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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. 
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İBNÜ'l-CEVZİ, Ehü'l-Ferec 
( -sj~f .J!f <YJf .t!i) 

Ebü'l-Ferec Cemalüddin Abdurrahman 
b. Ali b. Muhammed el-Bağdadi 

(ö. 597/1201) 

İslami ilimierin 
hemen her dalındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Hanbeli alimi. 
_j 

51 O ( 1116) yılı civarında Bağdat'ta doğ
du. Soyu Hz. Ebu Bekir' e dayanır. Dedele
rinden Ca'fer b. Abdullah el-Cevzl'ye nis
bette İbnü'l-Cevzl diye tanındı. Üç yaşında 
iken babası vefat ettiğinden amcasının 

himayesinde büyüdü. Babasından kalan 
servet sayesinde kimseye muhtaç olma
dan öğrenimini sürdürdü. Amcası tara
fından İbn Nilsır es-Selaml'nin ders hal
kasına dahil edildi ve ondan tarih, hadis 
ve ahlak ilimlerini okudu. Ebü'l-Kasım Hi
betullah b. Husayn eş-Şeybanl. Mevhub b. 
Ahmed el-Cevallki. İbnü't-Taber Ebü'l-Ka
sım Hibetullah b. Ahmed el-Harlrl. İbnü'z
Zagünl ve Abdülvehhab el-Enmatl gibi 
ilim adamlarının da aralarında bulundu
ğu seksenden fazla alimden ilim tahsil et
ti. Hacası İbnü'z-Zagünl'nin vefatından 
(527/1 ı 32) sonra onun yerine geçerek 
Mansur Camii'nde vaaz etmeye ve daha 
sonra halife ile vezirlerin yanı sıra fakih
lerin de katıldığı meclislerde ilmi konuş
malar yapmaya başladı. 553 (1158) yılın
daki hac yolculuğu dışında Bağdat'tan pek 
ayrılmadı. İbnü'l-Cevzl devlet ricaliyle iyi 
ilişkiler kurmaya önem verdi. Oğlu Ebü'l
Kasım Ali'yi Müstencid- Billah'ın veziri 
Ebü'l-Muzaffer İbn Hübeyre'nin kızıyla 
evlendirdi. Ancak bu ilişkileri sebebiyle 
Bağdat'taki bazı Hanbelller'in tenkitleri
ne maruz kaldı. Halife N asır- Lidlnillah'ın, 

ŞIT olan ve Hanbelller'e karşı iyi düşünce
ler beslemeyen İbnü'I-Kassab'ı vezir tayin 
etmesi üzerine yaşlılık döneminde devlet 
ricaliyle ilişkileri bozuldu. İbnü'l-Kassab 
tarafından. Hz. Ebu Bekir'in soyundan 
gelen bir Nasıbl olduğu iddiasıyla Şii te
mayüller taşıyan halifeye şikayet edilmesi 
üzerine medresenin vakfından zirnınetine 
mal geçirmekle suçlanarak görevinden 
aziedildL 590'da (1194) Vasıt'a sürgün 
edilerek beş yıl süreyle oradaki bir evde 
tek başına ikamete mecbur tutuldu, ba
zı kitapları da yakıldı. Oğlu Ebu Muham
med Yusuf'un yaptığı vaazların Halife Na
sır- Lidlnillah'ın annesini etkilernesi sonu
cunda sürgün cezası kaldırıldı. Bağdat'a 
döndüğünde medrese erbabının yanı sıra 
bu olayı tasvip etmeyen sufılerin de katıl
dığı büyük bir kalabalık tarafından karşı
landı. Hayatının geri kalan kısmını Bağ
dat'ta irşad faaliyetlerine devam ederek 
geçirdi. 1 Z Ramazan 597 (16 Haziran 1201) 
tarihinde vefat etti ve Babü Harb Kabris
tanı'nda bulunan Ahmed b. Hanbel'in me
zarın ın yanına defnedil di. 

