iBN ALLAN
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 Abbas ve Muhammed b. Hanefiyye'nin menkıbeleri gibi konuları ihtiva etmektedir.
Eserin Camiatü Melik Suud Kütüphanesi'ndeki nüshasına (nr. 4850) dayanılarak
EbO Abdurrahman b. Akil ez-Zahiri ve
Yahya Mahmud Saadi tarafından başlatı
lan neşir çalışmaları halen devam etmektedir (Salih Süleyman, IV/4, s. 551-553) 4.
Bugyetü'?:-?:Urefa' fi ma'rifeti'r-rudefa'. Hz. Peygamber'in terkisine aldığı kırk
tan fazla sahabiye dair bir eserdir {Tire ilçe Halk Ktp., Necip Paşa Vakfı , nr. 283). S.
el-Minne fi beyani ba'zı muvafa]fiiti'lKitdb ve's-Sünne. Müellifin, daha sonra
nazil olan ayetlerin veya ResOl-i Ekrem'in
beyanlarının görüşlerini teyit ettiği sahabilere dair Muvata]fiitü cem' min aş
]J.abihi li-ayat Kur'aniyye ve a§ari'nnebeviyye (itf:ı§.fü 'ş-şiif,:at fı'l-muuafaif,:at)
adlı · manzum eserine kendisinin yazdığı
şerhti r (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi,
nr. 86). 6. Kurretü'l-'ayn min J:ıadi§i istemti'u min M?;e'l-beyt fe]fad hüdime
merreteyn (Kayseri Raşid Efendi Ktp.,
nr. 364). 7 . İnbd'ü mü'eyyedi'l-celil murad bi-bina'i beyti'l-vehhabi'l-cevad
(Feza'ilü Mekke). 1039 (1630) yılında sel
yüzünden Kabe'nin harap oluşunu ve yeniden inşasını anlatan eser üzerinde Halid Ham d el- Halidi yüksek lisans çalışma
sı yapmıştır( 1407/19871RiyadJ. Camiatü
Melik Suud). 8. Fet]J.u'l-]fadir fi'l-a'mali'l-leti ya]J.tacü ileyha men ]J.aşale leh 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'llfaceri'l-esved. Atıf Efendi (nr. 2813).
Kayseri Raşid Efendi (n r. 364) kütüphanelerinin yanı sıra Darü'l-kütübi'l - Mısriyye
(nr. 3184) ve Medine'de ei-Mektebetü'IMahmOdiyye'de (nr 1645) nüshaları mevcuttur. 11. Vişalü '1-mura]f]fam fi Dari'lEr]fam (Atıf Efendi Ktp., nr. 2813). 12. enNebe'ü'l-'a?:im (Mektebetü Mekketi'I-Mükerreme. nr. 1205). 13. Kala'idü'l-cüman
fi na?mi 'avamili 'alimi Cürcan. Bu eserle şerhinin bir nüshası Medine'de ei-Mektebetü'I-MahmOdiyye'de (nr. ı 00) bulunmaktadır. 14. Risale fi sekerati'l-mevt
(Bağdat Darü'l-evkafi'l-amme, nr. 7071/16 ).
15. er-Risaletü'n-nati'a (Bağdat Darü'levkafi'l-amme, nr. 2415/3). 16. el-Beyan
ve'l-i'JQm fi tevcihi farizati 'imareti'ssa]fıt mine '1-beyti li-sultani'l-isıam
(Medineel-Mektebetü'l-Mahmudiyye, nr.
1645/3). 17.lfüsnü'n-nebe' fi fazli mescidi 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 Cevahirü '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 (Camiatü Me lik Suud Ktp., nr. 1302). 19. i]fadü'l-meşabi]J. li-meşnJ.'iyyeti itti(Ja?;i'lmeşabi]J. (Princeton Üniversitesi Ktp.,
Garrett. nr. 20 ı 0). 20. Tu]J.fetü ?;evi'l-idrak fi'l-men' mine't-tünbdk. Müellif bu
eserine Tenbihü ?;evi'l-idrak bi-]J.ürmeti 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'lfet]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-müstecad li-Bagdad, en-Nefe]J.atü'l-erice fi
müte'alli]fiiti beyti ümmi'l-mü'minin
Ijadice, Dürerü'I-]fald'id fima yete'alla]fu bi-zemzem ve si]fiiyeti'I-'Abbds
mine'l-feva'id (eserleri için ayrıca bk. M.
Hablb el-Hile, s. 316-330)

