
vfıkib li- bevfıhiri '1 -mevfıkib 'i (Tunus 
1293, 1298); Muhammed Ali es-Sabban'ın 
Jffışiyetü'ş-Şabbfın cal{ı ŞerJ:ıi'l- Üşmu
ni'si (Bulak 1280; Kah i re 1305) zikredile
bilir. 6. el-Behcetü'l-merc;iıyye ff şer
J:ıi'l-Elfiyye (Leknev 1247; Tahran 1248, 
1268, 1282, 1284; Tebriz 1286; Kah i re 1282, 
1314)_ el-Elfiyye üzerinde es-Seyfü'ş
şakil ca]{ı Şerhi İbn CAlpl adıyla bir ha
şiyesi bulunan Süyüti (ö 911 / 1505), da
ha sonra bu haşiye ile İbn Akil şerhini 
birleştirerek el-Behcetü '1 -merc;iıyye 'yi 
meydana getirmiştir. Mirza Ebü Talib 
el-İsfahani tarafından yazılan ve Ebu 
Tfılib adıyla şöhret bulan haşiye ile be
raber (Tahran 1273; Tebriz 1290) halen 
Şark medreselerinde ders kitabı olarak 
okutulmaktadır. 7. el-Ezhôrü 'z- Zeyniy
ye ff şer]Ji metni'l-Elfiyye (Bulak 1294 ; 
Kahire 1319)_ Ahmed b. Zeyni Dahlan (ö . 

13041 1886) tarafından yazılmıştır. 

İbn Malik'in el-Elfiyye'si hem sade
ce metin olarak hem de şerh ve haşiye
leriyle birlikte birçok defa yayımlanmış
tır (B ula k I 251 , 1306, 1307, 1308, 1329, 
1342; Kah i re 1290 ; Tahran 1288, 131 O, 
1317 ; Fas 1323 ; Beyrut ı888; Leknev 1316; 
Lahor ı 902) . 

el-Elfiyye, İslam dünyasındaki bu ne
şirlerinden başka S. de Sacy tarafından 
Fransızca şerh ile birlikte Paris'te (1833), 
A. Goguyet tarafından Fransızca tercü
mesi ve notlarla birlikte Beyrut'ta (1888), 
L. Pinto tarafından yine Fransızca ter
cüme ve izahlarla Constantine'de (1887). 
E. Vitto tarafından da İtalyanca tercü
me ve notlar ilavesiyle Beyrut'ta (1898) 
yayımlanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Malik et-Tar. el-Elfiyye (nşr. es-Seyyid 
M. AbdüıhamTd , Şerhu Elfiyye içinde), Beyrut, 
ts. (Daro · ı-CTI) ; İbn Hişam, Evdahu 'l -mesalik 
(nş r. M. Muhyiddin AbdüıhamTd). Beyrut 1980 ; 
İbn Akli, Şerhu İbn Akil (nşr. M. Muhyiddin 
AbdüıhamTd) , Beyrut, ts. (Daru İhya i 't-türasi'ı
Ara bT), 1·11 ; Keş{ü'z-zunün, 1, 151·155, 407 ; 
Serkls, fl1u'cem, 1, 23:3-234; Brockelmann, GAL, 
1, 359-362; Suppl., 1, 521·525; liahu ' l-mek
nün, ı, 119-120; Ahmed ŞerkavT İkbal. fl1ekte
betü'l-Celal es-Süyütf, Rabat 1397 / 1977, s. 
111-112; Ömer Ferruh. Tarf!]u ' l-edeb, lll, 784-
787, 804-805, 910, 919-923; VI, 260-270; C. 
Zeydan. Adab, ll, 147-148; fl1a'a'l-fl1elctebe, s. 
286·290 ; Ali FOde Nil, İbn Hişam el-Enşarf, Ri
yad 1406/1985, s. 47-73; Sidney Glazer. "The 
Alfiyya of Ibn Miilik", fi1W, XXXI (194 1). s . 274-
279; a .mlf.. "The Alfiyya Commentaries of 
Ib n 'Aqil And Abii Hayyan", a.e., XXXI 1 1941 ),. 
s. 400 -408; Abdülkerlm Muhammed ei-Esed. 
"Beyne Elfiyyeti İbn Mu'ti ve Elfiyyeti İbn 
M&lik", ed-Dare, IX / 2, Riyad 1404 / 1983, s . 
96-120; M oh. Ben Cheneb, "İbn Malik", iA, 
V / 2, s. 767 · 768. 

~ ABDÜLBAKİ TuRAN 
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ei-ELFİYYE 
( .;.;J~I) 

Zeynüddin el-lniki'nin 
(ö. 806/ 1404) 

hadis usulüne dair 
manzum eseri. 

_j 

İslami ilimleri 1 OOO'er beyitlik manzu
meler içinde ele alma geleneği biri lra
ki'ye, diğeri Süyüti'ye ait olmak üzere 
hadis usulü ilmine de iki Elfiyye kazan
dırmıştır. İbnü 's-Salah'ın <uıumü'l-]Ja
dfş'ini et- Ta~yfd ve'l-fiô.]J (nşr Abdur
rahman Muhammed Osman, Kahire 1403/ 
ı 981) adıyla şerheden Ira ki, hadis usu
lü konularının kolayca ezberlenmesi için 
c UJUmü '1-]Jadfş 'i 1 002 beyitte özetle
miş, Cemaziyelahir 768'de (Şubat 1367) 
Medine'de tamamladığı bu çalışmasına 
Tebsıratü'l -mübtedi ve te~kiretü'l-mün
tehf (et· Tebşıra ve't-te?kire) adını vermiş

tir. Manzumede hadis usulü konuları İb
nü's-Salah'ın eserindeki (bk. MUKADDiME

Tü İBNİ's-SAlAH) sıra ile ele alınmaktadır. 

