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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).
BİBLİYOGRAFYA :

Zeki Velid! Togan, XXII. Müsteşrikler Kongresi, İstanbu l 1953, s. 7; İbrahim Medkilr, Ma'a'lJjalidin, Kahire 1401/1981, s. 150-156; Mahfilz.
Teracimü 'l-mü'ellifin, lll, 310-314; Muhtar b.
Ahmed Ammar, Mul;ammed el-Fazı/ İbn 'Aş ür:
l;ayatühü ve eşeruhü 'i-fikri, Tunus 1985, s. 19,
26, 54 vd ., 151 vd.; M. Mehdi Allam, el-Mecma~yyün {1/].amsine 'amen, Kahire 1406/1986,
s. 258-259; Sadık ez-Zemerl!. A'lam Tünisiyyün (tre. Hammad! es-Sahil!). Beyrut 1986, s .
349-354; Muhammed ed-Desilki, " MuJ:ıammed
el-Fazı! İbn 'Aşür", ME, XLII/5, Kah ire 1970,
s. 401-406; İsmail Cerrahoğlu. " MuJ:ıammed Fadıl İbn 'Aşür, et-Tefs!r ve ricalüh", AÜİFD, XVI
( ı986), s . 203-211 ; M. Talbi, "Ib n 'Affiür", EJ2
(İng.), lll , 720; el-~amüsü 'l-İslami, V, 18-19.
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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 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).
B İ BLİYOGRAFYA :
İbn Ebü'd-Diyaf, İtJ;afü ehli'z-zaman (nşr. Ahmed Abdüsselam) . Tunus 1966, VIII, 135-136,
165-167, 243, 283, 394; Mahlilf. Şeceretü 'n-nur,
I, 392; Muhammed el-Hıdır Hüseyin, TQnis ve
Cami'u 'z-Zeytane (nşr. Ali Rıza et-TGnis!), Dı
maşk 1971, s. 108-111; Mahfilz. Teracimü'l-mü'ellifin, 1391, lll, 300-303; Muhammed en-Neyfer. 'Unvanü '1-erib, Beyrut 1996, ll , 898-905;
el-~amüsü'l-İslami, V, 18-19; M. Talbi, "Ibn
'A8:ıür" , Ef2 (Fr.). lll, 742-743; Ali Ref11, "İbn
'AşCır" , DMBi, IV, 171-172. fAl
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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.

İBN AŞÜR, Muhammed Tahir
(yııU::.JI ~ , .J~l.: .;Y-1)

L

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,

İBN ASOR, Muhammed Tahir

Cem'iyyetü'l-evkaf reisi olan babası Muhammed b. Muhammed Tahir ile anne
tarafından dedesi olan başbakan Muhammed el-Aziz Bü Attür'un ayrı bir yeri vardır. İlk öğrenimini Muhammed Bü
Attür'un gözetimi altında tamamladı;
1892'de bir orta ve yüksek öğretim kurumu olan Zeytüne Camii'ne girdi. Zekası
ve üstün kabiliyetiyle dikkati çektiği için
kendisine özel bir program uygulandı. Önce Şeyh Salih eş-Şerlf'in derslerine devam
etti. Daha sonra Şeyh Salim Bü Hacib'den
Kastallanl'nin İrşddü 's-silri'sini, İbnü'ş
Şeyh diye bilinen ömer b. Ahmed 'den
Beyzavl'nin Envdrü 't-Tenzil'ini, Muhammed b. Neccar'dan kelama dair el-Mevd]fıf'ı okudu. İbrahim ei-Marginl. Muhammed b. Yusuf, Muhammed en-Nahll. Mahmud İbnü'I-Hôca gibi daha pek çok alimin
derslerine devam etti. 1899'da tamamladığı yüksek öğrenimi esnasında Fransızca
öğrendi. 1903 yılında Zeytune Üniversitesi'nde ikinci derece öğretim elemanı kad rosuna tayin edildi. O sırada 1\.ınus'a gelen
Muhammed Abduh'un konferans ve sohbetlerine katıldı. Alışverişte muhayyerlik
konusunda yaptığı çalışmayı tamamlayarak aynı üniversitede birinci derece kadroda öğretim üyesi oldu (1905) . Bundan
sonra da önde gelen alimlerden ders okuınayı sürdürdü ve icazetler aldı. Üniversitede daha çok Arap dili ve edebiyatı , fıkıh
usulü, hukuk felsefesi (m a kas ıdü 'ş-şe rla ) .
hadis ve tefsir okuttu. Ayrıca Sadıkıyye
Medresesi'nde 1905 -1932 yılları arasında
fasılalı olarak on altı yıl kadar hocalık yaptı. Bu arada oğlu Muhammed Fazı! ve Cezayirli Abdülhamld b. Badls gibi pek çok
öğrenci yetiştirdi. Zeytune Üniversitesi
öğretim üyeliğ i ne tayin edildikten bir yı l
sonra aynı üniversitenin eğitim ve öğre
timinden sorumlu heyetle hükümet temsilcisi oldu. 1908'de Tunus Milli Eğitim
programlarının ısla h edilmesi için kurulan komisyonun üyeliği ne, 19 11'de Yüksek Vakıflar Meclisi ve Toprak Karma Ko-

