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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-
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disine eziyet etmesini tavsiye etmeleri, 
zaruret miktarı dışında mal biriktirmeyi 
ve rızık endişesiyle çalışmayı tevekküle 
aykırı görmeleri , benimsedikleri hayat 
tarzıyla ruhbanlığa benzer bir yol takip 
etmeleri, naslarda yer almadığı halde "Al
lah sevgisi" yerine "Allah aşkı" kavramını 
icat etmeleri ve nihayet Kur'an'ı tefsir 
ederken ilmi dayanağı bulunmayan işarl 
yönteme başvurmaları, İbnü'I-Cevzi'nin 
eserlerinde sGfilere yönelttiği eleştiri
lerden bazılarıdır. Müellif, sGfilerin hayat 
tarzının Hz. Peygamber'in gösterdiği çiz
giye çekilmesi gerektiğini ısrarla belirt
miştir(Telbisüİblfs, s.60 , 64, 152,165-
218, 287-288). 

Kelamcıları da eleştiren İbnü ' I-Cevzi, 
onların haberi sıfatları te'vile tabi tutma
sını halk için zararlı ve peygamberlerin 
yöntemine aykırı bulmuştur. Zira uiGhiy
yete dair bilgilerduyularakonu teşkil et
mediğinden halkın zihninde, te'vilin ge
tirdiği "nefiy" yoluyla değil ancak "isbat" 
yöntemiyle anlam kazanabilir. Peygam
berler de uiGhiyyet konularını isbat yön
temine dayanarak insanlara telkin etmiş
lerdir. Kelamcılar ise çoğunluğu oluşturan 
avamın zihninde sağlam bir uiGhiyyet akl
ctesi oluşturacakyerde onların akldesini 
sarsmışlardır. Her ne kadar tenzihe ulaş
mak için te'vil gerekliyse de bu sadece 
alimler için SÖZ konusudur. Kelamcılar ay
rıca cevher. araz. cüz' la-yetecezza gibi 
gereksiz tartışmalara girişmişlerdir ( Şay
dü'L-tıatır, S. 101-103, 183- 185, 267-272; 
Telbisü İblis, s. 89) 

İbnü'I-Cevzi'nin tarih alanındaki geniş 
bilgisi birçok müellif tarafından vurgulan
maktadır (mesela b k. Zeheb!, A'Uimü 'n
nübela', XXI, 367; 377; ibn Receb, I, 412). 
Onun el-Muntaz;am adlı eserine yazdığı 
mukaddime tarihe bakışı ve tarih yazıcı
lığına dair görüşleri hakkında fikir vere
cek niteliktedir. İnsanların çok yönlü me
rakını dikkate alarak el-Muntaz;am'ı te
lif ettiğini belirten {1, 115) İbnü'I-Cevzl'ye 
göre tarihin birçok faydası arasında iki 
nokta ön plana çıkmaktadır. Bunlardan 
biri ibret almak, diğeri tarih bilgisinin 
sağladığı psikolojik rahatlıktır. Kişi, tari
hi incelemek suretiyle zaman içinde olup 
biten garip olaylar ve kaderin tecellileri 
hakkında bilgi edinerek teselli bulur 
(a.g.e., 1, 117). Rivayetleri kaydederken 
seçici davranmak gerektiğini söyleyen İb
nü'I-Cevzi'ye göre halkın bilmesinde yarar 
bulunan güzel olayların kaydedilmesi ge
rekir: bunun yanında sıhhatli olmayan ve 
faydası umulmayan rivayetlere itibar edil
memelidir. İbnü'I-Cevz'l, Vehb b. Müneb-
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bih gibi tarihçileri hurafeleri ve akıl dışı ri
vayetleri nakletmeleri sebebiyle eleştirir. 

Umumi tarih, siyer, tabakat ve mena
kıb gibi alanlarda kaleme aldığı eserler 
İbnü 'I-Cevzi'nin tarihçi olarak ilgi duyduğu 
konular hakkında fikir vermektedir. el
Muntaz;am'da sadece olayları veya sade
ce biyografileri değil her ikisini de yıllara 
göre ayrı başlıklar altında kaydetmek su
retiyle iki metodu birleştirmiş ve böylece 
tarih yazıcılığına yenilik getirmiştir. İb
nü'I-Cevzl eserlerinde tarihi mirası geniş 
bir şekilde değerlendirdiği gibi kendi göz
lemlerinden, belgelerden ve çağdaşı olan 
diğer şahıslardan da faydalan mıştır. Eser
lerinde rivayetleri tenkide tabi tutarak 
zayıf olduklarını belirtir veya bunları ta
mamen reddeder, bazan da çeşitli riva
yetler arasında tercihler yapar. Kendisin
den sonraki birçok tarihçiye kaynak oluş

turan İbnü'I-Cevzl onları tarih yazım me
todu bakımından etkilemiştir. Onun. ri
vayetleri ve olaylarla şahıs biyografileri
ni birleştiren metodu tarunu Sıbt İbnü'I
Cevzi'nin yanı sıra İbnü's-Sal. Zehebi, İbn 
Şakir ei-Kütübl. Yafil. Ebü'I-Fida İbn Ke
slr. İbn Tağrlberdl ve İbnü'I-İmad gibi ta
rihçiler tarafından uygulanmıştır. Yaküt 
ei-Hamevi, izzeddin İbnü'I-Eslr. İbn Ham
kan. İbnü'I-Fuvatl. İbn Hacer ei-Askalanl 
ve SüyGti, İbnü'I-Cevzi'den iktibaslarda 
bulunmuşlardır. Tarihçi öğrencileri İb
nü'd-Dübeysl ve İbnü'n-Neccar el-Bağ
ctadi de kendisinden istifade eden müel
lifler arasında yer almaktadır. İbnü'I-Cev
zl tabakat kitapları alanında da dikkat çe
ker. EbQ Nuaym ei-İsfahani'nin lfilyetü'l
evliya' adlı eserini esas alıp Şıfatü'ş-şaf
ve'yi telif ettiği gibi Tel~i]Ju fühı1mi eh
li'l-e§er ve el-Mücteba mine'I-müete
na adlı eserlerinde de sahabe. tabi'in ve 
diğer meşhur ravi ve şahısları muhtelif 
başlıklar altında gruplandırmıştır. 

Aynı zamanda bir siyer müellifi olan İb
nü'I-Cevzl, el-Muntaz;am'da Hz. Peygam
ber dönemine yer verdiği gibi ona dair 
el-Vefa bi-a]Jvfıli'l-Muştaffı adlı müs
takil bir eser de yazmıştır. İbnü'I-Cevzl'
nin, haklarında eser telif etmek üzere is
lam tarihinde örnek kabul edilen meşhur 
şahsiyetleri tercih etmiş olması dikkat çe
kicidir. Hz. Ömer, Ömer b. Abdülazlz. Ha
san-ı Basri, Ma'rGf-i Kerhl ve Ahmed b. 
Hanbel gibi şahsiyetlere dair eserleri bu
rada zikredilebilir. İbnü'I-Cevzl aynı za
manda bir şehir tarihçisi de sayılabilir. el
Muntaz;am'da Bağdat'ta başka muhtelif 
şehirler hakkında bilgi vermiş, ayrıca Mek
ke ve Medine'yi konu edinen Mü§irü'l
garami's-sakin ila eşrefi'I-emakin ile 

Feza'ilü'l-Kuds ve Mena~ıbü Bagdad 
adlı eserleri kaleme almıştır. 

