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İBN ASlM, Ebu Bekir 
(~~~~~~i) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed 
el-Endelüs! el-Gırnatı el-Kays! 

(ö. 829/1426) 

ıyiiiiiki fakihi, şair ve edip. 
_j 

12 Cemaziyelevvel 760'ta (11 Nisan 
1359) Gırnata'da (Granada) doğdu. Dede
sinin dedesi olan Asım'a nisbetle İbn Asım 
diye tanınmıştır. Aralarında, Ebü'l-Kasım 
İbn Cüzey'in oğulları olan dayılan Kadi 
Ebu Bekir İbn Cüzey ve Ebu Muhammed 
İbn Cüzey ile İbnü'l-Hac en-Nümeyri, Ebu 
Said İbn Lüb el-Gırnati, Ebu İshak eş-Şa
tıbi. Ebu Muhammed Abdullah b. Şerif 
et-Tilimsani. Ebu Abdullah İbn Allak, 
Ebü'l-Hasan Ali b. Mansur el-Eşheb ve 
Ebu Abdullah el-Belensi'nin de bulundu
ğu alimlerden ders aldı. Fıkıh yanında kı
raat. edebiyat. nahiv, mantık. usGI-i fıkıh, 
matematik ve feraiz alanındaki bilgisi, 
ayrıca şairliğiyle tanındı . Oğlu Ebu Yahya 
İbn Asım da Maliki fakihlerinin önde ge
lenlerindendir. 

Öğrenimi sırasında ciltçilik ve kitapçı
lıkla da meşgul olan İbn Asım ayrıca iyi bir 
hattat ve müzehhipti. 794'te ( 1392) bir 
yıl süreyle divan katipliği yaptı. 811 (1408) 
yılında Gırnata'da Nasrl Hükümdan lll. Yu
suf'un vezirliğine getirildi; 814'te ( 1411) 
bilinmeyen bir sebepten dolayı hapse atıl
dı. Daha sonra Vadlaş'ta (Guadix) kadılık 
(820/14 ı 7). 824 (142 1) yılından vefatma 
kadar da Kurtuba'da (Cordoba) başkadı
lık görevinde bulundu. Bazı kaynaklarda 
ll. Yusuf( 1391-1 392) ve oğlu VII. Muham
med (ı 392- ı 408) zamanında bir süre ve
zirlik yaptığı kaydedilir. İbn Asım 11 Şev
val829'da (16 Ağustos 1426) Gırnata'da 
vefat etti. 

Eserleri. 1. TiıJ:ıfetü '1-J:ıükkfım ii nü
keti'l-'u~üd ve '1-aJ:ıkô.m (el-Aşımiyye, 
Tut:ıfetü İbn 'Aşım) . En meşhur eseri olup 
İbn Ebu Zeyd ei-Kayrevani'nin er-Risa
le'si ve Halil b. İshak'ın el-Mu]Jtaşar'ı ile 
birlikte Maliki mezhebinin el kitapları ara
sında yer alır. Manzum olarak recez vez
niyle telif edilen ve on yedi bab, 1 09 fasıl
dan meydana gelen 1698 beyitlik eserde 
yargılama, aile. borçlar, şahıs. ceza ve mi
ras hukukuna dair hükümlere yer veril
miştir. İbn Asım, eserini telif ederken Ma
likifakihlerinden Ebü'I-Velid Hişam b. Ab
dullah el-Ezdl'nin el-Müiid li'l-J:ıükkôm 
fima yu'ra(iu lehüm min nevazili'l-aJ:ı
kam, İbn Ebu Zemenln'in el-MuJsarrib 
ve el-Münte]Jab fi'l-aJ:ıkam ve İbnü'l
Kasım el-Ceziri'nin el-MaJsşadü'l-maJ:ı-

mu d ii tel]Jişi'l-'uJsüd adlı eserlerinden 
faydalanmıştır. Birçok defa basılan kita
bın (Fas I 289, 1300, I 3 I 7; Cezayir 1882, 
I 323, I 327; Kah i re I 309, I 322, I 327, I 368) 
O. Houdas ve F. Martel ile ( Traite de droit 
musulman, la Tahfat d'Ebn Acem, Alger 
ICezayiri-Paris 1883-1893) L. Bereher 
(Alger ı 958ı tarafından Arapça metin 
n eş riyle birlikte yapılan iki ayrı Fransızca 
tercümesi mevcuttur. Eserin ilk 600 bey
ti, Zekkak'ın Maliki fıkhına dair Lamiy
ye'si ile beraber Bella Muhammed Daura 
tarafından İngilizce'ye de çevrilmiştir (Za
ri a 1989) . 