Muhammed
Tahir lbn Asür

misyonu üyeliklerine getirildi. Üniversite
reformu için çeşitli tarihlerde ( 19 1O, 1924,
1933) kurulan komisyonlarda çalıştı ; ısla
hatçı fikirleriyle yeni düzeniemelerin yolunu açtı.
İbn Aşür, üniversitedeki görevi ve akademik faaliyetleri yanında 1913'ten itibaren on yıl Maliki kadılığı yaptı. 1924'te
Meclis-i Şer'l'de Maliki müftüsü ve baş
müftü vekili, üç yıl sonra da başmüftü
oldu; aynı zamanda Zeytune Üniversitesi'nin eğitim ve öğretiminden sorumlu
dört kişiden oluşan ilmi kurulun da üyeliğine getirildi. Osmanlılar ' ın Tunus'u fethinden itibaren şeyhülislamlık makamı
na Hanefi başmüftü tayin etme geleneğine 1932'de son verilmesi üzerine ilk Maliki şeyhülislamı oldu . Aynı yıl Zeytune Üniversitesi'ne rektör tayin edildi. Üniversitede yapmak istediği yeniliklere karşı çı 
kanların başlattığı öğrenci hareketleri yüzünden bir yıl sonra rektörlükten alındıy
sa da 1945'te aynı göreve yeniden getirildi ve 1952'ye kadar bu görevde kaldı. Ülkede cereyan eden siyasi olaylar ve bunların üniversite çevresindeki etkileriyle
baş gösteren kargaşa ve huzursuzluğa
rağmen reform faaliyetlerinden taviz vermediği için ikinci defa rektörlük görevine
son verildiyse de 1956'da üçüncü defa
rektörlüğe getirildi. Aynı projeyi uygulamaya devam ederek 1960 yılına kadar görevini sürdürdü.
1950'de Kahire Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye'ye, 1955'te Şam ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl'ye üye seçilen İbn Aşur. Küveyt

taplarının

kültür ve anlayış seviyelerine
bir üslüba sahip olduğuna
inanınıştı (Tefsirü ' t- ta f:ırir ve't-tenvir, I, 4445 ). Kur' an-ı Kerlm'in, hitaplarında çoğun
luğu ümml olan Araplar' ı ve onların anlayış seviyelerini esas aldığını. dolayısıyla
sonradan ortaya çıkan ilimleri ona izafe
etmenin yanlış olacağını iddia eden Şatı
bl'yi (ö. 790/ 1388 ) eleştirmiştir. İbn Aşür'a
göre Kur'an, Araplar ' ın ümmlliğini onaylamak için değil onların seviyelerini yükseltmek için gelmiş sonsuz bir mücizedir;
onda, her çağdaki ilmi inkişafların kazandırdığı anlayışiara uygun bilgilerin bulunması tabiidir. Her devrin ve her toplumun
insanları ondan nasibini almalıdır. Engin
ve derin manaları çok özlü olarak ifade
etmesi ve günü gelince bunların daha iyi
anlaşılır olması Kur'an'ın bir başka mücizevl yönünü teşkil eder (a.g.e., a.y. ).
uygun