İbnü'I-Cevzl bazı rivayetleri dolayısıyla 
tenkit edilmiştir. Zehebl onun meşhur bir 
vaiz olduğunu belirttikten sonra vaazla
rını 1 00 .000 kişinin dinlediğine dair ken
di rivayetlerini mübalağalı bularak sesin 
duyulması ve mekan açısından bunun 
mümkün olmadığını kaydeder (A'lamü 'n
nübela', XXI, 370). izzeddin İbnü'I-Eslr. İb
nü'I-Cevzi'nin özellikle diğer mezheplere 
mensup kişileri eleştirmesi sırasında aşı
rılığa kaçtığını belirtirken (el-Kamil, XII, 
ı 71) Yaküt ei-Hamevl, verdiği bazı bilgi
lerin doğru olmadığını veya bunları karış
tırdığını ifade eder ( Mu'cemü 'l-üdeba' , IV, 
250; XVII , 13; ayrıca bk. Hasan fsa Ali el
Hakim, Kitabü'l-Munta?am, s. 558-559) . 
İbnü'I-Cevzi'nin tarihçiliğine dair çalışma
lar arasında Joseph de Somogyi'nin iki 
makalesiyle (JRAS 1 I932 1. s. 49-76; AO, 
Vl/ l-3119561. s. 207-214) Hasan lsaAli ei
Hakim'in Kitdbü'l-Muntaz;am li'bni'l
Cevzi: Diruse ii menhecihi ve meva
ridihi ve ehemmiyetih adlı doktora te
zi ( Beyrut I 405/ I 985) zikredilebilir. 

İbnü'I-Cevzi'nin itikadl görüşlerini şöy
lece özetlemek mümkündür: Akıl, tabiat 
kanunlarını bilme gücüne sahip bulun
makla birlikte bütün varlık ve olayların 
hikmetlerini kavramaktan. ayrıca kendi 
mahiyetini keşfetmekten acizdir. Bu se
beple vahyin desteğine muhtaçtır: vah
yin getirdiği bilgileri teslimiyetle karşıla
yıp benimsernesi gerekir. ilham naslara 
olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz ve nasla
ra aykırı olması halinde bir değer taşımaz. 
Allah ' ın varlığını inkar edenler onun duyu
larla id rak edilerneyişini delil olarak gös
terirlerse de Allah maddi bir varlık olma
dığından onların bu istidlali isabetsizdir. 
Başta kendi bedeni olmak üzere bütün 
varlıkları yaratılış amacı ve gördükleri 
fonksiyonlar açısından inceleyen insan, 
bunların bilgi ve hikmet sahibi bir varlık 
tarafından yaratılmış olduğu sonucuna 
ulaşır ( Şaydü 'l-i]atu; s. 76, 253; Telbisü İb
lis, s. 42) . Akıl yürütmek suretiyle Allah ' ın 
varlığını bilmek mümkün olduğu halde 
zat-sıfat münasebetini ve ilahi fiilierin 
mahiyetini kavramak imkan dahilinde de
ğildir. Akaid alanında yapılan hataların ço
ğu bu hususu dikkate almayıp Allah ' ı ya
ratıklara kıyas etmekten kaynaklanır. N as
larda yer alan vech , yed, istiva, nüzGI. ruh 
vb. kavramların mecazi anlamlar taşıya
bileceklerini kabul etmek gerekir. Nite
kim ölümün cennetle cehennem arasın
da öldürüleceğini bildiren örneklerde ol
duğu gibi bazı nasların mecazi manalar 



taşıdığını yine naslar göstermektedir. 
Bundan dolayı istiva ve nüzul Allah'ın yu
karıda olduğu anlamına gelmez. Selef 
yöntemini benimseyerek teşbihi reddet
mekle birlikte bu tür nasların yerine gö
re bazan te'vil edilmeden olduğu gibi be
nimsenmesi, bazan da sıfatın aslını orta
dan kaldırmayan bir te'vile başvurulması 
bu konuda tercih edilmesi gereken en ge
çerli yoldur (De{' u şübheti't-teşbfh, s. ı o ı
ı 07; Şaydü '1-tıatır, s. 84-85, 324-325, 336-

337; İbn Teymiyye, Der'ü te'aruzi'l-'akl 
ve'n-nakl, VII, 263). 

Kur'an hakkında bilinmesi gereken şey, 
unun benzerini yapmaktan insanları aciz 
bırakan Allah kelamı, Hz. Peygamber'in 
mucizesi ve insanları hidayete sevkeden 
bir kitap olduğudur. Bunun ötesinde Kur
'an'ın mahluk olup olmadığını tartışmak 
fayda sağlamayan gereksiz sözlerden iba
rettir. Bu sebepledir ki Kur'an hakkında 
tartışma yasaklanmış, Selef de buna uy
muştur. 

İman- küfür. hidayet- dalalet, itaat- is
yan vb. fiilieri yaratan Allah'tır; bu fiilierin 
oluşmasında beşeri iradenin rolü yoktur 
(Zadü'l-mesfr; ll, 107, 138). Bununla birlik
te insanın sorumlu tutulması zulüm ola
rak nitelendirilemez; çünkü bazı ayetler
de, batı! inançlarını kadere sığınarak ma
zur göstermeye çalışan müşriklerin tu
tarlı bir delili bulunmadığı, bazı ayetlerde 
ise Allah'ın kullarına rahmetiyle muame
le ettiği ve fiilierini dilediği gibi işlediği 
açıklanmıştır (ei-En'am 6112, 54. 148) . Ka
za ve kader, sırrı ve hikmeti insanlar ta
rafından aniaşılamayan ve teslimiyetle 
karşılanması gereken konulardır (Şay
dü'l-tıatır, S. 364-366). 

Allah'ın insanlar içinden birini seçip üs
tün niteliklere sahip kılması ve vahiy al
maya elverişli hale getirmesi mümkün
dür. Cenab-ı Hak varlıkları değişik özellik 
ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Fani beden
Ierin hastalıklarını iyileştirecek ilaçlar ya
rattığı gibi ahiret yurdunda devam ede
cek olan hayata hazırlık yapmak üzere 
yeryüzünde kötü davranışlarıyla fesat çı
karanları ıslah etmesi ve onları erdemli 
hale getirmesi için bazı insanları görev
lendirmesi de imkan dahilindedir. Hz. 
Peygamber, getirdiği Kur'an ve onu açık
layıp uygulayan sünnetiyle insanların kal
bini inceltmiş, onları kötülüklerden uzak
laştırıp iyiliklere sevketmiştir. Kur'an dı
şında Resul-i Ekrem'in mütevatir olan 
mucizeleri yoktur. Ancak hissi mucizeler 
konusunda nakledilen ahad rivayetlerden 

onun Kur'an dışında da mucizeler göster
diği sonucu çıkar (el-Vefa, ı. 265, 339; Tel
bfsü İblis, s. 66, 119). 

Ölümden sonra ruh yok olmayıp nimet 
veya azap içinde varlığını sürdürür. Mü
minlerin ruhları kıyamete kadar cennette 
bulunur; kıyametin kopmasından sonra 
da diriitilen bedeniere iade edilir. Beden
Ierin diriltilebileceğini gösteren çeşitli de
liller mevcuttur. Bunlardan biri Hz. Mu
sa'nın elinde asanın canlı yılana dönüş
mesi, bir diğeri de Hz. Salih'in mucizesi 
olarak taştan devenin yaratılmasıdır. Be
denler ruhların haz veya elem duymasının 
vasıtalarıdır. bu vasıtalar olmadan ruhlar 
nimet veya azap içinde bulunamaz. Ahi
rette mürninler için nimet, kafirler için de 
azap ebedldir ( Şaydü 'l-tıatır; s. 35, 272-

273, 275, 327; Telbfsü İblls, s. 79). Allah'ın 
emrettikleri fazilet, yasakladıkları ise re
zllettir. Ahlaklı insan ilahi emirlere uyan. 
ahlaksız insan da bunlara aykırı davranan 
kişidir. Ancak dinin bulunmadığı yerde 
ahlak ilkelerini belirleyen akıldır. 