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 kaynaklarda değişik bilgilere yer verilmiştir. Tale 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 yaşadığını ileri sürmüştür. Diğer bir talebesi olan Yahya ez-Zimari'den Ebü'I-Ala eiHemedani'nin rivayet ettiğine göre bu tarih 21 (641) yılının başları olup Zehebi de
bunu doğru kabul eder ve Mekke'nin fethedildiği 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 soyu , 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 o lduğu belirtil-
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miştir.

İbn Allan. /jüsnü'l-'ibare, Camiatü İmam

İbn Amir dokuz yaşında iken Dımaşk'a
gitti ve muhtemelen hayatının sonuna
kadar burada yaşadı. Soyunun belli olmadığı 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
kayded il miştir (Dan!. et-Teysfr, s. 6; Zehebl, A'lamü'n-nübeUi.', V. 293).

Muhammed b. Suud Ktp., nr. 1296, vr. 54-57 ;
a.mlf., Gavşü'l-bif:ıari'z-zal].ire, Mektebetü Cakarta, nr. 32, vr. 2'; Keş{ü'?·?Unün, 1, 6, 306307, 486; ll, 959, 1119, 1287; Ali et-Taberi, elErcü 'l-miskf fi't-tarf/].i'l-Mekkf (haz. Muhammed
Salih et-Tasan. doktora tezi. ı 975, University of
Edinburgh). ll, 226; Muhammed b. Ali et-Taberı.
itf:ıafü {uzala'i 'z-zaman, Camiatü Melik Suud
Ktp., nr. 224, ll, 100; Muhammed Hasan eiUceymi. ljabaye'z-zevaya, Mektebetü'l-Haremi'l-Mekki, Dihlevi, nr. 7 , vr. 356-358; Muhibbi.
ljulaşatü'l-eşer, 1, 157; IV, 184-189, 256; Abdullah Mirdad Ebü'I-Hayr. el-Mul].taşar min kitabi Neşri'n-nevr, Mekke 1292, I, 7, 85; ll, 207,
228, 412-416, 447, 464-471; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 283-284; lzaf:ıu 'l-meknun, 1, 15, 82, 100,
102, 128, 189,207,208, 247; ll, 169,170,248,
575, 594, 605, 647, 663, 665; Abdülhay el-Kettanı. Fihrisü 'l-{ehtıris, 1, 252, 277, 505; Brockelmann , GAL, ll, 512-513; Zirikli. el-A'lam, VI,
187; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{in, Xl, 5455; Halid el-Halidi. Enba'ü'l-Müeyyedi'l-Celfl
Murad bi-bina'i beyti 'l-vehhabi'l-cevad (yüksek
lisans tezi, I 986, Camiatü Me !ik Suud). s . 3156, 58-78; M. Habib el-Hile. et-TarTI) ve'l-mü'errii].O.n bi-Mekke, Mekke 1994, s. 314-330; Bender b. Muhammed b. Reşid ei-Hemezani. el-Menhecü't-tarTI].T li-mü'errihf Mekkete'l-mükerreme 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
'Allan", 'Alemü'l-kütüb, IV/4, Riyad 1404/
1984, s . 551-553; MehdiSelması. "ibn'Allan",
DMBİ, IV, 325-326.
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SAMI ES-SAKKAR

