
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 



Ferrik tarafından el-Vara]f.a adıyla neş
redilmiştir (bk. bibl). 2. Men sümmiye 
mine 'ş-şu'ara' 'Amren fi'l-Cahiliyye 
ve'l-İslfım . Mudar ve Rebla kabileleriyle 
Yemen'e mensup Cahiliye ve İslam dö
nemlerinde yaşamış Amr adlı şairler hak
kın dadır. Eserde 206 şair Cahiliye. mu
hadramun. Emevl ve Abbas! devirleri 
esas alınarak gruplandırılmakta. kendi
lerinden kısaca bahsedildikten sonra şi
irlerinden örnekler verilmektedir. Kitabı 
Abdülazlz b. N asır el-Mani' Men ismühu 
'Amr mine'ş-şu'ara' adıyla yayımlamış
tır (bk. bi bl). 3. Kitabü'l-Vüzera' ( Ceh
şiyari, s. 249; Dominique Sourdel eserden 
bazı parçaların günümüze ulaştığını kay
deder, EFi ing. ı. III, 750). 4. Kitdbü'ş-Şi'r 
ve'ş-şu'ara'. s. Kitabü'l-Erba'a (son iki 
ese r için bk. ibnü'n-Nedlm, s. 562). 
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Ebu Hadi Muhammed 
b. Ahmed b. Hasen el-Kerim! 

el-Halid! el-Mısri 
(ö . 1215/1801) 

L 
Şafii fakihi ve dil alimi. 
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11 S1'de (1738) doğdu. Kıymetli taş alım 
satımıyla meşgul olan dedesine nisbetle 
İbnü'l-Cevherl Iakabıyla tanınır. Kendisi 
gibi ilimle uğraşan üç kardeşin en küçüğü 
olduğu için de Cevherl es-Sagir diye anı-

lır. Babası Ezher iliimierinden muhaddis. 
fakih ve usulcü Ahmed el-Cevherl'dir. İb
nü'I-Cevherl ilk eğitimini babasından ve 
ağabeyinden aldıktan sonra Halil el-Mağ
ribl. Muhammed el-Fermavl. Hasan b. İb
rahim el-Cebertl. Ali es-Saldi ve Muham
med el-Melevl gibi alimlerden ilim tah
sil etti. Atıyye el-Üchurl'nin fıkıh ve usul 
derslerine katılarak icazet aldı. 1168 
(1755) yılında babc:ısıyla birlikte gittiği 
Mekke'de Seyyid Abdullah b. İbrahim el
Mirganl ile görüşerek ondan faydalandı. 
Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'de 
Eşrefiyye Medresesi'nde müderris oldu. 
Babasının 1182'de (1768-69) ölümünün 
ardından onun yerine ders veren büyük 
ağabeyi de 1187 (1773-74) yılında vefat 
edince Ezher'de ve ramazan süresince 
Meşhed-i Hüseynl'deki ders halkalarının 
başına İbnü'l-Cevherl geçirilmek isten
mişse de kendisi bunu kabul etmeyerek 
Eşrefiyye Medresesi'ndeki derslerine de
vam etti. 1187'de (1774) ikinci defa hacca 
gitti ve bir yıl kadar Hicaz'da kaldı. Bu sü
re içerisinde Harem-i şerif'te ders okuttu. 
Memleketine döndükten sonra vaktinin 
çoğunu inzivada geçirmeye başladı. Sade 
bir hayat yaşamasına rağmen halk ken
disine büyük teveccüh gösterdi ve şöh
reti Mısır dışındaki İslam ülkelerinde de 
yayıldı. 

İbnü'l-Cevherl. 1199 (1784-85) yılında 
Mısır emirleri arasında çıkan iktidar mü
cadelelerinden bunalınca ailesini de ya
nına alarak tekrar hacca gitti ve Mekke'
de ikamet etmeye karar verdi. Ancak bir 
yıl sonra Kahire'ye döndü. Burada inziva 
hayatını devam ettirmekle birlikte Eşre
fiyye'de ve diğer bazı yerlerde derslerini 
sürdürdü. Bu arada Ezher şeyhi seçimle
rinde de belirleyici bir rol üstlendi. Ah
med ed-Demenhurl'nin 1192'de (1778) 
vefatı üzerine İbrahim Bey ve diğer bazı 
önde gelen kişiler anlaşarak Hanefi müf
tüsü Abdurrahman el-Arlşl'yi onun yeri
ne getirmek istediler. O zamana kadar 
Ezher şeyhleri Şafiiler'den seçildiği için 
bu mezhebe mensup alimler İbnü'l-Cev
herl'ye Ezher şeyhi olmasını teklif ettiler. 
İbnü'I-Cevherl bu görevi kabul etmemek
le birlikte yönetimi etkileyerek Ahmed el
Arusl'nin Ezher şeyhi seçilmesini sağladı 
(Ali Paşa Mübarek, IV, 70-72) . Daha sonraki 
şeyhlerin görevlendirilmesinde de önemli 
rol oynadı. Ahmed el-Arlısl'nin vefatı sıra
sında Mısır dışında bulunduğundan yeni 
şeyhü'l-Ezher'in tayini İbnü'I-Cevherl'nin 
dönüşüne kadar bekletildi ve ardından 
onun tasvibiyle bu göreve Abdullah eş
Şerkavl getirildi. 

