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ellifin zamanına kadar oluşan ve fer'l sa
natlar adını verdiği altmış beş edebi sa
nat ele alınmıştır. Bu bölümde müellifin 
bazı sanatlara verilen adları beğenmeyip 
değiştirdiği görülür. Mesela "tesblğ"e "te
şabühü'l-etraf" (a.g.e., s. 520). "teşrl'"e 
"tev'em" .(a.g.e., s. 522) adını vermiştir. 
Müellif, eserin üçüncü bölümünde kendi 
buluşu olan otuz sanattan söz etmekte
dir. Eser Hifnl Muhammed Şeref tarafın

dan tahkik edilerek yayımlanmıştır (Ka
hire ı 383). z. Bedi'u'l-Kur,an. Eserin adı 
bazı kaynaklarda Beda,i'u'l-Kur,an ola
rak kaydedilmekteyse de doğrusu Be
di'u'l-Kur ,an'dır. Müellif, TalJ,rirü 't-TalJ.
bir'in Kur'an'la ilgili edebi sanatlar kısmı
nı yeniden ele alarak meydana getirdiği 
bu eserinde 1 09 edebi sanatı incelemiş 
ve bu sanatlara Kur'an'dan örnekler ver
miştir. Muhtemelen Kur'an'dan örnekle
rini bulamadığı için TalJ,rirü't-TalJ,bir'de 
geçen yirmi iki sanattan söz etmemiştir. 

Ancak daha sonraki bazı müellifler bunla
rın bir kısmına Kur'an'dan örnekler bul
muşlardır. Öte yandan TalJ,rirü 't-TalJ,bir'
de bulunmayan altı sanattan daha(tafsll, 
ilca', tanzlr, remz ve lma·, tefrlk ve cem', 
lafza güzellik veren ziyade) söz etmiştir. 
F'arsça'ya da tercüme edilen (Meşhed 
ı 368) Bedi'u'l-Kur,an Hifnl Muhammed 
Şeref tarafından tahkik edilerek yayım
Ianmıştır (Kahire 1377/1957, 1972). TalJ.
rirü't-TafJ.bir ve Bedi'u'l-Kur,an'ın mu
kaddimelerinde yararlandığı 1 OO'e yakın 
kaynağı müellifleriyle birlikte zikretme
si ve bunlardan bazılarını tenkit etmesi 
eserlerin değerini arttırmaktadır. 3. Ki
tfıbü'l-Ijavfıtıri's-sevani/J. ii ~ikri sera,i
ri'l-fevati/J.. Sure başlarının te'vil ve tef
siriyle ilgili olan bu eserin adı bazı kaynak
larda el-Cevahirü's-seva,ilJ. ii sera,iri'l
]fara,ilJ. şeklinde geçmekteyse de müellif 
Bedi'u'l-Kur,an'da (s . 254) eseri bu adla 
zikretmektedir. Bu eser de Hifnl Muham
med Şeref tarafından tah ki k edilerek ya
yımlanmıştır (Kahire 1960) 4. Kitdbü'l
Emşal (Dürerü '1-emşal). Müellif bu ese
rinde önce Kur'an'da, ardından Kütüb-i 
Sitte'de geçen meselleri alfabetik olarak 
açıkladığını, daha sonra muallakalar, ha
mase, Iamiyyetü'l-Arab, Iamiyyetü'I
Acem, Süveyd b. Ebu Kahil'in kasidesi, 
Ebu Züeyb ei-Hüzell'nin mersiyesi, Ebu 
Nüvas, Ebu Temmam, Buhtürl, ibnü'r-Ru
ml ve Mütenebbl gibi eski ve yeni Arap 
şairlerinin şiirlerinde geçen mesel haline 
gelmiş parçalara, en sonunda da atasöz
lerine yer verdiğini söyler ( Taf:ırfrü 't- Taf:ıbir, 
s. 2 ı 9). s. ŞılJ.fıfJ.u'l-meda,ifJ.. İbn Ebü'I-
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isba'ın Hz. Peygamber'i, Ehl-i beyt'i, Hu
lefa-yi Raşidln'i öven. Kur'an-ı Kerim'in 
edebiyat ve belagata ilişkin güzelliklerin
den, i' cazından ve üslup hususiyetlerin
den söz eden şiirlerini ihtiva eden eserin 
(Bedi'u'l-Kur,an, s. 290-29ı) Darü'I-kütü
bi'l-Mısriyye'de mikrofilmi bulunmakta
dır (Edeb, nr. 4931 ). 6. Kaşidetü İbn Ebi'l
İşba' (yazma nüshası ve şerhiiçin bk. Sü
leymaniye Ktp., Laleli, nr. 277ı, 2772;Aya
sofya , nr. 3928). 