Kur'an ve kıraat ilminde İbn Amir'in asıl
Hz. Osman'dan öğrenen
ve Zehebi'nin tahminine göre (Ma' rifetü '1-if,:urra', I, 136) Muaviye'nin hilafeti yıl
larında Dımaşk'ta Kur'an dersleri veren
Mugire b. EbO Şihab el-MahzOmi'dir. Talebesi 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 değerlendirirken bir yerde bu sahabilerden
Kur'an ' ın tamamını değil muhtemelen
bazı sOrelerini okumuş olabileceğini söylemişbirbaşkayerde(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'hocası, Kur'an' ı

iBNAMiR
den okumasıyla ilgili rivayeti zayıf bulmakta. Muaviye'den okuduğuna dair rivayeti de asılsız saymaktadır. İbn Amir'in
bizzat Hz. Osman ' ı Kur'an okurken dinlediği de rivayet edilmiş , İbnü ' I-Cezerl bunu mümkün görürken Zehebl de babası
nın onu hacca götürerek kendisine bu fır
satı sağlamış olabileceğine dikkat çekmiş
tir (A'Iamü 'n-nübela', V, 292 ).
İbn Amir Kur'an kıraati konusundaki
uzmanlığı yanında

hadisle de meşgul olHz. Osman. Muaviye b. Ebü Süfyan,
Ebü'd-Derda. Zeyd b. Sabit. Vasile b. Eska', Fedale b. Ubeyd, Ebu ümame ei-Bahill, Ebu İdrls el-Havlanl, Nu'man b. Beşir gibi şahsiyetlerden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Yahya b. Haris
ez-Zimarl (Zemarl). kardeşi Abdurrahman
b. Amir ei-Yahsubl, Rebla b. Yezld el-Kasir. Ca'fer b. Rebla. İsmail b. Ubeydullah
b. Ebü'I-Muhacir ve Said b. Abdülazlz gibi kişiler kıraat öğrenirken bu ilirnde en
önde talebesi Yahya b. Haris ez-Zimarl.
Rebla b. Yezld el-Kaslr. Ca'fer b. Yezld,
Abdurrahman b. Amir ei-Yahsubl ve diğerleri hadis rivayet etmişlerdir.
muş :

Velid b. Abdülmelik tarafından

Dımaşk

kadılığına tayin edilen İbn Amir'in bu göreve Bilal b. Ebü'd-Derda veya Ebu İdrls

ei-Havlanl'den sonra getirildiği ne dair kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktaysa
da kendisinden kıraat ve Kur'an ayetlerinin sayısı gibi konularda istifade ettiğini
söyleyen Said b. Abdülazlz'e göre hacası
bu göreve Zür'a b. Eyyub'dan (Süveb) sonra getirilmiş olup Dımaş k kadılarıyl a ilgili
olarak yapılan kronolojik sıralama da (Veki', III , 199- 203; ay rı ca bk. ibn N as ırüddin,
VIII , 247) bu tesbitin doğru olduğunu göstermektedir. Onun ayrıca bütün Dımaşk
bölgesini ve sahillerini içine alacak şekil
de ordu kadılığı yaptığı da kaydedilmiş
(Ze hebl, A' lamü'n·nübela', V, 293). kadı
lı k görevinin manevi sorumluluğunu dikkate alarak gü na h la rı na kefaret olsun diye otuz köle azat ettiği belirtilmiştir (ibn
Ebü Meryem, I, 11 3). Velid kendisini , inşa
sına 87 (706) yılında başlanan (SüyGtl, s.
244) Dımaşk Emeviyye Camii'nin yapı m
çalışmalarına nezaret etmekle de görevlendirmiş. bu görevi işin bitimine kadar
sürdüğü gibi caminin yönetiminin birinci
derecede sorumluluğu da onun uhdesine
verilmiş , bu yöneticiliği sırasında kurallara ve cami adabına uymayanları cezalandırdığı görülmüştür (Fesevl , ll , 402) .
İbn Amir'in . Süleyman b. Abdülmelik döneminde ( 7 15-7 17) Emeviyye Camii reisliği dışında hangi görevleri yürüttüğü bilinmemekte, ömer b. Abdülazl z'in hilafe-