düşen

tarafından

Onun ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de dinin hükümlerinde gözetilen ana gayeler ve hikmetler şeklinde
özetlenebilecek olan makasıdü'ş-şerla konusudur. Ma]faşıdü 'ş-şeri'ati'l-İsldmiy
ye adlı eseriyle Şatıbl'den yaklaşık altı asır
sonra bu konuya tekrar dikkat çeken İbn
Aş ür, gerek Kur'an ve Sünnet lafızlarının
(nas) anlaşılmasında ve olaylara uygulanmasında gerekse hakkında nas bulunmayan durumlarla ilgili hükümlere ulaşma
da makasıd ilmine ayrı bir önem atfeder.
Şariin hükümleri sevkederken gözettiği
ana gayeler ve hikmetler bilinmediği takdirde nasları anlama. yorumlama ve ictihad faaliyetinin eksik olacağını belirtir.
Onun anılan eseri bu önemi vurgulama-

hazırlanan el-M e vsCı'atü '1-tı]fhiyye 'nin

yı, UşCılü 'n-ni?-dmi'l-ictimd'i ti'l-İsldm

Vezaretü'ş-şuuni'I-İslamiyye

telif çalışmalarına katıldı. 1951 'de İstan
bul'da yapılan milletlerarası müsteşrik
ler kongresinde bulundu. Hac farlzasını
ifa ettikten sonra çeşitli İslam ülkelerine
ve Avrupa'ya seyahatler yaptı. 1968'de
ar kadaş ı Hasan Hüsnl Abdülvehhab ile
birlikt e en yüksek seviyede kült ür liyakat
nişanı aldı. İslami konulardaki başarıla
rından dolayı 1972 ve 1973 yıllarında Tunus cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirildi. Hayatı boyunca ilmi çalışma
larını . fikri mücadeleleri ve faaliyetlerini
aralıksız sürdüren İbn Aş ür 12 Ağustos
1973'te başşehir Tunus'ta vefat etti ve
Zellac Mezarlığı'na defnedildi.
İbn Aşür. ilm] ehliyeti yanında düşün
celeriyle de dikkat çekmiş . çalışmalarını
Kur'an ve Sünnet'in anlaşılması ve müslümanların çeşitli meselelerinin çözümü
üzerinde yoğunlaştırm ıştır. Kur ' an - ı Kerim 'in ilmi tefsirini benimseyenler arasın
da yer almış . Kur' an ' ın her çağda muha-

adlı

eseri de aynı bakış açısını içtimal hadüzenleme ve ıslah etme projesinde
bir metot olarak uygulamayı amaçlar.
İbn Aşür, şariin hükümleri koyarken belli
amaçlar gözetti ği noktasından hareketle
Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarının
da hukuki gayeleri açıs ın dan bazı ayırım
Iara tabi tutulması gereğ i nden söz eder;
dinin taabbüdl nitelikteki hükümlerinin
öylece korunması , muamelat alanında taabbüdllik sınırının en aza indirilmesi gerektiği üzerinde durur. Muamelatla ilgili
hükümlerde ta'lllin yapılmayışının ve hukukun ana gayesinin göz ardı edilmesinin
içtimal hayatı sıkıntıya düşüreceğine inanır (Makaşıdü 'ş-şerfati 'l-İslamiyye, s. I 3-

yatı

14, 22 - 23, 44-4 7) .

