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ÿHa run Yıl dız

– —EBÛ ZEKERÝYYÂ el-CENÂVÜNÎ
אو ) ّא ا ( أ زכ

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. el-Hayr
b. Ebi’l-Hayr el-Ce nâ vü nî el-Ýbâzî

(VI./XII. yüzyýl)

Ýbâzî âlimi.˜ ™

Ata la rı, bu gün Lib ya sı nır la rı için de ka-

lan Ce be li nefûse’nin Câdû böl ge sin de ki 

İc nâ vün (gü nü müz de Ce nâ vün) böl gesin-

den dir. Dö ne min de ön de ge len İbâ zî 

âlim le rin den olan Ebü’l-Hayr Tû zîn el-

Cenâ vü nî’ nin to ru nu dur. Do ğum ve ölüm 

ta rih le ri hak kın da bil gi yok tur. De de si, 

is mi ni ve kün ye si ni doğ du ğu gün Ce nâ-

vün’de olan ve ken di si için ha yır du ada 

bu lu nan İbâzî âli mi Ebü’l-Hayr Tû zîn ez-

Ze vâ g¢’den almış tır. Ze vâ g¢, 1016-1061 

yıl la rı ara sın da Kay re van’da hü küm sü-

ren Zîrî Emîri Mu iz b. Bâdîs dö ne min de 

ya şa dı ğı na göre Ebû Ze ke riy yâ da V. (XI.) 

yüz yı lın son çeyreğiy le VI. (XII.) yüz yı lın ilk 

ya rı sın da yaşamış ol ma lı dır. Muh te me len 

ilk eği ti mi ni dede sin den al dık tan son ra 

er ken yaş lar da tah sil için o dö nem de ilim 

mer kez lerinden olan Eb nâ yin’e git miş tir. 

Bura da uzun süre (Cey tâ lî’ ye gö re otuz iki 

yıl) Ebü’r-Rebî‘ Süley man b. Ebû Hâ rûn 

el-Ma lûşâî el-Bârû nî’ nin mes ci din de ki 

dersle ri ni ta kip et ti. Ar dın dan mem le-

ke ti ne dön dü ve hal kın fıkhî ko nu lar da 

da nış tı ğı ve fet va ih ti yacı nı kar şı la dı ğı bir 

âlim ha li ne gel di. Ay nı za man da tedrîs 

fa ali ye tin de de bu lun du. En ta nın mış öğ-

ren ci le ri Ebû Sü ley man Dâ vûd b. Hâ rûn ve 

Ebü’r-Rebî‘ Sü ley man b. Hâ rûn’dur.

Çe şit li ilim dal la rın da yet kin bir şah si yet 

olan Ebû Ze ke riy yâ özel lik le fı kıh ala nın da-

ki bi ri ki miy le öne çık mış tır. Şem mâ hî’nin, 

ken di za ma nı na ka dar de vam eden İbâ zî 

ilim ge le ne ği ni bu ge le ne ğin baş lan gı cı nı 

oluş tu ran “ha me le tü’l-ilm” âlim le ri ne bağ-

la yan sil si le için de zik ret ti ği Ce nâ vü nî’ nin 

ya şa dı ğı dö nem den iti ba ren bil has sa Ce be-

li nefûse İbâ zî le ri ara sın da şöh ret ka zan dı ğı 

an la şıl mak ta dır. Ni te kim Şem mâ hî, ken di 

dev rin de bi le Ce be li nefûse âlim le ri nin fıkhî 

edi le rek Uman Kül tür Ba kan lı ğı ya yınları 

ara sın da ba sıl mış tır (Uman 1982). 2. Kitâ-

bü’l-Fıšh ve’l-£ašåßid. Fıkhî bil gi ler ya-

nın da ba zı iti kadî fır ka la rın gö rüş le rin den 

de bah se di len ese rin bir nüs ha sı nın Tu-

nus’un Cer be ada sın da ol du ğu kay de dil-

mek te dir (Amr Halîfe en-Nâmî, JSS, XV 
[1970], s. 65-67). 3. Mesâßilü Ebî £Ubey-

de. Otuz se kiz say fa hac min de fet va lar 

mec mu ası ni te li ğin de ki eser, alış ve riş le 

il gi li ko nu lar dan sa vaş eh li ne uy gu la na-

cak esas la ra ka dar de ği şik me se le ler de 

fıkhî hü küm le ri, ay rı ca de lil ler den hü küm 

çı kar ma nok ta sın da İbâzî fı kıh usu lü yön-

te mi ni içer mek te dir. Gü nah ta ıs rar et me 

ve töv be gi bi hu sus la ra da kısmen te mas 

edi len ese rin Ebû Ubey de’nin ve fa tın dan 

son ra öğ ren ci le ri ta ra fın dan der lendiği 

an la şıl mak ta dır (İbn İdrîsû Mus ta fa b. 
Mu ham med, s. 174-175). Bir nüs ha sı 