ti

yıllarında

ise etkili konumunu koruyatahmin edilmektedir. Zira namazda ellerini kaldırdığı için Atıyye b. Kays'ı
cezalandırmasını Ömer b. Abdülazlz tepkiyle karşılamış. İbn Amir'in kendisiyle
görüşmek üzere yaptığı başvuruyu da kabul etmemiştir.
İcll ve Nesal'nin hadis rivayeti konusunda sika olarak nitelendirdiği, Zehebl'nin
kendisi için " saduk" terimini kullandığı
İbn Amir 1O Muharrem 118'de (29 Ocak
736) Dımaşk'ta vefat etti.
İbn Amir'in kıraatinin her bir vechinin
isnad açısından bir sahablye ulaşıp ulaş
madığı , dil açısından içinde şaz unsurların bulunup bulunmadığı hususu tartışıl 
mıştır. Hz. Osman ' ın kıraatine dayandığı
kabul edilerek bunun için "Osman! kıra
at" ifadesi kullanıldığı gibi (ibn Asakir,
XX IX, 278 ) herhangi bir sahablye dayanmadığı , Şamlılar ' a ait bir kıraat olduğu
da ileri sürülmüştü r. İbn Amir'i n bizzat
Hz. Osman'a talebe olduğuna veya onu
Kur'an okurken dinlediğine ya da kıraati
Hz. Osman 'dan alan Muglre b. Ebu Şi
hab'dan bu ilmi öğrendiğine dair rivayetler Emevl hakimiyetindeki Şam'da bir
övünç vesilesi olarak değerlendirilmiş . kı
raat imamları içinde bu ilmi doğrudan bir
sahabiden veya talebesinden alan başka
bir kimse bulunmadığı belirtilmiştir (Makdisl , s. 142-143). Bu kıraatin bir beğeni konusu olarak ileri sürülen önemli bir yanı
da diğer imamların üç ile otuz arasında
değişen sayıda ravileri ve bu raviler arasında pek çok ihtilaf bulunduğu halde
onun kıraatinin sadece Yahya b. Haris ezZimarl tarafından rivayet edilmiş olmasıdır. Kaynaklarda yer alan ihtilaflar da
bu kıraati Yahya'nın talebeleri Irak b.
Halid ve Eyyub b. Temlm'den alan ve İbn
Amir'in okuyuşu için kıraat kitaplarında
ortaklaşa tercih edilen iki ravi Hiş a m b.
Arnmar ile İbn Zekvan arasındadır.
madığı

Ebu Ali ei-Ahvazl, İbn Amir'in kıraatinin
herhangi bir unsurunda rivayet ve habere aykırı bir şey bulunmadığını . diğer bir
ifadeyle onun kıraatinin her bir vechinin
sahih bir isnadı olduğunu söylemiş (i bnü'lCeze ri, ı, 42 5). Enderabl de İbn Amir'in
Selef yolundan ayrılmadığını , kıraatinde
nakle ve rivayete aykırı hiçbir unsur yer
almadığını ileri sürmüştür. İbn Cerlr etTaberl ise İbn Amir'in kıraatini eleştirmiş ,
gerekçe olarak da Hz. Osman'dan okuyan
veya okuduğunu ileri süren hiç kimse bulunmadığını. ayrıca İbn Amir' in Muglre
b. Ebu Şihab'dan o kuduğuna dair iddianın da tanınmayan bir kimse olan Irak b.
Halid 'e ait olduğunu söylemiştir. Ali b.

