
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 ese
rini 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 el
Kiiô.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 el
İrşô.d adlı eserleri başta olmak üzere kı
raate dair belli başlı kaynakları, Bedred
din İbn Cemaa ve Zeynüddin Abdurrah
man 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 ez
Zeylal, İbnü'l-Kasıh, Osman b. Abdurrah
man ed-Darlr gibi alimler kıraat dersle
ri 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) Kahi
re'de vefat etti. o 

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) bulun
maktadır (diğer nüshaları için bko el-Fih
risü'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 ubat 1351) tamam
lanan eserin girişinde kıraatin uyulması 
gereken bir sünnet olduğu, Hz. Peygam
ber'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 sa- o 

hih kıraatterin dil kurallarını belirlemede 
esas teşkil etmesi gerektiği belirtilmiş; 
Kur'an'ın mushaflardan değil şifahl ola
rak alınmasının lüzumu üzerinde durul
muş; mütevatir kıraatin şartları, şaz kıra
atlerle Kur'an okumanın hükmü, el-ah
rufü's-seb'a vb. konular işlenmiştir. Her 
surenin başında onun Mekki-Medenl olu
şu, ayet sayısı ve tasıtası hakkında da bil
gi verilmiştir. Ortalarından bir kısmı eksik 
olan şerhin dört ciltlik bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nro 
51 -54) kayıtlıdır (diğer nüshaları için bko 
el-Fihrisü 'ş-şamil: Mal]tüt[ıtü '1-Js.:ıra' at, I, 

289-290)0 3. Kitô.bü't-Ta]Jdid ii i:i:ô.]Ji't
Tesdid. 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-Za
hiriyye'de (nr. 5529) nüshaları mevcuttur. 
Kaynaklarda ayrıca İbnü'l-Cündl'nin nah
ve 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, Gaye
tü 'n-Nihlıye, 1, 180-181, 506, 555; a.mlf .. en
Neşr, 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 '1-
mü'ellifin, lll, 59; Ali Şewah İshak. Mu'cemü 
muşanne{ati 'I-Kur'lıni'I-Kerim, Riyad 1404/ 
1984, 1V, 31; ei-Fihrisü'ş-şlımil: el-Kur'lın ve 
'uliımüh, et-Tecvid, Arnman 1985,1, 101 ; ei
Fihrisü 'ş-şlımil: Mai)tutlıtü'l-(cırlı'lıt, Arnman 
1987' ı, 288-299. IAJ 

1!'!1 MusTAFA ALTUNDAG 

r 

L 

İBNÜ'I-CÜNEYD 
(~1 .;_,.ıl) 

Ebü Ali Muhammed b. Ahmed 
b. el-Cüneyd el-İskafi 

(ö. 381/991) 

Şii 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 Hu
meyd b. Ziyad'ın ölüm tarihi (310/922) 

lbnü'I-Cündi'nin 
Kitabü'I-

Bustan 
adlı eserinin 

ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye K tp., 

Laleli, nro 23) 

iBNÜ'I-CÜNEYD 

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 ha
dis öğrendi. Fıkıh konusundaki hocala
rı bilinmemektedir. Küleynl ve Şeyh Sa
dük'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 ola
rak kabul edilmektedir. Nlşabur'a seyaha
ti (340/951) ve orada yaklaşık bir yıl kal
ması 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 be
lirli dönemlere ayrılacak olursa onun ya
şamış olduğu devir bunun hazırlık safha
sını oluşturur; çünkü gaybet öncesi Şla'
da bu itme ihtiyaç duyulmamıştır. Her ne 
kadar Şii u teması, gaybet öncesi dönem
de imamların ashabından bir kısmının 
usulle ilgili bazı risaleler telif ettiğini söy
lüyorsa 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 bilinmek
tedir. Bununla beraber onun daha sonra
ki Usull ulema gibi sistematik bir metot 
ortaya koymaktan ziyade eklektik bir yol 
takip ettiği dikkati çeker. 
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iBNÜ'I-CÜNEYD 