TuJ:ıfetü'l-J:ıükkfım üzerine pek çok 
şerh ve haşiye yazılmıştır. Ebu Yahya İbn 
Asım babasının eserine yazdığı ŞerJ:ıu 
TuJ:ıfeti'l-aJ:ıkam'da (yazmaları için bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 34 I ;Suppl., ll , 375; 
M. Abi d el-Fas!, ı . 45 ı -454ı fıkhi mesele
leri ele alırken Gırnata uleması tarafından 
verilen fetvaları da zikretmiştir. Ali b. Ab
düsselam et-Tesuli'nin el-Behce ii şer
J:ıi't-TuJ:ıfe (el-Behiyye) (Bu lak ı 256; Fas 
ı294 , 1304, ı305; Kahire ı305, ı3ı8; Bey
rut ı 397/ 1977, I 4ı2/ 199ı ı adlı şerhi,yar

gılama hukuku alanında hakimierin baş
vuru kaynaklarından biri olmuştur. TuJ:ı
fetü'l-J:ıükkam'ın önemli şerhleri ara
sında Meyyare lakabıyla tanınan Mu
hammed b. Ahmed el-Fasi'nin el-İt~iin 
ve'l-iJ:ıkam ii şerJ:ıi TuJ:ıfeti'l-aJ:ıkôm (l
ll, Fas 1294 , ı299 ; Kahire ı30ı, ı305, 
ı 306, ı 3 ı 5 ı, İbn Sud e et-Tavüdi'nin Ifal
yü'l-ma'aşım (Fas ı 293, ı 308- ı 3 ı O; Ka
hire 1304; Beyrut I4ı2/ ı 99ı, Tesull'nin 
ei-Behce'sinin kenarında). Osman b. Mek
ki et-Tevzeri'nin TavziJ:ıu'l-aJ:ıkam (Tu
nus ı 339) ve Muhammed b. Yusuf el
Kafi'nin İJ:ıkô.mü '1-aJ:ıkam 'ala TuJ:ıteti'l
aJ:ıkô.m (Tunus I 370/1950; Beyrut I 4 I 5/ 
ı 994 ı adlı eserlerini de anmak gerekir (di
ğer şerhleri için bk. Brockelmann, GAL, 
ll, 34 I ; Abdülazlz Binabdullah, s. 85-86). 
z. Ifadô.'ilsu'l-ezahir ii müstaJ:ıseni'l
ecvibe ve'l-mu(iJ:ıikat ve'l-J:ıikem ve'l
emşô.l ve'l-J:ıikfıyat ve'n-nevô.dir. Halk 
arasında yaygın olan hikayeler. atasözle
ri, şiirler, nükteler ve hikımetli sözleri ih
tiva eden eser "hadika" adı verilen altı bö
lümden meydana gelmektedir (Fas, ts.; 
nşr. Aflf Abdurrahman. Beyrut 1407/1987; 
nşr. Ebu Hemmam Abdüllat'if Abdülha
llm, Beyrut ı 4 ı 3/ 1992). Eserin kaynakları 
arasında İbn Abdürabbih'in el-'İJsdü'l
ferid'i, Cahiz'in el-Beyan ve't-tebyin, 
el-Bu]Jalô.' ve el-Ifayevô.n'ı ile Ebü'l
Ferec İbnü'I-Cevzi'nin A]Jbôrü '1-J:ıam/sii 
ve 'l-mugaffelin'i yer almaktadır. Jfa
dô.'Win beşinci bölümü M. Marugan Gü
emez tarafından ispanyolca'ya çevrilerek 
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incelenmiştir (El refranero andalusf de Ibn 
Aşim al-Garnati : estudio lingüistico, tran
cripciôn , traducciôn y glosario, Madrid 
I 994ı . 3. Murta~a'l-vüşul ilô (ma'rifeti) 
'ilmi'l-uşul. Fıkıh usulüne dair recez vez

niyle yazılmış bir eserdir (Fas ı 327). 

