
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 



kaleme aldığı er-Ri sale'nin İbnü'I-Cel
lab'a ait et-Tefri'den sonra Maliki mezhe
binde yazılan ilk muhtasar olduğuna dair 
bilgi göz önüne alındığında IV. (X.) yüzyı
lın başlarında Basra'da doğduğu söylene
bilir (et-Te{ri<, neşredenin girişi, 1, 103-104). 

Adı bazı eserlerde Muhammed, Abdur
rahman ve Hüseyin olarak da geçmekte, 
ancaket-Tefri' adlı kitabı ve bunun riva
yet zincirlerinde yukarıda belirtildiği şe
kilde kaydedilmektedir. "Hayvan veya kö
le tüccarı" anlamına gelen Cellab ve İb
nü'I-Cellab lakabıyla anılan başka alimler 
de vardır (a.g.e., I, ı 03). İbnü'I -Cellab, za
manında Maliki mezhebinin Irak'taki en 
büyük temsilcisi olan E bO Bekir ei-Ebhe
rl'den fıkıh okudu ve onun gözde talebe
leri arasında yer aldı. Kız kardeşinin oğlu 
Müsedded b. Ahmed el-Basri, Ebü'I-Ha
san Ali b. Kasım et-Tari el-Basri. Galib b. 
Abctürrauf b. Temmam b. Atıyye ei-Mu
haribl ve Kadı Abdülvehhab b. Nasr ei
Bağdadl gibi alimler ondan ders aldılar. 

İbnü'I-Cellab, 378 yılı Saferayında (Mayıs
Haziran 988) hac dönüşü sırasında vefat 
etti. Mezhepte tercih ve ihtiyar derece
sine ulaşmış bir müctehid olarak Irak'ta 
Ebherl'den sonra mezhebin yayılması, 
kurallarının tesbiti ve fürQunun tedvini 
konusunda önemli katkılarda bulunan 
İbnü'I-Cellab, yaşadığı muhitin de etkisiy
le Mısır ve Mağrib Maliki ulemasına nis
betle re'y ve kıyasa daha çok başvurmuş. 
eserinde Hanefiler gibi farazi fıkha da yer 
vermiştir. 

Eserleri. İbnü'I-Cellab et-Tefri' ve Şer
J:ıu'l-Müdevvene (yazma nüshası için bk. 
Sezgin, I, 469) adlı eserlerle hilafa dair bir 
kitap yazmış. bunlardan ilk eser vasıtasıy
la şöhrete kavuşmuştur. Mu]]taşarü'l
Cellab (el-Cellab) diye de anılan et-Tef
ri', İmam Malik ve talebelerinin görüşle
rinin derlendiği, Maliki literatüründe "üm
mehat" diye anılan ilk temel kaynaklar
dan sonra bütün fıkhl konuların belli bir 
sistem içinde ele alındığı ilk muhtasarlar
dan biri olması bakımından önem taşı
maktadır. Eser. Doğu ve Batı İslam dün
yasındaki medreselerde ders kitabı ola
rak okutulmuştur. İbn Atıyye ei-Endelü
sl, İbn Hayr ei- İşblll, Ebü'I-Abbas ei-Gub
rlnl, İbn Rüşeyd, E bO Abdullah İbnü 'I-Fah
har, Ebu Abdullah İbn HalfOn. E bO Ca'fer 
ei-Lebll, Muhammed b. Abdülmelik ei
MintQrl, Muhammed b. Abdurrahman ei
Hattab er~Ruaynl. Ebü'I-Kasım b. Yusuf 
et-Tüclblve Muhammed b. Süleyman er
ROdanl gibi VI-Xl. (XII-XVII.) yüzyıllarda 
yaşamış birçok alim, bu eseri okudukları 
hocaları ile İbnü'I-Cellab arasındaki isna-

dı zikretmiştir (bk. bibl. ; eseri okutan ve 
okuyan diğerbaz ı alimler için bk. et-Te{rf', 
neşredenin girişi, I, 157- I 64) . VII-VIII. (XIII
XIV.) yüzyıllarda Cemaleddin İbnü'I-Hacib 
ve Halil b. İshak ei-Cündl'nin telif ettiği 
muhtasarlardan sonra bile ders kitabı 
olarak oku n maya devam etmesi, şerh vb. 
çalışma lara konu olması da eserin öne
mini göstermektedir. XX. yüzyıla gelin
ceye kadar Maliki literatüründe et-Tef
ri'in rivayet ve tercihlerine itimat edil
miş ve görüşleriyle istişhadda bulunul
muştur. 