İbn Aşür'a göre fıkıh usulü, kendisinden yaklaşık iki yüzyıl önce tedvin edilen
fürüa ait hükümleri teyit ve temellendirmeyi, şariin Iafızlarını ve bu lafızların niteliklerini dil ve mantık kurallarına ağır-
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lık vererek açıklamayı

konu edindiğinden
hükümlerin hikmetlerini ve hukukun ana gayelerini izah etmeyi amaçlayan makasıd ilmine ayrıca ihtiyaç vardır.
Klasik fıkıh usulü kitapları makasıd ilmine çok az yer verir ve hukukun hikmet ve
gayesini anlamada yetersiz kalır. Öte
yandan fakihlerin istidlal ve ta'lllleri usul
kaidelerini örneklendirmede, hukuk
mantığını ve cedel tekniğini geliştirme
de yardımcı olabilirse de özellikle muamelat alanında hukukun amaçlarını araştı
ranlar ve içtimal ısiahat projeleri üretenler açısından yararlı olmayabilir (a.g.e., s.
5-9).
şer'l

İbn Aşur makasıd konusuna. İzzeddin
İbn Abdüsselam ve Şehabeddin ei-Karafi

gibi az sayıda ilim adamının eğildiğini hasonra bu konuda sadece Şa
tıbl'nin müstakil bir eser ortaya koyduğu
nu, onun da gereksiz açıklamalarla sözü
uzatıp bazı meseleleri birbirine karıştır
dığını ve bir kısım mühim gayeleri dikkatten kaçırdığını. bu yüzden hedeflenen
amacın gerçekleşmemiş olduğunu söyler.
Şatıbl'nin bu konudaki ciddi katkılarını
ve kendisinin onu izlediği ni inkar etmemekle beraber onun yaptıklarını nakletme veya özetierne gibi bir yol da tutmayacağına dikkat çekerek kendi çalışmasının
bu alanda yenilik getirme hedefini vurgular. Gerçekten de İbn Aşur' un Ma]fö.şı
dü'ş-şeri'ati'1-İs1ô.miyye'yi üç bölüme
ayırıp ilk bölümde hukukta gaye probleminin önemine ve hükümlerin gayelerini
belirleme çalışmalarının metodolojisiyle
ilgili bazı temel meselelere dikkat çekmesi, ikinci bölümde hukuki düzenlernelerin
tamamına veya büyük çoğunluğuna hakim olan amaçları. üçüncü bölümde de
belli başlı hukuk dallarında ön plana çıkan
hedefleri ayrı ayrı ele alması. bu alanda
sistematik çalışma yapmak isteyenler için
ufuk açıcı bir plan sağlamıştır. Ancak bu
alandaki çalışmaların can damarı sayıla
bilecek olan "hükümlerin gayelerini belirleme metotları " nı özel bir başlık altında
incelemesine rağmen (a.g.e., s. 19-23) bu
konuda sağlam kriterler geliştirebildiğini
söylemek kolay olmadığı gibi faydalandığı
birçok örneğin hararetle savunduğu kesin veya kesine yakın ilkeler ortaya konulması çabalarının karakteriyle bağdaştırıla
maz nitelikte olduğu görülür. İbn Aşur'un
da konuyu selefieri olan Şatıbl, Necmeddin et-TGfi, İbn Abdüsselam gibi ilke bazında ele aldığı ve lafızcı yoruma bu üslupta bir eleştiri getirdiği , makasıd konusunda genel tesbit ve kategorik ifadelerle yetindiği, ayrıntıya inip ilkelerin örnektırlattıktan
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lendirilmesine geçtiğinde de (a.g.e., s.
143-207) fıkhın klasik doktrin ve kurumlarını merkeze alıp bunlara makasıd ve
hikmet açısından bazı açıklamalar getirmekle yetindiği görülür (geni ş bilgi ve değe rl end irme için bk. İsmail ei -Hasenl, s.
ı 29-225, 439-442).