Selefi-kelaml bir çizgide yer alan İb
nü'I-Cevzl aklı sınırlı bilgi kaynağı olarak 
görmüş. ilhamın nasların önüne geçirile
meyeceğini belirterek mutasawıfenin fi
kirlerini eleştirmiş. Allah'ın varlığını gaye 
ve nizarn deliline uygun şekilde kanıtla
maya çalışmış. ilahi sıfatlar konusunda 
kısmen kelamcıların görüşlerine meyle
dip teşbihi benimseyen bazı Hanbelller'i 
reddetmiş, kaderin nihai noktada akıl 
yoluyla çözümlenemeyeceğini kabul edip 
ce bre yaklaşmış. nübüwetin ise aklen te
mellendirilebileceğini savunmuştur. İtika
dl meselelerde Ebü'I-Vefa İbn Akli'in te
sirinde kalmış. mutasawıfeye bakışında 
da onun görüşlerinden etkilenmiştir. Yer 
yer eleştirilerine maruz kaldığı İbn Tey
miyye üzerinde etkili olmuş ve Selefi
Hanbeli çizginin kökleşmesine katkıda bu
lunmuştur (İbn Teymiyye, MecmCı'u {eta
va, IV, ı69). Arnine Muhammed Nusayr, 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi fırfı'ühü'l-ke
lfımiyye ve'l-aJ].lfı]fıyye adlı bir doktora 
çalışması yapmıştır (Kahire 1407/1 987) . 

Eserleri. A) Tarih_ 1 . el-Munta?am* ii 
tfıriJJ.i'l-müiU.k ve'l-ümem. Kainatın ve 
Hz. Adem'in yaratılışından başlayıp 574 
(1179) yılına kadar cereyan eden olayları 
hicretten itibaren kronolojik sırayla kay
deden, her yıla ait olayları anlattıktan 
sonra o yıl vefat eden önemli şahsiyetlerin 
hayat hikayelerine de yer veren biyografi 
ağırlıklı bir umumi tarihtir. el-Munta
?am'ın, 257-57 4 (871-1179) yıllarını 
içeren bölümü aralarında Fritz Salim 
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Krenkow'un da bulunduğu bir heyet (V
X, Haydarabad-Dekken ı357-ı359/1938-
l940). tamamı ise Muhammed Abdülka
dir Ata ve Mustafa Abdülkadir Ata (!-XVIII, 
Beyrut 1412/1992, 14 ı 5/ı 995) tarafından 

yayımlanmış, bu neşre İbrahim Şemsed
din'in hazırladığ ı indeks de eklenmiştir 
(Beyrut 14 ı 3/ı 993). Eserin diğer bir neşri 
Süheyl Zekkar tarafından gerçekleştiril
miş (Beyrut 1415/ı 995). kitap için ayrıca 
üç ciltlik bir indeks hazırlanmıştır (Bey
rut 141611996). Z. Şıfatü'ş-şafve*_ Ebu 
Nuaym ei-İsfahanl'nin ljilyetü '1-evliyfı' 
adlı eserindeki bir kısım bilgi ve rivayet
lerin özetlenınesi veya çıkarılması. bunun 
yanında bazı şahısların eklenmesi suretiy
le telif edilmiş olup Mahmud Fahurl ve 
Muhammed Rewas Kal' ad tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut ı 399/ı 979). 3. Tel
]fif:ıu fühumi ehli'l-eşer ii 'uyO.ni't-tfı
rib ve 's-siyer. Tarih, tabakat. siyer ve ha
dis ilimleriyle ilgili olup sahabe, tabiln. 
diğer meşhur ravi ve şahısların alfabetik 
olarak sıralanmasıyla meydana gelmiştir. 
Eserde geçmiş peygamberlere kısaca te
mas edildikten sonra Hz. Peygamber'in 
siretinden bazı konulara yer verilir; ardın
dan Hz. Ebu Bekir'den itibaren Abbas! 
Halifesi Nasır-Lidlnillah 'a (1180-1225) ka
dar halifeler zikredilir. Erkek ve kadın sa
habiler. Hz. Peygamber'den 1 OOO'den çok 
hadis rivayet edenlerden (müksirGn) başla
mak üzere en az bir hadis nakletmiş olan 
sahabiler, Habeşistan'a hicret eden, Aka
be biatlarında bulunan, Bedir ve Uhud sa
vaşları na katılıp şehid olan, Cezlre ve Mı
sır gibi bölgelere yerleşen sahabiler çeşitli 
başlıklar altında alfabetik olarak sıralanır. 
Eksik bir baskısı Cari Brockelmann tara
fından gerçekleştirilen eser ('AbderraJ:ı

man Abul{arağ İbn al-Öauzi's Talkl/:ı fu
hüm ahi alatar fı Muf]taşar assijar walal]
bar. Nach der Beriiner Handschrift unter
sucht, Le iden ı 892) Hindistan'da iki de
fa basılmış (Delhi 1869, 1927). daha sonra 
Ali Hasan tarafından neşredilmiştir (Ka
hire 1975). 4. el-Mişbfıf:ıu'l-muçli' ii JJ.i
lfıfeti'l-Müstazi (el-Misba/:ıu 'l-muçil' bi
{eza'ili {fi devletij'l-Müstazl, el-Mişba.J:ıu 'l
muçil' li-da'veti'l-İmami'l-Müstazi). Halife 
M üstazi- Biemrillah'a ithaf edilip ona na
sihat amacıyla kaleme alınan siyasetna
me türünde bir eserdir. On yedi bölüm
den oluşan kitabın on birinci bölümünde 
Emevl halifelerine oldukça sınırlı bir yer 
ayrılmışken Hulefa-yi Raşidln ve Abbas! 
halifelerinin hayatlarından örnekler veri
lir. Daha sonraki bölümlerde geçmiş ha
life ve emirlerin yaptığı veya kendilerine 
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yapılan nasihatler kaydedilip zühd ve tak
va sahibi idareciler anlatılır. Eseri Naciye 
Abdullah İbrahim yayımiarnıştır (Bağdat 
1396/1 976). s. el-Vefa* bi-al;vali'l-Muş
tafa (el-Vefa bl-fflf feza'lli'l-Muştafa, el
Vefa bi't-ta'rif bi'l-Muştafa). Hz. Peygam
ber'in slreti, şemaili ve mucizelerine dair
dir (nşr. Mustafa Abdülvahid, Kah i re 1386/ 
ı 966). Mirzazade Ahmed Neylleseri el
Evid if tercemeti'l-Vefa adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (Süleymaniye Ktp., Ha
Jet Efendi, nr. 66, Mih rişah Sultan, nr. 305; 
iü Ktp., TY, nr. 7378). 6.Mena]fıbü 'Ömer 
b. el-Ijattab (TarTI] u [Slretüj 'Ömer b. e/

