iBNÜ'I-C EZERl
kıraat ilmini öğrenmesiyle başlamış. kendisine büyük şöhret kazandıran vaazlarıy
la devam etmiştir. Kendisi. Kur'an'ı vaaz
kürsüsünde baştan sona kadar tefsir edip
halka anlatan ilk kişi olduğunu söylemiş
tir ( e l-Munt~am,XVIII, 213). Ulumü'I-Kur'an'a dair ilk eser yazanlardan biri olan
İbnü'I-Cevzl'nin Füm1nü'l-efnan'ı gerek
ihtiva ettiği otuzu aşkın konu başlığındaki
çeşitlilik, gerekse bu başlıklar altında ortaya konulan bilgilerin sunuluşundaki metot bakımından daha önce yazılan konuya dair kitapların en iyisi kabul edilir.
Zerkeşi el-Burhan'ı, Süyutl el-İt~iin'ını
yazarken bu eserden istifade etmişler
dir. Fünunü '1-efndn'da göze çarpan en
önemli eksiklik, diğer eserlerinde işlediği
u l umü'I-Kur'an'ın bazı konularına burada ya çok kısa olarak yer vermesi ya da
ilgili kitabına atıfla yetinmesidir.

· İbnü'I-Cevzl. vücuh ve nezair konusunu
garlbü'l-Kur'an'dan daha iyi bir biçimde
ortaya koymuştur. Buna dair eserler üzerinde geniş bir araştırma yapan Abdülhamld Seyyid Taleb, VII. (XIII.) yüzyıla kadar
vücuh ve nezairle ilgili en sistematik ve
kapsamlı çalışmayı İbnü'I-Cevzl'nin yaptı ğını ifade eder ( Garfbü'l-lfur'an, s. 403404, 425-426). İbnü'I-Cevzlnesih alanında
da çeşitli eserler telif etmiştir. Ona göre
bazı kimselerin iddiasının aksine beda,
tahsis ve istisna nesih olarakdeğerlendi
rilemez. Ayetler arasında neshin gerçekleşebilmesi için beş şart ileri süren İbnü'I
Cevzl Kur'an'ın sünnetle neshini kabul etmez. Neshi metni baki. hükmü mensuh
ayetlere münhasır kılar ve eserlerini bu
grup için yazdığım söyler (geniş bilgi için
b k. Nasil) u 'l-Ifur' an ve mensul]uh, s. 1Olı 5 ı). Önceki alimleri mensuh ayetlerin
sayısını arttırdıkları için tenkit eden İb
nü'I-Cevzl'nin kendisi de bu sayıyı bir hayli
kabarık göstermiştir. İbnü'I-Cevzl aynı zamanda bir kıraat alimidir. Bu alana dair
bilgisini sadece kıraati e ilgili olarak yazdığı eserlerde ortaya koymamış, bunu
tefsirinde ve ulumü'I-Kur'an'a dair eserlerinde de göstermiştir.
Kur'an ilimleri hakkında telif ettiği
eserlerde genellikle başarılı kabul edilen
İbnü'I-Cevzl tefsirinde de oldukça anlaşı
lır ve açık bir yöntem uygulamıştır. Zddü 'J-mesir'inin başında tefsir metodunun ipuçlarını vermiş. eserinde hangi hususları öne çıkardığını bildirmiş ve diğer
tefsirlerin çoğunlukla nasih- mensuh,
esbab-ı nüzul. Mekki- Medeni, müşkilü'I
Kur'an. ahkam ayetlerinin tefsiri gibi konulardan birini veya birkaçını ihmal ettiğini , kendisinin ise bu hususlara gerektiği

kadar yer verdiğini söylemiştir. Tefsirinde
Resulullah. ashab ve tabiln ile önceki müfessir ve alimierin görüşlerini nakletmeyi
esas alan İbnü'I-Cevzl. yeterli bilgi bulunmadığı takdirde ayetleri kendi düşünce
sini ortaya koymak suretiyle yorumlamaya çalışmıştır. Nakillerden bazısının yorum
yapılmadan ve rivayet tekniği açısından
değerlendirilmeden verilmesi eserin bir
eksikliği olarak göze çarpmaktadır. Tefsirinde, meanl ve beyan ilimlerine gösterdiği itinanın ve bu iki ilim olmaksızın
Kur ' an'ın hakkıyla tefsir edilemeyeceğine dair kanaatinin izleri açıkça görülmektedir. İbnü'I-Cevzl, genel olarak İsra
iliyat'tan uzak durmakla birlikte bazı rivayetleri sakıncalarının farkında olduğu
nu ihsas ederek kaydetmiştir. Mesela Eyyub peygamberden bahseden ayetlerin
(el-Enbiya 21/83-84) tefsirinde naklettiği
uzun hikaye ile (Zadü'l-mesfr, V. 375-378)
Sebe melikesi Belkıs'ın Hz. Süleyman'a
gönderdiği hediye ile ilgili ayetin (enNemi 27135) tefsirinde naklettiği rivayet
bu türdendir (a.g.e., VI, 170). İbnü'I-Cev
zl'nin tefsirinde nakilleri n fazlalığı yanın
da yorumun azlı ğı önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktaysa da çok sayıda müfessirin g ö rüşünü asıl kaynaklarından seçerek bir araya getirmiş olması kendisine
rivayet tefsiri alanında önemli bir mevki
kazandırmıştır. İbn Receb'in bildirdiğine
göre esasen İbnü'I-Cevzl. "Ben yeni bir
eser ortaya koymadım. mevcut bilgileri
düzenleyip sundum" demiştir ( e;;-ıeyl
'ala Taba~ati'l-Hanabile, I, 414).
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Ebü'I-Hayr Şemsüddin Muhammed
b. Muhammed b. Muhammed
b. Ali b. Yusuf el-Cezeri
(ö. 833/1429)

L

Kıraat

ve hadis alimi.

25 Ramazan 751'de (26

Kasım

_j

1350)

Dımaşk'ta doğdu . İbnü'I-Cezeri diye anıl
ması Cezire-i İbn Ömer'e (bugünkü Şır
nak' abağlı