Tu nus Mek te be tü’l-Bârûniy ye’de, baş ka 

bir nüs ha sı Ce za yir Mizâb’da Şeyh Yûsuf 

el-Atfâvî’nin özel kü tüp ha ne sin de (Amr 
Halîfe en-Nâ mî, Dirâsât, s. 298) bu lun-

mak ta, İbn İd rîsû bir üçün cü nüs ha yı gör-

dü ğü nü belirt mek te dir (el-Fikrü’l-£ašadî, 
s. 174). 4. Re sâßilü Ebî £Ubey de. Müel-

li fin çe şit li ri sâle le rin den olu şan ese rin 

bir nüs ha sı Tu nus Mek te be tü’l-Bârûniy-

ye’de ka yıtlı dır (Ferhât el-Ca‘bîrî, s. 27). 
Dercînî’nin zik ret ti ği ne gö re (ªa bašåtü’l-
meşâßiÅ, II, 238) Ebû Ubey de’nin bu eser-

le ri dı şın da ho ca la rın dan nak let ti ği bir 

ha dis mec mu ası da var dır.
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Bârûnî, MuÅta½aru TârîÅi’l-İbâ²ıy ye, Tu nus 
1357/1938, s. 28-30; İvaz M. Halîfât, Neşßetü’l-
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and Sci en ce in the £Ab ba sid Pe ri od (ed. M. J. L. 
Yo ung v.dğr.), Cam brid ge 1990, s. 35; Et hem Ru-

hi Fığ la lı, İbâdiy ye’nin Do ğu şu ve Gö rüş le ri, An-
ka ra 1983, s. 87-90; a.mlf., “İbâzıy ye”, DİA, XIX, 
256-257, 259; Ferhât el-Ca‘bîrî, Dev rü’l-med re-
se ti’l-İbâ²ıy ye fi’l-fıšh ve’l-¼aŠâre ti’l-İslâmiy ye, 
Tu nus 1408/1988, s. 26-27; Amr Halîfe en-Nâmî, 
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Sâ lih Nâsır – Mus ta fa Sâlih Bâcû), Bey rut 2001, 
s. 95-99, 104-117, 298; a.mlf., “A Des crip ti on 

yerle ri ne ta şı dı. Ay rı ca Bas ra dı şın da ilim 

ta şı yı cı la rı arasın da bir ih tilâf çık tı ğın da 

Bas ra’da ki âlim ler he ye ti bu nu çöz mek 

için ça ba sar fetmekle gö rev liy di. Böy le ce 

Ebû Ubeyde’nin liderli ğin de ki İbâzî ha re-

ke ti dinî ve fikrî bir yöne dö nüş müş olu-

yor du. Bu dö nem de Ebû Mevdûd Hâcib 

et-Tâî, Rebî‘ b. Habîb ve Ebû Nûh Sâlih 

ed-Dehhân ken di si ne bü yük öl çü de yar-

dım et ti. İbâzîlik, İslâm dün ya sı nın Irak 

dı şın da ki böl ge le ri ne ve özel lik le Ku zey 

Af ri ka’ya ya yıl ma imkânı bul du; giz li lik 

(kitmân) aşa ma sın da dikkat li bir şe kil-

de ye ni den ör güt len mek le ta rihî ge li şim 

sü re ci için de ye ni bir merha le ye ulaş tı. 

İbâzıy ye’nin Mağ rib, Ye men, Hadra mut, 

Uman ve Ho ra san gi bi mer kezî ik ti da rın 

hâki mi ye tin den uzak böl ge le re ya yıl ma sı 

bu ilim ta şı yı cı la rı sa ye sin de ger çek leş ti 

(Şem mâ hî, I, 196, 199).