Gerek eserlerinde gerekse çeşitli vesilelerle yaptığı ilmi ve fikri mahiyetieki konuşmalarında İslam'ın insan fıtratına en
uygun din olduğunu. getirdiği tevhid akldesi, toplum düzeni ve yüce ahlak kurallarıyla kıyamete kadar ideal din olma
özelliğini devam ettireceğini anlatan İbn
Aşur. gerçek bir islam toplumunun ahlaki temellere dayandığından söz ederek
ferdin yetişmesi, ahlaki üstünlükleri, hak
ve sorumlulukları üzerinde durmuş ve
ancak böyle fertlerden meydana gelen
bir toplumun devlet olma liyakatini kazanacağını ifade etmiştir. Ona göre müslüman olmak için Allah'ın birliğine ve sıfat
Iarına iman etmek ve O'na karşı gelmekten sakınmak (takva) yeterlidir. Bu çerçeveyi korumak kaydıyla müslümanlar
inançlarında hürdür. Selefi, Eş'arl, Matürldl, Mu'tezill. Harici, Zeyd\', İmam\'... hepsi -bazıları hatalı da olsa- müslümandır.
islam birliğini de bu anlayış temin eder
( Uşulü'n-n~ami'l-ictima'f fi'l-islam, s. ı 72).
öte yandan İbn Aş ur. İslam 'ın yönetim biçiminin kendi kurallarına göre oluşan bir
demokrasi. yani demokrasinin özel bir
şekli olduğunu öne sürer (a.g.e., s. 2 ı 3).
Genç yaşından itibaren Tunus'un meseleleriyle ilgilenmeye başlayan İbn Aş ur
öncelikle eğitim ve öğretimin ıslah edilmesi. adalet ve yargı işlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünmüş, ZeytGne Üniversitesi'nin eğitim öğretim iş
lerinden sorumlu heyetinde görevlendirildiğinde ilk işi bu alandaki düşünceleri
ni bir rapor halinde hükümete sunmak
olmuştur. Bu raporda yer alan teklifierin
bir kısmı hemen uygulamaya konuldu .'
Daha sonra eğitim öğretim programları
nın ıslahı için kurulan komisyonda üye
iken de ikinci bir rapor hazırlayarak önce
ilk öğretimin ıslah edilmesini ve bu maksatla Kayrevan. SQse. Sefakus. Tevzer,
Kafsa gibi beş ayrı şehirde islami eğitim
veren ilköğretim okulları açılmasını önerdi. Ayrıca ZeytQne Üniversitesi'nin klasik
ilimlerini de yeni bir anlayışla ele aldı ; ders
programiarına Arapça dil bilgisi, fizik,
kimya ve cebir derslerini ilave etti. Tunus'un dış dünya ile irtibatını sağlayarak
milli ve manevi değerleri korumak şartıy
la eğitimi modern bir yapıya kavuşturmak
istedi. Tunus bağımsızlığına kavuştuktan

sonra (ı 956) üçüncü defa ZeytQne'nin
rektörü olduğunda da üniversite eğiti
minin iyileştirilmesi yönünde çabalarını
sürdürdü; ülkenin yargı ve adalet işleri
nin ıslahında önemli katkıları oldu.
Mücadeleci bir kişiliğe sahip olan İbn
Aşur. ülkenin bağımsızlığa kavuşması ve
kalkınması yönünde önemli gayretler
gösterdi. Tunus'un ve diğer birçok İslam
ülkesinin yıllarca Batılı devletlerin işgali
altında kalması ve işgalci güçlerin bu ülkelerde yaptığı tahribat onu derinden
etkilemişti. Emperyalizmin her çeşidine
karşı amansız bir mücadeleye girerek
kendisi gibi düşünen diğer vatanperverlerle birlikte ön saflarda yer aldı; ülkede
ve ülke dışında çeşitli faaliyetlerde bulundu. İbn Aş ur ilim. fikir, hareket ve mücadele adan:ıı; mücahid ve müceddid bir
alim olmanın yanında tevazu. sabır. metanet. himmet. zühd ve takva gibi ahlaki
güzellikleri de nefsinde taşıyan bir şahsi
yete sahipti.