Cizre ilçes i) nisbetledir. Kur-

'an'ı ezberledikten sonra İbnü'I-Buhari

diye tanınan Ali b. Ahmed b. Abdülvahid'in talebelerinden hadis dinledi ve kı
raat okudu. İbnü's-Sellar Abdülvehhab b.
Yusuf'tan Ebu Amr b. Ala'nın kıraatiyle
bir hatim indirdi. Daha sonra Hamza b.
Habib ez- Zeyyat'ın kıraatiyle de bir hatim
yapıp ardından Nafi' b. Abdurrahman ve
Abdullah b. Keslr'in kıraatlerini cemederek Ra' d suresinin sonlarına kadar geldi.
İfrad metoduyla Ahmed b. İbrahim etTahhan ve Ahmed b. Receb'den kıraat
öğrenimini sürdürdü . Ancak çok zaman
alan bu usulü bırakarak İbrahim ei-Hamevl'den cem' metoduyla kıraat-i seb'a
okudu . Ayrıca 768'de (1367) Ebü'I-Meall
İbnü'I-Lebban'dan kıraat tahsiline devam
etti. Aynı yıl tüccar olan babası ile birlikte
hacca gitti. Zilkade (temmuz) ayında Medine'de Harem-i şerif imam-hatibi Ebu
Abdullah Muhammed b. Salih'ten Bakara
suresinin 25. ayetinin sonuna kadar cem'
usulüyle kıraat okudu. 769'da (1368) tahsil amacıyla Mısır'a ilk seyahatini yaptı.
Burada bazı kıraat kitaplarını esas alarak
ve cem' usulüyle Ebu Bekir İbnü'I-Cündl'
den kıraat okumaya başladıysa da Nahi
suresinin 90 . ayetine gelince hacası vefat
etti. Ayrıca İbnü's-Saiğ Muhammed b. Abdurrahman b. Ali ve Ebu Muhammed Abdurrahman b. Bağdadl'den kıraat- i seb'a
tahsil etti. İbnü'I-Cündl'nin ölümü üzerine yarım kalan hatmini bu hocalardan
tamamladı. 770 yılı başında (1368 sonları) Dımaşk'a döndüyse de Rebiülewel
771'de (Ekim 1369) ebeveyniyle birlikte
tahsilini ilerietmek için ikinci defa. Mısır'a
gitti. İbnü 's-Saiğ'den aşereyi, Ebu Mu-
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hammed Abdurrahman b. Bağdadl'den
on imarnın kıraatiyle birlikte İbn Muhaysın, A'meş ve Hasan-ı Basri'nin kıraatleri
ni okudu. Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl ve Muhammed b. İshak el-EberkOhl'nin bazı talebelerinden hadis dinledi.
Şafii fakihi Abdürrahlm b. Hasan el- İ sne
vl'den fıkıh dersleri aldı . Daha sora Dı
maşk'a dönen İbnü 'I-Ci:ızerl. burada Ebu
Yusuf Ahmed b. Hüseyin el-Kefrl'den kı
raat-i seb'aya göre bir hatim indirdi.
774 (1372-73) yılında Ebü'l-Fida İbn Keslr İsmail b. Ömer, İbnü'l-Cezerl'ye fetva
izni verdi. 778'de (1376) Ziyaeddin sa·dullah el-Kazvlnl. 78S'te (1383) Şeyhülis
lam Ömer b. Raslan el-Bulkinl de ona fetva yetkisi verdi. İbnü'l-Cezerl. Mısır'daki
bazı alimlerden istifade etmesi gerektiğini düşünerek 778 (1376) yılında üçüncü defa Mısır ' a gitti (İbnü'l-Ce z erl, Cami'u'l-esanid, vr. 69 b); Ziyaeddin Sa'dullah el-Kazvlnl gibi hocalardan usul. meanl. beyan dersleri aldı. İskenderiye'de bazı alimlerden hadis dinledi. Kendisinin belirttiğine göre Kur'an ve kı raat konula rın
da istifade ettiği hocalarının sayısı kırkın
üzerindedir.
Mısır'daki tahsilini tamamlayan İbnü'l
Cezerl. Dımaşk'ta Emeviyye Camii'nde
Kubbetü'n-nesr'in altında kıraat okutmaya başladı. Onun yıllarca sürdürdüğü bu
dersleri Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum
ve Acem diyarından gelen talebelerio ilgi
odağı oldu. Kendisine ayrıca Adiliyye Medresesi kıraat şeyhliği görevi verildi. Daha
sonra Darü'l-hadlsi'l-Eşrefiyye şeyhliğine
getirildi. Ebu Muhammed Abdullah b.
Yusuf İ bnü's-Sellar'ın 18 Şaban 782'de
(17 Kasım 1380) vefatı üzerine Ümmü'sSalih Türbesi kıraat şeyhliği görevini de
üstten di. Dımaşk'ta bir darü'l-Kur'an yaptıran İbnü'l-Cezerl'den Dımaşk ve Mısır'
da kıraat- i aşere okuyan pek çok talebe
arasında oğlu Ebu Bekir Ahmed, Mahmud b. Hüseyin b. Süleym an eş-Şira zl,
Ebu Bekir b. Ahmed b. Musabbih el-Hamevl, Neclbüddin Abdullah b. Kutb elBeyhaki , Ahmed b. Mahmud b. Ahmed
el-Hicazl ve Mü'min b. Ali b. Muhammed
er-Rumi gibi şahsiyetler yer alır.

Sultan Zahir Berkuk'un atabegi olan AyEmir Kutlubey'in
kendisine bazı idari görevler vermesi üzerine İbnü'l-Cezerl defalarca Mısır'a gidip
geldi. Dımaşk'taki Camiu't-tevbe'nin hatipliği göreviyle ilgili olarak İbnü'l-Hüs
banl Şehabeddin Ahmed b. İsmail'le aralarında çıkan ihtilaf yıllarca devam etti.
temiş'in üstadüddarı
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Sehavl, İbnü'l-Cezerl'nin 779'da (1377)
"tevkiu'd-dest" (fermanlara tuğra çekme)
işiyle de görevt endirildiğini belirtmiştir.
İbnü'l-Cezerl792 (1390) yılında ikinci
defa hacca gitti. Kendisinin kaleme aldığ ı
biyografisinde ( Gayetü 'n-Nihaye, ll, 249)
793'te (1391) Dımaşk kadılığına getirildiğini söyler. Ancak diğer kaynaklardaki
bilgilere göre naib-i saltanat Yelboğa'nın
(Yulbuga) müdahalesi üzerine Berkuk, eski kadı Şerefeddin Mes'Od'un göreve devam etmesini uygun görmüştür (İbnü'l
Fürat, IX, 260-261; ayrıca bk. İbn Kad!Şüh
be. 1, 379; İbn Hacer, lll, 75) . Takıyyüddin
İbn Kadi Şühbe ' nin bir başka vesileyle
kaydettiği bilgiden (et-Tarif], 1, 383), bu
gelişmenin İbnü'l-Cezerl'nin o günlerde
maruz kaldığı bir yargılama olayı ile ilgili
olduğunu düşünmek mümkündür. Buna
göre MansOn Vakfı yetkilileri, İbnü'l-Ce
zerl'nin vakıf malını kurallara aykırı olarak
kullandığım ileri sürmüş, Mısırlı Maliki
kadısı da 28 Ramazan 793'te (29 Ağustos
1391) İbnü'l-Cezerl'nin kusurlu olduğuna
hükrnetmiştir.

Zilkade 79S'te (Eylül 1393) Atabeg Aybir dava konusuyla
ilgili olarak muhtemelen Mısır'dan Dı
maşk'a gelen İbnü'l-Cezerl. Kudüs Salahiyye Medresesi'nde ders okutınakla görevlendirilmiş ve 797 (1394) yılı başlarına
kadar bu görevine devam etmiştir. ibnü'lCezerl, başka bir vesile ile Salahiyye Medresesi'nden söz ederken (Gayetü 'n-Nihaye, 1, 30) bu medresenin Dımaşk'ta olduğunu belirttiğine göre her iki şehirde de
aynı adı taşıyan birer medrese bulundutemiş'le aralarındaki

ğu anlaşılmaktadır. İbnü'l-Cezerl aynı yıl

ve şaban (mayı s-haziran)
mal varlığını yönettiği
Kutlubeg'le hesap görmek üzere Kudüs
üzerinden Dımaşk'a dönmüştür. Bu mali
ilişki yüzünden İbnü'l-Cezerl ile Kutlubeg
arasında uzun süre devam eden bir anlaşmazlık olmuş. konu aynı yıl Kahire'ye
intikal etmiş, yapılan yargılama sonunda
Kutlubeg'in İbnü'l-Cezerl'den büyük miktarda alacaklı olduğuna hükmedilmiştir
(ibnü'l-Furat, IX, 434; İbn Kadi Şühbe, I,
579; İbn Hacer, lll. 287). Bu karar üzerine
Mısır'daki maliarına el konan İbnü'l-Ce
zerl. hem yargılanma biçimini hem de
verilen hükmü zulüm olarak nitelendirdi; hizmetinde bulunan İbn Teymiyye
adındaki şahısla birlikte 1 Cemaziyelahir
798'de ( 12 Mart 1396) Kahire'den kaçarak İskenderiye'ye gitti; buradan da 1 Receb (1 O Nisan) günü Antakya'ya ulaştı. İb
nü'l-Cezerl, Antakya'da bir müddet kalarak bazı talebelere aşere okuttu; daha
Kahire'ye

