
iBN CÜREYC 

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). 

BiBLiYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, eı· Taba/!:li.t, V, 49ı-492; Ahmed b. 
Hanbel, el-'ilel(Vasiyyullah), ll, 69;Buhari. et·Tfı
rfl)u'l·kebir, V, 422-423; İbn Kuteybe, el-Ma'fı
ri{(Ukkaşe), s. 488-489; İbn Ebu Hatim, el- Cer/:ı 
ve't-ta'dil, V, 356-358; İbn Hibban. el-Mecrü
/:ıfn, ı, 92; a.mlf., eş-Şi/!:li.t, VII, 93-94; İbnü'n
Nedim, el-Fihrist, Kahire, ts. (Matbaatü'I-İstika
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 . 

L 

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 



(nr. 390, vr. 2-50; nr. 39 1, vr. 441-544) ve 

diğer bazı kütüphanelerde (Brockelmann , 
GAL, ll, 342; Suppl., ll, 377) yazma nüsha
ları bulunan eserin Tunus'ta basıldığı kay
dedilmektedir (Ali Muhammed ez-Zübey
r!, I, 225; DMBİ, lll, 236). el-Envar'ı Ali b. 
Muhammed el-Kalesadl Lübbü'l-ezhar 
şer}]. u e}J.ô.dişi'l-Envar (Darü 'l-kütübi ' l

Mısriyye, nr. 1962 1; ay rıca bk. Brockel
mann , GAL, ll , 342). Muhammed b. Ab
dülmelik el-Kaysi el-Mintlır'i Menahicü '1-
'ulema'i'l-a{ıyar ii teisiri e}J.adişi Kita
bi 'I-Envar (Karaviyyln ve Ezher kütüpha
nelerindeki birer yazması için bk. Brockel
mann, GAL Suppl., ll, 377; Ali Muhammed 
ez-Zübeyr!, I, 22 8) adıyla şerhetmişlerdir. 

Abdülhay el-Kettan'i, Kalesadl'ye ait şer
hin bir nüshasının kendisinde bulunduğu
nu belirtir(Fihrisü 'l-feharis, I, 206). S. en
Nilrü'l-mübin ii ]fava'idi 'aka'idi'd-din. 
Bir nüshası Fas'ta Karaviyy'in Kütüphane
si 'nde bulunmaktadır (nr. 72 ı , vr. 117 b

ı 30•). 6. e:i-Zarilri ii 'ilmi'd-din (Darü'l
kütübi'n-Nasıriyye, nr. 1652/3) . 7. Taşliye
tü '1-]fulUb ii'l-vüşill ila ]J.a:ireti 'Alla
mi'l-guyilb (Darü ' l-kütübi ' n-Nası riyye, nr. 
1687/1 ) . 8. el-Mu]Jtaşarü'l-bari ' ii ]fı 
ra'ati Naii'. Tunus'ta el-Mektebetü'l-va
taniyye'de bir nüshası mevcuttur ( DMBİ, 

lll , 236). 

İbn Cüzey'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Vesiletü'l-müs
lim ii teh~ibi Şa}J.i}J.i Müslim, ed-Da'a
vat ve'l-e~karü'l-müsta]Jrece min şa
}J.i}J.i'l-a]Jbar, Uşillü 'l-]furra'i 's-sitte gay
re Nati', el-Feva'idü'l-'amme ii la]J.ni'l
'amme, Fehrese. 

Batı İslam dünyasının önemli şahsiyet
lerinden biri olan İbn C üzey hakkında Sü
leyman Ebü' r-R'iş İbn Cüzey el-Kelbi ve 
eşeruhU ii'l-fıkhi'l-İsJQmi adıyla bir dok
tora tezi ( 139 5, Camiatü'l-Ezher. Külliyye
tü 'ş- şerla ve'l-kanun), Abdülham'id Mu
hammed Neda el-İmam İbn Cüzey el
Kelbi ve cühildühil ii't-teisir min {ıi
lali't-Teshilli-'ulilmi't-tenzil (ı 400, Ca
miatü'l-Ezher, Külliyyetü usuli 'd-dln) ve Ali 
Muhammed ez-Zübeyr! İbn Cüzey ve 
menhecühil ii't-teisir (ı 402, el-Camia
tü'l-islamiyye [MedineJ; bu eser basılmış
tır: l-ll, Dımaşk ı 407/ 1 987) adıyla yüksek 
lisans tezi hazırlamışlardır. Muhammed 
Abdürrah'im Muhammed de Minye Üni
versitesi'nde (Mı sı r) Menhecü İbn Cü
zey el-Kelbi el-Endelüsi ii teisiri'l
Kur'ani'J-Kerim adıyla bir çalışma yap
mıştır (Kahire 1989). 
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l!'l'lJ AHMET ÜZEL 

1 İBN DAKİKUL'iD 
ı 

(~~ ~~~f) 

Ebü'I-Feth Takıyyüddin Muhammed 
b. Ali b. Vehb el-Kuşeyrl el-Küsl 

(ö. 702/ 1302) 

L 
Müctehid alim ve muhaddis. 

