
L 

İBN ALlAN 
(..:ıs.t.: 0!1) 

Muhammed Ali b. Muhammed Allfı.n 
b. İbrahim el-Bekri es-Sıddikl 

(ö. 1057 /1648) 

Hadis ve tefsir alimi, tarihçi. 
_j 

20 Safer 996'da (20 Ocak 1588) Mek
ke'de dünyaya geldi. 980 (1572) yılı civa
rında doğduğu da söylenmiştir. Bekrl ve 
Sıddlki nisbeteriyle anılması Hz. Ebu Be
kir'in soyundan gelmesiyle ilgili olup Mek
ke'nin birçok alim yetiştiren köklü bir aile
sine mensubiyetinden dolayı Mekki nis
besiyle de zikredilmiştir. Muhibbl, onun 
dördüncü dedesi Abdülmelik b. Ali'yi Vlll. 
(XIV.) yüzyılın müceddidi kabul eder (/ju

laşatü'l-eşer, IV. ı 84) Anne tarafından so
yu Hasan b. Ali b. Ebu Talib'e dayanır. Öm
rünü Mekke'de geçiren İbn Allan. Kur'an-ı 
Kerlm'i ezberledikten sonra Abdürrahlm 
b. Hassan el-Hanefi'den nahiv, Abdülme
lik ei-İsaml'den belagat, amcası Ahmed 
b. İbrahim'den hadis. fıkıh ve tasawuf 
öğrendi. Hasan b. Muhammed ed-Dımaş
ki, Mısır muhaddisi diye tanınan Muham
med Hicaz! eş-Şa'ravl gibi alimlerden baş
ta Şa(ıi(ı-i Bul;].ô.ri olmak üzere hadis ki
taplarını icazet yoluyla aldı. Hadis rivayet 
ve dirayet ilmi yanında kır aat, na hiv, be
lagat, tasavvuf, tarih, fıkıh ve edebiyata 
nüfuzu ile de tanındı. On sekiz yaşında 
ders okutmaya, yirmi dört yaşında fetva 
vermeye başladı. Kabe revaklarında ver
diği derslerle şöhreti yayıldı. Cava ve Ye
men'den gelen talebelerine ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
l;].ô.ri okuttu. Muhammed Hasan b. Ali el
Uceyml. Fazi b. Abdullah et-Taberl, Ah
med el-Esedl gibi alimler onun talebele
rinden bazılarıdır. Geçimini kitap istinsa
hı ve kitap ticaretiyle sağlayan ve döne
minin Süyutl'si olarak anılan İbn Alla n 11 
Zilhicce 1 057'de (7 Ocak 1648) Mekke'de 
vefat etti ve İbn Hacer el-Mekki'nin kab
ri yakınına defnedildi. Ölüm tarihi 1058 
olarak da zikredilmiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda İbn Allan'ın eser
lerinin sayısı hakkında farklı bilgiler bu
lunmaktaysa da Halid el-Halid! onun dok
san bir eserini tesbit etmiştir. A) Tefsir. 
1. Ziyô.'ü's-sebil ilô. me'ô.ni't-Tenzil (Sü
leymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1875/ 
I-2) z. Ret'u'l-iltibô.s bi-beyô.ni iştiraki 
me'ô.ni'l-Fô.ti(ıati ve sureti'n-Nô.s (Nu
ruosmaniye Ktp ., nr. 2430, vr. 226-232). 3. 
Ref'u'l-iştibô.h. Nemi suresinin 65. aye
tinin i'rabıyla ilgili olan eserin bir nüshası 
Medine'de Mektebetü'l-Mahmudiyye'de 
kayıtlıdır (Mecmua, nr. 100). 

