iBNÜ'I-CEZZAR, Ebü'I-Hasan
rinci bölüm ünde Ali Paşa' nın kişisel özellikleri, ikinci bölümünde onun yaptığı hayırlı işl e r, üçüncü bölümünde ise Mı
sır'da bulunan bazı eski eserler zikredilerek oraya u ğ ramış olan peygamberler ve
diğ e r önemli ş ah siyetl er hakkında bilgi
verilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
İbnü 'I-Cezzar, jfam'u 'l-vaşfn {i ?emmi 'l-berri'işfn,

Süleymaniye Ktp ., Mehmed Ağa Camii,
nr. ı 49, vr. ı ı4'; a.mlf., el-lfavlü 'l-celf{i al)bari Mışr, Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, ni. 2848/
3; Keşfü'?·?Uniin, 1, 377, 378; Brockelmann.
GA L, ll , 466 ; Suppl., ll , 48ı; Ahmed Hüseyin ,
Mevs ii'a tü tarfi)i Mışr, Kahire, ts. (Darü 'ş -şa'b),
lll , 8 27; Ke h hille, Mu ' cemü'l-mü' elli{in, VII,
ı 88; Adil ei-Bekrl, "Mab~ı}tiit 'Arabiyye 'ani '1mubaddarat ve't-tedbln", MMLADm, XLVIIlll
(1 392/ 1973). s. ı 74 -175; Mustapha Anwar Tahir, "Traite de la fo rtification des demeures
contre l'horreur des seismes (Tab ş in a l-Manazil min Hawl ai -Za lazil d'Abu 'l-l;lasan Ali lbn alGazza r) ", A ls/., XII ( 1974) , s. 13 ı -159.
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TAH SiN G öRGÜN

iBNÜ't-ciABi

--,

( ,s.~f ı.:,ı f)

EbO. Bekr İbnü 'l-Ciabi Muhammed
b . Ömer b. Muhammed
et-Temimi ei-Bağdadi
(ö. 355/966)
L

Hadis

hafızı.

_j

Safer 284'te (Mart 897) muht emelen
Bağdat'ta doğdu. Mısır. Halep, Şam gibi

yerleri dolaşarak Muhammed b. Nasr eiMervezi, Ca'fer b. Muhammed ei-Firyabi,
İbn Naciye ve İbnü'I-Bagandi'den ilim öğ
rendi. Hocala rı a rasında kendisini Şiilik
konusunda etkilediği söylenen İbn Ukde'nin önemli bir yeri vard ır. 349'da (960)
İsfahan'a giderek hadis okuttu ve 350
(961) yılı başl arın da Bağdat' ın ileri gelen
alimleri arasında yerini al dı. Darekutni.
İbn Şahin, Ebu Abdullah İbn Mende, Hakim en-Nisaburi ve Ebu Nuaym ei-İsfa
hani onun talebelerinden bazı la rıdı r.
Hadislerin senedieriyle ve lafzan rivayet
edilmesine önem veren İ bnü ' I- Ciabi'nin
Hakka'ya giderken 200.000 hadisin kayıt
lı olduğunu söylediği kitaplarını bir kişiye
emanet bıraktığı anlaş ılmakta , dö n üşte
kitapları alması için gönderdiği hizmetçisinin onların kaybolduğu haberini get irmesi üzerine bu hadislerin tamamının ezberinde bulun duğ unu söyleyerek (Hatlb ,
lll, 28) bu kaybı f azla ön emsemediği görülmektedir. Onun 400.000 hadisi kusursuz şekilde, 600.000 hadisi de başkalarıy
la müzakere yapabilecek seviyede bildiğ i 
ni belirtınesi (a.g.e., a.y.) ve öğrencileri-
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Ebü 'I-Hasan
lbnü'I-Cezzann
el-/favlü '1-ce/1