Eserleri. İbn Aşur'un tefsir, hadis, fıkıh,
fıkıh

usulü, Arap dili ve edebiyatma dair
telif. şerh ve haşiye türünde kırka yakın
eseri olup yayımianmış eserlerinin başlı
caları şunlardır: 1. et-Tal;ırir ve't-tenvir*_ Otuz cilthalinde yayımlanan eserde (Tunus ı 978, ı 984). çeşitli tefsir meselelerinin ele alındığı 130 sayfalık bir mukaddimeden sonra mushaftaki sıraya göre ayetler tefsir edilmiş, belagat nükteleri açıklanmış, önceki müfessirlerin işa
ret etmedikleri bazı hususlara yer verilerek hem klasik hem de çağdaş anlayış
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2. Keş
fü '1-mugattô. fi'1-me'ô.ni ve '1-e1fô.?:ı '1vô.]fı'ati fi'1-Muvatta' (Tunus ı 975; Cezayir ı 975) . İmam Malik'in e1-Muvatta'
adlı eserinin şerhidir . 3. en-Na?:arü'1-fesi./:ı 'inde maçlô.'i]fı'1-en?:ô.ri fi'1-Cô.mi'i'ş
şaJ:ıiJ:ı (Tunus ı 979; Libya ı 979) . ŞaJ:ıiJ:ı-i
Bu{ıô.ri'de izaha muhtaç gördüğü bazı
konu ve kavramları açıkladığı bir eserdir.
4. Uşı11ü'n-ni?:ô.mi'1-ictimô.'i ti'1-İs1ô.m

(Tunus ı964, ı977, ı985 , ı989;Cezayir
ı 977) . İki bölümden meydana gelen eserde telif sebebinin anlatıldığı uzun bir girişten sonra birinci bölümde fertlerin ıs
lahı konusu ele alınmış; inancın, düşün
cenin ve arnelierin düzeltilmesi, ilmi çalış
ma. kadınların toplumdaki yeri gibi konular işlenmiştir. İkinci bölümde toplumun
ıslahı, İslam birliği ve kardeşliği, siyasi
sistem gibi konular üzerinde durulmuş
tur. 5. Ma]fö.şıdü'ş-şeri'ati'1-İs1ô.miyye
(Tunus ı945-ı946. 1978; Cezayir ı985) . İlim
aleminde büyük ilgi uyandıran ve üç bölümden meydana gelen eserde İslam hu-
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kukunda hükümlerin ana gayeleri konusu
çeşitli açılardan ele alınarak tahlil edilmiş.
fıkıh kültüründeki temel kavramlarla iliş
kilendirilmiş, son bölümde hukukun ana
gayeleri konusundaki genel teori ve kuralların muamelat hukukunun bazı daliarına tatbiki yapılmıştır. Eser Mehmet Erdoğan ve Vecdi Akyüz tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir (istanbul ı 988,
I 996). 6. Eleyse'ş-şubJ:ıu bi-~arib (Tunus ı 967. ı 988) Müellifin yirmi yedi yaşında iken kaleme aldığı eserde İslami
eğitim meseleleriyle ilgili görüşler ele alın
mıştır. 7. TaJ:ı~i~ö.t ve en?Ô.r fi'l-Kur'ô.n
ve's-Sünne (Tunu s I 985). İbn AşCır'a sorulan bazı sorularla bunların cevaplarını
ihtiva eden eser oğlu Abdülmelik tarafın
dan derlenmiştir. 8. Divô.nü'n-Nô.biga
ez-Zübyô.ni (Tunus ı 976) İbn Aş ur' un
derlernesi ve tahkikidir.
Müellifin yayımianmış diğer bazı önemli
eserleri de şunlardır : Uşulü'l-inşô. ' ve'l]].itô.be (Tunus ı 339); Ijô.şiyetü't-tavziJ:ı
ve 't-taşJ:ıiJ:ı li-müşkilô.ti Kitô.bi't-Ten~iJ:ı 'alô. ŞerJ:ıi Ten~iJ:ıi'l-fuşul fi'l-uşul
li-Şihô.biddin el-Karô.fi (Tunu s I 34 I);
Na~dün 'ilmiyyün li-Kitô.bi'l-İslô.m ve
uşulü'l-J:ıüküm (Kah i re ı 344); ŞerJ:ıu Ka şideti'l-A'şô. el-Ekber (Tunus I 929); MO.cezü'l-belô.ga (Tunus I 932); el-Va~f ve
ô.~ô.ruhu fi'l-İslô.m (Kahire 1937) ; Şer
J:ıu'l-mu~addime fi'l-edebiyye li-şer
J:ıi'l-İmô.m el-Merzu~i 'alô. divô.ni'l-Ijamô.se li-Ebi Temmô.m (Tunus I 958. I 978;
Libya I 978; Beyrut. ts.); Kışşatü'l-mevlid
(Tunus I 392/1 972).
İbn AşCır'un sayısı yirmiyi bulan yayım
lanmamış