B) Hadis. 1. Delilü'l-fô.li(ıin li-turu]fı 
Riyô.zi'ş-şô.li(ıin. Nevevi'nin Riyô.zü 'ş
şô.li(ıin adlı eserinin şerhi olup Mahmud 
Hasan Rebl' tarafından neşredilmiştir (I
IV, Kahire 1347,1385/1966,1971,1977, 
1987; ayrıca bk. RİYAzÜ's-SALiHIN) . Z. el
Fütıl(ıô.tü'r-rabb(miyye 'ale'l-E?;kô.ri'n
Neveviyye. Nevevi'nin el-Egkô.r'ının ye
di cilt hacmindeki şerhidir (Kahire 1323, 
1348, 135 1/1933; Malta 1331; istanbul 
1375/1955 ). 3. Ret'u '1-l;].aşô.'iş 'an tullô.
bi'l-l;].aşô.'iş. Müellifin Fet(ıu'l-]faribi'l
mücib ii na?:mi l;].aşô.'işi'l-J:ıabib adlı 
manzumesinin şerhi olup Süleymaniye 
(Laleli. nr. 583; Re!sülküttab Mustafa Efen
di, nr. 209). İstanbul Üniversitesi (nr. 892). 
Çorum İl Halk (nr. 2087). Princeton Üniver
sitesi (Garrett, nr. 649) ve Ezher (nr. 716) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır. 4. el
Vechü'ş-şabi(ı ii l;].atmi'l-Cô.mi'i'ş-şa(ıi(ı. 
Buharl'nin el-Cô.mi'u'ş-şa(ıi(ı'inin son ha
disinin şerhinden ibarettir (Nuruosmani
ye Ktp., nr. 2431, vr. 243-248). 5. Tercüme
tü'l-Bul;].ô.ri. Bir nüshası Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de (nr. 8995) bulunmakta olup 
Al;].lô.]fu'l-Bul;].ô.ri adıyla Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'de kayıtlı olan kitabın da aynı eser 
olabileceği belirtilmiştir (M. Hablb el-Hile, 
s. 329). 6. el-Kavlü'l-J:ıa]f ve'n-na]flü 'ş
şari(ı bi-cevô.zi en yüderrise fi cevfi'l
Ka'be el-J:ıadişe'ş-şa(ıi(ı. Kabe'nin ya
nında Buharl'nin el-Cô.mi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini 
akutması sebebiyle müellife yöneltilen 
tenkitlere verilen cevaptan ibaret olup bir 
nüshası Medine'de el-Mektebetü'l-Mah
mudiyye'dedir (MecmQ', nr. 1645). 

C) Akaid. 1. Bedi'u(Beda'i'u)'l-me'ô.ni 
fi şer(ıi 'a]fideti (~caşideti)'ş-Şeybô.ni. İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile (nr. 
2619) Bağdat Hazainü'l-evkaf'ta (nr. 4811/ 
2) nüshaları mevcuttur. z. el-'İ]fdü '1-fe 
rid ti ta(ı]fi]fi't-tev(ıid. Eserin bir nüsha
sı Cakarta Milli Kütüphanesi'ndedir (nr. 
DCLl). 3. Fet(ıu'l-vô.(ıid va(ıde ii (ıük
mi'l-]fa'illi'l-vücudi bi'l-vi(ıde. Bu ese
rin de bir nüshası Cakarta Milli Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr. CXIX). 4. Gavşü'l
bi(ıô.ri'z-zô.l;].ire . Gazzafi'nin ed-Dürretü'l
ial;].ire adlı eserinin şerhidir (DİA, X, 32). 

D) Ahlak-Tasavvuf. 1. el-Mevô.hibü'l
iet(ıiyye 'ale 't- Tari]fati'l-Mu(ıamme
diyye. Birgivl'nin eserinin şerhi olup Sü
leymaniye ( Harput, nr. 15; Kılıç Ali Paşa, 
nr. 602, 603; ismihan Sultan, nr. 287 [ek
sik!; Laleli, nr. 141 O; Süleymaniye, nr. 713; 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 688; Yozgat, nr. 

459, 827; Fatih, nr. 2691.2692, 2693; Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 1673). Millet (Feyzul
lah Efendi, m. 1251. 1252) . Beyazıt Devlet 
(Bayezid, nr. 1474, 1475, 1476; Veliyyüddin 
Efendi, nr. 1945, 1946). Atıf Efendi (nr. 
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1425) ve Kayseri Raşid Efendi (nr. 168) kü
tüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. 

z. et-Telattuf fi'l-vüşul ile't-Ta'arrui. 
İ bn Hacer el-Heyteml'nin et-Ta'arrui fi 'l 
aşleyn ve't-taşavvui adlı eserinin şerhi 
olup ilk doksan altı sayfası Mekke'de 
(1330/1912). geri kalan kısmı (s . 97-144) 
Kahire'de ( 1354/1936) yayımlanmıştır. 

