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Şii kelam alimi. 
_j 

837 (1433-34) yılında Ahsa'da doğdu. 
İslami ilimlerle meşgul olan Şii bir aileye 
mensuptur. İlk tahsilini babasından gör
dükten sonra Necef'e gitti, Hasan b. Ab
dülkerim ei-Fettal'in ve daha başka Şii 
alimlerinin derslerine katıldı ( hocaları için 
bk. Meclisi, CV, 7-13) . 877'de (1473) hacca 
giderken Suriye'deki önemli Şii merkez
lerinden biri olan Kerek'te Ali b. Hilal ei
Cezairl'den Şia'ya ait rivayetler dinledi. 
Hacdan dönünce bir süre Ahsa'da bulun
du. imamların kabirierini ziyaret etmek 
amacıyla Bağdat ve Meşhed'e gitti. Meş
hed'de evinde misafir kaldığı Muhammed 
b. Muhsin er-Rızavi'ye ithafen Keşfü'l
berô.hin adlı eserini yazdı ve Gavô.li'l
le'ô.li adlı eserini rivayet etmesi için ken
disine icazet verdi (a.g.e., CV, 3-6). Meş

hed'de Herat'tan gelen Sünni alimi Fazı! 
ei-Herevi ile imarnet konusunda münaza
ralar yaptı. Necef ve Ahsa'da yirmi yıl sü
reyle öğrenci yetiştirmekle meşgul ol
duktan sonra tekrar Meşhed'i ziyaret etti 
(888/1483). ardından Ahsa'ya döndü. ikin
ci hac seferi dönüşünde bir yıl Necef'te 
kaldı; burada hem öğrenci okuttu hem de 
eser telif etti (894-895/1489-1490) . Meş

hed'i üçüncü defa ziyaretinin ardından 
Esterabad'a gidip yörenin emirine itha
fen Dürerü'l-le'ô.li'l-'imô.diyye adlı bir 
eser yazdı. Son olarak buradan Medine'ye 
geçti ve 25 Zilkade 904 (4 Temmuz 1499) 
tarihinde İbnü'l-MLitahhar el-Hilli'nin el
Bô.bü '1-J:ıô.di 'aşer adlı eserine bir şerh 
yazdı. İbn Ebu Cumhur'un aynı tarihteve
fat ettiği tahmin edilmektedir. 

İbn Ebu Cumhur'un kelam, islam felse
fesi ve tasawufu uzlaştırıp bir senteze 
varmaya çalışan eklektik bir anlayışa sa
hip olduğu kabul edilir. Kendisi, kelam ve 
felsefenin yanı sıra birbirine muhalif gö
rüşleri savunan Mu'tezile ile Eş'ariyye'yi 
ortak noktalardan hareketle uzlaştırıcı ba
zı çözümler bulduğu kanaatindediL İbn 
Ebu Cumhur'un bu eklektik tutumu ke
lam ilmini tanımlarken kullandığı ifade
de kendini göstermektedir. Ona göre ke
Iam ruhun gerçek bilgilerle beslenerek 
nura dönüşmesini, manevi alemle irtibat 
kurup Allah'ın huzuruna yaklaşmasını ve 
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böylece ebedi saadeti kazanmasını sağla
yan bir ilimdir. Bunun gerçekleşebilmesi 
için kelaml, felsefi ve tasawufi bilgilere 
ihtiyaç bulunduğunu kabul etmekle bir
likte alemin kı demi örneğinde olduğu gi
bi daha çok İslam filozoflarının , özellikle 
İbn Sina'nın etkisinde kalmıştır. İbn Ebu 
Cumhur'un bazı görüşleri şöyledir: Ölen 
insanın ruhu dünyadaki davranışiarına 
göre farklı sonuçlarla karşılaşır. Kişi iyi 
arneller işlemişse ruhu cisimden arınmış 
olarak suretler alemine gider ve haz du
yacağı bir ortama kavuşur. Eğer kötü dav
ranışlarda bulunmuşsa ruhu cezasını çek
mek üzere aşağı seviyedeki canlıların be
denine girer ve bu durum kıyamet kopun
caya kadar sürer. Bütün alemler ilahi isim. 
sıfat ve fiilierin tezahürüdür. Bütün nes
neler vücut bulmadan önce Allah'ın za
tında veya ilminde varlıktan yoksun ola
rak a'yan-ı sabite şeklinde bulunurlar. 
İnsanların hür iradeleriyle yaptıkları fiil
ler de dahil olmak üzere alem de vuku bu
lan her şey ilahi iradeye uygun olarak ger
çekleşir. Kişinin istediği her şeyi müsta
killen gerçekleştirememesi bunu göste
rir. Alemin hem kozmik hem de sosyal dü
zeninde ilahi Iutuf esastır. Bu lutuf. Al
lah'ın beşeriçin gerekli olan peygamber 
ve velileri göndermesi tarzında ortaya çı
kar. Peygamber ile imam arasında isim 
değişikliğinden başka bir fark yoktur. Bu 
sebeple Ali b. Ebu Talib bir peygamber 
gibi masumdur. Ali Adem'den önce yara
tılmıştır. Hz. Peygamber'den sonrayerine 
geçeceğinden kamil insanın bütün özel
liklerine sahip kılınmıştır. ResGl-i Ekrem'in 
nebilerin sonuncusu oluşu gibi Ali de mut
lak manada velileri n sonuncusud ur. Onun 
dışındaki Ehl-i beyt'e mensup on bir imam 
da arif ve veli kimselerdir. 

