
sale (Urcüze) ii 'ameli'r-rub'i'l-mücey
yeb. Astronomiye dair 130 beyitlik ese
rin bir nüshası Viyana'da bulunmaktadır 
(DMBİ, IV. 170) . Muhammed b. Ali el-Ağ
zavl el-Fasl tarafından yapılan İt]J.dtü'l
mübaşir adlı şerh i basılmıştır (Fas 13 ı 7). 
6. Man;ç;Cıme ti'l-fı~h. Bir nüshası Rus
ya Şarkiyat Enstitüsü'ndedir ( a.g.e., IV, 
ı 70) . 7. Şifa'ü'l-~albi'l-ceri]J_ bi-şer]J_i 
Bürdeti'l-medi]J_. 8 . Man;ç;Cıme fi'l-itbd' 
ve.'t-tev~id (son üç eserin yazma nüsha
l a rı için ayrıca bk. Brockelmann. ll. 700) . 
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Muhammed el-Fazı! b. Muhammed 
et-Tahir b. Muhammed et-TOnisi 

(1909-1970) 

L 
Tunuslu ilim ve fikir adamı. 

.J 

ZŞewal13Z7'de (17Ekim 1909) Tunus'
ta doğdu. Aslen Faslı olup bir kolu Tunus'a 
yerleşen ve pek çok alim yetiştiren Aş ür 
ailesine mensuptur. Babası ve dedeleri 
gibi İbn Aşür lakabıyla anılmıştır. İlk eği
timini Tunus'un önde gelen alimlerinden 
olan babası Muhammed Tahir'den alan 
İbn Aşür aile çevresinde cereyan eden il
ml sohbet! eri, siyasi tartışmaları ve ede
bi nükteleri dinleyerek yetişti. Kur'an-ı 
Kerlm'i ve Arapça'nın gramerine dair el
Ecrumiyye ile el-Elfiyye'yi ezberledi. 
Daha sonra özel hocalardan Fransızca öğ
rendi. Zeytüne Üniversitesi'ndeki öğrenci
likyıllarında Fransa'ya gitti (1926) . 1930'
da Zeytüne'den mezun oldu ve 193Z'de 
bu üniversitede yardımcı· öğretim üyesi 
olarak görevlendirildi. Aynı yıl ikinci de
rece ve 1935'te birinci derece Maliki mü
derrisi oldu. 1930'da, bir kültür cemiyeti 
olan Halduniyye'de adını lakap olarak al
dığı Kadi el-Fazı! üzerine bir konferans 
verdi. 1931 yılında Kuzey Afrika Talebeleri 

Kongresi'ne katıldı. Halduniyye Cemiyeti'
nin düzenlediği bu toplantıda Tunus'un 
Zeytune, Fas'ın Karaviyyln üniversitele
rindeki öğretimin ıslahına dikkat çekerek 
Arapça öğretiminin yeniden düzenlenme
si gerektiğini vurguladı. 

1938'de Tunus milli hareketine karşı 
sömürgeci güçlerin saldırısı sırasında ha
yatını kaybeden birçok Tunuslu'nun anı
sına emperyalizme meydan okuyan bir 
şiir yazdı. ll. Dünya Savaşı yıllarında edebi 
ve ilmi çalışmalarına bir süre ara verdi. 
1943'te Süreyya dergisinde hicrl XIV. 
yüzyılda yaşayan Tunuslu meşhur şahsi
yetterin biyografilerini yazdı. el-Meba
]J_iş dergisinde de İbn Haldün'la ilgili ya
zı ları yayımiandı ( ı 944). Babasının ikinci 
defa Zeytune Üniversitesi rektörlüğüne 
dönüp başlattığı ısiahat programlarını 
devam ettirdiği sırada Halduniyye Cemi
yeti başkanlığına getirildi (ı 945) İslam 
alemini eski itibarına kavuşturma gayret
lerine katkıda bulunmak amacıyla İslam 
Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. Bu ens
titüde konferanslar verdi. el-Hizbü'l-hür
rü'd-düstun'nin 1946 yılında yapılan kong
resine Tunus'un tam bağımsızlığa kavuş
masını. Arap Birliği'ne ve Birleşmiş Mil
letler' e katılmasını isteyen bir bildiri 
sundu. Bunun üzerine devletin iç ve dış 
güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiy
le birçok kişiyle birlikte tutuklandıysa da 
bir hafta sonra serbest bırakıldı. 1951 yı 

lında tarihçi Hasan Hüsnl Abdülvehhab ve 
babası ile birlikte istanbul'da toplanan 
XXII. Milletlerarası Müsteşrikler Kongre
si'ne. daha sonra da çeşitli tarihlerde Pa
ris, Küveyt, Şam gibi merkezlerde yapılan 
milletlerarası ilmi kongre ve toplantılara 
katıldı. 1953'te Maliki müftüsü, 1961 ·
te Şeriat ve Usülüddin Fakültesi dekanı, 
ardından Tunus müftüsü oldu. 1 Nisan 
1970'te vefat etti; cenaze namazını ba
.bası kıldırdı. 