E) Arap Dili. 1. }fadô.'i]fu '1-elbfıb fi 'il
mi ]fava'idi'l-i'rô.b. Bir nüshası Medine'
de el-Mektebetü'l-Mahmudiyye'de kayıt
lıdır (nr. 1 00) Z. Fet(ıu'l-kerimi'l-veh
hô.b fi şerJ:ıi na?:mi ]fava'idi'l-i'rab (Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 8924). 3. el-Mu
]farreb ii ma'riieti mô. fi'l-Kur'an mi
ne'l-mu'arreb. Bir nüshası Medine'de el
Mektebetü'l-Mahmudiyye'de (nr. 100) bu- · 
lunmaktadır. 4. Da'(l-felô.J:ı li-mu.l].be
yô.ti'l-İ]ftira(ı. Süyütl'nin el-İ]ftiraJ:ı fi 
uşuli 'ilmi'n-na(ıv adlı eserinin şerhidir 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3264, Esad 
Efendi, nr. 3064; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 
ı ı 17). 5. Ijüsnü'l-'ibare ii na?:mi risa
leti'l -isti'ô.re. Camiatü İmam Muham
med b. Suud Kütüphanesi'nde bir nüsha
sı mevcuttur (Mecmua, nr. ı 296. vr. 54-57). 
6. Latiiü'r-remz (rumüz) ve'l-işô.re ilô. 
l;].abfıyô. zevô.yô. Ijüsni'l-'ibfıre. Bir ön
ceki manzum eserin şerh i olup Süleyma
niye (Laleli, nr. 2998) ve Princeton Üniver
sitesi (Garrett. nr. 5.9) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunmaktadır. 7. ez-Zehru 
ve'l-'udde fi şer(ıi'l-Bürde. Buslrl'nin 
meşhur kasidesinin şerhidir (Süleymani
ye Ktp., Servili, nr. 144). 8. el-Minel_ıu'l
a(ıadiyye bi-ta]fribi me'ani'l-Hemziy
ye. Yine Büsiri'ye ait el-Kaşidetü'l-hem
ziyye'nin şerhi olan eserin bir nüshası 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir ( Ba
yezid , nr. 3545). 9. en-Neiel_ıatü'l-'anbe
riyye fi medl_ıi (meulidi) l;].ayri'l-beriy
ye (Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1087). 
10. Fet(ıu rabbi'l-beriyye bi-tal;].misi'l
]faşideti'l-hemziyye. Bir nüshası Mek
ke'de Camiatü M elik Abdilazlz'de kayıtlı

dır (nr. 239/8) 11. İt(ıô.iü (ifadetü)'l-iazıl 
bi'l-fi'li'l-mebniyyi li-gayri'l-iô.'il. Meç
hul sigasıyla kullanılan fiilieri ihtiva eden 
ve alfabetik olarak düzenlenen eserin çe
şitli baskıları yapılmıştır ( Dımaşk ı 348/ 
ı 929; nşr. Yü sri Abdülgan! Abdullah. Bey
rut ı 987) 1 Z. Tal;].misü ]faşidetiEbi Med
yen (Kahire ı 305). 

F) Diğer Eserleri. 1. Mevridü'ş-şaia 
ii mevlidi'l-Muştaia. Hz. Peygamber'in 
doğumuyla ilgili rivayetleri ele alan ese
rin Süleymaniye (BağdatlıVehbi Efendi, 
nr. ı ı 43. vr. 46-7 4) ve Kayseri Raşid Efen
di ( nr. 364) kütüphanelerinde nüshaları 
bulunmaktadır. Z. İtl_ıatü ehli'l-İslô.m 
ve'l-imô.n bi-beyani enne'l-Muştaia la 
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ya(Jlı1 'anhü zaman (DİA, XVI, 280). 3. 
et-Taytü 'Ha'it bi-tazli't-Ta'it (bi-tarf!Ji 
Vee ue 't-Ta'if). Taifin özellikleri, İbn Ab
bas ve Muhammed b. Hanefiyye'nin men
kıbeleri gibi konuları ihtiva etmektedir. 
Eserin Camiatü Melik Suud Kütüphane
si'ndeki nüshasına (nr. 4850) dayanılarak 
EbO Abdurrahman b. Akil ez-Zahiri ve 
Yahya Mahmud Saadi tarafından başlatı
lan neşir çalışmaları halen devam etmek
tedir (Salih Süleyman, IV/4, s. 551-553) 4. 