gitmiş

ayında Dımaşk'ta

sonra Bursa'ya gitti. İbn ü 'l-Cezerl Bursa'da Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü;
kendisine yüksek miktarda maaş bağlan
dı , burada talebe yetiştirmes i sağlan
dı. Padişahın teklifi üzerine 785 Şewa
linde (Aralık 1383) İstanbul'a yapılan askeri harekata katıldı ; ardından gerçekleşen Niğbolu Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'in
beraberinde bulundu . Savaştan sonra
Bursa'ya giden İbnü'l-Cezerl burada enNeşr fi'l-lp.rô.'ô.ti'l- 'aşr ad lı eserini yazdı;
Tayyibetü'n-Neşr' i nazmetti. Bu manzumeyi pek çok talebe ezberleyerek kendisinden aşere okudu. Padişahın oğulları
Mehmed, Mustafa ve Musa da onun talebeleri arasında yer aldı.
İbnü'l-Cezerl, yakl aşıkyedi yıl sonra
meydana gelen Ankara Savaşı'na Yı l dı
rım Bayezid'le birlikte katılarak esir düştü;
ancak onun şöhretinden haberdar olan
Timur kendisini huzuruna getirterek ona
saygı gösterdi ve ikramda bulundu (İbn
Hacer, V, 64); ardından ülkesine götürüp
Keş'te inşa ettirdiği medresede görevlendirdi. Çok arzu etmesine rağmen Maveraünnehir'den ayrılamayan İ bnü'l-Cezerl, 17
Şaban 807'de (18 Şubat 1405) Timur'un
vefatından sonra onun torun u Sultan Halll' den izin alarak 7 Zilhicce 807'de (6 Haziran 1405) Semerkant'tan ayrıldı. Uğra 
dığı Buhara'da gördüğü ilgi üzerine bir
müddet burada kalıp ders verdi. 27 Safer 808'de (24 Ağustos 1405) Buhara'dan
Herat'a ulaştığında Sultan Mirza Şahruh
kendisini şehrin dışında karşıladı . Burada da bir müddet Şal)il)-i BuJ.:ıô.ri'yi ve
Begavl'nin Meşô.bil)u's -sünne adlı eserini okuttu. Ardından Yezd'e, oradan İ s
fahan'a geçti; her iki yerde de bir müddet
ikamet edip aşere dersi verdi. Ramazan
808'de (Mart 1406) Şlraz ' a ulaştı. Sultan
Pir Muhammed onu burada alıkoydu , pek
çok talebe kendisinden kıraat okudu . Daha sonra su ltan tarafından kadı olarak
tayin edildi. İbnü'l-Cezerl. başta Şlraz'da
kalmayı arzu etmemesine rağmen daha
sonra burayı benimsedi; Dımaşk'taki gibi bir darü'l-Kur'an yaptırdı.

Üçüncü defa haccetmek için 822 (1419)
yılında yola çıkan İbnü'l-Cezerl, Basra -

Mekke arasında bir belde olan Uneyze yabedevi Araplar'ın saldırısına
uğrayarak soyuldu , canını zor kurtarıp
Uneyze'ye sığındı. Burada ed-Dürre ii

kınlarında

]fırô.'ô.ti 'ş-şelô.seti'l-mütemmime
'aşe re adlı

li'l-

manzum eserini yazdı . O yıl
hacca yetişemedi ; bir müddet Yenbu'da
ikamet ettikten sonra Reblülewel 823'te (Mart- Nisan 1420) Medine'ye. aynı yıl1
Receb'de (12 Temmuz) Mekke'ye ulaştı .
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Hac mevsimine kadar mücavir olarak kaifa ettikten sonra Şlraz'a döndü. Hac yolculuğu süresince uğradığı yerlerde kıraat dersleri vermeyi sürdüren,
Medine'de Harem şeyhi Tavaşi'ye de kıra
at okutan İbnü'I-Cezerl 827 (1424) yılın
da Dımaşk'a, buradan da Kahire'ye gitti;
yıllar önce gizlice ayrıldığı bu şehirde bu
defa Sultan Eşref Barsbay tarafından
saygıyla karşılandı. Kahire'de bulunduğu
süre içinde başta kıraat olmak üzere çeşitli dersler okuttu. Aynı yıl Mekke'ye gidip dördüncü haccını ifa etti. Ardından
ticari maksatla Yemen'e gitti. Yemen Meliki MansOr Abdullah b. Ahmed er-Resüll
ona ilgi gösterdi; kendisinden hadis dinledi. Daha sonra Mekke'ye dönüp 828
(1425) yılında beşinci haccını ifa ederek
829 (1426) yılı başlarında tekrar Kahire'ye geçti; buradan da Dımaşk ve Basra
üzerinden Şlraz'a ulaştı. S Reblülevvel
833'te (2 Aralık 1429) Şlraz'da Sükuliskafiyyln'de bulunan evinde vefat etti ve
kendi yaptırdığı darü'I-Kur'an'da defnedildi.

b. Berkuk'a gönderdi. Babası Maveraünnehir'de iken Ebü Bekir Bursa'da kaldı.
Kardeşi Ebü'I-Feth Muhammed'in ölümü
üzerine Sultan Eşref Barsbay tarafından
ondan boşalan görevlere tayin edildi.827'de (1424) babasıyla birlikte Mısır'da bulundu ve on günlük beraberlikten sonra
onu Mekke'ye uğurladı; bir yıl sonraki hac
mevsimine kadar burada kalarak babası
nın Tayyibetü'n-Neşr'i ile tecvide ve hadis ilmine dair Mu]faddime'lerini şerhet
tL 828 ( 1425) yılında babasıyla birlikte hac
görevini ifa etti. Beraber gerçekleştirdik
leri Mısır ziyaretinden sonra ailesini almak üzere 829 (1426) yılında Bursa'ya
gitti. Bizzat babasının verdiği bu bilgiler
karşısında Keşiü ':ç;-:ç;unun 'da yer alan
(ll, 1799) onun 827'de (1424) öldüğüne
dair bilginin doğru olmadığı anlaşılmak
tadır. Zirikil babasından bir süre sonra
vefat ettiğini belirtmiştir. Taşköprizade,
İbnü'I-Cezerl'nin diğer çocuklarının da
tecvid, kıraat ve hadis konularındayetiş
miş olduklarına işaret etmektedir (eş-Şe
ka'ik. s. 41-42).

İbnü'I-Cezerl'nin altı oğlu ile dört kızı ol-

ilmi Şahsiyeti. İbnü'I-Cezerl'nin zirveye ulaştığı alan hiç şüphesiz ki kıraat ilmidir. İlk dönemlerde değişik konularda
kendini yetiştirmeye çalışırken bu alanla
ilgisini hiç kesmemiş, Dımaşk, Mısır ve
Medine'de kıraat-i seb'a ve kıraat-i aşe
re ile A'meş. Hasan-ı Basri ve İbn Muhaysın gibi imamların kıraatlerini muhtelif
hocalardan tekrar tekrar okuyar ak pekiş
tirmiş, kıraat vecihlerini meleke haline
getirecek ölçüde hıfzetmiştir. Sadece kı
raat okuduğu hocalarının sayısının kırkın
üzerinde olması. onun bu ilme tutku ölçüsünde kendini verdiğini göstermektedir. Hocalık döneminde de okuttuğu çeşitli dersler arasında kıraati hep ön planda tutmuş. birkaç günlüğüne misafir olarak bulunduğu yerlerde de bu konuda
kendisinden istifade etmek için etrafın
da kalabalıklar oluşmuş, hatta uzun yolculuklar sırasında geçirilen zaman dahi
ondan yararlanmak için değerlendirilmiş
tir (Gayetü'n-Nihaye, Il. 250) .

lıp haccını

muştur. Oğullarından

Ebü'I-Feth Muhammed 2 Reblülewel777'de (1 Ağustos 1375)
Dımaşk'ta doğdu; Kur'an'ı ezberledikten
sonra kıraat, fıkıh, hadis ve nahiv gibi
ilimleri tahsil etti. Babası Bursa'ya gidince Dımaşk'taki görevleri kendisine devredilen Ebü'I-Feth Muhammed 814 ( 1411)
yılında vebadan öldü. Diğer bir oğlu Ebü'IHayr Muhammed Cemaziyelewel789' da (Haziran 1387) dünyaya geldi. Kıraat
ve hadis tahsil etti.801 (1399) yılında babasının yanına Bursa'ya gitti. Bir ara Fatih Sultan Mehmed onu Divan-ı Hümayun'da tuğra çekmekle görevlendirdi (Taş
köprizade, eş-Şeka'ik, s. 42). Kardeşleri
içinde ilirnde temayüz ettiği anlaşılan Ebü
Bekir Ahmed 17 Ramazan 780'de (7 Ocak
1379) Dımaşk'ta doğdu . Kur' an ' ı hatmettikten sonra Şatıbl'nin lfırzü'l-emani'
si başta olmak üzere kıraate dair bazı
metinleri ezberledi. Babası onu Mısır'a
götürüp ders okumasını sağladı. Ardın
dan ona en-Neşr, Tayyibetü'n-Neşr ve
Ta]fribü'n-Neşr adlı eserlerini okuttu.
Ebü Bekir ayrıca zamanın tanınmış alimlerinden hadis dinledi. Babası Bursa'da
iken yanına gidip bir taraftan kendini yetiştirmeye çalışırken diğer taraftan ders
verdi; Yıldırım Bayezid'in çocukları onun
talebeleri arasında yer aldı. Bursa Ulu ca. mii'nde imamlık yaptı. Ankara Savaşı sı
rasında babasıyla birlikte olan Ebü Bekir'i Timur elçi olarak Sultan Nasır Ferec

