
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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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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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 