İbn Asım'ın kaynaklarda adı geçen ve 
hepsi manzum olan diğer eserleri şunlar
dır: el-Emelü'l-merJsüb ii Jsıra'ô.ti Ya'
Jsüb, izaJ:ıu'l-me'ô.ni ti'l-Jsıra'ati'ş-şema
ni (fı lwa'ati'd-Danf) Neylü'l-müna fi'J:ı
tişari'l-Muvafa~iit, Mehye (Menbe)'u '1-
vüşul ii 'ilmi'l-uşul, el-Mucez fi'n-naJ:ıv, 
Kenzü'l-mütaviz ii 'ilmi'l-tera'iz, iza
J:ıu'l-gavamiz ii 'ilmi'l-tera'iz . 
BİBLİYOGRAFYA: 
Ebu Bekir İbn Asım, J-jada'iku '1-ezahir (nşr. 

Eb O Hemmam Abdüllat!f Abdülhallm). Beyrut 
1413/1992, neşredenin girişi, s. 36-38; Ebu Yah
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Keş{ü'?·?Unün, I, 365; Serkis, Mu'cem, I, 156; 
Mahluf, Şeceretü 'n-nür, II , 247; Brockelmann, 
GAL, Il, 341; Supp l., Il , 375; ita/:ıu '1-meknün, 
I, 127,155, 157; Il, 610;A. G. Palencia. TariJ:ıu'l· 
fikri'l-Endelüsl (tre. Hüseyin MOnis), Kahire 
1955, s. 429-430; Sarton, lntroduction, 111 /2, 
s. 1453; A. G. Ellis, Catalogueo{ Arabic Books 
in the Britsh Museum, London 1967, Il, 213; 
Ha evi, el-Fikrü 's-sami, Il , 253; Niscolas P. 
Aghnides. An In troduction to Mohammadan 
Law anda Bibliography, Lahare 1981, s. 193; 
Abdülaz!z Binabdullah, Ma'lemetü '1-fı/!:hi'l-Ma
likl, Beyrut 1403/1983, s. 77, 84-86; Abdül
vehhab İbrahim Ebü Süleyman. Kitabetü'l-bal:ı· 
şi 'l-'ilml, Cidde 1403/1983, s. 411-413; Ömer 
Ferruh, TariJ:ıu '1-edeb, VI, 625-633; M. Abid 
ei-Fasi. Fihrisü maJ:ıtütati /jizaneti'l-~araviy
yln, Darülbeyza 1403/1983, I, 451-454; M. Ab
dullah inan, Nihtiyetü'l-Endelüs, Kahire 1408/ 
1987, s. 488-489; Muhammed Binşerife, "Ne
vazilü Gırnatıyye li'bn 'Aşımi'ı-ibn" , et-Tü· 
nişü ' 1-/:ıaçlariyyü '/-müşterek beyne isbanya 
ve 'l-Magrib, Rabat 1412/1992, s. 215-236; 
Mo h. Ben Cheneb, "İbn Asım", iA, V /2, s. 702-
703; J . Schacht. "Ibn 'Aşı m", Ef2 (ing.), lll, 720-
721; Muhammed Asar Fikret. "İbn 'Aşım", 
DM Bi, IV, 172; Ahmet Özel, "Fıkıh", DiA, XIII, 
17. 
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İBN ASlM, Ebu Yahya 
( ~~~~~~i) 

Ebu Yahya Muhammed b. Muhammed 
b. Muhammed el-Endelüs! ei-Gırnatl 

(ö. 857 /1453'ten sonra) 

Maliki fakihi, şair ve edip. _j 

Büyükdedelerinden Asım'a nisbetle İbn 
Asım diye tanınmıştır. Babası Ebu Bekir 
İbn Asım'ın hapse atıldığı sırada (8 ı 4/ 
141 ı ı genç yaşta olmasından hareketle 

327 



iBN ASlM, Ebü Yahya 

(Cennetü 'r-nza', II, 203-204) VIII. (XIV.) 
yüzyılın sonlarında doğduğu söylenebi
lir. Babası ve amcası (veya babas ının arn
casının oğlu) Ebu Yahya İbn Asım'dan 
başka Ebü'I-Hasan İbn Sem'a, Ebu Ab
dullah ei-Minturl, Ebü'I-Kasım İbnü 's-Ser
rac, Ebu Abdullah ei-Beyyanl, Ebu Ca'fer 
İbn Ebü 'I-Kasım es-Sebtl gibi alimlerden 
ders aldı . Yetiştirdiği talebeler arasında 
Ebu Abdullah İbnü' I -Ezrak ei-Gırnati, Mu
hammed b. Yusuf ei-Mewak, Ebu Abdul
lah İbnü 'I-Haddad ei-Vadlaşi gibi alimler 
bulunmaktadır_ 