Teş kilâtçı bir li der olan ve men sup la-

rın ca “imâmü’l-müs limîn” di ye anı lan Ebû 

Ubey de Bas ra’da ve fat et ti. Onun ölü mü 

üze ri ne İbâzî ce ma atin de kısmî bir geri le-

me baş la mış sa da öğ ren ci si Rebî‘ b. Ha bîb 

el-Basrî dö ne min de (791-796) fırka nın yö-

ne tim mec li si Bas ra’da tekrar ya pı lan mış 

ve bir sü re da ha mer kez olma özel li ği ni ko-

ru muş tur. Ebû Ubey de, İs lâm dün yası nın 

de ği şik böl ge le ri ne ilim ta şı yan öğ ren ci le ri 

ara sın da bu lu nan Rebî‘ b. Habîb el-Basrî, 

Ebû Süfyân Mahbûb b. Ra hîl el-Mekkî, Se-

le me b. Saîd el-Had ramî ve Dımâm b. Sâib 

el-Abdî gi bi isim ler ya nın da Tâli bü’l-Hak 

Ab dul lah b. Yahyâ el-Kin dî, Ebü’l-Hattâb 

el-Meâfirî, Ab dur rah man b. Rüs tem, 

Âsım b. Cemîl es-Sidrâtî, İsmâil b. Derrâr 

el-Gadâmisî, Ebû Dâvûd en-Nef zâvî, Ab-

dül me lik b. Tavîl, Ebû Saîd Ab dul lah b. Ab-

dü lazîz, Mu ham med b. Habîb el-Me denî, 

Ebû Gånim Bişr b. Gånim el-Ho rasânî ve 

Îsâ b. Al ka me el-Mısrî gibi âlim le rin ye tiş-

me si hu su sun da bü yük çaba har ca mış tır.

Eser le ri. 1. Risâle fî a¼kâmi’z-zekât. 

Mağ rib’de ki İbâzî âlim le ri ne yö ne lik so ru-

ce vap tar zın da ha zır lan mış olan eser de 

kır ka ya kın so ru ya ce vap ve ril miş, zekât 

ve öşür le bun la rın top lan ma sı ve da ğı tıl-

ma sıy la il gi li ko nu lar ele alın mış tır. Ese-

rin, Ebû Ubey de ta ra fın dan bü tün ha lin de 

ha zır lan mış tek ça lış ma sı ol du ğu ka bul 

edil mek te dir (Amr Halîfe en-Nâmî, JSS, 
XV [1970], s. 67). Top lam on iki va rak tan 

mey da na ge len yaz ma la rın dan bi ri Dârü’l-

kü tü bi’l-Mıs riy ye’de ka yıt lı dır (nr. 21.582). 
Bu nun dı şın da ese rin iki ay rı nüs ha sı nın 

Tu nus Bârûniy ye ile Şeyh Sâlim b. Ya‘k†b 

kü tüp ha ne le rin de bu lun du ğu be lir til mek-

te dir (Ateş, s. 28). Risâle, Sâlim b. Mu-

ham med b. Sü ley man ta ra fın dan tah kik 
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olan et-Tertîb üze ri ne bir hâşi ye yaz dı ğı 

söy le nir se de (Ency clo pa edia Is la mi ca, II, 
767) Ver celânî’nin ölüm ta ri hi göz önü-

ne alın dı ğın da bu nun müm kün ol ma dı ğı 

gö rü lür.
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(1943-2010)

Mýsýrlý ilim ve fikir adamý.˜ ™

10 Tem muz 1943 ta ri hin de Mı sır’ın Tan-

ta vilâye ti ne bağ lı Kuhâfe kö yün de doğ du. 

Er ken yaş ta Kur’an’ı ez ber le di. İl köğ re ni-

min ar dın dan or ta öğ re ni me de vam et ti ği 

yıl lar da İhvân-ı Müs limîn’in Tan ta Şu be si 

genç lik ko lu üye si ola rak ba zı fa ali yet le re 

ka tıl dı; bu sı ra da Sey yid Ku tub’u oku ma-

ya ve on dan et ki len me ye baş la dı. Da ha 

son ra tek nik li se ye kay dol du ve 1960’ ta 

te le ko mü ni kas yon bö lü mü nü bi tir di. Ekim 

zik re di len ese rin de (Şem mâ hî, II, 199) ay-

nı eser ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ki ta bın 

özel lik le nikâh ve talâkla il gi li bö lü mü İbâ-

zî ler ara sın da yay gın lık ka zan mış tır. Bu 

bö lüm, gü nü müz Ce za yir İbâ zî le ri’nin fıkhî 

ko nu lar da te mel me tin le ri olan Ab dü lazîz 

es-Se mî nî’ nin (ö. 1223/1808) Ki tâ bü’n-Nîl 

ve şifâßü’l-£alîl ad lı ese ri nin nikâhla il gi li 

bö lü mü nün de kay na ğı dır. Ebû Sit te el-

Kas bî’nin üze ri ne hâşi ye yaz dı ğı bö lüm ilk 

de fa bu hâşi yey le bir lik te ya yım lan mış (li-
tog raf, Ka hi re, ts.), da ha son ra Ki tâ bü’n-