İbnü'l-Cevzl tarih, biyografi. hadis, tef
sir ve akaid alanlarında eser telif etmiş. 
aynı zamanda çok sayıda öğrenci yetiştir
miştir. Talha b. Muzaffer es-Sa'lebl, kendi 
oğlu Yusuf ve tarunu Sı bt İbnü'l-Cevzl. İb
nü'd-DübeysT. İbnü'l-KatiT. İbnü'n-Neccar 
el-Bağdadl, Abdüllatlf el-Harran! ve Mu
vaffakuddin İbn Kudame onun meşhur 
öğrencilerindendir. Eserlerinin incelenme-
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sinden anlaşıldığına göre felsefe ve din
ler tarihi konularında da eleştiri yapabi
lecek seviyede bir kültüre sahipti. Usul-i 
fıkıh alimleri arasında da gösterilen İb
nü'l-Cevzl'ye göre kıyas hiçbir zaman sa
hih hadisin önüne geçirilemez. Fakih ola
bilmek için bütün isıarnı ilimleri bilmek, 
ayrıca İslam ahlakına da bağlı olmak ge
rekir. Fıkıhta Ahmed b. Hanbel'in mez
hebini benimsemekle birlikte onu aynen 
taklit etmemiş. fıkhl hükümterin delille
rini araştırıp ona göre hareket etmeyi ge
rekli görmüştür (Menakıbü'I-İmam Af:ı
med b. fjanbel, s. 50 1 ) . Nitekim bazı me
selelerde Ahmed b. Hanbel' e muhalif gö
rüşlere sahip olduğu bilinmektedir (Am i
ne M. Nusayr, s. 62). Bu sebeple İbnü'l
Cevzl'nin taassup derecesinde bir Hanbe
n olduğu yolundaki iddia pek isabetli gö
rünmemektedir (Mahmud Ahmed Kaysiy
ye en-Nedvt. s. 1 38). 

Onun ilmi şahsiyetinde dilciliği de önem
li bir yer tutar. Devrinin dil alimi Ebu Man
sur Mevhub b. Ahmed el-Cevaltki'den Arap 
dili ve edebiyatı öğrenimi gördükten son
ra teorik eserler ve bir divan oluşturacak 
kadar şiir kaleme almıştır. İbnü'l-Cevzt bir 
vaiz olarak da ün yapmıştır. Hem vaaz ve 
irşadın teorisiyle uğraşarak eserler yaz
mış hem de heyecanlı vaazlar vermiştir. 
Kendi ifadesine göre vaazları gayri müs
limler üzerinde de etkili olmuş ve her 
zümreden insana hitap eden vaaz meclis
lerinde konuşmuştur (a.g.e. , s. 183-2 ı ı). 

İbnü'l-Cevzl'nin ilmi şahsiyetinde ağır 
basan bir yönü de onun bir usulü'd-din ve 
akaid alimi olmasıdır. Kendi dönemine ka
dar teşekkül eden İslami telakki ve disip
liniere eleştirel yaklaşımlarda bulunması 
Kur' an. Sünnet ve beşeri ilimler açısından 
İslam'a genel çerçevede bakışlar yaptığını 
göstermektedir. İbnü'l-Cevzl'nin tenkidl 
bir tarzda incelediği disiplinlerin başında 
tasawuf geleneği ve buna bağlı olarak 
bazı sufıler gelir. Ona göre Ebu Tali b el
Mekkl'nin Kütü'l-]fulı1b'unda. Ebu Nu
ayın el-İsfahanl'nin lfilyetü '1-evliyô.' ad
lı eserinde, Kuşeyrl'nin er-Risô.Je'sinde, 
Muhammed b. Tahir el-Makdisl'nin Şat
vetü't-taşavvuf'unda ve Serrac'ın el-Lü
ma'ında İslam'ın getirdiği hayat tarzıyla 
bağdaşmayan, vahye ve akla aykırı düşen 
sübjektif anlayışlar vardır. Tasawuf kav
ramı çok sonra ortaya çıktığı halde tasav
vuf mensuplarının Hz. Ebu Bekir, ömer, 
Osman, Ali ve diğer ileri gelen sahabileri 
sufiyye içinde göstermeleri, sufılerin bü
tün davranışlarını doğru kabul edip onları 
nasların ve Hz. Peygamber'in önüne ge
çirmeleri, nefıs terbiyesi için insanın ken-

543 


