
ibnü'I-Bühlul ileri görüşlü , hoşgörülü 
ve doğru bildiğin i savunmaktan geri 
durmayan bir kişiliğe sahipti. Mukte
dir-Billah döneminde vezir ibnü'I-Furat, 
selefi ibnü'I-Cerrah Ali b. isa'nın Abbasi'
ler'e isyan eden Karamita'ya karşı takip 
ettiği politikayı gündeme getirerek onu 
karalamak isteyince ibnü'I-Bühlul eski ve
ziri destekiemiş ve yaptıklarının doğru ol
duğunu ifade etmiştir (Yaküt , ll, 144-147). 
Yine M uktedir zamanında kadılık görevini 
yürütürken halifenin annesi , satın aldığı 
bir vakıf arazinin Divan-ı Kaza'da bulunan 
vakıf senedini getirmesini kendisinden is
temişti. ibnü'I-BühiCıl, onun senedi imha 
ederek araziyi sahiplenmek niyetinde ol
duğunu anlayınca bu görevde bulundu
ğu sürece böyle bir şeye izin vermeyece
ğini, bunda ısrar edilmesi halinde kendi
sinin görevden alınması gerektiğini söy
ledi. Annesinin şikayeti üzerine konuyu 
araştıran halife, ibnü'I-Bühlul'ün işini cid
diyetle yapan değerli bir kimse olduğu
nu, görevinde kalması gerektiğini ve söz 
konusu talebinin yerine getirilmesinin 
mümkün bulunmadığını annesine bildir
di. Bunun üzerine isteğinden vazgeçen 
halifenin annesi cesaret ve doğruluğu se
bebiyle İbnü 'I-Bühlul'e teşekkür etti (Te
nO hi, I, 244) . 

ibnü'I-Bühlul'ün ad ı kaynaklarda Hallac 
davası münasebetiyle sıkça geçer. Abbasi' 
veziri Hamid b. Abbas, Hallac'ın durumu
nu Bağdat'ın doğu ve batı yakalarının ka
dı ları olan Ebu ömer el-Kadi ile ibnü 'I
Bühlul 'e sordu. Ebu ömer katlinin vacip 
olduğuna hükmetti: İbnü 'I -Bühllıl ise id
dia edilen hususlara inandığını ikrar et
medikçe katlinin gerekmediğini belirtti. 
Ancak uygulamada Ebu Ömer'in fetvası 
esas alındı. Kaynaklarda ibnü'I-BühiOI'ün 
Nasil] u '1-J:ıadi§ ve mensul]uh, Kitd
bü'd-Du'd', Edebü'l-kö.cji ve Kitdb fi'n
naf:ıv 'ald me?,hebi'l-Kufiyyin adlı eser
lerinden söz edilir. 
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iBNÜ'l-CAAÜD 
( ~~1WI .,:Y. I) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ali b. ei-Carud en-Nisaburi 

(ö . 307/919-20) 

Hadis hafızı ve fakih . 
_j 

230 (845) yılı civarında Ni'şabur'da doğ

du. Hayatını Mekke'de mücavir olarak ge
çirdi. Ya'küb b. İbrahim ed-Devrakl, Eşec 
ei-Kindi', Zühli' ve Za'ferani"den hadis din
ledi, bu arada İbn Huzeyme'den de fay
dalandı. Zehebl, Hakim en-Nisaburi"nin 
İbn Rahuye, Ali b. Hucr ve Ahmed b. Me
nı· gibi alimleri de onun hocaları arasında 
saydığım, ancak el-Müntekö.'sında bunu 
doğrulayacak bir rivayete rastlayamad ı

ğını belirtmektedir (A'Uimü'n-nübela', 
XIV, 240). Kız kardeşinin oğlu Yahya b. 
Mansur el-Kadi başta olmak üzere i bnü'ş
Şarki, Da'lec b. Ahmed ve Taberanl onun 
talebelerinden bazılarıdır. Hadis münek
kitlerinin kendisinden övgüyle söz ettik
leri İbnü'I-Carud Mekke'de vefat etti. 

