei-CebGrl, Bağdat 1 990; nş r. Muham
med Ali FerkGs, Mekke 1990; n şr. Muham
med Muhtar b. Muhammed el-Emin eş 

Şi nkitl, Kahire 1414/ 1994). 3. et-Teshilli
'ulUmi't-tenzil. Kur'an-ı Kerim'in tefsi
riyle ilgili olup çeşitli konularda faydalan
dığı birçok eser içinde (Ali Muhammed 
ez-Zübeyr!, I, 267-333) ibn Atıyye'nin el
MuJ:ıarrerü'l-veciz'i ile Zemahşerl'nin 
el-Keşşaf'ı iki önemli kaynağıdır. Kur'an 
tarihi ve ilimleriyle Kur'an'da sıkça geçen 
bazı kelimelerin anlamlarına dair bir lu
gatçenin de yer aldığı girişten sonra her 
ayeti sırasıyla ele alan İbn C üzey sadece 
anlaşılması zor kelime ve terkipleri yo
rumlamakla yetinmiştir. Eser muhtasar 
olduğundan dil, kıraat ve fıkıh ihtilafla
rıyla tarihi kıssaların ayrıntılarına yer ve
rilmediği gibi her ayetin yorumunda aynı 
esaslar uygulanmamış. müellifçe önem 
atfedilen hususlara temas edilmiştir. il
gili ayetlerde kelaml konuların da tartışıl
dığı eserde Ehl-i sünnet görüşü savunu
larak Mu'tezile vb. fırkalar eleştiriimiştiL 
Özlü bir eser olması yanında nakledilen 
rivayet ve görüşlerin tahlil ve tenkit edil
mesi, müellifin kendi tercihini belirtme
si bakımından ayrıca önem taşıyan et
Teshil önce Kahire'de basılmış (ı 355), 

daha sonra Muhammed Abdülmün'im el
Yunus! ile ibrahim Atve ivaz (I-IV, Kah i re, 
ts.) ve ayrıca Darü'l-kitabi'I-Arabltarafın
dan büyük bir cilt halinde neşredilmiştir 
(Beyrut 1393/1973, 1403/1983) 4. el-En
varü 's-seniyye ii '1-kelimati's-sünniy
ye. İbadetler, muamelat ve adaba dair 
sahih hadislerin toplandığı bir muhtasar
dır. Temgrut'ta Darü'l-kütübi'n-Nasıriy
ye'de (nr. 3 ı 9 I/ I), Hizanetü't-Tıtvan'da 