islam birliği ve müslümanların Batı em
peryalizmi karşısında uyanıp direnmele
ri konusunda Muhammed Abduh ve Ce
maleddln-i Efganl ile aynı paralelde ha
reket eden İbn Aşur birçok bakımdan 
Mehmed Akif Ersoy'u hatırlatır. Din in top
luma dinamizm kazandıran en büyük güç 
kaynağı olduğunu, etkili ve uygun bir me
totla anlatılması halinde toplum hayatı
na düzen vereceğini. bunun da ancak ic
tihad faaliyetlerinde bulunmakla gerçek
leşeceğini söylemiş, bundan dolayı ictihad 
kapısının açık tutulması gerektiğini sa
vunmuştur. 

İbn Aşür'a göre tek bir kaynaktan çıktı
ğı için dinin mahiyetinde bölünme ve ih-

iBN ASÜR, Muhammed Fazıl 

tilaf söz konusu olamaz. Bu bakımdan din 
felsefi teorilerden farklılık arzeder. Dini 
konulardaki ihtilafların sebebidinin özün
de olmayan bazı şeylerin sonradan d ine 
karıştırılmasıdır. İslam ' ı etkili bir metot
la anıatma konusunda da bazı düşünce
ler ortaya koyan İbn Aş ur, asıl meselenin 
insanları islamiyet'e davet ederken ger
çekçi metodu bulabilmek olduğunu söy
ler. İslam insanı düşünmeye çağırmak
tadır. İslam'ın ruhu tefekkür ve istidlal, 
malzemesi ise bütün ilimlerdir. Her ilmin 
usul ve metoduna göre ondan faydalan
mak gerekir. Pozitif ilimlerle nakli ilimler 
arasında kopukluk ve ahenksizlik değil 
aksine sıkı bir bağ vardır. Bu gerçeğin an
laşılması halinde din -dünya, fikir- inanç, 
düşünce-pratik arasındaki fark ortadan 
kalkacak, din- ilim uyuşmazlığı vehmi de 
son bulacaktır (Muhtar b. Ahmed Ammih, 
s. ı 5ı vd.). 

Öte yandan İbn Aşür Batı hukukunun 
İslam hukukundan etkilendiğini. Batı hu
kuk kitaplarında yer alan birçok terimin 
fıkıh mezheplerinin ortak terimleri oldu
ğunu ileri sürmüş, bu konudaki görüşle
rini Kahire Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'
nin otuz dördüncü toplantısında sundu
ğu "Malik! Mezhebinde Fıkıh lstılahları" 
başlığını taşıyan ve mezheplere ait terim
lerin doğuşu , gelişmesi ve mezhepler ara
sındaki farklı ictihadların sebepleri üze
rinde duran tebliğinde açıklamıştır. Ayrı
ca Avrupa'da bilim ve tekniğin gelişme
sinin islam dünyasındaki etkilerine de 
dikkat çekmiş. bazı ısiahat hareketlerinin 
müslümanların gözünü açtığını. artık is
lam'ın hayata hakim olması için fikri ze
minin hazır olduğunu, bu yolda Kur'an'
dan ve onun tefsirlerinden ilham almak 
gerektiğini özellikle belirtmiş , örnek ola
rak da el-Mendr tefsirini göstermiştir. 

Eserleri. 1. el-Kaçli el-Fazıl (Tunu s 
ı 930) . Haldüniyye Cemiyeti'nde verdiği 
konferansın metnidir. 2. Filistin el-vata
nü 'l-~avmili 'l-'Arab (Tunus 1 367/1948). 

3. el-ljareketü'l-edebiyye ve'l-fikriyye 
ii Tunis (Kahire ı 956; Tunus ı 972) Müel
lifin sekiz konferansının metinlerini ihti
va etmektedir. 4. Erkdnü nehçlati'l-ede
biyye bi-Tunis (Tunus 1965) . Tunus'ta 
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başla
rında gözlenen edebiyat ve fikir hareket
leriyle belli başlı şahsiyetlerine dairdir. S. 