Muhammed es-Sehavl Taberi'nin bu deitiraz etmiş . Ebu Abdurrahman es-Süleml, Ebü'I-Esved ed-Düell
ve Zir b. Hubeyş gibi şahsiyetlerin Hz. Osman'dan okuduğunu hatırlatmış . hacası
Şatıbl'nin de Taberi'nin bu yanlış değer
lendirmesi konusunda kendisini uyardiğını söylemiştir ( Cemalü '1-kurra', ll , 4 32434; Zehebl, fVla'rifetü '1-kurra' , 1, 192- 193 ).
Sehavl ayrıca Taberi'nin Irak b. Halid için
kullandığı "tanınmayan bir kimse" sözü
üzerinde durmuş. sika bir ravi olan Hişam
b. Arnmar ' ın ondan faydalanması ka rşı 
sında Taberi'nin tanımamasının ona zarar vermeyeceğini belirtmiştir ( Cem alü '1 -kurra' , ll , 435 ). Zehebl de Irak'ın meş
hur bir kişi olduğunu , Hişam b. Ammar,
Rebl' b. Sa'leb'in ondan kıraat okuduğu
nu. bazı hadis ravilerinin de hadis dinlediğini, Darekutnl'nin kendisini "la be'se
bih " (za r a rı yok) diye nitelendirdiğin i zikretmiştir (fVla'rifetü '1-kurra' , 1, 194). Taberi'nin görüşüne uyarak İbn Amir'i değer
lendiren bir alim de Ebu Tahir Abdülvahid b. Ebü Haşim'dir. Ebu Tahir, Taberi'nin ve İbn Mücahid'in İbn Amir'in kıraa
tini isnad açısından zayıf gördüklerini ileri
sürmüş, bu kıraat İbn Mücahid tarafın
dan yedili sistem içine alınmasaydı onun
yerine A'meş ' in kıraatinin daha uygun
olacağını söylemiştir (Ali b. Muhammed
es-Sehavl, ll , 43 5) .
ğerlendirmesine

