
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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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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17 Zilkade 580 (19 Şubat 1185) tarihin
de Bağdat'ta dünyaya geldi (İbn Receb, 
ll, 258). İbn Hallikan doğum gününü 13 
Zilkade ( 15 Şubat) olarak verir ( Ve{eyat, 
lll, 142). Hz. EbuBekir'in soyundan olup 
Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cevz'i'nin oğlu, Sıbt İb
nü'l-Cevzl'nin dayısıdır. Kur'an'ı ezberle
dikten sonra babasından, Ziyaeddin İbn 
Sükeyne, İbn Küleyb el-Harrani. Ebü'l-Ha
san İbn Yaiş ve Ebü'l-Feth el-Mindai gibi 
alimlerden kıraat. tefsir, hadis, fıkıh, hi
laf, Arap dili ve edebiyatı dersleri aldı. İbn 
Sükeyne'den hırka giydi. On yedi yaşında 
iken babasının vefat etmesi üzerine onun 
Kasrü'l-hilafe Camii'nde verdiği cuma va
azlarını devraldı. Halife N asır- Lidinillah'ın 

annesinden himaye gördü; diğer bazı ca
mi ve medreselerde fıkıh dersleri verdi. 
Halk arasında büyük rağbet gören ibnü'l
Cevzi, 604 (1207) yılında Halife N asır- Li
dinillah tarafından Bağdat muhtesibliği
ne tayin edildi. Bu arada veliahdın eğiti
miyle de görevlendirildi. Ayrıca Evkaf na
zırlığına getirildi. 609'da (1212) her iki 
görevden de alımnca evine çekilerek ders. 
fetva ve vaaz faaliyetleriyle meşgul oldu. 
Bir müddet sonra tekrar muhtesibliğe ta
yin edildi (615/1218). Halife Zahir-Biem
rillah devrinde de sürdürdüğü bu göre
vin yanında Bağdat kapılarından Babül
meratib'deki Hizanetü'l-gallat'a nazır ve 
Divanü'l-cevali'ye amil olarak görevlendi
rildL Ancak daha sonra bu son iki görevin
den alındı (626/1229). Yeni kurulan Müs
tansıriyye Medresesi'nde Hanbeli mez
hebi müderrisi olarak görev yaptı ( 631-

642/1234-1244). 642 (1244) yılında Halife 
Müsta'sım- Billah tarafından üstadüd-
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darlığa getirilen İbnü'I-Cevzi vefatma ka
dar bu görevi sürdürdü. 

Çeşitli diplomatik ilişkilerde de rol alan 
İbnü'I-Cevzi. 623'te (1226) Zahir-Biem
rillah tarafından Eyyubi Sultanı ı. ei-Me
likü'I-Adil'in oğulları Dımaşk Hükümdan 
el-Melikü'I-Muazzam, Mısır Hükümdan 
ei-Melikü'I-Kamil Muhammed ve Cezire 
Hükümdan ei-Melikü'I-Eşref Musa'ya 
hil'at götürmekle görevlendirHdL 627 
( 1230) ve 628 ( 1231) yıllarında Halife 
Müstansır-Billah'ın, Ahlat'ı ele geçirip 
hilafet merkezine yürümeye hazırlanan 
Celaleddin Harizmşah'a gönderdiği dip
lomatik heyete başkanlık etti. 630'da 
(1232) Melik Mesud'un elinden Amid'i 
alarak Artuklular hanedanına son veren 
Eyyubl Sultanı ei-Melikü'I-Kamil'e hali
fenin tebriklerini iletmek ve onun adına 
Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri ve 
Musul Atabegi Bedreddin Lü'lü' için şe
faatçı olmak üzere gönderildi. Ertesi yıl 
tekrar Mısır sefilretiyle görevlendirildi, 
ayrıca halife adına ei-Melikü'I-Eşref Mu
sa'ya diplomatik bir ziyarette bulundu. 
631'de (1234) Mısır'a gönderildi. 634 
(1236) yılında Halep Eyyubi Hükümdan 
ei-Melikü'I-Azlz Muhammed b. ei-Meli
kü'z-Zahir Gazi'ye ve Amid kuşatmasını 
kaldırması talebiyle Anadolu Selçuklu 
Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'a, ertesi yıl 
da Dimyat'a Eyyubl Sultanı ei-Melikü'I
Kamil'e ve Dımaşk'a ei-Melikü'I-Eşref 
Musa'ya gönderildi. İbnü'I-Cevzi. henüz 
Dımaşk'ta iken şehri ele geçiren ei-Meli
kü'I-Adil'in oğlu Ebü'I-Hayş ei-Melikü's
Salih İmadüddin İsmail ile onu kuşatan 
ei-Melikü'I-Kamil Muhammed arasında 
ara buluculuk yaptı. Sonuçta İmadüddin 
İsmail Busra. Ba'lebek ve Bika' karşılığın
da Dımaşk'tan çekilmeye razı edildi. Aynı 
yıl ei-Melikü'I-Kamil'in ölümü üzerine ye
rine geçen ll. ei-Melikü'I-Adil'e halifenin 
taziye ve tebriklerini sunmakla görevlen
diril di. 636'da (1238) ll. ei-Melikü'I-Adil 
ile kardeşi ei-Melikü's-Salih Necmeddin 
Eyyub arasında baş gösteren anlaşmaz
lıkta halife adına ara buluculuk yaptı. Er
tesi yıl Eyyubl hükümdarlarının gittikçe 
tırmanan çekişmesine çözüm olarak ha
lifenin Dımaşk'ın ei-Melikü's-Salih Nec
meddin Eyyub'da, Mısır'ın el-Melikü'I
Adil'de kalması ve ei-Melikü'n-Nasır Da
vud'un elinden alınan toprakların geri 
verilmesi yönündeki tavsiyesini iletmek 
üzere oğlu Şerefeddin ile birlikte Dı
maşk. Nablus ve Kahire üçgeninde dip
lomatik görev yaptı. Yine aynı yıl halife 
adına ara buluculuk yapmak üzere ei
Melikü'n-Nasır Davud ile Franklar'ın elin-