veya yayım aşamasındaki eserlerinden bazıları da şunlardır: MecmU.'a
fetô.vô., Mecmu'a mükô.tebe fi'n-nevô.zili'ş-şer'iyye, Emô.li 'alô. Mul)taşan
Ijalil, Arô.' ictihô.diyye, Emô.li'alô. Delô.'ili'l-i'cô.z li'l-Cürcô.ni, Garô.'ibü '1-isti'mô.l, Uşulü't-te~addüm fi'l-İslô.m, Tô.ri]].u'l-'Arab (diğerleri için bk. Muhammed Aziz b. Aş Gr. ı 1ı 990J,s. 45-46). Tunus.
Ka hi re ve Dımaşk'ta çıkan çeşitli dergilerde çok sayıda ilmi araştırma ve makalesi
yayımianmış olan İbn Aşür, ayrıca Ebü'IKasım ei-İsfahanl'nin el- Vô.zıJ:ı ii müşki
lô.ti şi'ri'l-Mütenebbi (Tu n us ı 968) ve
Beşşar b. Bürd'ün 7600 beyit ihtiva eden
Divô.nü Beşşô.r b. Bürd(I-Ill, Kah i re I 3691376/1950- I 957, IV. Kah i re I 966, ayrıca tamamı . Kah i re ı 967; Tunus ı 976) adlı eserlerini neşretmiştir. İbn Aşur. Kitô.bü Seri~ö.ti'l-Mütenebbi ve müşkili me'ô.nih
(Tunus ı 970) adlı eseri İbn Bessam eş
Şenterinl'ye nisbet ederek yayımlamışsa
da M. Rıdvan ed-Daye bunun İbnü's-Ser-

rac eş-Şenterlni'nin Cevô.hirü'l-ô.dô.b ve
?;e]].ô.'irü 'ş-şu'arô.' ve'l-küttô.b adlı eserinin dördüncü bölümü olduğunu tesbit
etmiştir (bk. bi bl) .
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AHMET

COŞKUN

AT

( .:ılı: ı)-!' )

Ebu Ömer Ahmed b. Harun
b. Ahmed en-Nefzi eş-Şatıbi
(ö. 609/1212)

L

Endülüslü hadis

hafızı.

_j

S Şewal S42'de (27 Şubat 1148) Şatı
be'de (Jativa) doğdu . Dedelerinden At'a
nisbetle İbn At diye tanındı. Endülüs'ün
büyük kabilelerinden Nefze'ye mensup
olup bazı kaynaklarda Nukri nisbesiyle
anılması doğru değildir. İlk öğrenimi

ne

Şatıbe'de

muhaddis ve fakih olan baEbü'I-Hasan Ali
b. Muhammed b. Hüzey!' den kıraat dersi
aldı. Şatıbe Kadısı Muhammed b. Yusuf
b. Saade, hafız Uleym b. Abdülazlz. kadı
ve muhaddis Ebü'I-Hattab İbn Vacib elbasının yanında başladı.