Kıraat

ve hadis ilmindeki önemi dola-

yısıyla isnad konusunu ele alan İbnü'I-Ce

zeri isnadı di nin bir rüknü olarak anlam ış
(Cami'u'l-esan!d, vr. Jb), en-Neşr'ini yazarken istifade ettiği kıraat kitaplarıyla
ilgili bütün senedierini bu eserin girişin
de verdiği gibi Cami'u'l-esanid adlı kitabını da bu maksatla kaleme almıştır. İb
nü'I-Cezerl kıraat ilminde daha çok aşere
konusu üzerinde durmuştur. İbn Mücahid'in Kitabü's - Seb'a'sı ile başlayan kı-

raat-i seb'a anlayışının Ebü Amr ed-Danl'nin et-Teysir'i ve Şatıbl'nin lfırzü '1emani'si gibi eserlerle yaygınlık kazanması. sahih kıraatierin kıraat-i seb'adan
ibaret olduğu ve Hz. Peygamber'in. "Kur'an yedi harf üzere nazil oldu" mealindeki hadisinde geçen "yedi harf" ile de aynı
şeyin kastedildiği gibi bir anlayışın ortaya çıkması, bu sebeple kendisinden önce
yazılan ve sekiz, on, on bir, on iki, on üç
kıraati ihtiva eden eseriere ilgi gösterilmemesi karşısında İbnü'I-Cezeri, sahih kı
raatlerden oluştuğuna inandığı aşere konusunu ciddi şekilde ele almıştır. Önce enNeşr ii'l-Jsıra'ati'l- 'aşr adlı eserini yazmış, ardından onu Tayyibetü 'n-Neşr ile
manzum hale getirmiş, daha sonra da
Ta]fribü'n-Neşr ii'l-]fıra'ati'l- 'aşr adıyla

eserini ihtisar etmiştir. Amacı da öğretim
programlarında seb'anın yerini aşerenin
almasını sağlamaktı. İbnü'I-Cezeri, bu çalışmalarıyla kıraat-i seb'a anlayışına alternatif bir program ortaya koymakla yetinmemiş, bu anlayışın yaygınlaşmasında
önemli yeri olan eserlerden Şatıbl'nin lfır
zü '1-emani adlı manzumesindeki yedi kı
raati ona tamamlamak üzere ed-Dürre'yi nazmetmiş, ardından Ebü Amr ed-Dani' nin et-Teysir'ine Ebü Ca'fer el-Karl,
Ya'küb ei-Hadraml ve Halefb. Hişam'ın
kıraatlerini de ilave etmek suretiyle TaJ:ı

birü't-Teysir ii Jsıra'ati'l-e'immeti'l- 'aşe
re adlı eserini meydana getirmiştir ( TaJ:ı
bfrü't·Teysir, s. 8). Aşere üzerinde dururken yedi imama ilave ettiği üç imarnın kı
raatlerinin de sahih senedie geldiğini, onların her bir rüknünün Hz. Osman'ın m us~
h aflarının hattına, bir vechile de olsa nahiv kaidelerine uygun olduğunu savunm uştur. İbnü'I - Cezeri bu çabalarında
amacına ulaşmış. İbn Mihran en-Nisabüri'nin ilk defa el-Gaye ii'l-]fıra'ati'l- 'aşr
adlı eseriyle bir araya getirdiği meşhur
on imarnın kıraati onun bu çalışmalarıyla
yaygınlaşmış ve zaman içinde bu ilmin
öğretiminde bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bazı İslam ülkelerinde, özellikle Türkiye'de kıraat tedrlsatın
da korunagelen icazet geleneğindeki isnad zincirlerinin genellikle İbnü'I-Ceze
rl'ye dayanması, diğer bir ifadeyle günümüzden Hz. Peygamber'e ulaşan kıraat
silsilelerinin en yoğun kesişme noktasın
da İbnü'I-Cezerl'nin bulunması onun bu
ilimdeki haklı otoritesiyle doğrudan ilgilidir.

İbnü'I-Cezerl, gençlik yıllarında kaleme
aldığı

adlı eserinde
bütün ihtilaf unsurlarıyla mü-

Müncidü'l-mu]Sri'in

aşerenin
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tevatir kıraatler olduğunu ileri sürmüş,
kıraat vecihlerinden med, imale ve hemzenin teshlli gibi konulardaki farklılıkları
mütevatir saymayan İbnü'l-Hacib'i eleş
tirerek idgam, "ra"nın terkikı, "lam"ın
tağlizi, harekenin nakli gibi konular dahil
olmak üzere aşere içinde yer alan bütün
kıraat vecihlerinin mütevatir olduğunu
ispatlamaya çalışmıştır. Kıraat-i seb'a
içinde sadece imale ve med gibi usule
dair konularda değil ferş-i hurüfta da şaz
unsurların bulunduğunu ileri süren Ebü
Şame'yi eleştirirken daha ağır bir üslüp
kullanmıştır (Müncidü'l-mu/i:ri'ln, s. 5762) . Ancak İbnü'l-Cezeri'nin yetişkinlik döneminde kaleme aldığı en - Neşr'inde bu
anlayışını yumuşattığı, "mütevatir" terimi yerine "sahih" kelimesini kullandığı,
hatta önceki görüşünde yanıldığını itiraf
ettiği görülmektedir. Buna göre bir kıra
atin sahih olabilmesi için onun resm-i
hatta, bir vechile de olsa nahiv kaidelerine uygun olması ve sahih bir senedie gelmesi önemlidir. Bu şartları taşımayan bir
kıraat vechi -yedi kıraat içinde de alsaşazdır ve batıldır( en-Neşr; I, 9-1 3). el-Ahrufü's-seb'a* konusunda genelde İbn Cerir et-Taberi, İbn Abdülber, Mekki b. Ebü
Talib gibi düşünen İbnü'l-Cezeri'ye göre
meşhur on kıraat, Hz. Peygamber'in elahrufü's-seb'a hadisinde geçen yedi harften biri veya onun bir cüzüdür. Hz. Osman'ın mushafları da bu yedi harften birine göre yazılmış , ancak nokta ve hareke taşımadıklarından bir harften daha
çokokuyuşa imkan vermiştir (Müncidü'lmu/i:ri'ln, s. 56) .
İbnü'l-Cezeri, kıraat ilminin öğretimin

de cem' metodunun uygulanabileceği görüşündedir. Ancak bu metotla okumaya
geçmeden önce talebenin bütün kıraatle-

ri infirad üzere okuması. kıraat ve resm-i
hatta dair birer kitabı ezberlemesi, tecvidi ve harflerin sıfat ve mahreclerini öğ
renip uygulayabilmesi gerekir. Kıraat
vecihlerini cemederken uygun olmayan
yerlerde durmamaya ve vakıf sonrasın
da uygun olmayan yerlerden başlangıç
yapmamaya dikkat edilmelidir. Bazı müteahhir kurranın yaptığı gibi kıraat farklılıklarını kelime kelime okuyar ak göstermek bid'attır (a.g.e., s. 12-13).
Onun ilmi mesaisi içinde hadisin de
önemli bir yeri vardır. Gençlik yıllarında
hadis tahsiline ciddi şekilde eğildiği gibi
yetişkinlik döneminde gittiği her yerde
hadis dersleri de vermiş, Şal;il;-i BufJ.ô.ri'yi ve kendi eseri Şerl;u'l-Meşfıbil;' i
çeşitli talebe gruplarına takrir etmiş, Kahire'de Ahmed b. Hanbel ve Şafii'nin elMüsned adlı eserlerini akutmuştur (İbn
Hacer, VIII, 246; ibnü'l-imad, VII, 205) .
Ebü'l-Fütüh Ahmed b. Abdullah et-Tavüsi, kendi döneminde onun gerek ali isnad ve hadislerin hıfzı. gerekse cerh ve
ta'dil konularında yegane alim olduğunu
belirtmiş. Şal;il;-i Bu{ıfıri ve Şal;il;-i
Müslim, Ebü Davüd, Nesai ve İbn Mace'nin es-S ün en, Darimi. Şafii ve Ahmed
b. Hanbel'in el-Müsned adlı eserleri. Malik' in el-Muvatta'ı, Begavi ve Nevevi'nin
bazı eserleriyle ilgili senedierini ortaya
koyduğunu söylemiştir (Sehavl, IX, 258).
Süyüti de onun içln. "Kıraatte eşşiz bir
imamdı" derken hadiste h§fız olduğuna
işaret etmiştir (Zeylü Tabakati'l-f:ıuff~.

s.