den aldığı Kudüs'te, İmadüddin İsmail 
ile Dımaşk'ta ve el-Melikü'l-Adil ile de 
Mısır'da görüştü, ancak başarı sağlaya
mayınca Bağdat'a döndü. 639'da (1241) 
Musul Atabegi Bedreddin Lü'lü'ün şehre 
saldıran Harizmşahlar'ın geri çekilmesi
ni sağlamak için kendisinden yardım ta
lep ettiği halife tarafından aracılıkla gö
revlendirildi. Aynı yılın Zilkade ayında (Ma
yıs 1242) ve 641'de ( 1243) Anadolu Sel
çuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhusrev'e 
elçi olarak gönderildi. Halife Müsta'sım
Billah, Mısır ordularını Dımaşk'taki İma
düddin İsmail'in üzerine sevkeden yeni 
Eyyubl Sultanı ei-Melikü's-Salih Necmed
din Eyyub ile görüşmesi için yine İbnü'I
Cevz'i'yi seçti. 

Hülagu'nun Bağdat'! istilası sırasında 
oğullarıyla birlikte şehid olan İbnü'I-Cev
zl'nin ölümü için 6. 10 veya 14 Safer (12. 
16, 20 Şubat) yahut 20 Muharrem 656 
(27 Ocak 1258) tarihleri verilmektedir. 
Kardeşleri Abdülazlz ve Ali. oğulları Ce
maleddin Abdurrahman, Şerefeddin Ab
dullah ve Taceddin Abdülkerlm de birer 
alimdi. Fıkıh. usul. cedel, tefsir, hadis sa
halarında devrinin otoriteleri arasına gi
ren ve "es-sadrü'l-keblr, şerefü'I-İslam, 
müfti'l-fırak, reisü'l-ashab" gibi lakap
larla anılan İbnü'I-Cevzl aralarında Abdül
mü'min b. Halef ed-Dimyatl, Radıyyüddin 
es-Saganl, Sa'dl-i Şlrazl. İbnü'ş-Şa"ar. İb
nü'I-Fuvatl gibi alimierin de bulunduğu 
pek çok talebe yetiştirmiştir. İbnü'I-Cev
zl652 (1254) yılında Dımaşk'ta ei-Med
resetü'I-Cevziyye adıyla anılacak olan ku
rumu tesis etti ve giderlerinin karşılan
ması için bazı arazilerin gelirlerini vak
fetti. 1909'da şer! mahkeme olarak kul
lanılan bu bina 1925 yılında yandı. Onun 
ayrıca Bağdat'ta bir Kur'an kursu ile biri 
tamamlanamamış iki medrese yaptırdı
ğı bilinmektedir. 

Eserleri. 1. el-izal:ı li-}favanini'l-ıştı
lfıl:ı ti'I-cedel ve'l-münfı?ara. Fehd b. 
Muhammed es-Südhan ( Riyad ı 991) ve 
Mahmud b. Muhammed es-Seyyid ed
Dugaym (Kahire 1415/1995) tarafından 

yayımlanmıştır. z. el-Meıhebü'l-aJ:ı
med ii fı}fhi'l-İmfım AJ:ımed. Riyad'da 
basılan eser ( 140 lll 98 ı. 2. bs.) ayrıca Ca
miatü'I-İmam Muhammed b. Suud ei-İs
lamiyye'de Abdurrahman b. Muhammed 
ei-Gazzi tarafından iki bölüm halinde yük
sek lisans ( 1403) ve doktora ( 1406) tezi 
olarak ne ş re hazırlanmıştır. Kaynaklarda 
adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 
Me'adinü '1-ibriz ii tefsiri'l-kitabi'I
'aziz, Divan, el-Muotfır min aobfıri'I
MuJ:ıtfır. 


