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ASOR, Muhammed Faz1l

ve el-Menar tefsiri gibi konuları ihtiva
eden eser İsmail Cerrahoğlu tarafından
Ankara Üniversitesi İldhiyat Fakültesi Dergisi'nde geniş şekilde tanıtılmıştır
(XVI [ 1986). s. 203-211) . 7. el-Va]J.detü '1İslômiyye ev mes'eletü't-te~ö.rub beyne'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. Teracimü'l-a'ldm (Tunus 1970). Eserde Tunuslu bazı alimierin hayatı anlatılmaktad ır.
11. Dirasat İslômiyye min va]J.yi leyleti'l-~adr (Tunus 1971 [konferans 1). 1Z.
el-Mu]J.ôçlaratü '1-Magribiyyôt (Tu n us
ı 974) Çeşitli konularla ilgili yedi konferans 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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eş-Şazell b. Abdilk_adir
b. Muhammed b. AşCır

(ö. 1284/1868)
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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 Merakeş şehrinde bulunan İdrlsller'in soyundan gelen Aş ür 1030 ( 1621) yılında Endülüs'ten Fas'a göç etti. Burada Sela şeh
rine yerleşen Aşür'un oğlu Muhammed,
1OSS'te (1645) göç ettiği TUnus'ta ailenin
birçok ilim adamı yeti ştiren kolunu teşkil
etti.
İbn Aş ür, küçük yaşta babasını kaybedince büyük kardeşi Şeyh Muhammed
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Harnde'nin himayesinde büyüdü. Zeytüne Medresesi'nde yüksek tahsilini tamamladıktan sonra ( 1259/1843) aynı medreseye 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 bilgisinden ve kanunları uygulamada gösterdiği hassasiyetten dolayı mahalliyönetimlerden 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. 1S Şewal 1277'de (26 Nisan 1861) açılan el-Meclisü'l-ekber'e başkan yardımcısı seçildi. Valinin
danışma meclisi olan el-Meclisü'l - hass ' ın
da üyesi olan İbn Aş ür daha sonra nal<ibüleşraflık görevini üstlendi. Yetiştirdiği öğ
renciler arasında Vezir Muhammed Aziz
BO Attür, Vezir Yusuf Calt, Şeyhülislam
Ahmed İbn Hace, dil alimi Salim BO Hacib, Şeyhülislam Mahmud b. Hace, müftü
Muhammed en-Neccar. tarihçi Muhammed Bayram ei-Hamis, Şeyhülislam Ahmed Küreyyim ve müftü Hüseyin b. Hüseyin 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) Tunus'ta vefat etti. Dedesi Muhammed Şa
zeli b. Aşür'un zaviyesinde Sldl Ali ez-Zevavl 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 beğenilmiştir. Muhammed es-Senüsl tarafından derlenmiş qir kısım şiirlerini ihtiva eden mecmuanın bir nüshası Tunus elMedresetü'I-Haldüniyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (DMBİ, IV, 172).

(Kah i re 1296/1877). Büsiri'nin Kaşidetü '1bürde'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
öğ rencisi Ahmed Küreyyim tarafından
derlenmiştir. 4 . Te~ö.rir 'ala ljaşiyeti'ş
Şabbôn 'aJQ Şer]J.i'l-Üşmuni 'ale'l-Elfiyye . Tamamlanmamış bir eserdir. S.
el- Gayşü'l-İtri~i (fjaşiye 'ale's-Siyalkutl 'ale'L-Mutavvel) . Hatlb el-Kazvlnl'nin etTel]].iş' ine Teftazanl tarafından yazı l an
el-Mutavvel adlı şerhe Abdülhal<im esSiyalkütl'nin yazdığı haşiyeye haşiyedir.
Tamamlanmamış olan eserin bir nüshas ı
Tunus Zeytüne Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 6 . ljôşiye 'ala Şer]J.i'l-'İşam
li-Risaleti'l-beyôn. Ebü'l-Kasım es-Semerkandl'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'. Taeeddin es-Sübl<i'nin Cem'u'l-cevami'ine Celaleddin 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 bulunmaktadır. 9. et-Ta'li~ö.t. Müellifin Şa
]J.i]J.-i Müslim'e dair açıklamalar mahiyetindeki 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)

Eserleri. 1. Hediyyetü'l-erib ila aşda
~i'l-]J.abib (fjaşiye 'ala Şer/:ıi

Katri'n-neda) (Kah i re I 296/I877). İbn Hişam enNahvl'nin Katrü'n-neda ve bellü'ş-şa 
da adlı nahve dair eserine yine kendisinin
yazdığı şerhe haşiye olup 19S8'deki Tunus milli eğitim reformuna kadar ders
kitabı olarak okutulmuştur. z. Şiia ' ü '1~albi'l-ceri]J. bi-Şer]J.i Bürdeti'l-medi]J.
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Tunuslu 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), daha sonra bir kolu Tunus'a yerleşen Aşür
ailesine mensup ol duğundan dedeleri gibi İbn Aşür lakabıyla anıldı. Yetişmesinde,