İbnü'I-Carud ' un günümüze ulaşan tek 
kitabı el-Müntekö. mine's-süneni'l
müsnede 'an Resul illdh şallallö.hü 
'aleyhi ve sellem adını taşımaktadır. 
1114 ahkam hadisinin fıkıh konularına 
göre tasnif edildiği eser hakkında Zehe
bi', "Hadis münekkitlerinin ictihad fark
lılıkları sebebiyle tenkit ettikleri pek azı 
müstesna içindeki hadislerin tamamı sa
hihtir ve hasen derecesinin altına kesin
likle düşmez" demektedir (a .g.e., XIV, 
239). Önce Hindistan'da basılan eser (Hay
da ra bad 1309/ 1891, I315/ I 897), Abdullah 
Haşim ei-Yemanl ei-Medeni"nin Teysi
rü'l-fettdf:ıi'l-vedud fi tal]rici'l-Mün
tekö.li'bni'l-Cdrud adlı çalışmasıyla bir
likte neşredilmiştir (Ka hi re ı 382/1962). 
Daha sonra bir heyet tarafından hadis
lerin önemli kaynaklardaki yerlerini gös
teren dipnot ilavesiyle yayımlanan eseri 
(Beyrut 1407/ 1987) Abdullah ömer ei-Ba
rudl sonuna alfabetik hadis fihristi koya

rak yeniden neşretm iştir ( Beyrut 1408/ 
ı 988). Ebu İshak ei-Huveynl el-Eseri, Ki
tdbü Gav§i'l-mekdud bi-tal]rici Mün
tekö. İbni'l-Cdrud adıyla üç ciltlik (iki mü
celled) bir tahrlc çalışması yapmıştır (Bey
rut 1408/1 988). 

iBNÜ'I-CEBBAB 

Kaynaklarda ibnü'I-Carud'un Kitdbü 'l
Cerf:ı ve't-ta'dil adlı bir kitabı ile yedi cüz 
tutarında el-AJ:ıad fi esmd'i'ş-şaf:ıdbe 
(i b n Hayr, s. 2 ı 5) ve Hatlb ei-Bağdadi"nin 
kaynak olarak kullandığı ( Tarf!Ju Bagdad, 
XIV, 298) el-Esmd' ve'l-künd adlı iki bi
yografi çalışmasından söz edilmektedir. 
Ayrıca Zehebi', Kadi İyaz'ın İbnü'I-Carud'u 
imam Malik'in hayatına dair eser veren
ler arasında saydığım söylemişse de (A'la
mü'n-nübeUi', VIII, 82), Tertibü'l-medd
rik 'te böyle bir kayda rastlanmamakta, 
ancak anılan eserde onun imam Malik'in 
hadislerinde görülen garlb kelimeleri açık
lamak üzere bir çalışmasının bulunduğun
dan söz edilmektedir (ı. ı 99). 
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İBNÜ'l-CEBBAB 
( 1.:-'~f.,:Y. I) 

Ebu Ömer (Amr) Ahmed b. Halid 
b. Yezid b. ei-Cebbab ei-Kurtubi 

(ö. 322/934) 

Hadis hafızı ve Maliki fakihi. 
_j 

246'da (860) Ceyyan'da (Jaen) doğdu. 
Bu şehre nisbetle Ceyyanl diye anılmış , 

Mağrib Arapçası'nda " hazır elbise veya 
cübbe satan kimse" anlamında Cebbab 
lakabını taşıyan babasına izafetle İbnü'I
Cebbab diye meşhur olmuştur. Sem'anl 
ve İbnü'I-Eslr Cebbab kelimesini yanlış 
olarak Ci bab şeklinde okumuşlardır. Daha 
sonra Kurtuba'ya yerleşen ibnü'I-Cebbab 
küçük yaşta tahsil e başladı: imam Şafii' 
nin fıkhl görüşlerini ilk defa Endülüs'te 
tanıtan Kasım b. Muhammed el-Beyyani 
vasıtasıyla bilhassa Maliki fıkhına ve ha
dis ilmine vakıf oldu. Baki b. Mahled, İbn 
Vaddah Muhammed b. Abdüsselam ei
Huşenl onun Endülüs'teki hocalarından 
bazılarıdır. Endülüs'te tahsilini tamamla
dıktan sonra haccetmek ve hadis öğren
mek için Mekke'ye gitti ; burada Ali b. Ab
dülazlz ei-Begavl, Muhammed b. Ali es
Saiğ ve Ebu Bekir Ahmed b. Amr el-Mek
ki' den hadis dinledi. Ardından Yemen 'e 
geçerek Abdürrezzak' ın eserlerinin ravi
si İshak b. İbrahim ed-Deberl ve Ubeydul-
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