İmamiyye Şlası'nda akli tefekkür ve is
tidlal metodunun öncülerinden biri ka
bul edilen İbnü 'I-Cüneyd çağdaşı İbn Ebu 
Akli'Ie birlikte "Kadlmeyn" diye anılmak
tadır. İbnü'I-Cüneyd'in fakih ve usulcü ol
masına karşılık İbn Ebu Akli daha çok ke
lamcı olarak şöh ret bulmuştur. Bazı Şii 

alimleri, isnaaşeriyye'de ictihad kapısını 
açan ilk kiş i nin İbn Ebu Akli olduğunu söy
lerken bazıları da İbnü'I-Cüneyd olduğu
nu ileri sürer. İbn Ebu Akil usul alanında 
hiçbir eser kaleme almamışken İbnü'I-Cü
neyd'in bu sahada pek çok eser vermesi 
ve daha sonraki Şii ulemasının bunlar hak
kındaki değer lendirme leri göz önünde 
bulundurulursa ikinci görüş daha ağır 
basar. İbnü'I-Cüneyd , eserlerinden hiçbiri 
bugün mevcut olmamakla birlikte fıkıh 
usulü alanında eser yazan ilk Şii alimi sa
yılmaktadır. İbnü'I-Cüneyd ve İbn Ebu 
Akli , daha sonra Şeyh Müfid. Şerif ei
Murtaza ve Ebu Ca'fer et-Tusl ile birlikte 
şekillenip ana hatlarıyla ortaya çıkan Usul! 
düşüncenin ilk temsilcileri olup bu sebep
le ilkdönem Ahbarller'inin şiddetli tenkit
lerine maruz kalmışlardır. İbnü 'I -Cüneyd, 
usul ve füru konusunda Ehl-i sünnet' in 
kitap l arını inceleyerek bu doğru ltuda te
liflerde bulunduğu , bunun sonucu olarak 
kıyas ve re 'y ile amel ettiği için yalnız Ah
barller 'ce değil Usull ulema tarafından da 
ağır bir şekilde eleştirilm iştir. Bundan do
layı sonraki Usulller takip ettiğ i rasyonel 
metot hariç bir süre bu alimin görüşlerine 
fazla itibar etmemiştir. İbn Ebu Akli U su
ll ulemadan bir hayli rağbet görmüşken 
onun böyle bir rağbetten mahrum kalma
sında Hanefi fıkhıyla amel ettiğine dair 
rivayetin de payı vardır. Sonuçta Ahbarl
ler, Usul! olduğunu ileri sürerek İbnü' I 
Cüneyd'i eleştirirken Usulller de kıyas ve 
re'y ile amel edip Ehl-i sünnet'i taklit et
miş olması sebebiyle onun görüşlerini be
nimsediklerini açıkça söylemekten çekin
mişlerdir. Talebesi Şeyh Müfid de hocası
nın fıkhi istidadını takdir etmekle birlik
te bu yüzden onu ağır bir şekilde eleştir
miş ve onun için müstakil risaleler kale
me almıştır. Bunlardan biri en-Na]sz 'ald 
İbni'l-Cüneyd ii ictiMdihi bi'r-re'y, bir 
diğeri Na]szu Risi'ıleti İbni'l-Cüneyd ili'ı 
ehli Mışr'dır. Şeyh Müfid, el-Mesi'ı'ilü's
Sereviyye ve el-Mesi'ı'ilü'ş-Şi'ıgö.niyye 

adlı eserlerinde de hocasının fıkhl meto
dunun yanlış olduğunu belirttikten son
ra onun muhaliflerinin metodunu takip 
ederek kıyas ve re'y ile amel ettiğini ve 
imamlardan nakledilenlerle kendi şahsi 
görüşünü birbirine karıştırdığını ileri sür-
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müştür. Ayrıca haber-i vahid lehindeki tu
tum undan dolayı da hocasını eleştirmiş
tir. Hatta sıhhati kesin olmayan hadisler
le am el etmesi sebebiyle bazı Şii uleması 
İbnü'I-Cüneyd'i ashabü'l-hadls (Ahbariler) 
ekolüne nisbet etmiştir. Halbuki İbnü'I
Cüneyd fıkıhta muhaddislerden tamamen 
farklı bir metot takip etmiş ve nassın za
hiriyle yetinmeyip akil istidlal metotla
rından da faydalanmıştır. Şeyh Müfid ve 
diğer Usüll u lemanın kendisine yönelttik
leri tenkitler. o dönemde müstakil bir Şii 
fıkhı ve usulünün mevcut olmayıp Şii u le
m asının Sünni fıkhına muhtaç olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. 