ljattab). Muhammed Emin ei-Hancl ta
rafından Tari}]u 'Ömer İbni'l-Ijattab 
evvelü l;dkim dimu]frati fi'l-İsldm adıy
la neşredilen eser (Kah i re 1342/1924). Ta
ri}]u 'Ömer b. el-Ijattab ismiyle Beyrut'
ta ( 1402/1982, ı405!1985) ve üsame Ab
dülkerlm er-Rifal'nin tahkikiyle Dımaşk'ta 
(ts., Darü ihyai uiOmi'd-d!n) yeniden ba
sılmış, ayrıca Mend]fıbu Emiri'l-mü'mi
nin 'Ömer b. el-Ijattab adı altında Zey
neb İbrahim ei-Karut (Beyrut ı 980, ı 4071 
ı 987) ve Ali Muhammed Ömer (Kah i re 
14 ı 71 ı 997) tarafından yayımlanmıştır. 7. 
Siretü ve Mena]fıbü 'Ömer b. 'Abdil'a
ziz. Cari Heinrich Becker'in Almanca 
bir önsözle birlikte neşrettiği eseri (lbn 
Gauzi's Manaqib'Omar lbn 'Abd el-'Azlz 
besprochen und im Auszuge mitgeteilt, 
Leipzig ı 899) Muhibbüddin el-Hatlb (Ka
hire ı 33 ı) ve Nalm Zerzur da (Beyrut ı 404/ 
ı 984) yayımlamıştır. Müellifin Mena
]fıbu 'Ömer b. el-Ijat tab'ı ile birlikte 
bu iki esere Siretü'l-'Ömereyn (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 3240; Köprülü 
Ktp., nr. ıo87) adı verilmektedir. 8. Fe
za'ilü (Menaktbü) '1-Ijasan el-Başri. Ha
san es-Sendubl'nin mukaddimesiyle bir
likte el-Ijasan el-Başri adıyla er-Resa 'i
lü'n-nadire içinde yayımianmış (Kahire 
ı 350). Mustafa Kaya tarafından Veliler 
Serdan Hasan Basri-kuddise sırruh 
başlığıyla Türkçe'ye çevrilmişti r (istanbul 
1412/1 992) . 9. Mena]fıbü Ma'n1f el-Ker
}]i ve a}]bdruh (Feza'ilü Ma'rüf el-Kerl]l) . 
Sadık Mahmud ei-Cümeyll'nin tahkikiyle 
el-Mevrid dergisinde yayımlanan eseri 
(ıX/4 [Bağdat 140 ı/1981]. s. 609-680) Ab
dullah ei-Ceburl müstakil olarak neşret
miştir (Beyrut I 406/1 985) . 1 O. Mena]fı

bü'l-İmam Al;med b. Ijanbel. Eserin 
Kahire (ı 349/l 93 ı) ve Beyrut (ı 393/1973, 
ı 977) baskıları yanında Abdullah b. Ab
dülmuhsin et-Türki ve Ali Muhammed 
Ömer tarafından gerçekleştirilen tahkik
li bir neşri bulunmaktadır (Kah i re ı 399/ 
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ı 979). 11 . el-'A.rus (Mevlidü'n-nebi) (Ka
hi re 1300, ı 3oı;Beyrut 1330;Bugyetü'l
'avamfi şer/:ıi Mevlidi seyyidi'l-enam adıy
la, Kahire 1927). 12.A'marü'J-a'ydn. Meş
hur bazı şahsiyetlerin ne kadar yaşadığını 
anlatan eser Mahmud Muhammed et
Tanahl tarafından yayımlanmıştır ( Kahi
re ı4ı4/ı994). 13. Feza'ilü'l-Kuds (nşr. 
Cebrilll Süleyman CebbQr, Beyrut ı 979). 
14. Mena]fıbu Bagdad (nşr. Muhammed 
Behcet el-Eser!, Bağdat ı 342) . 15. Tenvi
rü'l-gabeş ii faili's-Sudan ve'l-Ijabeş. 

üstünlüğün renkte değil takvada aran
ması gerektiği. Hz. Peygamber'in Habe
şistan'la ilişkileri, bu ülkeye hicret eden 
sahabiler, meşhur siyah! sahabiler, ilim, 
şiir, ibadet ve zühd alanında meşhur ol
muş siyahller eserin konuları arasında yer 
alır. Çeşitli nüshaları bulunan eser(Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2803, vr. 
88b-107b jmuhtasarJ; Carullah Efendi, nr. 
2 ı 08, vr. 42b-66b JmuhtasarJ) Osmanlı Türk
çesi'ne çevrilmiştir (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 4958; iü Ktp., TY, nr. 

2648). Kitap üzerinde bir doktora tezi ha
zırlayan 1. H. Alawiye eseri tahkik etmiş, 
ayrıca İngilizce'ye tercüme etmiştir (lbn 
al-Jawzl 's Apologia on Be half of the Black 
People and their Status in Islam : A Critica/ 
Edition and Translation of Ki tab Tanwir al
Ghabash fi Façll al-Sudan wa 'l-fjabash, 

ı 985- ı 986, Ph D thesis, School of Oriental 
and African Studies). 

B) Hadis. 1. el-Mev:iiYat*. Yaklaşık 
1850 haberi ihtiva eden ve fıkıh babları
na göre düzenlenen eseri Abdurrahman 
Muhammed Osman el-Mevzu'at ( Medi
ne 1386/1966; Beyrut ı404/ı983; Kah ire 
ı 407 ;ı 986). Nureddin Boyacılar el-Mev
zu'at mine'l-el;adişi'l-merfu'at (Riyad 
ı 418/l 997) adıyla yayımlamıştır. 2. Ca
mi'u'l-mesanid ve'l-el]fab (Cami' u '1-me
sanld bi-/:ıaşri'l-esanld). Bir ansiklopedi 
niteliğindeki eserde Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'i esas alınmakla birlikte sa
habenin Buhar!, Müslim ve Tirmizi'de bu
lunan rivayetleri de derlenerek her saha
blnin mü sn edi daha geniş biçimde tesbit 
edilmeye çalışılmış ve bu kaynaklardaki 
all isnadlı hadisiere işaret edilmiştir. Eser
de sahabiler alfabetik olarak sıralanmış
tır. İbnü'I-Cevzl ayrıca hadislerde anlaşıl
ması zor kelimeleri. sen ed veya metinler
de mevcut illetleri açıklamış, zayıf riva
yetleri de belirtmiştir. Ebu Muhammed 
Cemmam el-Kemal ii esma'i'r-ricdl'in
de, Mizzl, Zehebl, ibn Hacer ve İ bn Keslr 
çeşitli eserlerinde Cami'u '1-mesanid'
den faydalanmışlardır. Eserin Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi ile 
(Hüseyin Çelebi , nr. 203) Darü'l-kütübi'I
Mısriyye ve Darü'l-kütübi'I-Hidlviyye'de 

Ebü'I-Ferec ibnü' I-Cevzi'nin el-Meuzü'iJ.t adlı eserinin, Ebü lshak lbrahim ei-Mereni tarafından Tecrfdü 'l-Mevzü'at li'b
ni'l-Cevzf adıyla ihtisar edilen nüshasının ilk ve son sayfası (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 459) 



nüshaları bulunmaktadır (Brockelmann , 
GAL, I, 662; Suppl., I, 917) . Ukberl, İ'ra
bü'1-f:ıadişi'n-nebevi adlı eserini İbnü'l
Cevzl'nin Cami'u '1-mesanid'ini esas ala
rak hazırlamıştır. 3. et-Taf:ı~i~ ii ef:ıadi
şi't-Ta'1i~ (fi e/:ıfidişi'l·l]ilaf, fl'l]tilafl 'l- f:ıa· 

diş). Müeliif. Ebu Ya'Ia el-Ferra'nın e t
Ta'1i~u 'l-ke bir ii'1-mesa'ili '1-l].ilafiyye 
beyne'1-e'imme adlı eserini esas alıp 
2072 rivayeti Hanbeli fıkhına uygun ola
rak konu başlıklarına göre tertip etmiş, 
önce kendi mezhebinin, ardından diğer 
mezheplerin delil ve görüşlerine yer ver
miştir. Bu arada hadisleri sıhhat derece
lerine göre sıralayarak rivayetlerdeki ih
tilaf noktalarını ve fıkhi açıdan sonuçları
nı açıklamıştır. Muhammed Hamid el-Fıki 
eserin birinci kısmını tahkiksiz olarak et
TaJ:ı~i~ ii'}].tilaii'1-J:ıadiş adıyla yayımla