Nikâ¼ adıy la müs ta kil ola rak Sü ley man 

Ah med Av nul lah ve Mu ham med Sâmî 

Zağdûd ta ra fın dan neş re dil miş tir (Ka hi re 
1396). Ese rin oru ca da ir bö lü mü ön ce Ki-

tâ bü’½-Øıyâm baş lı ğıy la ba sıl mış (li tog raf, 
Ka hi re 1310), ar dın dan Sü ley man b. Mûsâ 

el-Ce nâ vü nî ve Ali Sâlim Allûş ta ra fın dan 

Ki tâ bü’½-Øavm adıy la ya yım lan mış tır 

(Bey rut 1393/1973). 3. Ki tâ bü’l-A¼ kâm. 

Esas iti ba riy le muâmelâta da ir hü küm le ri 

içe ren bir eser dir. Ay rı ca emir bi’l-ma‘rûf 

ve ne hiy ani’l-mün ker, yar gı la ma esas-

la rı (âdâbü’l-kazâ) ve şa hit lik ko nu la rın da 

bil gi içe rir. İbâ zî âlim le rin den Ebû Sit te 

el-Kas bî ve Ebû Ya‘k†b Yûsuf b. Mu ham-

med el-Mus‘abî eser üze ri ne bi rer hâşi ye 

yaz mış, ki tap Ah med Kerrûm ve Ah med 

Bâzeyn ta ra fın dan bu hâşi ye ler le bir lik te 

neş re dil miş tir (Gardâye 1999). 4. £Aš¢ de-

tü’t-tev ¼îd. İbâ zî akîde si ne da ir bu me tin 

£Aš¢ de tü Nefûse ola rak da bi li nir. Pi er re 

Cu perly, Ce nâ vü nî’ nin akîde si nin iki ver-

si yo nu bu lun du ğu nu, bun lar dan bi ri nin 

Ki tâ bü’l-Va²£ın ba şın da ki “et-Tev¼îd”, di-

ğe ri nin ise il kin den bi raz da ha fark lı olan 

müs ta kil bir aka id met ni ol du ğu nu söy ler. 

An cak li te ra tür de £Aš¢ de tü’t-tev ¼îd ve 

£Aš¢ de tü Nefûse ad la rı iki si için de kul-

la nı lır. Ki tâ bü’l-Va²£ın Ebû Sit te hâşi ye-

siy le bir lik te ba sıl mış ilk met ni üze rin de 

ça lı şan Ro ber to Ru bi nac ci bu met ni Ebû 

Hafs İbn Cemî‘in Mušad di me tü’t-tev ¼îd 

ad lı risâle siy le kar şı laş tır mış ve İtal yan-

ca’ya çe vir miş tir (bk. bibl.). İkin ci me tin 

üze rin de ça lış ma ya pan ve met ni yi ne İbn 

Ce mî‘in aka id risâle siy le mu ka ye se eden 

Pi er re Cu perly ise 1325’te (1907) bir risâle 

için de ba sıl dı ğı nı söy le di ği met ni ye ni den 

ya yım la mış tır (bk. bibl.). Ay rı ca ba zı İbâ zî 

âlim le ri nin ken di le ri ne yö nel ti len so ru la-

ra ver dik le ri ce vap lar la bir lik te Ce nâ vü-

nî’ye so ru lan so ru la ra onun ver di ği ce-

vap la rı içe ren Ec vi be ve me sâßil £adîde 

li’l-meşâßiÅ ad lı bir eser bu lun mak ta dır 

(Cer be, Mek te be tü’l-Bâ rû nî, nr. 562.162). 
Öte yan dan Ce nâ vü nî’ nin Re bî‘ b. Habîb 

el-Ferâhîdî’nin (ö. 180/796 [?]) el-Câ-

mi£u’½-½a¼î¼ ad lı müs ne di nin Ebû Ya‘k†b 

el-Ver celânî ta ra fın dan dü zen len miş şek li 

ko nu lar da bü yük oran da onun eser le ri ni 

te mel al dı ğı nı, hat ta ez ber le di ği ni, eser le-

ri nin çok lu ğu se be biy le de de sin den da ha 

çok ta nın dı ğı nı kay de der. Yi ne Şem mâ-

hî’nin Ebû Ze ke riy yâ dö ne min de ya şa yan 

âlim le ri “Ebû Ze ke riy yâ’nın çağ daş la rı” 