12.000'i el-Müdevvene'de olmak üze
re yaklaşık 18.000 meseleyi ihtiva ettiği 
belirtilen ve sahih rivayetlere dayanan 
eserde uzun isnatlar atılmış, hükümlerin 
Kur'an ve Sünnet'ten dayandığı deliller 
verilmemiş ve farklı görüşlerin münaka
şasına girilmemiştir. Fıkhl meseleler ya
nında ihtiva ettiği külll kaideler bakımın
dan da dikkat çeken eserde müellif, bir 
kısmı İmam Malik ve talebelerinin icti
hadlarına aykırı olan görüş ve tercihleri
ni de zikretmiştir (mesela bk. I, 190, 198, 

202,204,210,212,216,217,244,249,252, 

258,276,307,310,31 I , 323, 339,340,341, 

344, 346, 372, 378) . Eserin bir başka özel
liği de vücQb, hurmet, ibaha, nedb ve 
kerahet gibi temel dini hükümleri ifade 
etmek üzere aralarında bazı ince anlam 
farkları da gözetilerek çeşitli ifade ve ta
birlerin kullanılmış olmasıdır (et-Te{rl', 
neşredenin girişi, I, 140-144) . Çeşitli kü
tüphanelerde birçok yazma nüshası bu
lunan et-Tefri' Hüseyin b. Salim ed-Deh
manltarafından neşredilmiştir (l-ll, Bey
rut 1408/1987) . 

et-Tefri' üzerine birçok şerh ve ihtisar 
çalışması yapılmıştır. Bunlar arasında Mü
sedded b. Ca'fer el-Basri. Ali b. Ahmed 
ei-Gassanl (et-Terşf' fl şerf:ıi mesa'ili't-Tef
rf'). Abdullah b. Abdurrahman el-Maarrl 
( el-Bedl' min şerf:ıi't-Tefrf'), Şehabeddin 
e l - Ka r afı , İbn Nacl el-Kayrevani ve Mu
hammed b. İbrahim et-Tetal'nin şerhle
ri; Muhammed b. Ebü'I-Kasım b. Abdüs
selam et-TOnisi (es-Sehlü'l-bedf' fi 'l)tişa

ri't-Te{rf', Mui)taşarü 't-Tefrl."). Ebü'l-Abbas 
Ahmed b. Ulvan et-TOnisi ( Lübabü 'l-lü
bab 'ale'l-Cellab). İbn Kunfüz el-Kosanti
ni ( el-Lübab fi'i)tişari İbni 'l-Cellab), Mu
hammed b. Ahmed ei-Ebyarl ( es-Sehlü 'l
bedl." fl mui]taşari 't· Te{rl.") ve İbn Raşid el
Kafsl'nin ( en-Na;çmü '1-bedl." fi 'i)tişari't-Te{
rf') muhtasarları ile İzzeddin Hüseyin b. 
Ebü'l-Kasım en-Neyll'nin muhtasarına 
Abdullah b. FerhQn'un Kifayetü't-tullab 
ii şerJ:ıi MuJ].taşari'l-Cellab adıyla yaz
dığı şerh izikredilebilir (diğer şerh ve mu h-

iBNÜ'I-CERRAH, Ali b. lsa 

tasarlarla bazılarının yazma nüshaları için 
bk. a.g.e., I, 152-157). 
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İBNÜ'I-CERRAH, Ali b. isa 
(~~ ~'<='~'..:Y. 'l 

Ebü'I-Hasen All b. lsa 
b. DavCıd b. ei-Cerrah 

(ö. 334/946) 

Abbasi veziri . 
_j 

Cemaziyelahir 24S'te (Eylül 859) Bağ
dat yakınlarında Deyrükunna'da doğdu. 
Önce Hıristiyanlığı. ardından İslamiyet' i 
kabul etmiş İranlı meşhur bir aileye men
suptur; birçok akrabasının Abbas! idare
sinde görev aldığı bilinmektedir. Yirmi ya
şında iken sarayda divan katibi olarak işe 
başladı. 286'da (899) mali işlerden sorum
lu Dlvanü'd-dar'da görevlendirildi. 295'
te (908) "bir günün halifesi" İbnü' l-Mu'
tezz'in taraftarı ve onun veziri Ebu Ab
dullah İbnü'I-Cerrah'ın yeğeni olduğu için 
Halife Muktedir-Billah 'ın emriyle Vasıt'a 
sürüldü; ancak Vezir İbnü'I-Furat'ın sa
yesinde Mekke'ye yerleşti ve onun 299'
da (912) aziedilmesine kadar gözaltında 
tutuldu. Bu tarihte vezirlik görevine Mu
hammed b. Ubeydullah el-Hakan! geti
rildi; fakat devletin durumunun kötüye 
gitmesi üzerine aziedilerek yerine İbnü'I
Cerrah tayin edildi. 

301 (913) yılında göreve başlayan İb
nü'l-Cerrah. sıkı bir ekonomi politikası 
takip ederek devletin gelirlerini arttır
mada başarılı oldu ; ancak harcamaları 
kısması yüzünden birçok düşman kazan
dı ve bu sebeple vezirlikten affını istedi. 
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