377).

İbnü'l - Cezeri. zamanın fıkıh otoritelerinden fıkıh tahsil etmesine ve onların
kendisine fetva icazeti vermesine rağ
men bir fakih olarak ön plana çıkmamış,
Dımaşk kadılığında görevlendirilmesi ve

Şiraz ' da

uzun müddet kadılık yapması
da bu alanda ona bir şöhret kazandırma
mıştır. Kaza ve fetvadaki üslübu eleştiril
mi ş, aklına geleni tartıp düşünmeden
söylediği ileri sürülmüştür (İbn Hacer,
VIII, 247; İbnü'l-İmad, VII, 205-206) . Süyüti de onun fıkıh bilmediği görüşündedir
(Zeylü Tabakati'l-f:ıuff~. s. 377).
Eserleri. İbnü'l-Cezeri'nin çalışmaları
için Muhammed Muti' el-Hafız seksen
yedi eseri ihtiva eden bir liste vermiştir
(el-İmam Şemsüddln İbnü 'l-Cezerl, s. 75 ı). Ali Osman Yüksel'in düzenlediği listede ise 1 00 kitap ve risale bulunmaktadır (İbn Cezerl ve Tayyibetü'n-Neşr,
s. 201-203) . Bu eserlerden bazıları şun
lardır: A) Kur'an İlimleri, Kıraat. 1. enNeşr* ti'l-lprfı'fıti'l- 'aşr. Müellifin on kı
raatle ilgili en geniş çalışması olup Muhammed Ahmed Dehman (1-11, Dımaşk
ı 345) ve Ali Muhammed ed-Dabba' (l-ll,
Kah i re, ts., I 976; Beyrut ı 940, ı 985) tarafından yayımlanmıştır. 2. Tayyibetü'nNeşr fi'l-]fırfı'fıti'Paşr. en-Neşr'in 799
yılında manzum hale getirilmiş
olan eser 1O19 beyit ihtiva etmektedir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan eserin çeşitli baskı
ları yapılmış (nşr. Hasan et-TGhl, Kahire
ı282, 1302[mecmuaiçinde, taşbaskı].
ı 307, ı 308; nşr. Ali Muhammed ed-Dabba', Kah i re ı 354 [İtf:ıafü 'l-berere fi'l-kıra
' at ve'r-resm ve'l-ay ve't-tecvld adlı mecmua içinde, s. ı 68-2631) ve eser üzerine
muhtelif şerhler yazılmıştır. 3. Ta]fribü 'nNeşr ii'l-]fırfı'fıti'l- 'aşr (et-Ta/i:rlb {i mui)taşari'n-Neşr). en - Neşr'in özellikle talebelere kolaylık sağlamak üzere yapılmış
muhtasarı olup on imarnın kıraat i ikişer ravi. her ravi ikişer tarik ve her iki tarik de yine ikişer tarik sınırları içinde ele
alınmıştır. 1O Muharrem 804'te (20
Ağustos 1401) Bursa'da tamamlanan ve
pek çok nüshası bulunan eser İbrahim
Atve İvaz tarafından neşredilmiştir (Kahire ı38ı/I96ı, ı4ı2/1992) . 4. ed-Dürre
ii ]fırfı'fıti'ş-şelfışeti'l-mütemmime li'l-

(1397)

şekli

'aşere (ed-Dürretü['l-ma'niyyetü]'l-muçlıy

lbnü'I-Cezeri'nin
Taf:ıbirü't

Teysir
adlı eserinin
ilk iki sayfası
(Nuruosmaniye Ktp.,

nr. 60)

554

ye {i /i:ıra'ati'l-e' immeti'ş-şel~eti'l-marçlıy
ye li-tetmlmi 'i-kıra' ati '1- 'aşr). Şatıbi'nin
Ijırzü '1-emfıni'sindeki yedi kıraati on kı
raate tamamlamak üzere aynı vezinle kaleme alınan eser 240 beyitten meydana
gelmektedir (Kah i re ı 3 ı 9[Şatıb1''nin fjır
zü '1-emanf ve 'Aklletü etrabi'l-kaşa'id {i esne'l-ma/i:aşıd'ı, kendisinin Tayyibetü'nNeşrve el-Mu/i:addime {ima yecibü 'ale'lkari' en ya'lemehü ve Muhammed Mütevell! el-Mısri'nin el-Vücühü'l-müs{ire fi
tetmfmi'l-'aşere'si ile birlikte, s. 68-82[).
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Eser üzerinde yapılan şerh çalışmala
rı şunlardır : Muhammed b . Hasan esSemennfıdl. Şe rf:ıu's-Sem e nnud i 'ala
m etni'd-Dürre li'l-l:ma'ati'l-'aşr (Ka hire
1342); Ebü's-Salih Ali b. Muhsin es-Saldi
eş-Şazell. e l -Minaf:ıu '1-ilahiyye bi-şe r
J:ıi'd-Dürre ti'l-marçlıyye (Sül ey mani ye
Kt p. , İ bra him Efendi , nr. 23, 180 varak);
Ebü'I-Kasım Muhammed b. Muhammed
en-Nüveyrl, Şerf:ıu 'd-Dürreti 'l-muçlıyye
ti Jsıra'ati 'ş-şeldşe ti'l-marçlıyye (TSMK.
lll. Ahmed, nr. 174; Süleymani ye Ktp ., İb 
rahim Efendi , nr. 51. vr. 50-228. Şe hi d Ali
Paşa, nr. 16. Reş i d Efe ndi, nr. 14. Darülmesnevl, nr. 25, Kasl decizade Sül eyman Sı rrı .
nr. 7) ; Ebü Amr Osman b. Ömer b. Ebü Bekir en-Naşirl ez-Zebldl, Şerf:ıu'd - Dürre 
ti 'l-muçli'e fi'l-Jsıra'ati'ş-şelaşi'l-mütem 
mime li'l-'a şr (b as kı yeri yok, 1989/1409,
d i ğe r şe rh l e r içi n bk. Keşfü ';ç-;çunün, I. 743;
Brockelma nn, GA L Suppl. , ll , 275) S. Taf:ı
birü 't-Teysir fi ]sıra' ati'l-e'immeti 'l- 'a şe 
r e. EbO Amr ed-Danl'nin yedi kıraate dair
e t- Te ysiradlı eseri üzerindeyapılmış bir
çalışma olup müellif yedi imarnın kıraati
ne Ebü Ca"fer el-Karl, Ya"küb ei-Hadraml
ve Halef b . Hişam'ın kıraatlerini de dercetmiş , ayrıca eseri tashih , tavzih ve kıs
men ikmal etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde pek çokyazma nüshası bulunan ve
günümüzde kıraat-i aşere denilince gerek
raviler gerekse ihtilaf vecihleri açısından
akla ilk gelen kitap olan eser. Abdülfettah
el-Kadi ile Muhammed Sadık Kamhavl tarafından yayımianmış (Kah i re 1392/1972).
daha sonra bir heyetin tashihiyle yeni bir
n eş r i yapılmıştır ( Beyrut 1404/ 1983 ). 6.
et-Temhid ti 'ilmi 't-tecvid. 5 Zilhicce
769'da (22 Temmuz 1368) tamamlanan
ve tecvid konuların ı kısa bir mukaddimeden sonra on bölüm halinde inceleyen
eser ilk defa Mısır'da basılmış (Ka h i re
1326), ardından Ali Hüseyin ei-Bewab (Ri yad 1405/ 1985 ) ve Ganim Kaddürl Hamed
(Beyrut 1407/ 1986, 1409/1989) tarafın dan
neşredilmiştir. 7. M u]saddime (tü '1-Cezeri) !ima ye cibü 'ale 'l-Jsari'i en ya'lem ehu (el-Mu ~a ddimetü 'l-Cezeriyy e, el-Cezeriyye, Mu~addime fi 't-tecuid) . On dokuz
babdan oluşan toplam 109 beyitlik bu
eserdemeharic-i hurüf. sıfat-ı hurüf. terkik, tefhlm. idgam. lahn, gunne, medler.
vakıf, hemze gibi konular işlenmiştir, Her
dönemde pek çok öğrenci tarafınd a n ezberlenen ve çeşitli kütüphanelerde yüzlerce nüshası bulunan eserin baskıları da
yapılmıştır (i sta nbul , t s., İbra him Efendi
Mat b aas ı. 1280 ı M a ğ ni sl' n i n Türkçe tercüme ve şe rh i ve di ğe r b az ı ri sa lelerl e birli kt e,s. I 50-1 56 ].1 299, 1310; izmirl 30l ;Ka-