İbn Amir'in kıraati üzerinde isnad açı
sından yapılan

onun

bu

tartışmalar yanında

okuyuşundaki bazı

vecihler dil

açı

sından da tenkit edilmiştir. İbn Hale-

veyh , M u]]ta ş ar ti şe v fı~~ i'I-Kur'fın
adlı eserinde onun bazı okuyuşlarına
da yer vermiş: mesela Al-i İmran sCı
resinin 168. ayetindeki 1,_.1.;.9Lo sözünü
1,_.1.;.9 L.. A'raf süresinin 3. ayetindeki .;ı,,;-..).j
kelimesini .;ı,_;-.>..;.; . yine A'raf suresinin
111 . ayetindeki 4>) kelimesini ~;i .
Müzzemmil süresinin 20. ayetindeki ~
kelimesini ~ şe klinde okum asını şaz
olarak nitel en di rmi ştir (i bn Haleveyh, s.
29- 30,47 , 50 , 164) İbn Amir'in ~j ..!.U.:if'
~; ırrı ~~::~, i J;S .;y.!_r...; ı .:ı" ~ (el-En'a m 611 37) ayetini muzaf ile muzafun
ileyhin arasını ayırarak .:ı"~ ~j ..!.U.:if'
~ ırrı ~~::~,ı j;S .;y.,r_r...; ı şeklinde okuması örneğinde görüldüğü gibi bazı okuyuşları nahivcilerin şiddetli itirazlarına sebep olmuştur. Ferra. zikredilen ayetteki
okuyuşun benzerinin Arap dilinde yer almadığını söylemiş, Zemahşerl de muzaf
ile muzafun ileyhin arasının fasledilmesinin zaruret halinde şiirde bile kabul edilemez bir çirkinlik sayıldığını belirterek
Kur'an'da böyle bir okuyuşun olamayacağına işa ret etmiştir.
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Zehebl. bu tartışmaların özellikle isnadla ilgili yanlarını zikrettikten sonra İbn
Amir'in kıraatinin kabulü hususunda kesin bir icma bulunduğunu (Ma'rifetü'l~urra', ı. 195). bilgisiz bazı kimselerin sözlerine rağmen bunun makbul bir kıraat
olduğunu (Mizanü'l-i'tidal, ıı. 449) söylemiştir. İbnü'I-Cezerl ise İbn Mücahid'in,
Şam ve Yukarı Mezopotamya bölgeleri
halkının onun kıraatinde birleştiğini söylemesinin bu kıraatin gücüqün en büyük
delili olduğunu, 1. (VII.) yüzyıldan itibaren
gerek halkın gerekse ilim adamlarının bir
esasa dayanmayan bir kıraat üzerinde
birleşmelerinin düşünülemeyeceğini ifade etmiştir.
Gerçekten de İbn Amir'in kıraati ilk asır
larda Şam ve Yukarı Mezopotamya bölgelerinde yayılmış (ibn Mücahid, s. 87; Dani, Cami'u'l-beyan, vr. ı 2b), İbnü'I-Cezerl'
ye göre Şam bölgesinde V. (Xl.) yüzyılın
sonuna kadar namazda ve tilavette hep
bu kıraat tercih edilmiştir. Ancak bu tarihlerde Irak'tan gelen bir alimin Emeviyye Camii'nde Ebu Amr b. Alifnın kıraatini
okutınası üzerine halk buna yönelmiş ve
bu kıraat bölgede yayılmıştır (Gaye tü 'nnihfiye, ı, 292, 424). Makdisl, Şam bölgesinde Ebu Amr b. Ala'nın kıraatinin daha
çok okunduğunu, ancak Dımaşk'ta İbn
Amir'in kıraatinin tercih edildiğini, Emeviyye Camii'nde imarnın mutlaka onun
kıraatiyle namaz kıldırdığını söylemiş (AJ:ı
senü't-te~aslm, s. !80). Mısır'da ise yedi
kıraatin hepsinin kullanıldığını, en az okunanın da İbn Amir'in kıraati olduğunu belirtmiştir (a.g.e., s. 202).
İbn Amir'in kıraatinin bazı özellikleri
şunlardır: 1. İstisnaları olmakla birlikte
İbn Zekvan'ın rivayetine göre aşağıdaki on
fiilde imale yapar: .JL> , ..§1>, ~~ ·, ~ı..;. , ~ 13 ,
.:.ıtJ •

t'3 •.;w. • yıı:. • yı> z. ı:s?: • ~ • J.;

Jo> kelimelerini işmam
ile okur. 3. ı,.)lb kelimesini geçtiği her yerde ı~.)Ib diye hemze ile okur. 4. Bazı istisnalar dışında ~'.r.' kelimesini rlıı.1_r.1 şek
linde kıraat eder. s. ~ ve ~ kelimelerinde "sa"yı (.:..) "ta"ya (..:.ı) idgam yaparak okur. 6 . ..:.ı~ı , ~~~ , ..:.ı~ı , ~~~
kelimelerinde "zal"i ( ~ ) "ta"ya (..:.ı) idgam
yapar.
İbnü'n-Nedlm, İbn Amir'in İl;].tilô.fü meşaJ:ıifi'ş-Şam ve'l-l:ficaz ve'l-'Ira~ ve
Kitab ii ma~tu'i'l-Kur'anive mevşu
lih adlı iki eserinden söz etmektedir. İbn
Amir'in kıraati yedi. sekiz, on ... kıraate
dair hemen bütün eserlerde yer aldığı gibi müstakil çalışmalara da konu olmuştur
(bu çalışmalardan bazılarının yazma nüshaları için b k. el-Fihrisü 'ş-şamil, s. 2 ı, 149,
, ;r , ~ , ~,

160, 188).
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BİBLİYOGRAFYA :