mış (Kah i re 1954; Küveyt 1402/1983), ki
tap ayrıca Mes'ad Abdülhamid es-Sa'de
ni ve Muhammed Faris tarafından neşre
dilmiştir (Beyrut 1415/1994). İbrahim b. 
Abdullah b. Abdurrahman el-Lahim et
Taf:ı~i~ üzer ine bir doktora tezi hazırla

mıştır ( 1408, Camiatü'l-İmam Muhammed 
b. Suud el-İslamiyye külliyyetü usuli 'd
dln). Eser, Şemseddin İbn Abdülhadi ta
rafından bir kısım senedieri hazfedilip ba
zı ilaveler yapılmak suretiyle Ten]f.iJ:ıu't
TaJ:ı~i~ ii ef:ıô.dişi't-ta'1i~ adı altında özet
lenmiş, bu çalışma aslı ile birlikte tahkiksiz 
olarak (Kah i re 1954) ve Amir Hasan Sab
ri'nin tahkikiyle (Birleşik Arap Emirlikleri 
I 409/ 1989) yayımlanmıştır. et-Ta]:ıki~, ay
rıca Burhaneddin İbn Abdülhak el-Vasıti 
(Keşfü '?·?Unün, I, 379) ve Zehebi (Ten~i
f:ıu 't- Taf:ı/!:i~ {fi e/:ı§.dişi't-ta'lfi!:J li 'bni'l-Cev
z[ [Mul]taşarü't-Taf:ı~i/!:]IMillet Ktp. , Fey
zullah Efendi, nr. 296J) tarafından ihtisar 
edilmiştir. 4. Al].bô.rü ehli'r-rüsul]. fi'l
iıM ve't-taf:ıdiş bi-mi~dari(nasil]i ve)'l
mensu}]. mine'1-J:ıadiş (en-Nasil] ve 'l
mensül] mine'l-hadfş, er-Rüsül] fi'ilmi 'n
nasil] ve 'l-mensül]). Bombay'da basılan 
eser (ts.), İbn Hacer el-Askalani'nin Ta'ri
iü eh1i't-ta~dis bi-mi~dari'1-mevşuii
ne bi't-ted1is'iyle (Kah i re 1322), Taha Ab
dürrauf Sa'd'ın takdimiyle (Kahire 1399/ 
1978), Ebü'1-Kasım Cemaleddin Abdur
rahman el-Büzuri'nin Kabzatü'l-beyan 
ii nasil] ve mensu}].i'l-Kur 'an'ı ile bir
likte M. Züheyr eş-Şaviş ve Muhammed 
Ken'an'ın tahkikiyle ( Beyrut- Dımaşk ı 984), 
ayrıca Muhammed İbrahim Hifni(Mansu
re 1405/1984), Ebu Abdurrahman Mah
mudel-Cezairi (Mekke 1988), Fehmi Sa'd 
(Beyrut 1412/1992), Muhammed Subhi Ha
san Hallak(Beyrut 1413/1993) ve Ali Rıza 

Abdullah Ali Rıza (Beyrut 1412/ 1992) tara
fından neşredilmiştir. Sıbt İbnü'l-Cevzi, 
müellifin bir cilt hacminde Nasi}].u'1-J:ıa
diş ve mensul].uh adlı bir kitabının ve bu 
eserin bir cüzlük muhtasarının bulundu
ğunu belirtmiştir (Mir'atü'z-zaman, VIII! 
2, s. 484) İsmail Akyüz. Al].barü eh1i'r
rüsu}].'u Türkçe'ye çevirmiş ve bazı fık
hi açıklamalar ekleyerek Hadiste N esh 
adıyla yayımiarnıştır (İstanbul ı 997). s. 
İ'lamü eh1i '1-'ilm bi-tal}.~i~i nasi}].i'l
J:ıadiş ve mensu}].ih. Ahmed Abdullah ez
Zehrani tarafından İ'1amü '1-'alim ba'
de rüsu}].ih bi-J:ıa~a'i~i nasi}].i'1-J:ıadiş 
ve mensu}].ih adıyla yüksek lisans tezi 
olarak tahkik edilmiştir ( 1397-1398, Ca
miatü Me lik Abctilaziz külliyyetü'ş-şerla 
ve'd-dirasati'l-İslamiyye) . 6 . e1-'İ1e1ü'1-
mütenahiye ii'l-ef:ıadişi (al]bari)'1-va
hiye. Uydurma denecek kadar zayıf olan 
rivayetleri ele alan çalışmayı İrşadülhak 
el-Eseri yayımlam ış (Lah or 1399/I 978; 
Faysalabad 140 ı 11981 ı. bu n eş ri esas ala
rak kitabı ayrıca Halil el-Meys neşretmiş
tir ( Beyrut 1403/1983) Zehebi eseri Te1-
}].işü'1-'İ1e1i'1-mütenahiye ii'l-ef:ıô.dişi'l
vahiye adıyla özetlemiş, bu çalışma Mah
fGzürrahman Zeynullah tarafından yük
sek lisans tezi olarak tah ki k edilmiştir 
(1-111, 1400/1980, Medine el-Camiatü ' l-İs

lamiyye Kısmü'd-dirasati'l-ulya). 7. Es
ma'ü 'çl-çlu'afa' ve '1-vazza'in (vazi'in) 
ve ?;ikrü men ceref:ıahüm mine'1-e'im
meti'1-kibari'1-J:ıafız_in. Eserde şahıslar 
önce alfabetik olarak sıralanm ı ş . ardın

dan künyeleriyle meşhur olanlar eklen
miştir. Kitaba önce müellif. daha sonra 
M oğultay b. Kılıç birer zeyil yazmışlard ı r. 

Ebü'l-Fida Abdullah el-Kadi tarafından 
neşredilen eser üzerine (Beyrut 1406/ 
1986 ı Abdülkadir Ata Muhammed Ah
med Kitabü'çl-l)u'afa' v e'1-metrukin 
1i'bni'1-Cevzi tal}.~i~ ve dirase adıyla bir 
doktora t ezi hazır lamıştır. (Esma'ü'çl-) 
çlu'ata' ve '1-metrukin ve e1-Cer l}. ve ' t
ta'dil adlarıyla İbnü'l-Cevzi'ye nisbet edi
len eserler de bu kitap olmalıdı r. 8. el
Keşf li-müşkili'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn (Keşfü müş