hi re 1302, 1304, 1306, 1307, 131o. 1 3 I9ı şa
etrabi'l~a.şa'idfi esne'l-ma~aşıd 'ı, kendisinin Tayyib e tü 'n-Neşr ve ed-Dürre's i ve Muhammed M üte v elll e i - Mı s rl' ni n el-Vücühü'lmüsfire's i ile birlikte. s. 68-82 1. 1371 / 1952
ı ş eh a be ddin Ahm ed e l - i ş bTII, Taha b. Muhammed el-BeykünT ve Muhammed b . Ali
es -Sab ba n'ın hadis ı stıl a hi a rın a dai r manzumeleriyle birli kte, s. I o-ı5ı ; Tahran 1316;
Del h i 1888; Cidd e 14 15/ 1995 ). ibnü'ICezerl'nin bu manzumesi üzerine muhtelif şerhler kaleme alınmıştır. a) el -I;:latıbl' ni n lfırzü 'l-ema n ive 'A~lle tü

vaşi'l-müfehhim e

ti şerf:ıi'l-Mu]saddi

m e. Müellifin oğlu Ebü Bekir Ahmed'e ait
olup 1 Ramazan 806'da (13 Mart 1404)
Larende' de (Karaman) tamamlanm ı ştır
(Kah i re 1309). Eser üzerine Zekeriyya eiEnsarl bir haşiye yazmış . Hasan b. Müslim ei-Amill de Mu.l]taşaru Ş erJ:ıi'l-Mu
Jsaddi m e ti'l-Cezeriyye (Sül eymani ye
Ktp ., Serez, nr. 50) adıyla eseri ihtisar etmiştir. b) ed-De]sii'i]su'l-mu]J.kem e ti
şe r]J.i'l-Mu]saddim e . Zekeriyya ei-Ensarl'ye ait olup Aliei-Karl'nin el-Mina]J.u'lf ikriyye 'ald m etni'l-Cezeriyye'si kenarında basılmış (Kah i re 1302, 1308, 1367).
daha sonra Neslb Neşavl'nin tahkikiyle
neşredilmiştir ( Dım aş k 1400/ 1980) . c) elMina]J.u'l-fikriyye 'ala m etni'l-Cezeriyye. Ali el-Karl tarafından kaleme alınan
eserin çeşitli baskıları olup (Kahire 1302,
1308, 1 36 7ı ken a rınd a Zekeriyya ei-Ensarl' n i n ed-De~a'i~u '1-mu/:tkeme fi şe r/:ti 'l
Mu~addime a d lı eseriyle birl ikte]. 1 3 08 ıib
n ü'l-Cezerl' nin oğ lun a ait bir şe rh le birlikte l. Kazan 188 7, Me kke 1 3 0 8 ıTaş kö pri za 
de' nin bir ş erhi y l e birli kt e ı) ayrıca Muhyiddin ei-Kürdl ve Muhammed Gayyas
es-Sabbağ tarafından Şer]J.u 'l-Mu]saddi

m eti'l-Cezeriyye adıyla yayımlanmıştır
(Dım aş k, ts. ). d) el-Fe va'idü's-sırriyye ti
şer]J.i'l-Mu]saddim e ti 'l-Cez eriyye. ib. nü'I-Hanbell'nin bu şerhinin iki hüshası
Süleymaniye ( Şe hi d Ali Paşa, nr. 2766; Kad ı za d e Ahmed, nr. 13), birer nüshası Beyazıt Devlet (Bayezid, nr. 183, vr. 4<?-1 30•)
ve Edirne Selimiye (nr. 55), bir nüshası
Princeton Kütüphanesi'nde (nr. 3989 ) bulunmaktadır (di ğ er şe rhl e r için b k. Keş
fü ';ç-;çunün, ll, 1799- 1800; Brockelmann,
GALSuppl. , ll, 276) . 8. Müncidü'l-mu]sri'in v e mürşidü't-talibin. Yedi babdan
oluşan ve telifi 25 Receb 773'te (1 Şubat
1372) Dımaşk'ta tamamlanan eserde kı 
raat. kari ve mukrl terimleriyle mütevatir, sahih ve şaz kıraatler, aşerenin kıraat
ilmindeki yeri ve bu konuyla ilgili tartış
malar ele alınmış , aşerenin el-ahrufü'sseb'a ile münasebeti üzerinde d urulmuş-

tur (Kahire 1350 , 1977; Beyrut 1400/ 1980) .
9 . Hidô.yetü 'l-m eh er e fi tetimmeti('l~ıra'ati)'l-'aş ere . 352 teyitten oluşmak
tadır. EbO Ca'fer el-Karl. Ya'küb el-Hadraml ve Halef b . Hi şam 'ın kıraatlerinin kı
raat-i seb'aya eklendiği eserin nüshaları
Süleymaniye (Ayaso fya, nr. 39. vr. 1-17;
İzmirli İ s m a il H akk ı, nr. 42, vr. 21-33 ; Ş e 
hid Ali Paşa, nr. 36, vr. 42-6 1; Turhan Valide Sultan, nr. ı , vr. ı 04- 117), Beyazıt Devlet (nr. 16 1) ve Raşid Efendi (nr. ı 007) kütüphanelerinde bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi 'nde mevcut olan (Fatih ,
nr. 57, vr. 1- 12) ve ed-Dürre fi]sırô.'ô.ti 'ş
şelaşeti'l-mükemmile li'l- 'aşere adını
taşıyan eser de bu manzumenin bir baş
ka nüshasıdır (di ğe r nü s hal a rı için b k. Muhamm ed Mu tl' e i-H ilfız , s. 51 ). 10. Nihay etü'l-b er er e fi'l -Jsıra'ô.ti 'ş-şelaş ezzô.'ide 'ale 'l- 'aşere (e l-/fıra'atü 'ş-şfi.??e) .
ibn Muhaysın. A'meş ve Hasan-ı Basri'nin
kıraatlerinin meşhur on kıraate eklendiği 450 beyitlik bu manzum eserin telifi
Ramazan 798'de (Haziran 1396) tamamlanmış olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Turhan Vii iide Sultan , nr. ı. vr. 117134; Yazma B a ğı ş lar, nr. 1843, vr. 38-55;
İzmirli İ s m a il Ha kkı, nr. 42, vr. 1-16; Hü srev Pa şa , nr. 5, vr. 1- 14) nüshaları bulunmaktadır (di ğe rya zm a l a rı için bk. Muhammed Mu tl' e i-H ilfı z, s. 31, 51 ). 11 . el -Elgazü '1-Cezeriyye (Erba' üne mes'ele mine'lmesa'ili 'l-müş kile fi 'l- ~ıra'a t) . Kırk üç beyitten meydana gelen eserin nüshaları
Süleymaniye (K ılı ç Ali Paş a , nr. 65 , vr. 106107; 1029, vr. I06• -I07h; Reş id Efendi. nr.
26. vr. 71 -72 ) ve Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi (Ali ü s küdarlı , nr. 36) kütüphanelerinde kayıtlıdır (diğe r nüshaları
için bk. Muh ammed MutT' ei-Hilfız, s. 9) .
12. el-'İ]sdü 'ş-şemin fi Elgiizi'l-Jsıra'a.
Bir önceki eserin müellif tarafından yapı 
lan şerhidir (Keşfü ';ç-;ç unü.n, I, 150). Ebü
Hafs ömer b. Kasım ei-Ensarl'nin el- 'İls
d ü 'l-Cevh eri ti J:ıalli Elgiizi'l- Cezeri
adıyla esereyazdığı şerhin ( a.g.e., ll, 1150)
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır ( K ılı ç Ali Pa ş a , nr. ı 029,
vr. 51-55) . 13 . Kifayetü 'l-elma'itişerJ:ıi
Jsavlihi te'ala "ve Jsile ya arçluble' i"
(nşr. Adnan EbO Şam e . Dıma ş k 1411/1990).
14. et-Te?,kar ti rivayeti Ebdn b. Yezid
el-'Attar. Seksen teyitlik bu manzum
eserin bir nüshası Millet Kütüphanesi'ndedir(Feyzullah Efendi , nr. 6, vr. 195-201 ;
diğer nü s h a l a rı için bk. Muhammed Mutl'
e i - Hafı z, s. 12) 15. Tu]J.fe tü'l-i.l]vô.n fi'l.l]ulfi beyn e 'ş - Şa tıbiyye ti v e '1-'Unv ô.n.
Şatıbl'nin I;:lırz ü'l- emô.ni'si ile Ebu Tahir
ismail b . Halef es-Sarakustl'nin el-'Un -
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vôn ' ı arasındaki ihtilatların ele alındığı
eserin bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 53, vr. 169- 18 1) kayıtlıdır
(di ğe r n üs h a l a rı için bk. a.g.e., s. 12). 16.
Uşulü'I-lwa 'ôt ed-dô'ire 'ale'l]tilôfi'l]fıra'ôt (Süleymaniye Ktp ., Kılı ç Ali P aşa,
nr. 1029, vr. 192-196; di ğe r nü s haları için
bk. a.g.e., s. 8 ).

