
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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li.! ALi ÜSMAN K OÇKUZU 

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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iBNÜ'I-CEBBAB 

lah b. Muhammed ei-Kişverl gibi alimler
den hadis öğrenimini sürdürdü. Tahsil 
amacıyla Girit, Kuzey Afrika ve Mısır'a da 
gittiği. Mısır'da AliM diye anılan Ebu Ze
keriyya Yahya b. Eyyub'dan hadis dinle
diği nakledilmektedir(ibn Ferhun, s. 34) 

Endülüs'e döndükten sonra burada öğ
retimle meşgul olduğu anlaşılan İbnü'I
Cebbab'ın talebeleri arasında başta oğlu 
Muhammed olmak üzere hadis hafızı Ebu 
Muhammed Abdullah b. Muhammed b. 
Ali el-Bad, Muhammed b. Muhammed b. 
Ebu Düleym ve İbnü'I-Medlnl diye tanınan 
Muhammed b. Hazm et-Tenuhl gibi şah
siyetler bulunmaktadır. İbnü'I-Cebbab 1 S 
Cemaziyelahir 322'de (2 Haziran 934) Kur
tuba'da vefat etti. İbn Hazm. İbnü'I-Ceb
bab'ın gafletinin fazla olduğunu söylerken 
(ibn Hacer, I, 147) İbnAbdülberve Kadi 
İ yaz onun hadis yanında Maliki fıkhında 
da önde gelen bir alim olduğunu belirtir
ler. Kaynaklarda İbnü'I-Cebbab'ın Müsne
dü Malik b. Enes, Kitabü'l-iman, Kita
bü'ş-Şaldt, Kitdbü Kışaşi'l-enbiya', Ki
tdbü Feza'ili'l-vuçiu', Kitdbü Ifamdil
ldh ve }].avfih adlı eserleri zikredilmek
tedir. 
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~ ALi OsMAN KoçKuzu 

İBNÜ'I-CELıA 
(~~f .,)!f ) 

Ebu Abdiilah Ahmed 
b. Yahya ei-Cella 

(ö. 306/ 918) 

Fakr ve tevekkül konusundaki 
görüşleriyle tanınan sufi. 

_) 

Bağdat'ta doğdu. Bazı kaynaklarda adı 
Muhammed olarak da kaydedilmektedir. 
Ma'ruf-i Kerhl, Bişr ei-Hafi gibi sufilerin 
sohbetlerinde bulunan sufi Yahya ei-Cel
la'nın oğludur. Kendisi, paslı gönülleri ay
dınlattığı için babasına "Cella" unvanının 
verildiğini söyler. Babasına bu unvanın 
Zünnun ei-Mısrl tarafından verildiği de 
kaydedilmektedir. İbnü'I-Cella çocuklu-
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ğunda Ma'ruf-i Kerhl. Seri es-Sakat!, Zün
nun ei-Mısrl gibi ünlü sufilere hizmet et
ti. Daha sonra Bağdat'tan ayrılarak Filis
tin'e gidip bugün Yafa- Kudüs yolu üzerin
de bulunan Remle kasabasında ikamet 
etmeye başladı. Ardından Hicaz'a giden 
İbnü'I-Cella , Serrac'ın verdiği bilgiye gö
re on sekiz yıl Mekke'de kaldı ( el-Lüma', 
s. ı 69) . Ancak bu bilgiye diğer eserlerde 
rastlanmamaktadır. Kaynaklarda nakle
dilen bir sözünden, onun Kuzey Afrika'ya 
geçtiğ i ve Kayrevan'a kadar giderek böl
gedeki sufilerle görüştüğü anlaşılmak
tadır. Bişr ei-Hafi ve Zünnun ei-Mısrl'ye 
hizmet etmekle birlikte İbnü'I-Cella'nın 
esas mürşidi Dımaşk'ta iken tanıştığı Ebu 
Türab en-Nahşebl'dir. Kendisi 600 şeyh
le görüştüğünü, bunlar arasında en çok 
Zünnun ei-Mısrl'yi, babasını ve Ebu Tü
rab 'ı beğendiğini söyler. Ebu Bekir Mu
hammed b. Davud ed-Dükkl, Muhammed 
b. Süleyman ei-Lebban. Muhammed b. 
Hasan ei-Yaktlnl gibi sufiler yetiştiren İb
nü'I-Cella 12 Receb 306'da (19 Aralık 918) 
Dımaşk'ta vefat etti. Öldüğünde doksan 
sekiz yaşında olduğu kaydedilmektedir. 