kili f:ıadişi 'ş-Şaf:ıif:ıayn, el-Keşf 'an me'a
ni'ş-Şaf:ıif:ıayn, el-Keşf {f mestüri ma {l'ş
Şaf:ıif:ıayn, Müşkilü 'ş-Şıf:ıah.). İbnü 'l-Cev
zi. hadislerin anlaşılmasında güçlükler
le karşılaşan kimselere tavsiye ettiği bu 
eserinde (Le{tetü'l-kebed, vr. 43b), Şal}.i
J:ıayn'da anlaşılması zor meseleleri ve ri
vayetlerden çıkarılabilecek hükümleri ele 
almıştır. Sahabi ravilere göre alfabetik 
olarak düzenlenen eserin başından Ömer 
b. Hattab'ın müsnedine kadar olan kısm ı 
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Muhammed b. Ahmed el-Harisi tarafın
dan tahkik edilmiştir ( 1414/1993, Medi
ne el-Camiatü'l-İslamiyye külliyyetü'l-ha
dlsi ·ş- şe rif ve ' d-dirasati'l-İslamiyye; yaz
ma nü s haları için bk. Brockelmann, GAL 
Supp/. , 1, 918). 9. el-Kuşşaş ve 'l-mü?;ek
kirun. Merlin L. Swartz tarafından bir
çok yanlışla birlikte tahkik edilerek İngi
lizce'ye çevrilen eseri ( Beyrut 1971, 1982) 
Kasım es-Samerrai(Riyad 1403/ 1983). Mu
hammed Lutfi es-Sa b bağ ( Beyrut 1403/ 
ı 983) ve Ebu Hacer Muhammed Said Bes
yu ni ( Beyrut I 986) yayımlamıştır. 1 o. At e
tü aşf:ıabi'l-J:ıadiş ve'r-red 'ald 'Abdi'l
mugiş (Afetü'l-muf:ıaddişin). Abdülmu
gis b. Züheyr el-Harbi'nin , Hz. Peygam
ber'in Ebu Bekir es-Sıddik' ın arkasında 

namaz kıldığını ispat etmek üzere kale
me aldığı iki esere reddiye olarak yazılan 
kitap Ali Milani'nin tahkikiyle neşredilmiş

tir (Tahran, ts.). 11. e1-lfaş 'ala l}.ıfz_i'l
'ilm ve ?;ikru kibari'l-J:ıuffaz_ (el-f:laş 'ala 
talebi '1-'ilm, Kibarü '1-h. ufffı.?) . Ezberleme 
ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yolları 

gibi meselelerin ele alınd ığ ı eserde güçlü 
hafızalarıyla tanınan yetmiş dokuz hadis 
hafızının biyografisine de yer verilmiştir. 
Eser . Hatib el-Bağdadi'n i n el-Cami' li
al].la]f.ı'r-ravi adlı kitabının "el-I:! aş 'ala 
l)ıf~i 'l -l)adiş" adlı bölümünün kaynak be
lirtilmeksizin aynen tekran ndan ibaret 
olduğu ve yetmiş dokuz hafız hakkındaki 
bilgilerin de yine Hatib'in Tari}]. u Bag
dad'ından alındığı gerekçesiyle tenkit 
edilmiştir (neşredenin girişi, s. 232-234 ). 
Fuad Abdülmün'im Ahmed' in yayımla
dığı kitap (İskenderiye 1403/ 1983; Beyrut 
1406/1986), Ebu Abdullah Mahmud b. 
Muhammed el-Haddad tarafından el
Cami' fi'l-J:ıaş 'ala J:ııfzi'1- 'ilm adı al
tında aynı konuya dair üç ayrı eserle bir
likte neşredilmiştir (Kahire 1412/1992, 
s. 231-316) Zikru kibô.ri'l-J:ı u ffaz_ adıy

la kaydedilen eser de bu kitap olmalı

dır. 12. Meşye]]a t ü İbni'1 - Cevzi (nş r. 
Muhammed Mahfuz, Tunus 1397/ 1977; 
Beyrut 1400/1980). 13. el-lfada'i~ fi 'il
mi'l-f:ıadiş ve'z-zühdiyyat. Altmış dört 
bölümden meydana gelen eserde riva
yetler senedieriyle birlikte kaydedilmiştir 
(nşr. Mustafa es-Sekka, Beyrut 1408/1988). 
14. Keşfü'n-ni]f.iib 'ani'l-esma' ve'1-e1-
]f.iib. Barbier de Meynard ( JA 119071, IX, 
173-244, 365-428; X, 55- ı ı 8, ı 93-273) ve 
Muhammed Riyaz el-Malih (Dımaşk- Bey
rut 1414/1993) tarafından yayımlanmış
tır. 15. Garibü'l-J:ıadiş. Bu eserini Ah
med b. Muhammed el-Herevi'nin Kita
bü'l-Garibeyn fi 'l-Kur'an ve'l-J:ıadiş ' i 
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tarzında kaleme alan müellif bazı husus
larda eleştirilmiş, İbnü ' l-Eslr de kendisini 
en-Nihôye ii garibi'l-J:ıadiş ' in girişinde 

tenkit etmiştir. Eser Abdülmu'tl Emin 
Kal' ad tarafından neşredilmiştir (Beyrut 
1 405/l985 ). 16. C üz' fi'l-esônidi'l-mün
ieride. Bir nüshası Haydarabad'da bulun
maktadır (el-Mektebetü'l-Asafiyye, nr. 77). 

17. Dürrü '1-eş.er ii' I- va'?-i ve ]J.adişi sey
yidi'l-beşer (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
2614). 18. eJ-MüseJseldt(Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, Mecmua,nr. 37, V[ 6-27 ; nr. 98) . 

19. Man?-U.me fi'l-]J.adiş. İbn Kutlubo
ğa'nın eser üzerine iki cilt hacminde bir 
şerh yazdığı belirtilmektedir (Keşfü':;;-:;;u
nün, ll, 1866) . 

C) Tefsir. 1. Zôdü'l-mesir ii 'ilmi't-tei
sir. İbnü'l-Cevzl, önce el-Mugni ({f tefsT
ri'l-Kur'an) adıyla hacimli bir eser kaleme 
almış , daha sonra bunu ihtisar ederek 
Zôdü'l-mesir'i meydana getirmiş , Zô
dü'l-mesir'den de Teysirü'l-beyôn ii 
tefsiri'l-Kur'ôn adını verdiği muhtasar 
bir tefsir çıkarmıştı r. Rivayet ve dirayet 
usulünün kullanıldığı eserde kıraat fark
lılıklarına, esbab-ı nüzule ve nasih- men
suha da yer verilmiştir. Bu arada müfes
sir farkında olduğunu ihsas ederek isram 
rivayetleri de nakletmiştir. Kitap M. Zü
heyr eş-Şavlş, Şuayb el-Arnaut ve Abdül
kadir el-Arnaut tarafından yayımlanmış
tır ( Dımaşk 1384-138811964-1968, 1404/ 

1984. 1407/1 987) . Z. Te?;kiretü'l-erib ii 
teisiri'l-garib. Zfıdü'l-mesir ile Teysi
rü'l-beyôn' ın özeti olup ismi konusunda 
farklı rivayetler bulunmaktaysa da müel
lif eserini Zôdü'l-mesir'in sonunda bu 
şekilde adlandırmıştır (IX, 280). Kitapta 
yer yer ayetler tefsir edilmiş, i'rab, kıra
at, es bab-ı nüzul, ahkam ayetlerinin yoru
mu ve nasih- mensuh konularına yer ve
rilmiştir. el-Erib bimô ii'l-J>_ur'ôn mi
ne'l-garib adıyla neşredilen eseri (Me
di ne ı 400) Ali Hüseyin el-Bewab da ya
yımlamıştır (Riyad 1407/l986). 3. Fünu
nü '1-einôn ii 'uyu ni 'uWmi'l-Kur'fın. 
Zfıdü'l-mesir'den sonra kaleme alınan 
ve ulumü 'l-Kur'an' ın belli başlı eserlerin
den biri sayılan kitapta müellifin diğer 
eserlerinde geniş olarakyer verilen konu
lar özetlenmiştir. Otuzayakın ana konu
dan oluşan kitap Ahmed eş-ŞerkaVı ve İk
bal el-Merraküşl (Darülbeyza ı 970). ayrıca 

Hasan Ziyaeddin !tr (Beyrut 1408/l987). 