iBNÜ'I-CEVHERI 

Fransızlar 1213 ( 1798) yılında Mısır'ı iş
gal edince birçokları gibi İbnü'l-Cevherl'
nin de evi ve kitapları yağma edildi. Çe
şitli sıkıntılarla karşılaştı ve 11 Zilkade 
121 S'te (26 Mart 1801) vefat etti: Derbi
şemsüddevle'deki Kadiriyye Zaviyesi'nde 
babasının ve ağabeyinin yanına defnedil
di. İbnü'l-Cevherl ilminin yanı sıra zeka
sı. güzel ahlaki. zühd ve takvasıyla toplu
mun teveccühünü kazanmış. yöneticiler 
katında etkili olmakla birlikte makam ve 
mevkiye önem vermediği için o dönem
de Mısır'da idareyi elinde tutan Memlük 
beylerine fazla yaklaşmamıştır. 

Eserleri. 1.ljaşiye <ald Giiyeti'l-vüşul 
şer]].i (ila) Lübbi'l-uşul. Zekeriyya el-En
san'nin. Taceddin es-Sübkl'ye ait Cem'u '1-
cevami'i ihtisar ettiği Lübbü '1-uşul'e 

kendi yazdığı şerhin haşiyesidir (Kahire 
131 o. I 330, I3601194I ı. 2. İt]J.atü üli'l-el
bfıb bi-şer]].i ma yete'alla]f.u tt şey'in 
mine'l-i'rab (Kahire 1278) . 3. lfilyetü 
?;evi'l-efhfım bi-ta]].]f.i]f.i delfıleti'l-<am 
(Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl, nr. 39I5/9 
lmikrofilmj) . 4. er-Raviü'l-vesim fi'l
müftfı bih mine'l-me?;hebi'l-]f.adim (Dı
maşk. Mektebetü'I-Esedi'l-vataniyye, nr. 
6026) s. İt]].ôtü'r-ragıb bi-şer]].i Nehci't
talib li-eşrefi'l-metalib (Mektebetü'I-Ese
di'l-vataniyye, nr. 6347). 6. Ijulôşatü'l
beyan ii keyfiyyeti şübuti şıyami ra
maian. 7. Na?mü'l-cevahiri'l-imaniy
ye ii şer]].i'l-'A]f.ii'idi'n-Nesefiyye. 8. İt
]].fıfü 'r-rifa]f. bi-beyani a]f.sami'l-işti]f.ii]f.. 
9. Menşurü '1-menşur ii mes'eleti's-sa
cur. 10. Fet]].u'r-rahman ii sühulati't
teveccüh ve itmami'l-erkan. 11. Mer
]f.a'l-vüşul ila ma'ne'l-uşuli ve'l-uşul 
(bu eserlerin yazma nüshaları için bk. CAL 
Suppl., ll, 744) . 

İbnü'l-Cevherl'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu'l
Mu'cemi'l-veciz li's-Seyyid 'Abdillah 

el-Mirgani, Nehcü'Halib ii eşrefi'I-me
tali b, Menhecü'Halibin ii mul]taşari 
Minhaci'l-'abidin, Şer i]. u '1-Cezeriyye, 
Şer i]. u Lamiyyeti Ebi'l- 'Abbas el-Ce
zfı'iri, Şer i]. u Mün]f.ı?;eti'l-<ab id (babası

nın akaide dair eserinin şerhidir). Şer]].u 
'A]f.ideti't-tev]].id, el-Lem'atü'l-elma'iy
ye ii ]f.avli'ş-Şafi'i bi-İslfımi'l-Kaderiy
ye, ed-Dürrü'n-na?im ii ta]].]f.i]f.i'l-kelfı
mi'l-]f.adim, İt]].fıfü's-sa'il bi-ecvibeti'l
mesa'il. 
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