Kulların fiilieri meselesinde Mu'tezile ile 
Eş'ariyye'nin görüşlerini uzlaştırmaya ça
lışan İbn Ebu Cumhur'un ölen kötü insa
nın ruhunun aşağı seviyedeki canlıların 
bedenlerine sokulmakla cezalandırılaca
ğına ve imamların peygamberlerden fark
lı kimseler olmadıkianna dair görüşleri 
dikkat çekici olup nasların yanı sıra tarih 
boyunca benimsenegelen genel İslami 
anlayışa da aykırıdır. Kelam, felsefe ve 
tasawuf alanlarında devrinin kültürüne 
vakıf olduğu nakledilen İbn Ebu Cum
hur'un görüşleri Şeyhiyye'nin kurucusu 
Ahmed el-Ahsai üzerinde tesirli olmuş 
ve metodu onun tarafından devam etti
rilmiştir. 

Eserleri. İbn Ebu Cumhur'un sayısı otu
zu aşan eserlerinin önemlileri şunlardır: 
1. 'Avô.li'l-le'ô.li'l -'aziziyye fi'l -e]Jô.di-

şi'd-diniyye. Gavô.li'l-le'ô.li adıyla da 
bilinen eser Mücteba el-lraki tarafından 
yayımlanmıştır (Kum 1983) . 2. Dürerü'l
le'ô.li'l- 'imô.diyye. Fıkıhla ilgili hadisleri 
ihtiva eden bir çalışmadır. 3. Zô.dü'l-mü
sô.firin ii uşuli'd-din. Akaide dair muh
tasar bir risale olan bu çalışmayı Ahmed 
el-Kinani neşretmiştir (Beyrut 1414 ). Eser 
müellifi tarafından Keşfü'l-berô.hin ii 
şerJ:ıi Zô.di'l-müsô.firin adıyla şerhedil
miştiL 4. Mu'inü'l-fiker ii şer]Ji'l-Bô.
bi'l-J:ıô.di 'aşer. İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'
nin eserine yapılmış bir şerhtir. s. Mü
nô.?aratü'l-Herevi. Sünni alimlerinden 
Fazı! el-Herevi ile yaptığı münazaraları ih
tiva eder. 6. Meslekü'l-efhô.m ii 'ilmi'l
kelô.m. Müellifi tarafından önce en-Nu
rü'l-münci mine'?-?alô.m adıyla şerhe
dilmiş, daha sonra metin ve şerh Mücli 
m ir 'ô.ti'l-münci mine'?-?alô.m adıyla 
birleştirilerek yeni bir eser haline getiril
miştir. Müellife şöhretini kazandıran bu 
eserin Tahran'da litografik baskıları ya
pılmıştır ( 1324, 1329). 7. et-TuJ:ıfetü'l-ke

lô.miyye. Ya'küb Ca'feri tarafından ya
yımlanmıştır (Kum 1372 hş .). 8. el-Alftô.
bü'l-fı]fhiyye ve'l-ve?ô.'ifü'd-diniyye. 
İmamiyye fıkhına dair olup Muhammed 
el-Hassun tarafından neşredilmiştir (Kum 
1410). 9. et-Tu]Jafü'l-lfüseyniyye. Şe
hid-i Ewel'in fıkha dair el-Elfiyye adlı 
eserine yapılmış bir şerhtir (basılmamı ş 

eserlerinin bulunduğu kütüphaneler için 
bk. Aga Büzürg-i Tahran!, bibl.da gösteri
len yerler). 
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