_j 

25 Şaban 625 (30 Temmuz 1228) tarihin
de anne ve babasının hac yolculuğu sıra
sında Yen bu' sahilinde seyreden bir ge
mide doğdu. Babasının dedesi Mut'i'in bir 
bayram günü giydiği çok beyaz elbiseyi 
görenlerin "bayram unu (dakiku'J-Id) gibi" 
demeleri üzerine bu tabir kendisine lakap 
olmuş . daha sonra da oğlu ve torunları 
İbn Dakikund diye anılmıştır. Memleketi 
olan Mısır'ın Said bölgesindeki Küs şeh

rinde büyüdü. İlk tahsilini burada yaptı ; 
tanınmış bir Maliki alimi olan babasından 
bu mezhebin fıkhını, hadis ve fıkıh usu
lü, babasının talebesi Bahaeddin Hibetul
lah b. Abdullah ei-Kıfti'den ve daha son
ra gittiği Kahire'de İzzeddin İbn Abdüs
selam'dan Şafii fıkhı okudu. İskenderiye, 
Şam ve Hicaz'a giderek aralarında İbnü ' I
Mukayyer. İbnü'l-Cümmeyz'i. İbn Revac, 
İbnü'I-Hubab. Abdülaz'im b. Abdülkav'i el-

iBN DAKİKUL'ID 

Münzir'i, Ahmed b. Abdüddaim ei-Makdi
s'i'nin de bulunduğu birçok alimden ha
dis dinledi. Daha genç yaşta iken Maliki 
ve Şafii mezheplerinde fetva verecek de
recede fıkıhta derinleşti ; ayrıca hadis, 
tefsir. kelam , Arap dili ve edebiyatında 
bilgi sahibi oldu. 

Öğretim faaliyetine Küs'ta Nec'ibiyye 
Medresesi'nde başlayan İbn Dakikul"id, 
daha sonra kendisi için kurulan ve Sabı
kıyye Medresesi diye anılan darülhadiste 
ders verdi, birçok talebe yetiştirdi ve şöh
reti yayıldı. Küs'ta bir süre Maliki kadılığı 
yaptı (isnevl, ll , 229) . Ardından Kahire'ye 
giderek Fazıliyye, Kamiliyye, Nasıriyye. 
Salahiyye, Salihiyye ve Mansuriyye med
reselerinde ders verdi. Tanınmış talebe
leri arasında İmadüddin İbnü'I-Es'ir ei-Ha
leb'i, Kutbüddin ei-Haleb'i, İbn Seyyidün
nas, Şemseddin İbnü'I-Kammah, Şemsed
din İbn Adlan. Alaeddin Ali b. İsmail el
Konev'i. Zeheb'i, Mizz'i, Ebu Hayyan ei-En
delüs'i. Kasım b. Yusuf et-Tüc'ib'i ve İbn 
Rüşeyd gibi alimler bulunmaktadır (hoca 
ve talebelerinin bir listesi için bk. el-İ/i:ti
rfifJ , neş redenin girişi, s. 46-86). 

İbn Dakikul ''id uzun süre öğretim ve 
telifte meşgul olarak yönetimden ve ida
ri görevlerden uzak kaldı. İleri bir yaşta 
Şafii kadılkudatlığına getirildi ( 18 Cema
ziyelevvel 695/24 Mart 1296) . Daha önce 
birçok defa yapılan kadılık tekliflerini red
dettiği, ancak bu son defa reddederse 
ehil olmayan iki kişiden birinin bu göreve 
getirilmesinin muhtemel olduğu husu
sunda ikna edilince dinen vacip ve zaruri 
gördüğü için görevi kabul ettiği belirtil
mektedir. Vefatma kadar bu görevde kal
makla birlikte yönetimin bazı uygulama
larından rahatsız olduğu için zaman za
man istifa etmiş , ancak razı edilerek tek
rar görevini sürdürmesi sağlanmıştır. İbn 
Dakikul"id 11 Safer 702'de (5 Ekim 1302) 
Kahire'de vefat et t i ve Mukattam dağı 
eteğinde toprağa verildi. 

Akli ve nakli ilimiere olan derin vukufu 
yanında ahlak ve yaşayışıyla da örnek 
olan İbn Dakikulld kaynaklarda "şeyhü
lislam, hüccetülislam" gibi sıfatıarta anıl
makta, hadis hafızı ve müctehid olduğu 
belirtilmektedir. Takıyyüddin es-Süb
k'i onun hakkında "mutlak müctehid" ta
birini kullanmakta ( Taba/i:at, IX, 207). VII. 
(XIII.) yüzyılın başında gönderilen mü
ceddidlerden olduğu konusunda hocala
rının görüş birliği içinde bulunduğunu 
kaydetmektedir (a.g.e., IX, 209). Talebe
si İbn Seyyidünnas da hocasının, her yüz
yılın başında dini tecdid için gönderilen 
alimlerden biri olduğunu söyler (Safedl , 

407 