Bugyetü'?:-?:Urefa' fi ma'rifeti'r-rude
fa'. Hz. Peygamber'in terkisine aldığı kırk
tan fazla sahabiye dair bir eserdir {Tire il
çe Halk Ktp., Necip Paşa Vakfı , nr. 283). S. 
el-Minne fi beyani ba'zı muvafa]fiiti'l
Kitdb ve's-Sünne. Müellifin, daha sonra 
nazil olan ayetlerin veya ResOl-i Ekrem'in 
beyanlarının görüşlerini teyit ettiği sa
habilere dair Muvata]fiitü cem' min aş
]J.abihi li-ayat Kur'aniyye ve a§ari'n
nebeviyye (itf:ı§.fü 'ş-şiif,:at fı'l-muuafaif,:at) 
adlı · manzum eserine kendisinin yazdığı 
şerhtir (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, 
nr. 86). 6. Kurretü'l-'ayn min J:ıadi§i is
temti'u min M?;e'l-beyt fe]fad hüdime 
merreteyn (Kayseri Raşid Efendi Ktp., 
nr. 364). 7 . İnbd'ü mü'eyyedi'l-celil mu
rad bi-bina'i beyti'l-vehhabi'l-cevad 
(Feza'ilü Mekke). 1039 (1630) yılında sel 
yüzünden Kabe'nin harap oluşunu ve ye
niden inşasını anlatan eser üzerinde Ha
lid Ham d el-Halidi yüksek lisans çalışma
sı yapmıştır( 1407/19871RiyadJ. Camiatü 
Melik Suud). 8. Fet]J.u'l-]fadir fi'l-a'ma
li'l-leti ya]J.tacü ileyha men ]J.aşale le
h u bi'l-mülk 'ale'l-beyti veldyete't-ta'
mir (Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 364). 
9. Tenbihü ?;evi'n-nüha ve'l-J:ıicr 'ald 
feza'ili a'mali'l-]J.icr (Atıf Efendi Ktp., nr. 

2813). 10. el-'Alemü'l-müfred fi fazli'l
lfaceri'l-esved. Atıf Efendi (nr. 2813). 
Kayseri Raşid Efendi (n r. 364) kütüphane
lerinin yanı sıra Darü'l-kütübi'l-Mısriyye 

(nr. 3184) ve Medine'de ei-Mektebetü'I
MahmOdiyye'de (nr 1645) nüshaları mev
cuttur. 11. Vişalü '1-mura]f]fam fi Dari'l
Er]fam (Atıf Efendi Ktp., nr. 2813). 12. en
Nebe'ü'l-'a?:im (Mektebetü Mekketi'I-Mü
kerreme. nr. 1205). 13. Kala'idü'l-cüman 
fi na?mi 'avamili 'alimi Cürcan. Bu eser
le şerhinin bir nüshası Medine'de ei-Mek
tebetü'I-MahmOdiyye'de (nr. ı 00) bulun
maktadır. 14. Risale fi sekerati'l-mevt 
(Bağdat Darü'l-evkafi'l-amme, nr. 7071/16 ). 
15. er-Risaletü'n-nati'a (Bağdat Darü'l
evkafi'l-amme, nr. 2415/3). 16. el-Beyan 
ve'l-i'JQm fi tevcihi farizati 'imareti's
sa]fıt mine '1-beyti li-sultani'l-isıam 
(Medineel-Mektebetü'l-Mahmudiyye, nr. 
1645/3). 17.lfüsnü'n-nebe' fi fazli mes
cidi Kuba. Kuba Mescidi hakkında daha 
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önceZehrü'r-rubd adıyla bir eser kaleme 
alan İbn Allan , bu çalışmasında İbrahim 
b. Abdullah el-Vessabi el-Yemeni'nin Ce
vahirü '1-enba' fi faz li m escidi Kuba 
adlı eserini ihtisar etmiştir. lfüsnü'n-ne

be'in bir nüshası Hindistan'da RampOr 
Rıza Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 3630). 
18. Şer]J.u menseki'n-Nevevi (FetJ:ıu'l
fettaJ:ı fi şerJ:ıi'l-lzaJ:ı). Nevevi'nin el-iza]J. 
fi'l-menasik ad.lı eserinin şerhidir (Ca
miatü Me lik Suud Ktp., nr. 1302). 19. i]fa
dü'l-meşabi]J. li-meşnJ.'iyyeti itti(Ja?;i'l
meşabi]J. (Princeton Üniversitesi Ktp., 
Garrett. nr. 20 ı 0). 20. Tu]J.fetü ?;evi'l-id
rak fi'l-men' mine't-tünbdk. Müellif bu 
eserine Tenbihü ?;evi'l-idrak bi-]J.ürme
ti tenavüli't-tünbdk adıyla bir muhtasar 
yazmıştır (Keşfü'?-?UnD.n, I, 486). 