B) Had is . 1. el-lfışnü'l-]J.aşin min k elômi Seyyidi'l-mürselin. Telifi 22 Zilhicce 791'de (12 Aralık 1389) Dımaşk'ta tamamlanan eserde başta Kütüb-i Sitte
olmak üzere temel hadis kaynaklarından
derlenen rivayetlerle dua ve zikrin fazilet
ve adabı, icabet vakitleri ve yerleri, esma-i hüsna. bazı süre ve ayetlerin fazileti, Hz. Peygamber'in duaları gibi konular
ele alınmıştır (Ka hi re ı 277jkenarınd a Abd ülhadl el- Ebyarr' ni n en-Nürü 'l-mübfn li'lHışni 'l-/:ı aşfn a dlı t ahirleriyle birlikte],
ı 29 7 , ı 3 01 , 1 3 0 2 , ı 3 0 3 , 1306, ı 3 07, ı 3 ıO,
1312, 1 3 ı 6, 1320, 132 1. 1349jMuhammed
H akk ı en-Nazill'nin ljazfnetü 'l-esrarcelfletü 'l-e;;;-ka r a dlı kita bının ke n a rınd a ] . Bombay 1301 ; Cezayir 132 8; Delhi 1871 lUrduca tercümesiyle birlikte] , Lahor 1320) . Ali
el-Karl eseri e l - lfırzü'ş-ş emin li'l - lfış
ni'l-]J.aşin adıyla şerhetmiştir (l-ll , Mekke 1304) . 2. Miftô]J.u '1-lfışni'l-]J.aşin. Bir
önceki eserin şerhi olup Ramazan 831'de (Haziran 1428) Şlraz'da yazılmıştır. Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 359ı , vr. ı -25 ;
Darülm esnevl , nr. 88, vr. 29-57), Nuruosmaniye (nr. 788/2,3 1 varak). Raşid Efendi
(nr. 1139 , vr. 1-32) ve Millet (Murad Molla,
nr. 434) kütüphanelerinde nüshaları vard ı r (d iğer n üs h a l a rı için bk. Brockelmann,
GAL Suppl. , ll. 277; Muhammed Mutl' eiHafı z, s. 34) . 3. 'Uddetü'l-lfışni 'l-]J.aşin
min k elômi Seyyidi'l-mürselin . el-lfış
nü'l-]J.aşin'in müelliftarafından yapılmış
muhtasarıdır

(Ka h i re ı 279 , ı 349 ; Hama
1354 , 1396; Beyrut 1401 / 198ı , 3. bs. ). İb
nü'I-Cezerl'nin aynı eserden yaptığı bazı
seçmeler de N eb?,etün min ed'iye n eb eviyye adıyla İbn Hacer ei-Askalanl'nin
Nul]b etü 'l-fiker ii muştala]J.ôti ehli'leşer'i ve Birgivl'nin Muştala.]J.u'l-.]J.adiş'i
ile birlikte (Mecmü' müştemil 'ala resa'ili
şelaş) basılmıştır (Kahire ı 30 3). Şevkanl,
'Uddetü '1-lfışni '1-]J.aşin'i Tu]J.fetü'!,-!,Ôkirin bi- 'Udde ti 'l-lfışni'l-]J.aşin (Kah i re
138 1.1 386, ı 392 , 1403;Beyrut,ts.).Yahya
b. Muhammed ei-Eryanl de el-Müstebşırin bi- şe r]J.i 'Uddeti'l-lfışni'l-]J.aşin

(Dım aşk ı 397 ) adıyla şerhetmiştir ( ei-Hış
nü 'l·/:ıaşfn üzerind e ya pıl a n d i ğer ş erh ve
ihtisa r çalı ş m a l a rı yl a 'Uddetü '1-Hışni 'l-l:ıa
şfn ' in Türkçe ve Farsça tercümeleri için bk.
Keşfü'?-?Unün , 1. 669-670) . 4. el-Mas'a-
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dü 'l-a.]J.m ed ii ]]atmi Müsn edi'l-İmôm
A]J.med. 11 Reblülewel828'de (31 Ocak
1425) Mescid-i Haram'daAhmed b. Hanbel'in el-Müsned'inin hatmini t<;ıkiben
kaleme alınan eser, önce er-Resô'ilü'nnôdire içinde (s. ı 7-47) Ebu Musa ei-Medlnl'nin Ijaşô'işü 'l-Müsn e d ' i ile birlikte
basılmış (Kahire 1347/ 1929; Riyad 1410/
ı 990) , daha sonra Ahmed Muhammed
Şakir'in tahkikiyle Talô'i'u 'l-Müsned baş
lıklı mecmua içinde (s. ı 2-4 ı ) neşredil 
miştir (Kahire, ts. , Mektebetü't-türasi'l-islaml ). 5. el-Bidôye ii m e'ôlimi'r-rivôye
( el-Bidaye fi'ulümi['r-rivay eti] '1-/:ıa dfş, elHidaye tr fünuni 'l-]J.adfş, el-Hidaye ila 'ulQmi 'r-rivay e). 370 beyitten oluşan eser Zilhicce SOO'de (Ağustos 1398) tamamlanmış olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde
nüshaları vardır (Laleli. nr. 70. vr. J-22, 393 ;
Servili , nr. 52 , vr. 103- 111). 6. Bi'şetü (Tar{etü)'l-'ôlim min kelômi Ebi'I-Ka sım
(el-Erba'ün) . Müellifin, sahihlerin en sahih olanlarından seçti ğini belirttiği kırk
hadisi ihtiva eden eserin iki nüshaSı
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır
(Mahmud P aşa , nr. 71 , vr. 152-1 53; ismihan Sultan. nr. 200 , vr. 22- 28 ). 7. el-Erba'une '?-?Ôhiretü'l-mensube ile 'l- 'ıt
rati'Hôhire. Ehl-i beyt'e mensup kişile
rin rivayet ettiği kırk hadisi ihtiva eden
eserin bir nüshası Millet Kütüphanesi'ndedir (Ali Emi r! Efend i , nr. 2383, vr. 193197) . 8. 'İ./.fdü'l-le'ôli fi'l-e]J.ôdişi'l-mü 
selsel eti'l- 'avôli. 808'de ( 1405) Şlraz'
da kaleme alınmıştır (nü s h a ları için bk.
Brockelmann, GAL, ll , 260 ; DMİ, 1, 120) . 9.
el-Erba'une'l-'avôli. Senedinde Hz. Peygamber'le müellif arasında on ravi bulunan kırk hadisi ihtiva eden eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (nr. 5882, vr. ı -46) . 10. Mu]faddim etü 'ilmi'l-]J.adiş . Müellifin oğlu Ebu
Bekir Ahmed'in şerhettiği belirtilen eserin (Keşfü '?·? unan, ll , ı 803) bir nüshası
Berlin'dedir(Brockelm ann . GAL, ll, 260) .
11. Esn e 'l-m etôlib ii m en ô]fıbi seyyid i nô ~li b. Ebi Tôlib . Önce Mekke'de
basılan eseri ( ı 324 J daha sonra Muhammed Hadi el-Emini yayımlamış (i sfahan
1402), ayrıca Muhammed Bakır el-Mahmud! tarafından tehzlb edilen eser Esn e 'l -menô]fıb ii teh ?,ibi Esne 'l-metôlib ii menô]fıbi'l-İmôm Emiri 'l-mü'minin ~li b. Ebi Tôlib adıyla neşredilmiş
tir (Beyrut 1403/1983 ). 12. el-E.]J.ôdişü 'l
'işrun e'l- 'avôli. Bir nüshası San ' a'dadır
(Muhammed Mutl' el-H a fı z, s. 7) . 13. E]J.ddişü müselselôt ve 'uşôriyyôtü 'l-isnô
di 'ôliyôt (Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, MecmG ', nr. 58, vr. 5ı-60) . 14. Şer.]J.u 'l-Meşô-

bi .]). . Ferra ei -Begavl'n in M e ş ô bi]J.u 's
sünne adlıeseri üzerine yaz ı lmış üç cilt
hacminde bir şerh olup günümüze ulaşıp ulaşmad ığına dair bilgi yoktur. 15. elMüsnedü'l-a]J.med fim ô ye te'alle]fu biMüsnedi A]J.med. Ahmed b. Hanbel'in
el-Müsn ed ' in in şerhidir (lza/:ıu'l·mek
nün, ll, 481) .

