
iBNÜ'I-CEVZf. Ebü'/-Ferec 

Hadis ilmindeki Yeri. "Hafızü'I-Irak ve 
nasırü's-sünne" Iakaplarıyla anılan İbnü'I
cevzl. hadis aldığı hocalardan ne zaman 
rivayette bulunduğunu çok defa kaydet
miş, ardından onlardan duyduğu hadisin 
all ve n azil oluşu. ŞaJ:ıiJ:ıayn'da yer alıp 
almadıgı üzerinde durmuştur. Özellikle 
Selefıyye muhaddislerinin uygulamaları
nı devam ettiren hocalarının yolunu takip 
etmiş, hadis ehlinin gıybet etmemesi ve 
yaptığı rivayetten ücret almaması gerek
tiğini söyleyerek aksine hareket edenleri 
eleştirmiş, sadece bu şartlara uyanlardan 
hadis almış, ilim tahsil edenin geçinebil
mesi için t.ıir meslek sahibi olması gerek
tiğini belirtmiştir. Hadiste ve vaazda dev
rinin imamı kabul edilerek(ibn Hallikan, 
II, 32 ı) özellikle hadis metinleriyle ilgili 
bilgisi takdir edilmiş, ancak sahih hadis
leri belirlemede genellikle başarılı ola
madığı ileri sürülmüştür. Zehebl, İbnü'J
Cevzl'nin hadis ehlinin ıstılahındaki anla
mıyla "hafız" sayılamayacağını, hadisle
rin sahihini sahih olmayandan ayırma hu
susunda yeterli bilgiye sahip bulunmadı
ğını ifade etmiştir. el-Mev.iu'ôt'ta Şa
J:ıiJ:ı-i M üslim' den bir hadise yer vermesi 
de onun hafız olmadığını ortaya koymak
tadı r ( el-Meuzü'at, neşredenin girişi. s. 
21-22). Abdüllatlf ei-Bağdadl, İbnü'J-Cev
zl'nin her alanda bilgisi bulunmakla be
raber herhangi bir konunun uzmanı ol
madığını ileri sürmüştür. Talebesi İbnü'd
Dübeysl ise hadisi ve hadis ilimlerini bil
me, sahihini sahih olmayanından ayırma 
konusunda onun zirvede olduğu görüşün
dedir. 

Yirmi bir hadis arasındaki nasih-men
suh ilişkisini ortaya koyduktan sonra, bu 
alanda yazdıklarına başka ilaveleri n yapı
lamayacağını söyleyerek kendine olan aşı
rı güvenini dile getiren İbnü'J-Cevzl (Ab
dül kerim el-Azbavl, sy. ı 11398]. s. 229-
244), kıssacılık ve vaaz geleneğine getir
diği yeni boyutla hadis ilmine önemli bir 
mevki kazandırmış, vaazlik mesleğinin 
hadis uydurmacılığından kurtarılmasına 
önemli katkı sağlamıştır. Bazı muhaddis
lerce tenkit edilen kıssacılığın esasen kö
tü bir şey olmadığını, asıl problem in vaaz
larda mevzQ hadis kullanılmasından kay
naklandığını ifade etmiştir (Kitaba '1-~uş
şii.şue'l-mü?ekkirin,s. 177-184). 

İbnü'J-Cevzl, zühd ve ahlaka dair çalış
malarında sahih ve hasen hadisleri kul
lanmaya özen göstermesine rağmen yi
ne de bu konudaki eserlerinde zayıf riva
yetler bulmak mümkündür. Onun diğer 
ilimiere dair eserlerinde de hadisçiliğini 
öne çıkaran unsurlar vard ı r. Mesela el-
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Müctebfı mine'l-müctenfı gibi tefsire 
dair eserlerinde müttefik ve müfterik, 
müteşabih isimler, bazı müşkil hadislerin 
açıklanması gibi hadise dair konulara yer 
vermiştir. Yaşadığı devirde b id' atların, 
mezhep çatışmalarının ve fitnelerin yay
gınlık kazanması sebebiyle uydurma ri
vayetlerin fazlaca kullanılması ibnü'J-Cev
zl'yi el-Mev.iu'at'ı yazmaya sevketmiş, 

ancak bu şartların tesiriyle ravileri ve ri
vayetleri değerlendirirken aşırı davran
mak durumunda kalmıştır. Onun bu ti
tizliği şiddetle eleştirilmesine sebep ol
muştur. İbnü's-Salah gibi muhaddisler. 
İbnü'J-Cevzl'nin zayıf, hasen hatta sahih 
hadisiere bile fazla araştırmadan "mev
zQ" damgası vurduğunu, onun bu iş için 
gerekli temyiz ve tenkit kabiliyetine sa
hip olmadığını ileri sürmüştür. 