A 'ldmü '1-fikri'l-İslami ii taril]i'l-Mag
ribi'l- 'Ara bi (Tunus I 965) . 6. et-Telsir ve 
ricalüh (Tunus ı 966). Tefsir ilminin doğu
şu, önemli tefsir kitapları, müfessirlerin 
vasıfları, bilhassa Aıüsl, Cemaleddln-i Ef
ganl ve faaliyetleri, Muhammed Abduh 
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ve el-Menar tefsiri gibi konuları ihtiva 
eden eser İsmail Cerrahoğlu tarafından 
Ankara Üniversitesi İldhiyat Fakülte
si Dergisi'nde geniş şekilde tanıtılmıştır 
(XVI [ 1986). s. 203-211) . 7. el-Va]J.detü '1-
İslômiyye ev mes'eletü't-te~ö.rub bey
ne'l-müslimfrı (Tunus 1966). 8. et-Te~aş
şüf fi'l-İslôm (Tunus 1968 [konferans[). 
9. Mev~ıfü'd-din mine'l-'ilm ve'l-al]. 
la~(Tunus 1968 [konferans[) . 10. Teraci
mü'l-a'ldm (Tunus 1970). Eserde Tunus
lu bazı alimierin hayatı anlatılmaktadır. 

11. Dirasat İslômiyye min va]J.yi ley
leti'l-~adr (Tunus 1971 [konferans 1 ). 1Z. 
el-Mu]J.ôçlaratü '1-Magribiyyôt (Tu n us 
ı 974) Çeşitli konularla ilgili yedi konfe
rans ihtiva etmektedir. İbn Aşür ayrıca 
Ebu Ali ei-Kali'nin Kitôbü Et'al'ini neşre 
hazırlamış, eser ölümünden sonra yayım
lanmıştır (Tunus 1972). 
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EbCı Abdiilah Muhammed et-Tahir 
b . Muhammed b. Muhammed 

eş-Şazell b. Abdilk_adir 
b. Muhammed b. AşCır 

(ö. 1284/1868) 

L 
Tunuslu müftü, edip ve şair. 

_j 

1230'da (1815) Tunus'ta doğdu. islami 
ilimler alanında önemli şahsiyetler yetiş
tiren İbn Aşür ailesine mensuptur. Ailenin 
bilinen en eski atası olan ve Fas'ın Mera
keş şehrinde bulunan İdrlsller'in soyun
dan gelen Aş ür 1 030 ( 1621) yılında Endü
lüs'ten Fas'a göç etti. Burada Sela şeh
rine yerleşen Aşür'un oğlu Muhammed, 
1 OSS'te (1645) göç ettiği TUnus'ta ailenin 
birçok ilim adamı yetiştiren kolunu teşkil 
etti. 

İbn Aş ür, küçük yaşta babasını kaybe
dince büyük kardeşi Şeyh Muhammed 
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Harnde'nin himayesinde büyüdü. Zeytü
ne Medresesi'nde yüksek tahsilini tamam
ladıktan sonra ( 1259/1843) aynı medre
seye müderris olarak tayin edildi ( 1262/ 
1846). Nahiv, belagat. fıkıh usulü, hadis 
ve Fars edebiyatı üzerine verdiği dersler 
öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı. 
1267'de (1851) Tunus Valisi Ahmed Paşa 
tarafından kadılkudat seçildi. Hukuk bil
gisinden ve kanunları uygulamada gös
terdiği hassasiyetten dolayı mahalliyöne
timlerden destek ve takdir gördü . Vali 
Muhammed Sadık Paşa zamanında 1277'
de (1860-61) Malil<i müftüsü tayin edildi. 
Aynı yıl müdürlüğüne getirildiği Evkaf 
İdaresi'nde vakıfların ıslahına çalıştı ve 
beytülmale n ezaret etti. 1 S Şewal 1277'
de (26 Nisan 1861) açılan el-Meclisü'l-ek
ber'e başkan yardımcısı seçildi. Valinin 
danışma meclisi olan el-Meclisü'l-hass' ın 

da üyesi olan İbn Aş ür daha sonra nal<ibü
leşraflık görevini üstlendi. Yetiştirdiği öğ
renciler arasında Vezir Muhammed Aziz 
BO Attür, Vezir Yusuf Calt, Şeyhülislam 
Ahmed İbn Hace, dil alimi Salim BO Ha
cib, Şeyhülislam Mahmud b. Hace, müftü 
Muhammed en-Neccar. tarihçi Muham
med Bayram ei-Hamis, Şeyhülislam Ah
med Küreyyim ve müftü Hüseyin b. Hü
seyin sayılabilir. Öğrencilerine karşı bir 
hami ve bir arkadaş gibi davranan İbn 
Aşür onlara tefekkür ve eleştiri mantığı 
kazandırmaya çalıştı. Servetinin çoğunu 
satın aldığı kitaplara harcadı. İbn Aşür, 
21 Zilhicce 1284'te (14 Nisan 1868) Tu
nus'ta vefat etti. Dedesi Muhammed Şa
zeli b. Aşür'un zaviyesinde Sldl Ali ez-Ze
vavl haziresine defnedildi. Şeyh Kabadü 
onun için bir mersiye yazmıştır. 