fi a/).biiri Mışr
adlı eserinin
unvan s ayfa s ı ile
ilk sayfası

(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya ,
nr. 2848/ 3)
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ne hadis yazdırırken önünde kitap bulundurmaması hafızasının son derece güçlü
olduğunu göstermektedir. İbnü ' I-Ciabi
müsned hadisler yanında maktu ve mürsel olanları da bilen , rivayetlerdeki gizli
kusurlar konusunda söz sahibi sayılan, rical bilgisine başvurulan bir alim olup kı
sa bir süre Musul kadılığı görevinde bulunmuşsa da başarılı olamamıştır. Ömrünün sonlarına doğru rivayetlerini karıştır
dığı, kendine has bir Şiilik anlayışını benimsediği , içki içtiği ve ibadetlerini ihmal ettiği ileri sürülen İbnü'I-Ciabi Receb 3SS'te (Temmuz 966) Bağdat'ta vefat
etti.
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BİBLİYOGRAFYA :
İbnü ' n-Nedim , el-Fihrist (Teceddüd), s. 247;
Ahmed b. Ali en-Necaşi, Ricalü 'n~Necaşi (n ş r.
M. Cevad en-Nain!). Beyrut 1408/1988, II, 319320; Ebu Ca'fer et-Tüsi, el-Fihrist, Beyrut ı403/
1983, s . ı82 ; Hatib. Taril)u Bagdad, lll, 26-31;
Sem'ani, el-Ensab, lll, 263-264; İbnü 'I -Cevzi, elMunta?am, VII, 36 -38; Zehebi. A'lamü 'n-nübela', XVI , 88-92; a.mlf., Te?kiretü'l-/:tu{{a?, lll,
925-929; a.mlf., Mizanü 'l·i'tidal, lll , 670-671 ;
a.mlf .. Taril)u'l-islam : sene 351-380, s . 126·
13 ı; İbn Kesir, el-Bidaye, Xl , 261-262; İbn Hacer, Usanü 'l·Mfzan, V, 322-324; a.mlf .. el-işabe,
ı, 237; ll, 320; İbnü'l-imad, Şe?erat, lll, 17; Hediyyetü'l-'ari{in , ll, 45-46; Kettani, er-Risaletü 'l-müstetra{e (Özbek), s. ı 14, 167, 258, 423;
Ahmed Paketçi, "İbn Ci' abi", DMBi, lll, 238 240.
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Değişi k

konularda pek çok eser telif
ettiği söylenen İbnü'I-Ciabi bunların ölümünden sonra yakılmasını vasiyet etmiş,
başkalarından ödünç aldığı çok sayıdaki
kitapta birlikte de eserleri vefatı anında
yakılmıştır. Onun kaynaklarda zikredilen
eserleri şunlardır : Müsnedü <ömer b.
'Ali b . Ebi Talib, et-Teisirü '1-mervi <an
Malik b. Enes, Tesmiyetü men rava'll)adiş ve gayrahu mine'l-<uWm v e men
kane t lehu şına<atün ve meıhebün
ve nil)le, Kitfıbü men l)addeşe (rava)
<ani'n-nebi şallalliihü <aıeyhi ve sell em hüve v e ebuh (bu kitabı İbn Hacer
el-İşabe' de kaynak olarak kullanmıştır ibk.
ı. 237; ll, 3201), Men rava J:ıadişe Gadir
Ijum, Zikru men rav a mu'a]Jate'n~ne
biyyi li-emiri'l-mü'minin <aleyhime'sselam, İ}Jtilaiü Übey ve İbn Mes<ud ii
leyleti'l-Kadr ve turu]fu ıalik, eş-Şta
min aşl)fıbi'l-l)adiş v e taba]fiitihim,
Men rava'l -l)adiş min Beni Haşim ve
mevalihim, A}Jbfıru Ali Ebi Tali b, A}Jbaru ~liyyi 'bn I;lüseyin <aleyhime'sselfım, Kitabü Mevali'l-eşrai v e taba]fiitihim, A}Jbaru Bagdad ve taba]fiitü
aşi)fıbi'l-l)adiş bihfı .

ABDULLAH AYDINLI

iBNÜ'l-CÜNDi
(-s~' ı.:,ı f)

Ebu Bekr Seyfüddin Abdullah
b. Aydoğdu b. Abdiilah eş-Şemsi
(ö. 769/1368)

L

Kıraat

alimi.

699 (1300) yılında Dımaşk'ta doğdu.
Zehebi bu tarihi 698 olarak vermiştir. Kı
r aat tahsiline, 71 S yılı Ramazan ayında
(Aralık 1315) Mekke'de Ebu Muhammed
Abdullah b. Abdülhak ed-Dilasi'den İbn
Kesir kıraatini okuyarak başladı. Şemsed
din İbnü's-Serrac'dan İbn Kesir kıraatini
beş , kıraat-i seb'adan diğerlerini birer defa okuduktan sonra bunlara Ya'küb eiHadrami, Hasan-ı Basri, İbn Muhaysın ve
Ebu Ca'fer ei-Kari'nin kıraatlerini ekleyerek cem' metoduyla kıraat öğrenimini
sürdürdü. Takıyyüddin Muhammed b.
Ahmed es-Saiğ'den yedi kıraatin her birini onar defa okuduktan sonra daha önce tahsil ettiği on bir kıraate A'meş ve Halef b. Hişam'ın kıraatlerini ilave etti. Ca'beri'nin Nüzhetü'l-berere ii ]fıra'ati 'l-

