
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-
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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. 

539 



iBNÜ'I-CERRAH, Ali b. lsa 

Bu isteği önceleri kabul görmediyse de 
aleyhinde yapılan propagandaların art
ması üzerine Zilhicce 304'te (Haziran 917) 
görevden alınarak hapse atıldı. Yerine ge
tirilen İbnü'l-Furat mail durumu düzel
teceği yolunda verdiği sözü tutamayın
ca bir yıl kadar sonra o da azledildi; yeni 
vezir Hamid b. Abbas da yetersiz bulun
du ve İbnü'l-Cerrah onun yanına danış
man olarak verildi. Muktedir- Billah. Re
blülahir 311'de (Ağustos 923) veziri Ha
mid'i ve ona sormadan işleri yürüten 
İbnü'l-Cerrah'ı görevlerinden alarak İb
nü'l-Furat'ı üçüncü ve son defa vezirliğe 
getirdi. Bu arada önce hapse atılan İb
nü'l-Cerrah daha sonra Mekke'ye ve ar
kasından San'a'ya sürgüne gönderildi. 
312 (924) yılında İbnü'l-Furat'ın yerine 
vezir olan Ebü'l-Kasım Ubeydullah b. Mu
hammed İbn Hakan. İbnü'l-Cerrah'ın ser
best bırakılınasını sağladı; ayrıca kendisi 
Mısır ve Suriye bölgesinin teftişiyle görev
lendirildi. Halife ise 314'te (927) bir yıl ön
ce İbn Hakan'ın yerine tayin ettiği Ebü'l
Abbas el-Husaybl'yi aziederek yerine İb
nü'l-Cerrah'ı getirdi. 

Safer 31 S'te (Nisan 927) göreve başla
yan İbnü'l-Cerrah. yaptığı birtakım dü
zenlemelerle devlet işlerini yeniden yolu
na koydu. Ancak İbn Hakan ve Ebü'l-Ab
bas el-Husaybl'nin vezirliği döneminde 
gelirlerin azalması, maaşların arttırılma
sı ve saray masraflarının çoğalması bazı 
ekonomik sıkıntılara sebep olmuştu. İb
nü'l-Cerrah, bu durumu düzeltemeyece
ği endişesiyle artık yaşlandığını ileri sü
rüp görevden affını istedi. Halife de onun 
bu talebini kabul ederek Reblülewel316'
da (Mayıs 928) yerine İbn Mukle'yi tayin 
etti ve İbnü'l-Cerrah ile kardeşi Abdurrah
man'ı tutuklattı . Bir süre sonra serbest 
bırakılan İbnü'l-Cerrah. 318'de (930) İbn 
Mukle'nin halefi İbn Mahled Süleyman b. 
Hasan tarafından kendisine yardım et
mek, divanlara bakmak ve mezalim mah
kemelerini yönetmekle görevlendirildi. 
Kah ir- Billah döneminde de (932-934) mü
zakerelerde bulunmak üzere Hamdanl 
Emlri Hasan b. Ebü'l-Heyca'ya gönderil
di. 32S'te (936) Razi- Billah tekrar kendi
sine vezirlik teklifinde bulunduysa da yaşlı 
olduğunu ileri sürerek kabul etmedi. Bu
nun üzerine kardeşi Abdurrahman vezir
liğe, kendisi de onun danışmanlığına ve 
Divan-ı Mezalim'in başkanlığına getirildi; 
on yıl sonra 29 Zilhicce 334 ( 1 Ağustos 946) 
tarihinde Bağdat'ta vefat etti. 

İbnü'l-Cerrah. Abbasller'in karışık bir 
döneminde iki defa vezirlikyapmış ve Sa
coğulları'ndan Yusuf b. Ebü's-Sac ile, Fa
tımller'le, Karmatller'le ve Irak'ta çıkarı-
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lan isyanlarla uğraşmak zorunda kalmış
tır. Devleti içinde bulunduğu mail sıkıntı
lardan. halkı da katipierin baskılarından, 
arızl vergilerden ve rüşvetten kurtarmak 
için çok çalışmış. hatta mvanü'l-merafik'ı 

sadece rüşvetle mücadele etmek üzere 
görevlendirmiştir. Ferdi şikayetlerle ya
kından ilgilenmesi. güçsüzlerin haklarını 
korumasıyla ünlüdür. Kendisine büyük 
saygı duyan Halife Muktedir- Billah. em
rine divit takımını tutmakla görevli özel 
bir memur vermiş ve o tarihten sonra bu 
memuriyet kadrolaştırılarak sürdürül
müştür (Hilal b. Mu hassin es-Sabi, Rü
sümü dari'l-l].ilfl{e, s. 67-68). 