NasrTier Sultanı Galib- Billah IX. Muham
med'in teveccühüne mazhar olan İbn Asım 
babasının ölümünün ardından divan ka
tipliğine getirildi (829/ 1426). Daha sonra 
sır katipliği yaptı. 838 (1434-35) yılında 
kadılkudatlığa tayin edildi. Gırnata'daki iç 
karışıklıklar sebebiyle birkaç defa tahttan 
uzaklaştırılan Galib- Billah 'ın diğer yakın 

adamlarıyla birlikte İbn Asım da çeşitli sı
kıntılara uğradı. Nitekim849'da (1445) kız 
kardeşinin oğlu Ebü'I-Haccac Yusuf b. Ah
med ile yaptığı mücadelede mağlüp ola
rak tahtını tekrar kaybeden Galib- Billah 
ile birlikte Maleka'ya kaçmak zorunda 
kaldı. Ancak kısa bir süre sonra aralarında 
bir anlaşma sağlamak üzere yeni sultana 
elçi sıfatı ile gönderildi. Adını bir yerde 
Ebü'I-Haccac ( Cennetü 'r-n.Za', I. 180), baş

ka biryerde Müstain-Billah (a.g.e., Il , 65) 
olarak verdiği bu sultan la Mağrib hüküm
dan arasında da elçilik yapan İbn Asım. 
iki yıl sonra tekrar tahta geçen Gali b-Bil
lah ' ın hizmetinde önemli görevlerde bu
lundu. 852'de (1448) İspanyollar'a karşı 
kazanılan zafer münasebetiyle kaleme 
aldığı. içinde bulunulan olumsuz şartları 
ve bunların sebeplerini açıklayarak cihad 
ve birliğin önemini vurguladığı beyanna
me de bu mevkiini göstermektedir (a .g .e., . 
II , 289-3 11 ). Safer857 (Şubat 1453) tarihli 
bir menşurla (Makkari , Ezharü 'r-riyaz, I, 
172-1 79) kadılkudatlık görevi yanında öğ
retim ve imam-hatip li kle ilgili işlerin yö
netimi de kendisine verilen İbn Asım'ın, 
aynı yılın sonunda tahtı ele geçiren Nasrl 
Hükümdan Ebu Nasr Sa'd ei-Müstain- Bil
lah 'ın emriyle sultan Galib- Billah ve diğer 
yakınlarıyla birlikte öldürüldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Kaynaklarda İbn Asım'ın çeşitli unvan
lar yanında vezirlik rütbesi de elde ettiği 
belirtilmektedir. Tayin edildiği görevler 
içinde vezirlik açıkça anılmasa da bazı dev
letlerde sır katipliğinin vezirlikle aynı an
lamda kullanıldığı ve hayatı boyunca Ga
lib - Billah 'ın en yakın adamı ve geniş yetki
lere sahip bir yönetici olduğu göz önüne 
alınırsa bu bilgi doğru kabul edilebilir. İbn 
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Asım , kadılık görevinde Lisanüddin İbnü'I
Hatlb'in halefi olması , ilmi çalışmalarında 
onun izinden gitmesi, genelde Endülüs 
ve özellikle de Gırnata tarihinin kaleme 
alınmasına selefi gibi önemli katkılarda 
bulunması sebebiyle İbnü ' I - Hatib es-Sa
ni lakabıyla anılmıştır. 

Bir fıkıh alimi ve dirayetli bir yönetici 
olan İbn Asım aynı zamanda babası gibi 
edip ve şairdi. Makkarl'nin naklettiği 
bir kasidesinde lafzi ve manevi sanatlar
dan örnekler sergilemektedir. Bu kaside
de kırmızı ve yeşil mürekkeple tefrik et
tiği kelimeler ayrı ayrı yanyana getirildi
ğinde iki müstakil kaside ortaya çıkmak
tadır. Bu ikisinde de bazı kelimeler yine 
farklı renklerle ayrılmış olup bunlar ar
darda sı ralandığında birer müveşşah* 
çıkmaktadır (bunlar ve ş i irierinden diğer 

baz ı örnekler için bk. Cennetü 'r-nza' , I , 
143- 155 : Makkarl , Ezharü 'r-riyaz, ı . 147-