şek lin de ni te len dir me si (Ki tâ bü’s-Si yer, II, 
180-182), onun ya şa dı ğı dö ne me dam ga-

sı nı vu ra cak de re ce de ta nın mış bir âlim 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Fık hın he men 

her ala nın da eser ve ren Ce nâ vü nî’ nin han-

gi ko nu da olur sa ol sun ken di si ne so ru lan 

so ru la ra ce vap ver di ği kay de dil mek te dir. 

Ce nâ vü nî ilmî fa ali yet le riy le, Ce be li nefûse 

böl ge sin de İbâ zîli ğin ye ni den can lan dı rıl-

ma sı na bü yük kat kı lar da bu lu nan ve Ebü’l-

Ab bas el-Fur sattâî ile (ö. 504/1110) bir lik te 

Do ğu (Uman ve Had ra mut) İbâ zî fı kıh eko lü-

ne pa ra lel ola rak Mağ rib’de bir İbâ zî fı kıh 

eko lü nün ge liş me si ni sağ la yan önem li bir 

şah si yet ka bul edi lir (The Ency clo pa edia of 
Is lam Three, fas. 2, s. 161).

Eser le ri. 1. Ki tâ bü’l-Va²£. Mü el li fin en 

önem li ese ri olup Ki tâ bü’l-Lü ma£ olarak 

da bi li nir. Ye di bö lüm den olu şan eser aka-

id le baş la yıp tahâret, na maz, oruç, zekât, 

hac ve ye min ler le so na erer. Muhaşşî la-

ka bıy la ta nı nan Mu ham med b. Ömer Ebû 

Sit te el-Kas bî eser üze ri ne bir hâşi ye yaz-

mış, Mu ham med b. Yûsuf Et ta feyyiş ise 

ki ta bı ih ti sar et miş, çağ daş İbâ zî âlim le-

rin den Saîd b. Ha lef el-Harûsî de ese ri Æa-

vâ£idü’ş-şer£ fî na¾mi Kitâbi’l-Va²£ adıy-

la naz ma çek miş tir (Mas kat 1983, 2007). 
İlk de fa Ebû Sit te el-Kas bî’nin hâşiye siyle 

bir lik te ba sı lan ese ri (li tog raf, Ka hi re 
1305) da ha son ra Ebû İs hak İbrâhim Et ta-

fey yiş Ki tâ bü’l-Va²£ muÅta½ar fi’l-u½ûl 

ve’l-fıšh adıy la neş ret miş (Ka hi re 1381) 
ve bu ne şir de fa lar ca ba sıl mış tır (Tu nus 
1986; Mas kat, ts.). Er si lia Frances ca ese-

rin zekâtla il gi li bö lü mü üze ri ne ça lış mış 

ve bu bö lü mü İtal yan ca’ya çe vir miş tir (bk. 
bibl.). 2. Ki tâ bü’ş-ŞeyÅ Ebî Ze ke riy yâ 

Ya¼yâ el-Ce nâ vü nî. Kay nak lar da is mi 

geç me yen ese rin “e½-Øıyâm (e½-Øavm)”, 

“en-Nikâ¼ ve’¹-¹alâš”, “el-Ve½âyâ”, “el-

Æa ²âß”, “el-İcârât”, “Bey£u’s-se lef” ve “er-

Rehn” baş lık lı ye di bö lüm den mey da na 

gel di ği be lir til mek te dir (Moty lins ki, Bul le-
tin, III, 22). Ese rin bö lüm le rin den her bi ri 

müs ta kil bir ki tap gö rü nü mü ar ze der. Ni-

te kim ese rin nikâhla il gi li bö lü mü nü gö ren 

Şem mâ hî bu nu müs ta kil bir eser ola rak 

ka bul et miş tir. An cak yaz ma la ra dü şü len 

ka yıt lar bun la rın tek bir ese rin bö lüm le ri 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Öte yan dan ki-

ta bın bö lüm le ri ne ait bir kı sım yaz ma lar-

da ki ka yıt lar dan ba zı kay nak lar da Dîvânü 

Ebî Ze ke riy yâ Ya¼yâ b. el-ƒayr adıy la 