Dindar ve hayır sever bir kimse olan İb
nü'l-Cerrah gelirinin büyük bir kısmını ih
tiyaç sahiplerine. ulemaya ve salih insan
lara dağıtır. kendisi az bir şeyle yetinirdi. 
Haremeyn'e ve Sugür'a yapılan hizmet
lerle bizzat meşgul olmuş. birçok vakıf 
kurarak dıyau's-sultandan elde edilen ge
lirleri mvanü'l-birr vasıtasıyla kutsal top
raklara ve sınır boylarına harcamıştır. 
Onun ayrıca camiierin bakım ve tamiriy
le, din görevlilerinin maaşlarıyla. hasta
hanelerin ı slahı ve buralarda uzman he
kimlerin görevlendirilmesi, hastaların ih
tiyaçlarının karşılanması gibi işlerle şah
sen ilgilendiği de bilinmektedir. 

İbnü'l-Cerrah şiir ve edebiyata vakıftı. 
Özellikle Mekke'de sürgünde iken tefsir 
ve diğer dini ilimlerle de uğraşmış. Kita
bü Cami'i'd-du'a', Kitabü Me'ani'l 
Kur'an ve tefsiruh, Kitabü'l-Küttdb ve 
siyaseti'l-memleke ve sireti'l-l]uleta' 
adlı kitapları telif etmiştir (İbnü'n-Nedlm, 
s. 142). 
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IBNU'l-CERRAH, Ebu Abdullah 
(cı~ıı.J!ı .dıf~ 3-ıl) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. DavOd 
b. el-Cerrah el-Katib el-Bağdadi 

(ö. 296/908) 

Abbas! devlet adamı ve edip. 
_j 

243'te (857) Bağdat'ta doğdu. Halife 
Müstaln-Billah'ın katibi DavOd b. Cer
rah'ın oğlu, İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa ve Ab
durrahman b. lsa vezir kardeşlerin amca
sıdır. Mu'tazıd- Billah Ahmed b. Talha dö
neminde (892-902) sarayda divan katip
liğiyle işe başladı ve Vezir Ubeydullah b. 
Süleyman'ın kızı ile evlendi. 286'da (899) 
Meşrık eyaletlerinin vergilerini toplamak
la görevi en dirildi; bazan da vezire vekalet 
ediyordu. Halife Müktefi- Billah zamanın
da (902-908) ordu katipliğine kadar yük
seldi. 294'te (906) Meşrık eyaletlerine ait 
Divanü'l-harac ve Dlvanü'd-dıya' ile Dlva
nü'l-ceyş'in başında bulunuyordu. Aynı yıl 
birçok bölgeyi kasıp kavuran ve hac kafi
lelerine zarar veren Karmatller'e karşı or
du hazırlamak üzere KOfe'ye gönderildi 
(Taberl, X. 133). 29S'te (908) Halife Mük
tefi-Billah ölüm döşeğinde iken karde
şi Ca'fer'i veliaht gösterdi, halifenin kısa 
bir süre sonra ölmesi üzerine de Ca'fer'e 
Muktedir-Billah unvanıyla biat edildi. An
cak aralarında İbnü'l-Cerrah'ın da bulun
duğu bazı devlet adamları anlaşarak 
Muktedir'i tahttan indirip İbnü'l-Mu'
tezz'i halife yaptılar (20 Reblülevvel 2961 

17 Aralık 908); İbnü'l-Cerrah da onun ve
ziri oldu. Fakat ertesi gün düşmanları ha
rekete geçerek Muktedir'i tekrar halife 
ilan ettiler ve kısa bir müddet sonra da 
İbnü'l-Mu'tez ile İbnü'l-Cerrah'ı öldürdü
ler. Başarılı bir idareci olmasının yanında 
tarih bilgisi (Ta beri, Karmatller'le ilgili ba
zı bilgileri ona dayanarak verir, bk. Tarif]., 
X, 25, 122-123, 126, 130), genel kültürü, 
şair ruhlu mizacı ve faziletli kişiliğiyle de 
tanınan İbnü'l-Cerrah ailesinin diğer fert
leri gibi ilim ve edebiyatla da uğraşmış
tır. 

Eserleri. 1. Kitdbü'l-Varalfa ii a}]ba
ri'ş-şu'ara'. Çoğu başka kaynaklarda bu
lunmayan altmıştan fazla şairin hayatını 
ve bazı şiirlerini ihtiva eden eser Abdül
vehhab Azzam ve Abdüssettar Ahmed 