Bir kısım konular önemine göre daha çok 
beyitle işlenmekte, bazan İbnü's-Salah'ın 
temas etmediği meseleler üzerinde de 
durulmaktadır. Eser ilk defa baskı ta
rihi verilmeden Hindistan· da yayım la n
mış, daha sonra şerhleriyle birlikte ba
sılmıştır. 

Hadis talebeleri arasında büyük rağ
bet gören Elfiyye başta müellifi olmak 
üzere birçok alim tarafından şerhedil
miştiL Bunların başlıcaları şunlardır: 1. 
ıraki. Fetfıu'l-mugfş bi-şerhi Elfiyyeti'l
]Jadfş. ıraki EJfiyye'sini geniş bir şekilde 
şerhetmeye başlamış, daha sonra bun
dan vazgeçerek kaleme aldığı orta ha
cimdeki eserini 25 Ramazan 771'de (22 
Nisan 1370) tamamlamıştır. Fet]Ju'l-mu
gfş'i neşre hazırlayan Mahmüd Rebf, ed
Derô.ri'l-fô.l].ira caJ{ı şerf:ıi't- Tebsıra adı
nı verdiği dipnotlarla birlikte eseri bir 
cilt içinde dört ayrı cüz halinde yayımla
mıştır (Ka hi re 13551 1937). Bu neşir Ah
med Muhammed Şakir tarafından göz
den geçirilerek tekrar yayımlanmıştır 
(Beyrut ı408/ 1988). Eserin Muhammed 
b. Hüseyin el-lraki el-Hüseyni tarafın
dan Zekeriyya el-Ensarfnin Fet]Ju'l-bô.
lp calô Elfiyyeti'l- clrô.lp adlı şerhiyle bir
likte üç cilt halinde yapılan neşrinde (Bey
rut, ts.) lraki'nin şerhinin adı et- Tebsıra 
ve 't- te~kire diye gösterilmişse de aynı 
neşirde Zekeriyya el-Ensari beşinci bey
ti açıklarken et- Tebsıra ve't- te~kire'nin 

Elfiyye'nin adı olduğunu söylemektedir 
(1, 8) . 2. Muhammed b. Abdurrahman es-

ELHAMRA SARAYI 

Sehavi, Fet]Ju'l -mugfş. Kati b Çelebi, üç 
cilt halinde basılan bu eserin (Beyrut 
1403 / 1983) Elfiyye şerhlerinin en mü
kemmeli olduğunu söylemektedir (Keş· 
fü ';ç-;çunan, 1, 157) 3. İbrahim b. Ömer el
Bikai, en-Nüketü'l-vefiyye (Millet Ktp, 
Feyzullah Efendi, nr. 252, 275 varak). 4. Ze
keriyya el-Ensari, Fethu'l-bfı~f calfı El
fiyyeti'l- clrô.~ (yk. bk.) s. Emir Padişah, 
Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrô.lp (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 340, 196 varak; Millet 
Ktp., Murad Molla, nr. 329, 87 varak). Ka
tib Çelebi bu eserin Elfiyye'nin bir öze
ti olduğunu söylemektedir. 6. Abdürraüf 
el-Münavi, Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrfı~f (İÜ 
Ktp ., AY, nr. 888, 128 varak) . 7. Uchüri. Şer
hu Elfiyyeti'l- clrfı~f (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 2305. 215 varak). Katib 
Çelebi ve Kettani Elfiyye'nin diğer şerh
leriyle haşiyelerinden de söz etmekte
dirler. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sehavi, Fet/:ıu'l-mugfş, Beyrut 1403 / 1983, 
ı-lll; Zekeriyya ei-Ensarl, Fethu 'l-ba.ki 'ala El
fiyyeti'l· c ira!): i, Beyrut, ts. (Darü ' I-Kütübi ' l-il
miyye), ı, 8; Keş{ü'z · ?Unün, ı, 156-157; Serkis, 
fl1u'cem, ll , 1318; lia/:ıu 'l-meknün, ı , 121 ; Ket
tani, er·Risaletü'l -müstetrafe, s. 215; Mücteba 
Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 
Ankara 1992, s. 72. r:;w;:ı 

J!llıl MücTEBA UöuR 
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EL GAz 

(bk. LUGAZ). 

ELHAMDÜLİLIAH 
( .U,...,.J\) 

"AIIah'a hamdolsun" anlamında 
bir dua cümlesi 
(bk. HAMDELE). 

ELHAMRA SARAYI 

İslam mimarisinin İspanya'daki 
en önemli yapılarından biri. 

_j 

1 

_j 

1 

_j 

Endülüs mimarisi kadar bütün İslam 
sanatı için de büyük bir gurur kaynağı 
teşkil eden Elhamra Sarayı (Kasrü'J-ham
ra). Nasriler (BenT Ahmer) Devleti'nin baş
şehri olan Gırnata ' da (Granada) bulun
maktadır. "Kızıl" anlamına gelen el-ham
ra sıfatıyla tanımlanması. inşaatta kul
lanılan kil harcın kızıla çalan renginden 
dolayıdır. Tarih boyunca çeşitli tahriba
ta maruz kalmasına ve bazı bölümleri
nin yok olmasına rağmen dünya çapın
da bir şöhrete ve bütün İslam eserleri 
arasında son derece imtiyazlı bir yere 
sahiptir. Bugün de ihtişamından hiçbir 
şey kaybetmeksizin geçmişe ışık tutan 
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