Fünunü'l-einôn ii 'acô'ibi 'ulumi'l
Kur'ôn adıyla Reşld Abdurrahman el
Ubeydl (Bağdat 1408/1 988) tarafından 

neşredilmiştir. 'Acfı'ibü 'uWmi'l-Kur'ôn 
başlığıyla Abdülfettah Said Aşur'un ya-
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yımladığı kitap(Kahire 1407/1986) bazı 

küçük farklılıklar bir yana Fünunü'l-ei
nfın'ın aynısıdır (ayrıca bk. Fününü'l-ef
nan, neşredenin girişi, s. 40). 4. Nüzhe
tü '1-a'yüni'n-nevfı?-ir ii 'ilmi'l-vücuh 
ve'n-ne?-fı'ir. Zfıdü'l-mesir'den önce ka
leme alınan eserde (Zadü 'l-mesir, 1, 388) 

325 Kur' ani kelime ve kavramın karşılığı 
gösterilmekte. bunlara Arap şiiri ve nes
rinden örnekler verilmektedir. İbn Re
ceb'in bildirdiğine göre müellif eserini el
Vücuh ve'n-nevô?-ir ii'l-vücuh ve'n-ne
?-ô'ir adıyla ihtisar etmiştir ( e?-Zey l 'ala 
Taba~ati 'l-fjanabile, 1, 416). Münte{ıabü 

I:curreti 'uyuni'n-nevô?-ir fi'l-vücuh ve'n
ne?-ô'ir ii 'l-Kur'ôni'l-Kerim adı altında 
M. es-Seyyid es-Saftavl ve Fuad Abdül
mün'im Ahmed tarafından yayımlanan 
kitapla (İskenderiye 1 399) Millet Kütüpha
nesi'nde bulunan (Murad Molla, nr. ı 553/ 

2) Mu{ıtaşaru Nüzheti'l-'uyun ve 'n-ne
vfı?-ir ii'l-vücuh ve'n-ne?-fı'ir adlı nüsha 
bu eserle aynı olmalıdır. Kitap ilk defa bir 
heyet tarafından ( Haydarabad- Dekken 
ı 97 4), daha sonra da M. Abd ülker! m Ka
zırrı er-Radl'nin tahkikiyle (Beyrut 1404/ 

1984, 1405/1985) yayım lanmıştır. s. Nô
si{ıu'l-Kur'ôn ve mensu{ıuh. Müellifi ta
rafından 'Umdetü 'r-rôsi{ı ii ma'riieti'l
mensu{ı ve'n-nôsi{ı adıyla anılan eseri 
M. Eşref Ali el-Milbarl ( Medine ı 404/1 984; 

Beyrut 1405/l985; Riyad 1405). Hüseyin 
Selim E sed ed-Daranl ( Beyrut ı 4 ı 1/l990) 

ve Halil İbrahim (Beyrut ı 992) neşretmiş
tir. 6 . el-Muşaiifı bi-eküffi ehli'r-rusu{ı 
min 'ilmi'n-nfısi{ı ve'l-mensu{ı. 'Umde
tü'r-rôsi{ı'in özeti olup Hatim Salih Zamin 
tarafından yayımlanmıştı r (Beyrut ı 405/ 

1984, ı 986, 1989). 7. Teisirü lugati'l-Kur
'fın (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 

161 ). 8 . Mu{ıtaşaru Kitôbi'l-Mui:c'ad 
ve'l-mui:cim. Tefsir usulüyle ilgili manzum 
bir eserdir (Brockelmann, GALSuppl., 
ı. 9 ı 8; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, TeymOriy
ye , Tefsir, nr. 206). 9. el-Müctebfı ii 
'ulumi'l-Kur'ôn (Keşfü ':;;-:;;unun, ll, ı 592; 

Brockelmann, GAL, 1, 663; Suppl. , 1, 918). 

Bu kitabın muhtasarı olup Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunan 
(Ayasofya, nr. 3395) el-Müctebô mine'l
müctenfı Ali Hüseyin el-Bewab tarafın
dan neşredilmiştir. Aynı kütüphanede 
(Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 70) İbnü'l
Cevzl'ye nisbet edilen Ijavôşşü'l-J>_ur'ô

ni'l-'a?-im adlı eserin girişinde müellifi
nin Abdurrahman b. Ali b. Ahmed el-Ku
reşl eş-Şafii olduğu ifade edilmektedir. 
Brockelmann'ın İbnü'l-Cevzl'ye izafe et
tiği (GALSuppl.,l, 918) Teisirü'l-Fôti]J.a 
adlı eserin (Millet Ktp., Murad Molla, nr. 

63) İbn Kayyim el-Cevziyye'ye ait olduğu 
anlaşılmıştır (Kah i re ı 375). 

D) Akaid. 1. Defcu şübheti't-teşbih* 

( Dımaşk 1 345/l927; Amma n 141 211992). 

z. es-Sebôt 'inde'l-memfıt. Ölümü tes
limiyetle karşılamak gerektiğini anlatan 
ve islam büyüklerinin ölüm anında söy
ledikleri sözleri nakleden eser Abdullah 
Leysl el-Ensarl tarafından yayımlanmış

tır (Beyrut 1406/1 986). 3. Te?;kiretü üli'l
beşô'ir ii ma'riieti 'l-kebô'ir (Abdülha
mld el-Al Gel, s. 82-83) . 4. Şaydü'l-{ıôtır. 
Çeşitli dini ve içtimal konularda müellifin 
kalbine doğan hususları ve bazı itikadl ko
nuları içeren eserde müslümanlar arasın
da yaygın olan bazı yanlış inançlar üzerin
de de durulur (Beyrut, ts.ıoarü ' l-kütübi'l

ilmiyye]) . S. Telbisü İblis* (NaJ;:dü 'l-'ilm 
ve'l-'ulema'). İbnü'l-Cevzl'nin, başta mu
tasawife olmak üzere bazı islami zümre
leri n anlayışlarını usulü'd-din açısından 
tenkit ettiği eser Muhammed Münlr ed
Dımaşki tarafından neşredilmiştir ( Kahi
re 1368/1948) . 6. el-Karômita(nşr. Mu
hammed es-Sabbağ, Beyrut 1 977) . 

E) Fıkıh . 1. A]J.kômü'n-nisô'. Ali b. Mu
hammed Yusuf el-Muhammedl'nin ya
yımladığı eser üzerinde (Beyrut ı 985) Ne
dim Urhan tarafından Marmara Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir dok
tora çalışması yapılmıştır (İstanbul ı 993). 

Kitabı Ebu Bekir el-Cerraı ihtisar etmiş
tir. Z. Tal:crirü'l-I:cavô'id ve ta]J.rirü'l-i e
vô'id ii uşuli me?;hebi'l-İmôm A]J.med 
b. Hanbel (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 305). 3. Minhôcü 'l-l:cö.şıdin. Çeşitli 

adetler, nikah, helal-haram, musiki, ha
set. cömertlik, tövbe, sabır-şükür, havf
reca, tevhid-tevekkül gibi konu lardan 
oluşan eserin müellifin talebesi Muvaf
fakuddin İbn Kudame tarafından yapılan 
ihtisarı yayımlanmıştır (Kahire 1991). 4. 

Der'ü'l-levm ve'Q.-Q.aym ii şavmi yev
mi'l-gaym. Şaban ayının otuzuncu gü
nünde oruç tutmanın caiz olmadığını ile
ri süren Hatlb ei-Bağdadl'nin bu görüşü
nü reddeden eseri Casim b. Süleyman el
Füheyd ed-Devseri neşretmiştir (Beyrut 
1994 ). S. Müşirü'l-garfımi's-sfıkin ilfı eş

refi'l-emfıkin. Hac menasiki. peygam
berlerin yaptıkları hac, halifelerin haccı 
gibi konuları içerir. Mustafa Muhammed 
Hüseyin ez-Zehebl'nin tahkikiyle yayım
lanan kitabı (Kahire ı 995) ayrıca Merzuk 
Ali İbrahim Müşirü'l- 'a?-mi's-sôkin ilô 
eşreii'l-emfıkin adıyla neşretmiştir (Ri
yad 1415/1995) . 