Kaynaklarda İbn Allan'a nisbet edilen 
diğer bazı eserler de şunlardır: el-Beyan 
ve nihdyetü't-tibyan fi tdri(Ji A li '0§
man, el-Menhelü'l-'a?;bü'l-müfred fi'l
fet]J.i'l- ' O§mani li-Mışr ve men vella 
niyabete g;alike'l-beled, İ'lamü'I-i(Jvan 
bi-ta]J.rimi' d-du(Jan, el-Fet]J.u '1-müste
cad li-Bagdad, en-Nefe]J.atü'l-erice fi 
müte'alli]fiiti beyti ümmi'l-mü'minin 
Ijadice, Dürerü'I-]fald'id fima yete'al
la]fu bi-zemzem ve si]fiiyeti'I-'Abbds 
mine'l-feva'id (eserleri için ayrıca bk. M. 
Hablb el-Hile, s. 316-330) 
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rii].O.n bi-Mekke, Mekke 1994, s. 314-330; Ben
der b. Muhammed b. Reşid ei-Hemezani. el-Men
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me fi'l-karni'l-/:ıtıdf 'aşer el-hicrf, Riyad 1418/ 
1997, s. 115-146, 521-542; Salih b. Süleyman 
el-Haccı. "et-Tayfü't-ta'if bi-fa:i:li't-Ta'if li'bn 
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İBN AMİR 
(_rı~ .:,.1 1) 

EbCı İmran Abdullah b. Amir 
b. Yezid el-Yahsubi 

(ö. 118/736) 

L Yedi kıraat imarnından biri, tabii. .J 

Bugünkü Ürdün toprakları içinde yer 
alan Belka'da Ruhab köyünde dünyaya 
geldi. Doğum tarihiyle ilgili olarak kaynak
larda değişik bilgilere yer verilmiştir. Ta
le belerinden Bika' Kadısı Halid b. Yezid'in 
bizzat kendisinden naklettiğine göre İbn 
Amir8 (630)yılında doğduğunu söylemiş, 
Mizzi de aynı tarihi zikrederek 11 O yıl ya
şadığını ileri sürmüştür. Diğer bir talebe
si olan Yahya ez-Zimari'den Ebü'I-Ala ei
Hemedani'nin rivayet ettiğine göre bu ta
rih 21 (641) yılının başları olup Zehebi de 
bunu doğru kabul eder ve Mekke'nin fet
hedildiği yıl (8/630) doğmuş olmasını uzak 
bir ihtimal sayar (A'Uimü'n-nübela', V, 
292). İbnü'l-Cezeriise her iki görüşe yer 
verdikten sonra kendisinden nakledilen 
8 (630) yılını tercih eder. İbn Amir'in so
yu, Yemen'de Himyer'in kolu olan Yahsub 
(Yahsıb) kabilesine dayandığı için Yahsubi 
nisbesiyle de anılmış , künyesi hakkında 
dokuz farklı görüş kaydedilmekle birlikte 
doğrusunun EbO İmran olduğu belirtil
miştir. 

İbn Amir dokuz yaşında iken Dımaşk'a 
gitti ve muhtemelen hayatının sonuna 
kadar burada yaşadı. Soyunun belli olma
dığı ileri sürülerek aşağılayıcı bazı söz ve 
davranışlara maruz kalmış ve mevaliden 
olduğu iddia edilmişse de kurra-i seb'a 
içinde EbO Amr b. Ala gibi onun da Arap 
soyundan geldiği ve nesebinin bilindiği 
kaydedilmiştir (Dan!. et-Teysfr, s. 6; Zehe
bl, A'lamü'n-nübeUi.', V. 293). 

Kur'an ve kıraat ilminde İbn Amir'in asıl 
hocası, Kur'an'ı Hz. Osman'dan öğrenen 
ve Zehebi'nin tahminine göre (Ma' rife
tü '1-if,:urra', I, 136) Muaviye'nin hilafeti yıl
larında Dımaşk'ta Kur'an dersleri veren 
Mugire b. EbO Şihab el-MahzOmi'dir. Ta
lebesi Halid b. Yezid'in belirttiğine göre 
Muaz b. Cebel ve Ebü'd-Derda'dan da 
Kur'an dersleri aldığı, ayrıca Fedale b. 
Ubeyd'den okuduğu rivayet edilmiştir. 
Zehebi, Halid'den gelen bir rivayeti de
ğerlendirirken bir yerde bu sahabilerden 
Kur'an ' ın tamamını değil muhtemelen 
bazı sOrelerini okumuş olabileceğini söy
lemişbirbaşkayerde(a.g.e.,l, 124, 187) 
mesela Ebü'd-Derda için bunun da uzak 
bir ihtimal olduğunu belirtmiştir. İb
nü'I-Cezeri ise Ebü'd-Derda'dan okumuş 
olabileceğini söylerken Muaz b. Cebel'-