AT

Belensi ve İbn Beşküval gibi alimierin talebesi oldu. Endülüs'teki öğrenimini tamamladıktan sonra hacca gitti. Ardın
dan çeşitli ilim merkezlerine seyahatlerde bulunarak İskenderiye'de Ebu Tahir
es-Silefi ve İbnü'I-Mufaddal. Dımaşk'ta
Ebü'I-Kasım İbn Asakir ve Musul'da Ebü'IFerec İbnü ' I-Cevzi gibi alimlerden ilim
tahsil etti; bir kısmından hadis rivayeti
ve öğretimi için icazet aldı. Kendisinden
İbnü'I- Kattan ei-Mağribi. Ebü'I-Hasan
Said. hacası Ebü'I-Hattab İbn Vacib ve
Ebü'I-Abbas İbn Seyyidünnas rivayette
bulundular. İbnü 'I-Ebbar'a Zilkade 608'de (Nisan 1212) hadis rivayeti hususunda
icazet verdi.
İbn At. Maliki fıkhını iyi bilmekle beraber daha çok hadis alanında temayüz etti. Rivayet ve dirayetle ilgili hadis ilimlerine vakıf, güvenilir bir muhaddis olup hadis metinlerini senedieriyle birlikte ezberinden rivayet etmesiyle tanınırdı. Nesir
ve nazmının orta seviyede olduğu belirtilen İbn At'ın ulemadan Abdullah b. Abdurrahman b. Ebü'I-Vabis ed-Dibaci hakkında yazdığı mersiyesi meşhurdur.
Her gün düzenlediği hadis meclislerinde ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]].ô.ri ve el-Muvatta'ı ezberinden okutan İbn At hayır işleriyle ilgilenen zahid ve mütevazi bir kimseydi.
Şatıbeliler, üstün meziyetlerinden dolayı
İbn Abdülber en-Nemeri ve onunla iftihar ederlerdi. Beni Abdülmü'min'e (Mü'minller) mensup idareciler sık sık İbn At' ın
görüşlerine başvurur. özellikle Şatıbe şeh
riyle ilgili düzenlemelerde kendisinden
faydalanırlardı. İbn At, 1S Safer 609'da
(17 Temmuz 1212) İkab Savaşı'nda şehid
oldu.
İbn At'ın pek çok konuda eser telif ettiği bilinmekle birlikte bunlar günümüze
ulaşmamıştır. Rey]:zô.netü'n-nefes (teneffüs) ve rô.J:ıatü'l-enfüs ii ?;ikri şüyu
l)i'l-Endelüs adlı eserinde Endülüs'te
kendilerinden öğrenim gördüğü hocalarını, en-Nüzhe fi't-ta'rif (ue't-ta'rif) bişüyul)i'l-viche 'de ise doğuya yaptığı seyahatinde kendilerinden ilim tahsil ettiği
hocalarını tanıttığı ve onlardan işittiği bazı hadisiere yer verdiği belirtilmektedir.
Birinci eser Keşfü '?-?unun'da ReyJ:ıô.ne
tü'l-enfüs ii 'ulemô.'i'l-Endelüs adıyla
geçmiş. müellifin ismi ise muhtemelen
dizgi hatası sonucu İbnü 'I-Fat diye kaydedilmiştir (I, 940). Şiirlerinden pek çoğu
nun yer aldığı bu iki eserini ihtisar ettiği
başka bir kitabından da söz edilmekte,
ayrıca Kitô.bü't-Turer 'ale'l-ve~ô.'i~i'l
mecmu'a adlı bir çalışması olduğu kaydedilmektedir (Nübah\', s. ı !6).
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