İbnü ' I-Cüneyd ' in görüşlerine ilk defa 
İbn İdrls ei-Hilll (ö . 598/ 1 202) atıfta bulun
muş. daha sonra gelen İbnü'I-Mutahhar 
ei-Hilll de eserlerinde onun düşünceleri
ne yer vermiştir. Şehld-i Ewel, Fazı! Mik
dad ve Cemaleddin İbn Fehd ei-Hilll onun 
görüşlerine büyük değer vermişlerdir. 
Şehld-i Sanı. İbnü'I-Cüneyd' in ilk dönem 
uleması arasında ender simalardan biri 
olduğunu ifade etmiştir. Daha sonraki 
Usı111 ulema. İbn Ebu Akli ile birlikte onu 
düşünce sistemlerinin öncüleri olarak ka
bul etmeye başlamış. fikirlerinin geliş
mesinde onların görüşlerinden büyük öl
çüde faydalanmışlardır. 

Eserleri. Kaynaklarda İbnü'I-Cüneyd'in 
velud bir müellif olduğu belirtilerek bir
çok eserinin adı zikıredilir; bunların başlı
caları şunlardır: Teh?;ibü'ş-Şi'a li-a]J.ki'ı

mi'ş-şeri'a (Şia kaynakları bundan öv
güyle söz eder ve eseri ibnü'I-Cüneyd'in 
en önemli kitabı olarak nitelendirir. Şeyh 
Ebu Ca'fer et-TGs!, eserin yaklaşık yirmi 
ci ltten ibaret olduğunu ve fukaha metodu
na göre çeşitli konuları kapsaclığını belir
tir lel-Fihrist, s. 1641 . Çeşitli rivayetlerden 
bu eserinfürO-i fıkhın bütün konularını 
kapsayan, ayrıca usul ve h ilafiyata yer ve
ren hacimli bir kitap olduğu anlaşılmakta
dır 1 Kays Al-i Kays, lll, 1 931), el-Mul]ta
şarü'l-A]J.medi ii fı]shi'l-Mu]J.ammedi 
(önceki eserin özeti mahiyetindedir). AJ:ı
ki'ımü'ş-şaJQt, AJ:ıki'ımü't-taJQ]s, el-İrti
yi'ı' ii ta]J.rimi'l-fu]s]sö.', İzi'ıletü'r-ri'ın 'an 
]sulO.bi'l-il]vi'ın, İstil]ri'ıcü'l-muri'ıd min 
mul]telefi'l-l:Jiti'ıb, el-İstinfi'ır ile'l-ciMd, 
el-İstiti'ı', AJ:ıki'ımü'l-erş, el-İsri'ı, el-Es
idr, el-İşi'ıri'ıt na ma yünkiruhü'l-'avam, 
İşki'ılü cümleti'l-mevi'ıri§, h;hi'ıru ma 
seterehu ehlü '1-'ini'ıd mine'r-rivi'ıyeti 
'an e'immeti'l-'itreti ii emri'l-ictihi'ıd, 
el-İfhi'ım li-uşuli'l-a]J.ki'ım, el-Ülfe fi'l
keli'ım, Elfey mes'ele, Em§i'ılü'l-Kur'i'ın, 

el-ini'ıs bi-e'immeti'n-ni'ıs, el-Beşi'ıre 
ve'n-ne;r.i'ıre, Tebşıratü'l-'i'ırif ve na]s
dü 'z-zi'ıyif (bu eser, isnaaşeriyye fıkhı ve 
bu mezhebin hak olduğuna dair delillerin 

· yanı sıra ahkam hususunda müellifin yö
neltmiş olduğu tenkitleri içermektedir). et
Ta]J.rir ve't-ta]srir, et-Teri'ı]si ili'ı a'le'l
meri'ı]si, Tenbihü 's-si'ıhi bi' I-'ilmi'l-ili'ıhi, 
lfadi'ı'i]su'l-Kuds, Kudsü't-tUr ve yen
bu'u'n-nur ii ma'na'ş-şaJQt 'ale'n-ne
bi, Sebilü '1-felQJ:ı li-ehli'n-neci'ı]J., el
Fesl] 'ald men eci'ıze'n-nesl] (müellifin 
200'e yakın eserinin bir listesi ve bunların 
muhtevaları için bk. a.g.e. , lll. 1 93-207). 
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