Geleneksel anlayış doğrultusunda dil 
ve fıkıhla ilgili birçok esere şerh , haşiye 

ve ta'lik yazdığı için daha ziyade dilci ve 
hukukçu olarak tanınan İbn Aşür geniş 
edebiyat kültürü olan bir yazar, iyi bir 
şair ve hatiptir. İbn Sehl'in müveşşahına 
nazlre olarak yazdığı müveşşahı çok be
ğenilmiştir. Muhammed es-Senüsl tara
fından derlenmiş qir kısım şiirlerini ihti
va eden mecmuanın bir nüshası Tunus el
Medresetü'I-Haldüniyye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (DMBİ, IV, 172). 

Eserleri. 1. Hediyyetü'l-erib ila aşda
~i'l-]J.abib (fjaşiye 'ala Şer/:ıi Katri'n-ne
da) (Kah i re I 296/I877). İbn Hişam en
Nahvl'nin Katrü'n-neda ve bellü'ş-şa 

da adlı nahve dair eserine yine kendisinin 
yazdığı şerhe haşiye olup 19S8'deki Tu
nus milli eğitim reformuna kadar ders 
kitabı olarak okutulmuştur. z. Şiia 'ü '1-
~albi'l-ceri]J. bi-Şer]J.i Bürdeti'l-medi]J. 

(Kah i re 1296/1877). Büsiri'nin Kaşidetü '1-
bürde'sine İbn Merzük el-Hatlb tarafın
dan yazılan şerhin ihtisarıdır. 3. ljaşiye 
'aJQ ljôşiyeti İbn Sa'd el-ljaceri 'aJQ 
Şer]J.i'l-Üşmuni'ale'l-Elfiyye . Müellifin 
öğrencisi Ahmed Küreyyim tarafından 
derlenmiştir. 4. Te~ö.rir 'ala ljaşiyeti'ş

Şabbôn 'aJQ Şer]J.i'l-Üşmuni 'ale'l-El
fiyye . Tamamlanmamış bir eserdir. S. 
el- Gayşü'l-İtri~i (fjaşiye 'ale's-Siyalku
tl 'ale'L-Mutavvel) . Hatlb el-Kazvlnl'nin et
Tel]].iş' ine Teftazanl tarafından yazı lan 

el-Mutavvel adlı şerhe Abdülhal<im es
Siyalkütl'nin yazdığı haşiyeye haşiyedir. 

Tamamlanmamış olan eserin bir nüshası 

Tunus Zeytüne Kütüphanesi'nde bulun
maktadır. 6 . ljôşiye 'ala Şer]J.i'l-'İ şam 
li-Risaleti'l-beyôn. Ebü'l-Kasım es-Se
merkandl'nin el-İsti'ôre adlı risalesine 
İsamüddin el-İsferaylnl tarafından yazı
lan şerhe haşiyedir. 7. ljaşiye 'alô Şer
J:ıi'l-Mal)alli li-Cem'i'l-cevômi'. Taeed
din es-Sübl<i'nin Cem'u'l-cevami'ine Ce
laleddin el-Mahalli tarafından yazılan şer
he haşiye olup tamamlanmamıştır. 8 . 

Künndşe. Bazı fıkhl konularla ilgili notlar 
olup torun u Muhammed Tahir b. Aşür'un 
kütüphanesinde (Tunus) bir nüshası bu
lunmaktadır. 9. et-Ta'li~ö.t. Müellifin Şa
]J.i]J.-i Müslim'e dair açıklamalar mahiye
tindeki notlarından ibarettir (bu eserler 
için bk. Muhammed MahfOz, lll. 303;DMBİ, 
IV, 172). 
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Muhammed et-Tahir b . Muhammed 
b . Muhammed et-Tahir et-TCınisl 

(1879-1973) 

T unuslu ilim ve fikir adamı, 
m üfessir, fak ih, 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 
_j 

Tunus'ta doğdu . Fas asıllı olup gittikleri 
Endülüs'ten göç ederek Sela'ya (Fas), da
ha sonra bir kolu Tunus'a yerleşen Aşür 
ailesine mensup olduğundan dedeleri gi
bi İbn Aşür lakabıyla anıldı. Yetişmesinde, 