Hattab Ahmed b. Vacib ve Muhammed
b. Eyyub ei-Gafiki'den dil, edebiyat, fıkıh,
hadis, tarih, kelam, felsefe ve mantık
dersleri aldı. Daha sonra Daniye'ye (Denia)
giderek Ebu Muhammed İbn Havtullah,
İşblliye'de (Sevilla) Ömer b. Muhammed
eş-Şelevbln ve Mürsiye'de (Murcia) Aziz b.
Abdülmelik b. Hattab gibi alimlerden istifade etti. Edebiyat ve tarihte Süleyman
b. Salim ei-Kelal'den; kelam, usul-i fıkıh,
. felsefe, mantık, tıp gibi dini ve akli ilimlerde Aziz b. Abdülmelik b. Hattab'dan
etkilendi. Bu ilimlerde belli bir seviyeye
geldikten sonra çeşitli resmi görevlerde
bulundu. 607-637 (121 0-1239) yılları arasında Belensiye, İşblliye ve daha başka şe
hirlerde Muvahhidl valilerine katiplik yaptı. Muvahhidller'in zayıflaması üzerine
Endülüs'te hükümran olan Beni Merdeniş, Hudiler ve Hattabller dönemlerinde
de katiplik görevine devam etti. Bir süre
Şatıbe (Jevita) ve Uryfıle'de (Orihuela) kadılı k yaptı. Aragon Kralı 1. James'in 627
(1230) yılında Mayurka'yı (Majorka) istila
ettiği sırada da bu görevine devam etti.
ı. James Belensiye'yi istila edince (636/
1238) arkadaşı Hasan b. Halas ei-Belen.si'nin vali bulunduğu Sebte'ye (Ceuta) gitti. Burada bir süre kalıp Rabat'a geçti.
Ra bat'ta tanıştı ğı Muvahhidl Halifesi Abdülvahid er-Reşld'le birlikte başşehir Merakeş'e kadar yolculuk yaptı. Bir süre Reşld'e katiplikyaptıktan sonra Merakeş'in
doğusunda bulunan Hllane'ye kadı olarak
tayin edildi. İl ml bir çevre bulamadığı Hllane'de fazla kalmak istemedi ve arkadaşlarının aracılığı ile Rabat'a kadı tayin
edildi. 640'ta (1242) Reşid'in ölümü üzerine yerine geçen Ali b. İdris ei-Mu'tazıd
zamanında (ı 242-1248) Vezir Yahya b.
Atuş'un himayesine girdi ve bu sayede
kadılık görevine devam etti. Vezir göre~ TAYYAR ALTlKULAÇ
vinden aziedilince İbn Amire de Miknas'e
kadı olarak gönderildi. Buradaki memur
riyeti
döneminde hükümdarlığa daha laİBN AMIRE
yık gördüğü Hafsller'e yardım ederek şeh
(ö~~l)
ri ele geçirmelerinde etkili oldu. Bir süre
Ebü'I-Mutarrif Ahmed
Hafsl emlri Ebu Zekeriyya Yahya b. Abb. Abdiilah b. Amire ei-MahzGmi
dülvahid'e katiplik yaptı. Miknas'in Mu(ö. 658/1260)
vahhidiler tarafından geri alınması üzeEndülüslü alim ve şair.
rine 646'da (1248) Sebte'ye giderek arka_j
L
daşı Vali Hasan b. Halas'a katiplikyaptı
582 Ramazanında (Kasım- Aralık 1186)
ve onun için methiyeler kaleme aldı. Aynı
Belensiye'nin (Valencia) güneyinde yer
yıl Emir Ebu Zekeriyya Yahya ei-Hafsl'nin
alan Cezlretü Şukr'da (Aicira) doğdu . Nisdaveti üzerine Bicaye'ye (Bougie) geçti ve
besinden Endülüs'e göç ~den Beni Mahhalifeye iki kaside takdim etti. Bicaye'de
.zum kabilesine mensup olduğu anlaşıl- . kaldığı iki yıl içinde öğrenci yetiştirdi, edemaktadır. Doğduğu yerde başladığı tahbi mektuplar ve şiirler yazdı. Yahya b. Absilini Belensiye'de sürdürdü. Belensi- . dülvahid'in ölümünden sonra Tunus'ta
ye' de Süleyman b. Salim ei-Kelal, Ebü'lhakimiyet kuran oğlu Muhammed el-
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