C) S iyer. 1. Kıt'a min m evlidi'ş-şerif.
Hz. Peygamber'in hizmetçileri, binekleri, savaş aletleri , katipleri , hanımları ve
çocuklarına dair olan eserin son kısmı
eksik bir nüshası Süleymaniye Kütüp hanesi'nde bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 448/2 ). 2. M evlidü'n-n ebi. Yazımı
11 Reblülewel806'da (28 Eylül1403) Keş ' 
te tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2063, vr. 1ı - ı 6 ) . el-Mevlidü'l-kebir adıyla kaydedilen eser de (Brockelmann, GAL, ll , 260; DMİ, I. 120) bu kitap
olmalıdır. 3. Zôtü 'ş -şifô ' ii sireti'n-n ebiyyi'l-Muştafô v e aş]J.ôbihi'l-erba'a
ti 'l-l]ulefô' (Zatü 'ş-şita' fi sfre ti 'l-Muştafa,
Zatü'ş-şifa' fi sfreti'n-n ebf ve'l-l]ulefa') .
S1S beyitten meydana gelen eserin nüshaları Süleymaniye (La la is mai l Paşa , nr.
375; Laleli , nr. 2040) ve Emel Esin (nr. 505)
kütüphanelerinde kayıtlıdır ( di ğe r nüshaları için bk. DMBİ, lll, 233 ). Eser üzerine
Muhammed b. Hasan el-Alani ei-Kürdl'nin Ret'u'l-l]afô' şer]J.u Zôti'ş-şifô ' adıy
la yazdığı şerh Harndi Abdülmedd'in tah - ·
kikiyleyayımlanmıştır (Beyrut 1407/ 1987).
4. Risôle ii .]J.a]f]fı ebeveyi 'n-nebi (erRisaletü 'l-bey aniyye fi /:ıa~~ı ebevey i'nnebf). Süleymaniye Kütüphanesi ile (Pertev Paşa , nr, 603, vr. 25-38) Berlin Staatsbibliothek'te (nr. ı 0343) nüshaları bulunmaktadır.

D) Tarih, Tabakat, Teracim. 1. Cômi'u'lesônid. Müellif bu çalışmasında önce isnadı dinin rükünlerinden biri olarak ele
alıp onun önemini belirten rivayetleri zikretmiş, bu arada kendi hayatıyla ilgili bilgiler de vererek Kur'an ve kıraat okuduğu kırk altı hocasının kısa biyografisini
ve isnadlarını zikretmiş . ardından kendi
hocalarından okuyan yirmi iki kıraat alimini kısaca tanıtmıştır . Eserin nüshaları Süleymaniye (Darülm es nevl , nr. ı ı) ve
Emel Esin (nr. 4 ı 5) kütüphanelerinde kayıtlıdır. 2. Nihôyetü 'd-dirôyôt ii esmô'i
ricôli'l-]fırô 'ôt (Ta ba ~a tü '1-~urra'i ' l-ke

bir). Bizzat müellifin belirttiğine göre
( Gayetü 'n-Nihaye, ll , 408-409) eser 772
(1370-71) yılında yazılmaya başlanmış,
16 Cemaziyelahir 77 4 'te ( 13 Aralık 1372)
Dımaşk'ta tamamlanmıştır. 3. Gayetü'nNih fiye* ii taba]fc'iti'l-]furrô' (Gayetü 'nNihaye fi esma'i rica li'l-~ıra'at üli'r-riva-
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ye ue'd-diraye). Bir önceki eserin muhtasarı olup 3955 biyografiyi ihtiva etmektedir (nşr. Gotthelf Bergstraesser. l-ll. Kahi re 1351-1352/1932-1933; Bağdat 1970;
1-11, Beyrut 1402/1982 [3. bs.[). 4. ed-Derecô.tü'l-'aliyye fi tabalfa li 'ulemô.'i'lljanefiyye. Uluğ Bey adına yazılan bu alfabetik eserin elif ve ba harflerinin tamamı ile ta harfinden bir bölüm ün yer aldığı
bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (lll Ahmed. nr.
2831. vr. 1-51 ). S. Mu]]taşaru Tô.ri]]i'l-İs
lô.m li'?:-Zehebi. Telifi Receb 798'de (Nisan 1396) Antakya'da tamamlanan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Relsülküttab Mustafa Efendi. nr.
703) kayıtlıdır (diğer nüshaları için bk.
Muhammed Mutl' ei-Hafız, s. 33; Dfi1Bi,
lll, 233).
E) Diğer Eserleri. 1. Mu]]tô.rü'n-naşi
l)a bi'l-edilleti'ş-şal)il)a. Ülkede bir yönetici bulunmasının gereği, adil devlet
başkanı. idarecilerin hediye kabul etmesinin hükmü gibi konuların hadislerle ele
alındığı risale. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'
deki tek nüshası esas alınarak yayımlan
mıştır (Tan ta I 4 I 1). 2. ez-Zehrü'l-tô.'ih
fi ?:ikri men tenezzehe 'ani'?:-?:Ünubi
ve'l-]fabô.'il). Çeşitli baskıları yapılan
eser(Kahire 1305, 1310,1313, 1332,1375)
Muhammed Abdülkadir Ata'nın tahkikiyle de neşredilmiştir (Beyrut 1406/1986 ). 3.
Cevô.bü İbni'l-Cezeri 'an l)ükmi mütô.Ja'ati kütübi'bni'l-'Arabi. Müellifin

Yemen'de bulunduğu sırada İbnü'I-Ara
bl'nin vahdet-i vücuda dair görüşleriyle
ilgili olarak kendisine sorulan bir sorunun
cevabı mahiyetindeki risalenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Hüsrev Paşa, nr. 423, vr. 38-40).
4. Man:;r,ume fi'l-felek (Berlin, Staatsbibliothek, nr. 8159/3). S. Taba]fatü'ş
şu'arô.'(nşr. Bergstraesser, Kahire 1352).
6. el -İşdbe fi levô.zimi'l-kitô.be (Berlin
Staatsbibliothek, nr 6). 7. Kô.şifü'l-}]aşô.
şa 'an eltô.:;r,i'l-]]ulô.şa. İbn Malik et-Tarnin el- Elfiye'sinin şerhi olan eser Mustafa Ahmed en-Nehhas'ın tahkikiyle neş
redilmiştir (Kah i re 1403/1983)
Recep Akakuş, "İim-i Kıraat Otoritelerinden; İmam Cezeri ve Tarunu Kasım
Paşa" başlıklı bir makale yayımlamış (Diyanet Dergisi, XXVI/4 [Ankara 1990[. s. 331 ), Mustafa Öztürk, Muhammed b. elCezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid
adıyla doktora tezi hazırlamış ( ı 981, U 1udağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi). Muhammed Mut!' ei-Hafız el-İmam Şem
süddin İbnü'l-Cezeri adlı çalışmasında
(bk. bibl.) İbnü'l-Cezerl'nin kısa biyografisiyle eserlerini tanıtmıştır. Ali Osman
Yüksel de İbn Cezeri ve Tayyibetü 'nNeşr adlı doktora çalışmasında ( 1982,
Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi,
bk. bibl.) Kur'an tarihine ve kıraat ilmine
genel bir bakıştan sonra İbnü'I-Cezerl'
nin hayatı ve eserlerini incelemiş, Tayyibetü'n-Neşr'in baştan itibaren 432

beytinin Türkçe'ye tercümesini ve

izahı

nı yapmıştır.
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