İbnü'I-Cella ' nın tasawuf anlayışı fakr, 
tevekkül ve tecrid esasına dayanır. Kendi
sine fakrın ne olduğu sorulduğunda üze
rindeki 4 akçeyi sadaka olarak verdikten 
sonra fakrı tarif etmiş ve üzerinde para 
varken bu konuda söz söylemeye utandı
ğını belirtmişti. Salikin kendi varlığından 
tamamen geçmesi olarak anladığı fakrı 
"sebeplerden kendini soyutlamak" diye 
tarif eden İbnü'I-Cella, takvasahibi olma
yan fakirierin kendilerini haramlardan 
koruyamayacakianna dikkat çekmiş, rı
zık kaygısı çekmenin insanı Hak'tan uzak
Iaştırıp halka muhtaç edeceğini söylemiş
tir. Ona göre övülmekle yerilmeyi bir tu
tan zahid, farzları ilk vaktinde eda eden 
abid, bütün fiilieri Allah'tan gören muvah
hid yani sufidir. Arifler Hak'tan başkası
nın kaygısını taşımazlar (Sü leml, s. ı 77, 
ı 79; Kuşeyrl, s. ı ı4) . İbnü'I-Cella kul hakkı
na büyük önem vermiş ve Allah 'ın hakkı
na riayet etmeyenlerin kulların haklarını 
da gözetmeyeceğini söylemiş, insanlara 
iyilik yapamayanlara hiç değilse kötülük 
yapmamalarını tavsiye etmiştir (Süleml, 
s. 177). İbnü'I-Cella tasawufun şekil (resm) 
değil hakikat olduğunu söyleyen ilk sufi
lerdendir. Ona göre tasawufun Hakk'a 
yönelik tarafı hakikat, halka yönelik tara
fı şekildir. Asıl tasawuf Hak ile kul arasın
daki bağdır. Kuşeyrl, onun tasawufu ru
huna nasıl sindirdiğini anlatmak için vü
cudundaki bir damarın "lillah" kelimesi
nin yazılış şekli gibi bir görünüme girdi
ğini kaydeder. 

Babasının da sufi olması dolayısıyla bazı 
kaynaklarda kendisi hakkındaki rivayet
ler babasıyla ilgili olanlarla karıştırılmış
tır. Mesela Kuşeyrl. onun vefat ettiği za
man yıkanmak üzere teneşire konuldu
ğunda yüzünde bir tebessüm ifadesi his
sedildiğ ini, hatta orada bulunan bir tabi
bin onun için, "Diri mi ölü mü olduğunu 
bilemiyorum" dediğini söylerken (er-Ri
sa/e, s. 114) aynı olayı İbnü'I-Cevzi(Şıfa
tü 'ş-şafve, ll, 4 ı ı) ve İbnü'ı-Müıakkın (Ta
ba~atü'l-evliya' , s. 86) babası hakkında 
kaydetmişlerdir. Çağında gerçek anlam
da üç sufi bulunduğunu söyleyen İbn Nü
ceyd, İbnü'I-Cella'nın bunlardan biri oldu
ğunu belirtmiştir. Kaynaklarda onun bazı 
kerametleri de anlatılmaktadır. Bunlar
dan birine göre rüyasında Hz. Peygam
ber'in elinden bir ekmek aldığını görmüş, 

uyandığında avucunda bu ekmeğin bir 
parçasını bulmuştu . Tevekkül. muhab
bet, fakr, havf, zühd gibi tasawufi konu
lara dair sözleri ve bazı şiir parçaları kay
naklarda yer almaktadır. 
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İBNÜ'I-CELLAB 

ı 

( y~f.,)!f ) 

Ebü'I-Kasım Ubeydullah b. Hüseyn 
b. Hasen b. el-Cellab el-Basri 

(ö . 378/988) 

Maliki fakihi. 
L _) 

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Hoca
sı Ebu Bekir ei-Ebherl'nin doğum tarihi 
(289/902) ve İbn Ebu Zeyd ei-Kayrevanl'
nin on yedi yaşında iken 327 (939) yılında 