iBNÜ'I-CÜNEYD
e'immeti'l- 'aşere'siyle Ebu Ca'fer, Ya'küb el-Hadraml ve Halef b. Hişam'ın kı
raatlerinin ele alındığı Nehcü'd-dimô.şe
ii ]fırô.'ô.ti'l-e'immeti'ş -şelô.şe adlı eserini Haremü'l-Halll'de kendisinden, Ebu
Hayyan el-Endelüslnin 'İ]fdü'İ-le'ô.li'siy
le Giiyetü'l-matWb ve İbnü'l-Veclh'in elKiiô.ye adlı eserlerini de müelliflerinden
okudu. Bu hocalarından ayrıca Danl'nin
et-Teysir, İbnü'l-Fahham'ın et-Tecrid,
Muhammed b. Hüseyin el-Kalanisi'nin elİrşô.d adlı eserleri başta olmak üzere kı
raate dair belli başlı kaynakları, Bedreddin İbn Cemaa ve Zeynüddin Abdurrahman b. Tels es-Sebtl'den eş-Şô.tıbiyye'yi
okudu. Zehebl, İbnü'l-Cündl'nin Dımaşk'a
gelip kendisinden ders aldığını kaydeder.
Tahsilini tamamladıktan sonra Mısır'ın
kıraat alimteri arasında yerini atan İbnü't
Cündl'den Ebü'l-Abbas Ahmed b. Said ezZeylal, İbnü'l-Kasıh, Osman b. Abdurrahman ed-Darlr gibi alimler kıraat dersleri almıştır. Hadis ve nahiv alanlarında da
kendini yetiştirmiş olan ve kaynaklarda
Hanefı, si ka, güzel ahlaklı bir alim olarak
tanıtılan İbnü'l-Cündl 769 yılı Şewal ayı
nın sonlarına doğru (Haziran 1368) Kahire'de vefat etti.

289-290)0 3. Kitô.bü't-Ta]Jdid ii i:i:ô.]Ji'tTesdid. İbnü'l-Cündlnin daha önce yazdığı

et-Tesdid fi't-tecvid adlı eserin şerhidir.
et-Tesdid 'in metninin sad ( ı..:f' ), şerh kıs
mının sin ( ıJ' ) harfiyle ayrıldığı şerhin
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Ayasofya,
nro 54, vr. 179-213) ve Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 5529) nüshaları mevcuttur.
Kaynaklarda ayrıca İbnü'l-Cündl'nin nahve dair ez-Zübde ve el-Katre adında iki
kitabının bulunduğu zikredilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
İbnü'I-Cündi, BüsUi.nü '1-hüdlıt {i 'i)tillı{i'l
e'imme ve'r-ruvlıt, Süleymaniye Ktp ., Laleli,
nr. 23, vr. Jb-3•; aomlf.. ei-Cevherü'n-naçlid fi
şerf:ıi'I-Kaşid, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nro
51, vr. 8'-9'; nr. 54, vr. 178'; a.mlf.. Kitlıbü't
Taf:ıdid fi izlı/:ıi't - Tesdid, Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 54, vr. 179•; Zehebi, Ma'ri{etü'l(currlı' (Aitıkulaç), lll, 1513; ibnü'I-Cezeri, Gayetü 'n-Nihlıye, 1, 180-181, 506, 555; a.mlf.. enNeşr, 1, 97; İbn Hacer. ed-Dürerü'l:klımine, ı,
441-442; Keşfü '?·?unun, ı, 244, 648; ll , 953,
1352; Brockelmann, GALSuppl., l, 726;11, 138;
Hediyyetü '1-'lırifin, 1, 466; Kehhale, Mu 'cemü '1mü'ellifin, lll, 59; Ali Şewah İshak. Mu'cemü
muşanne{ati 'I-Kur'lıni'I-Kerim, Riyad 1404/
1984, 1V, 31; ei-Fi hrisü'ş-şlımil: el-Kur'lın ve
'uliımüh , et-Tecvid, Arnman 1985,1, 101 ; eiFihrisü 'ş-şlımil: Mai)tutlıtü'l-(cırlı'lıt, Arnman
1987' ı, 288-299. IAJ
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Eserleri. 1. Kitô.bü '1-Bustô.nü'l-hüdô.t
ii'{Jtilô.ii'l-e'immeti ve'r-ruvô.t. Kıraat-i
aşereye Hasan-ı Basri, A'meş ve Halef b.
Hişam'ın kıraatlerinin ilavesiyle meydana
getirilen eserin bir nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi'nde (Laleli, nro 23) bulunmaktadır (diğer nüshaları için bko el-Fihrisü'ş-şamil : Mal]tütatü'L-Js.:ıra'at, ı. 288)0
2. el-Cevherü 'n-naçlid ii şer]Ji'l-Kaşid.
Kasım b. Flrruh eş-Şatıblnin I;fırzü 'l-emô.
ni (eş-Şatıbiyye) adlı kasidesinin şerhidir.
Telifi Zilhicce 751'de (Ş u bat 1351) tamamlanan eserin girişinde kıraatin uyulması
gereken bir sünnet olduğu, Hz. Peygamber'den güvenilir yoldan nakledilmeyen,
re'y veya kıyasa dayanan kıraatterin kabul
edilemeyeceği, bazı nahivcilerin kendi re'y
ve kıyaslarına uymayan sahih kıraatlerle
ilgili itirazlarına itibar edilmemesi ve sahih kıraatterin dil kurallarını belirlemede
esas teşkil etmesi gerektiği belirtilmiş;
Kur'an'ın mushaflardan değil şifahl olarak alınmasının lüzumu üzerinde durulmuş; mütevatir kıraatin şartları, şaz kıra
atlerle Kur'an okumanın hükmü, el-ahrufü's-seb'a vb. konular işlenmiştir. Her
surenin başında onun Mekki-Medenl oluşu, ayet sayısı ve tasıtası hakkında da bilgi verilmiştir. Ortalarından bir kısmı eksik
olan şerhin dört ciltlik bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nro
51 -54) kayıtlıdır (diğer nüshaları için bko
el-Fihrisü 'ş-şamil: Mal]tüt[ıtü '1-Js.:ıra' at, I,
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İBNÜ'I-CÜNEYD
(~1 .;_,.ıl)