157. 179- 185: III , 323) 

Eserleri. 1. Şerf:ıu Tuf:ıie ti'l-f:ıükkam 

(yazma nü s h a l a rı için bk. GA L , Il, 34 1: 

Suppl. , Il , 375: Muhammed Abid ei-Fasi. 
ı . 451 -455 ). Babasının fıkha dair eserinin 
şerhi olup nazari bilgilerden başka Gırna
ta u lemasının o günkü içtimal ve iktisadi 
hayatı yansıtan fetvaianna da yer verme
si bakımından önem taşımaktadır (bazı 

örnekler ve eserin bu açıdan bi r değerlen

dirmesi için bk. Muhammed Ben şe rife, 
s. 227-236). Daha sonraki alimler de İbn 
Asım'ın ve ondan naklen diğer alimierin 
fetvaianna eserlerinde yer vermişlerdir 
(mesela bk. Venşe risi. III , 25, 28, 138,220, 
224: V, 200) . 2. Cennetü 'r-rıza' fi't-tes
lim lima ]fadderallahu v e ]faza'. En
dülüs'ün İslam hakimiyetinden çıkmaya 
başladığı bir dönemde müslümanların 
maruz kaldığı musibetlerin sebeplerini, 
bu güçlükleri aşmanın yollarını ve ilahi 
takdire rıza göstermenin önemini konu 
alan eser. Gırnata'da hüküm süren Nasrl
ler'in siyasi tarihi için ilk elden bir kaynak 
olduğu gibi o günkü içtimaL iktisadi ve 
kültürel hayatı yansıtması bakımından da 
büyük öneme sahiptir (bir değe rlendirme 

için bk. Sa'dAbdullah ei-Biş rl, XVII/6(1417/ 

19961. s. 485-498) . Eser Salah Cerrar tara
fından neşredilmiştir (H ll , Arnman 1410/ 
1989). 3. er-Ravz ü 'l -eri:i. fi teracimi ~e

v i's-süy uf ve 'l-a]fldm ve'l-]fariz . Nasri
ler döneminin yönetici , ulema. şair ve 
ediplerinin biyografisine dair olup Lisa
nüddin İbnü'I- Hatlb'in el-İf:ıd ta ii a]Jbdri 
Gırnata adlı eserinin zeyli mahiyetinde
dir. Makkarl'nin Neff:ıu't-tib ve Ezharü 'r
riyaz 'ında nakilde bulunduğu eserden 
bir varak Escurial Library'de kayıtlı bir 
mecmuada (nr. 1879/5) mevcuttur. 
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li! CENGiZ K ALLEK 

İBN ASKER ei-GASSAM 
(.d ı.:...r f~~f) 

Ebu Abdiilah İbn Asker 
Muhammed b. All b. Hıdır 

ei-Gassanl e i-Maleki 
(ö. 636/1239) 

Maliki fakihi. 
_j 

Endülüs'ün güneyindeki Maleka (Mala
ga) şehrinin bir köyünde doğdu . İbnü'I-Eb
bar'ın tahminen 584 (1188) yılında doğ
duğunu kaydetmesine karşılık (et-Tekmi
le, ı. 349) Zehebl altmış küsur yaşında ve
fat ettiğini belirtmektedir (Tarif] u 'i-İslam, 
s. 286) . Buna göre anılan tarihten on yıl 
kadar önce doğmuş olmalıdır. Öğrenimini 
Maleka'da tamamladı ve buraya yerleşti. 
Tahsil maksadıyla seyahat edip etmediği 
bilinmemekle birlikte hocalarının değişik 
bölgelere mensup olması seyahat ettiğ i 

ihtimalini güçlendirmektediL Hocaları 
arasında Ebü'l-Haccac İbnü'ş-Şeyh, Ebü'I
Kasım İbn Semecün, Kadi Ebü'I-Hattab 
İbn Vacib ei-Kaysi, Ebu İshak İbrahim b. 
Ali ei-Havlani, Ebü Müsa lsa b. Süleyman 
er-Ruayni. Ebü 'I-Kasım Muhammed b. 
Abdülvahid ei-Mellahi, Kadi Ebü Muham
med İbn Havtullah ve Ebu Muhammed 
İ bnü ' I-Kurtubi gibi alimler bulunmakta-