Hayatını vaaz ve irşadla geçiren İbnü'I
Cevzl. ilim ve kemal ehli olma yolunda 
çalışarak kişinin bu iki özelliği kendisinde 
toplaması gerektiğini ifade etmiş, Said 
b. Müseyyeb, Süfyan es-Sevrl, Hasan-ı 
Basri ve Ahmed b. Hanbel gibi alimierin 
zühdle ilmi bir arada yürüttüklerini be
lirtmiştir (Le{tetü'l-kebed, vr. 42b). Hadis 
ilminin geleneğini tam olarak benimse
mediği görülen İbnü'J-Cevzl ilim tahsiline 
başlayan öğrencinin Kur'an, fıkıh ve ha
dis dinlemeye önem vermesi, ehH hadi
sin aynı hadisleri ihtiva eden cüzleri ez
berlemek için ömür tüketmemesi gerek
tiğini söylemiştir (Şaydü'l-l].atır, s. 206) . 
Ona göre ilmin sonu bulunmadığına ve 
insan ömrü de kısa olduğuna göre sa
hihler, sünenler ve müsnedler gibi temel 
eserlerle yetinilmeli , diğer eserlerle vakit 
kaybedilmemelidir. 

İbnü'I-Cevzl eserlerinde yeterince titiz
lik göstermemesi, yazdığı bir kitabı kont
rol etmek yerine yeni bir eser yazmayı 
tercih etmesi gibi sebeplerle tenkit edil
miş (İbn Receb, I, 414-415; Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XXI. 378). hadis ilimlerinin 
çeşitli alanlarında çok hata yaptığı ve 
bunların tashih edilemeyecek kadar çok 
olduğu ileri sürülmüştür (Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XXI, 382). Ayrıca hadisleri 
"mevzQ" olarak nitelendirmede aceleci 
bir tavır sergilediği halde vaaz ve irşada 
dair eserlerinde aynı hassasiyeti göster
memesi, Bağdatlı hocalarla yetinerek ha
dis tahsili için seyahate çıkmaması eleş
tiriimiş (Hızıred-DOrl , s. 117); Ebu Davüd, 
Tirmizi, Nesa! ve İbn Mace'nin sünenleriy
Je Hakim'in el-Müstedrek'i ve Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'inden pek çok ha
disi el-Mev.iu'dt'ına alması ayrı bir ten
kit konusu olmuştur (İbnü'l-Cevzl'ye yö-

ne Itilen eleştiriler ve cevapları için b k. el
Mevzü'at, neşredenin girişi, s. 117-124). 

Çokyönlü ilmi kişiliği sebebiyle hakkın
da muhtelif eserler kaleme alınan İbnü'J
Cevzl'nin hadisçiliğini inceleyen çalışma
lar da yapılmıştır. Misfir b. Gurmullah ed
Dümeynl Me]fö.yisü İbni'l-Cevzi fi na]f
di mütani's-sünne min ]]ilfıli kitfıbihi'l
Mev.iu 'fıt'ı yazmış (Riyad 1405/1984 ). 
Kasemullah Meryüd el-İmfım İbnü'l
Cevzi muJ:ıaddişen ve menhecühu ii 
kitfıbi'l-Mev.iu'fıt ( 1403, Riyad Camia
tü'l-imam Muhammed b. Suud el-islamiy
ye külliyyetü usOii'd-dln). Nureddin Bo
yacılar İbnü'l-Cevzi'nin Hadisteki Yeri 
ve Metodu ( 1978, Ankara Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi) adıyla doktora tezi, Vey
sel Ünler de Telbisü İblis'teki Hadisle
rin Bilimsel Kritiği (I 989, Selçuk Üniver
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adı altın
da bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 
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li] İBRAHiM HATİBOÖLU 

Tefsir İlınindeki Yeri. İbnü'J-Cevil'nin 
Kur'an'a ilgisi onu ezberlemesi, tecvid ve 