F) Diğer Eserleri. 1. Birrü'l-vôlideyn. 
Ebeveyne karşı olan görevlere dair riva
yetleri derleyen bir eser olup Muhammed 



Abdülkadir Ahmed Ata ile (Beyrut 1408/ 
ı 988) Adil AbdülmevcGd ve Ali Muawez 
tarafından yayımlanmıştır ( Beyrut 1993). 

2. Zemmü'l-heva (nşr. Mustafa Abdülva
hid, Kah i re 1962) . Kitap üzerinde Stefan 
Leder İbn Al-Gauzi und Se ine Kampi
lation Wider die Leidenschaft adıyla 
(Beyrut 1984) tahlili bir çalışma yapmış, 
eseri İbrahim Muhammed Ramazan ih

tisar ederek yayımiarnıştır (Beyrut 1993). 
3. et-Tıbbü'r-ru]J.ani (nş[ Mustafa AşGr, 
Kah i re ı 987). 4. el-Müdhiş. Vaaz ve irşa
da dair olan eserde birçok kaside ve şiir 
bulunmaktadır (nşr. Mervan Kabbani, Bey
rut, ts. JDarü'l-kütübi'l-ilmiyyej). s. el
Mu]fli]f. Berzah ve ahiret konularında 
yapılacak vaazlarda zikredilmesi gereken 
hadislerin derlendiği bir eserdir ( nşr. M ec
di Fethi es-Seyyid, Tan ta 1991 ). 6. Ba]J.
rü'd-dümu'. Vaazlardan ibarettir(nşr. İb
rahim Bacis Abdülmecid, Riyad 1993). 7. 

el-Meva'i?: ve'l-mecalis. Otuz üç bölüm
den oluşan eser Muhammed İbrahim Sün
bül'ün tahkikiyle yayımlanmıştır (Tan ta 
1990). 8. et-Tebşıra. Dokuz bölüm halinde 
100 vaaz ihtiva etmektedir(Beyrut 1986). 
9. Ru'usü '1-]favarir. Hutbeler. peygam
ber kıssaları ve varlıkların yaratılışı gibi 
konuları içeren bir irşad kitabıdır (nşr. 
Muhammed Nebil Sünbül, Tanta 1990). 
10. Ma]famat (nşr. Muhammed Nagaş, 
Kahire 1400!l980) . 11. Kitdbü'l-E~kiya'. 
Genel anlamda akıl ve zeka ile her züm
reden zeki insanlardan bahsederek bun
ların bazı sözlerini nakleder (baskı yeri ve 
tarihi yok). Osmanlı alimi Hacı İbrahim 
Efendi eseri Tuhfetü '1-ezkiya ii terce
meti Kitdbi'l-Ezkiya adıyla Türkçe'ye çe
virmiştir (istanbul 1308). 12. A]]bdrü '1-
J:ıam]fa' ve'l-mugaffelin (Beyrut 1985). 
Enver Günenç tarafından Ahmak ve 
Dalgınlar Kitabı başlığıyla tercüme 
edilmiştir (istanbul ı 998). 13. el-Leta'it 
fi'l-va'?: (nşr. Muhammed İbrahim Sün
bül, Tanta 1990). 14.A]]bdrü'?:·?:ırdtve'l
mütemacinin. Zeka ürünü müstehcen 
nükteleri nakleden eseri Abdülemir Ali 

Mütıenna yayımiarnıştır (Beyrut 1990). 1 s. 
eş-Şifa' ii meva'i?:i'l-müWk ve'l-]]ule
ia' (nşr. FuadAbdülmün'im Ahmed, Kahi
re ı 987). 16. Tenbihü'n-na'imi'l-gumr 
'ald mevasimi'l-'umr. Çocukluk, genç
lik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerinin de
ğerini bilip ona göre davranılması gerek
tiğine ilişkin öğütleri içerir (n ş[ Are fe Hil
mi Abbas, Kahire, ts. jDarü'l-hadisj). Her
sekli Mehmed Kamil Bey eseri bazı ilave
lerle birlikte ikazü'l-ihvan adıyla Türk

çe'ye çevirmiştir (istanbul 1302, 1304). 17. 
Bustdnü'l-va'i?:in ve riyazü's-sdmi'in 
(nş[ es-Seyyid el-Cemm. Beyrut 1984). 18. 

'Uyunü'l-J:ıikdydt. Peygamberler, halife
ler. zahidler, sGfıler ve meşhur bazı şah
siyetlerle ilgili hikayeleri ihtiva etmekte
dir (İÜ Ktp., AY, nr. 3353) 19. Me]J.dsinü'l
Ô§ar ve gard 'ibü '1-a]]bar. 300 hadis, 

300 hikaye ve 300 şiirden oluşmaktadır 
(İÜ Ktp., AY, n[ 2011 ). 20. Leftetü'l-kebed 
ii (ila) naşi]J.ati'l-veled (Vaşıyyetü Ebi'l
Perec İbni'l-Ceuzf li-ueledih) . Müellifın. oğ
lu Ebü'l-Kasım Ali'ye öğüt vermek ama

cıyla yazdığı bir risale olup kendi hayatın
dan bazı unsurlar ihtiva etmesi açısından 
önem taşımaktadır. Muhammed Hamid 
el-Fıki'nin Deta'inü'l-künuz adlı eser için

deyayımladığı risalenin (Kah i re 1349/1931) 

ayrıca Abdülgaffar Süleyman el-Bündari 
tarafından gerçekleştirilen bir neşri bu
lunmaktadır (Beyrut 1987). Abdülhamid 
AIGci Mü'elleiatü İbni'l-Cevzi adıyla bir 
çalışma yapmıştır (Bağdat 1385/ı 965; ib

nü'l-Cevzi'nin diğereserleri için bk. Sıbt ib
nü'l-Cevz1', VIII/2, s. 483-488; Zehebi, A'la
mü'n-nübela', XXI. 368-369, 374-375; ibn 
Receb, I, 416-420; Brockelmann, GAL, ı, 

502, 506; Suppl., I. 9I 5, 9 I 7; Hediyyetü'l
'arifin, I, 521-523). 

İbnü'l-Cevz1' üzerinde çeşitli monog
rafiler hazırlanmıştır. Kamil Muhammed 
Uveyde'nin 'Abdurra]J.man el-Cevzi şey
]]u'z-zühhad ve imamü'l-vu"a?: (Beyrut 
ı993). Hasan lsaAli el-Hakim'in İbnü'l
Cevzi (Bağdat ı 988), Ahmed Atıyye Ab
durrahman'ın İbnü'l-Cevzi beyne't-te'
vil ve't-tefviz (Mekke ı 397), Ali Cemi! Ali 
Mühenna'nın İbnü'l-Cevzive Ma]fama
tühü'l-edebiyye (Kahire 1976), Abdur

rahman Salih Abdullah'ın İbnü'l-Cevzi 
ve terbiyetü'l-'a]fl (Mekke 1986). Abdül
bedi Abdülaziz el-HG!i'nin et-Terbiye 
ve't-ta'lim 'inde İbni'l-Cevzi (Kahire 
ı 990) ve Mahmud Ahmed Kaysiyye en

Nedvi'nin el-İmam İbnü'l-Cevzi ve ki
tdbühu el-Mevzu'at (Lahor 1403/1 983) 
adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. 
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