Ebü Ali Muhammed b. Ahmed
b. el-Cüneyd el-İskafi
(ö. 381/991)
Şii

L

Usuliyyiin ekolünün öncülerinden,
fıkıh ve kelam alimi.

.J

Bağdat ile Vasıt arasındaki İ skafta
dünyaya geldi. Katib lakabıyla da anılır.
Hadis dinlediği ilk hocalarından olan Humeyd b. Ziyad'ın ölüm tarihi (310/922)

dikkate alınarak lll. (IX.) yüzyılın sonların
da veya IV. (X.) yüzyılın başında doğduğu
söylenebilir. Humeyd b. Ziyad'dan başka
Abdülvahid b. Abdullah el-Mevsıll, Ahmed
b. Muhammed et-Asımi, Muhammed b.
Ali b. Ma'mer el-Kufı gibi hocalardan hadis öğrendi. Fıkıh konusundaki hocaları bilinmemektedir. Küleynl ve Şeyh Sadük'un çağdaşı olup dördüncü sefir Ali b.
Muhammed'le tanışmış olan İbnü'l-Cü
neyd Şeyh Müfıd, Hüseyin b. Ubeydullah
el-Gadairl ve Ebu Abdullah İbn Abdun'un
hocasıdır. Ahmed b. Ali en-Necaşl ve Şey
hüttaife Ebu Ca'fer et-Tfısl gibi alimler de
hocaları vasıtasıyla onun öğrencileri olarak kabul edilmektedir. Nlşabur'a seyahati (340/951) ve orada yaklaşık bir yıl kalması dışında Irak'ta ve özellikle Bağdat'
ta yaşadığı bilinen İbnü'l-Cüneyd Rey'de
vefat etti.
İbnü'l-Cüneyd daha çok fakih olarak
tanınır. Şla'da fıkıh

usulünün gelişimi belirli dönemlere ayrılacak olursa onun yaşamış olduğu devir bunun hazırlık safhasını oluşturur; çünkü gaybet öncesi Şla'
da bu itme ihtiyaç duyulmamıştır. Her ne
kadar Şii u teması, gaybet öncesi dönemde imamların ashabından bir kısmının
usulle ilgili bazı risaleler telif ettiğini söylüyorsa da bunu delillendirmek oldukça
güçtür. Ancak "büyük gaybet"in başlama
sıyla birlikte fıkıh usulüne dair eserlerin
kaleme alındığı , İsnaaşeriyye bünyesinde,
fıkhı sadece rivayet metinlerini nakleden
bir ilim olmaktan çıkarıp usule ilişkin bazı
prensipler ortaya koyan ilk şahıslardan
birinin de İbnü'l-Cüneyd olduğu bilinmektedir. Bununla beraber onun daha sonraki Usull ulema gibi sistematik bir metot
ortaya koymaktan ziyade eklektik bir yol
takip ettiği dikkati çeker.
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lbnü'I-Cündi'nin
Kitabü'Iadlı

Bustan
eserinin

ilk ve son sayfaları
(Süleymaniye Ktp.,
Laleli, nro 23)
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