İbn Ebü'I-isba'ın diğer eserleri de şun
l ardır: (Beyanü) 'I-burhan ii i'cazi'l
Kur,an, el-Kafile bi-te,vili "tilke 'aşe
retün kamile", eş-Şfıfiye ii 'ilmi'l-]fiifi
ye, el-Mizan ti't-tercilJ. beyne keldmi 
Kudame ve l]uşumih (başta İbn Reşl~ 
olmak üzere Hasan b. Bişr el-Amidl ve Zi
yaeddin ibnü'I-Eslr gibi ediplerin Kudame 
b. Ca'fer'in Nai).dü'ş-şi'rve Nal).dü 'n-neşr 
adlı eserlerine yöneltmi ş oldukları eleş

tirilere cevap mahiyetindedir), Vaşiyyetü 
İbn Ebi'l-İşba' ile'l-küttab ve'ş-şu'ara' 
(Ebu Temmam'ın Buhtürl'ye yaptığı vasi
yetin İbn Ebü'l-isba ' tarafından edebiten
kit konusu ilave edilerek yazı lmış şeklidir; 
önceki eserin bir bölümü olup öneminden 
dolayı ayrı bir eser olarak söz edilmekte
dir). 
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İBN EBÜ'l-İZ 
(}ll .s! ı w-ı') 

Ebü'I-Hasen Sadrüddin 
Ali b. Alaiddin 

Ali b. Muhammed ed-Dımaşki 
(ö . 792/1390) 

Hanefi fakihi. 
_ı 

22 Zilhicce 731 (26 Eylül 1331) tarihin
de muhtemelen Dımaşk'ta doğdu. Birçok 
alim yetiştiren bir aileye mensup olup 
ataları Dımaşk'ın 70 mil güneyindeki Ez
riat'tan (Derea) gelerek o sırada Dımaşk'ın 
kenar semtlerinden olan Salihiyye'ye yer
leştiklerinden Ezral ve Salih! nisbesiyle 
de anılmaktadır. İbn Ebü'l-iz lakabını bü
yük dedelerinden Ebü'l-izz'e nisbetle al
mıştır. 

Dedesi kadılkudat, babası kadı olan İbn 
Ebü'I-iz, bilhassa Takıyyüddin ibn Teymiy
ye'nin fikirlerinin tartışılmaya devam edil
diği Dımaşk gibi bir ilim ve kültür muhi
tinde yetişti. Hocaları hakkında tabakat 
kitaplarında ayrıntılı bilgi bulunmamak
la birlikte tahsilini muhtemelen babasın
dan ve yakın çevresindeki alimlerden yap
tı. ilim tahsili için herhangi bir yolculuğa 
ç ıkmaması. içinde yaşadığı bölgenin bu 
yönden tatminkar bir seviyeye sahip ol
masıyla ilgilidir. 748 (1347) yılında Kay
maziyye Medresesi'nde ders vermesi, er
ken sayılabilecek bir yaşta islami ilimlerde 
yetkin bir seviyeye ulaştığını göstermek
tedir. Öte yandan İbn Teymiyye'nin öğ
rencileri İbn Kayyim ei-Cevziyye ile Ebü'I
F'ida İbn Kesir'den önemli ölçüde fayda
lanmış olmalıdır. Zira onun Selefi görüş
leri benimsemesinde, taklit ve taassuba 
karşı çıkmasında bu alimierin büyük tesi
ri görülmektedir. Meşhur eseri ŞerlJ,u'l
'A]fideti't-Tahaviyye'de, muhtemelen 
o dönemdeki tartışma ortamı uygun ol
madığı için ibn Teymiyye'nin adını açıkça 
zikretmemesine karşılık İbn Kayyim'i iki 
(I, 272: ıı. 603), İbn Keslr'i de üç yerde (1. 

277; ll, 480, 603) "şeyhimiz" diye anmıştır. 
Tabakat kitaplarında öğrencileriyle ilgili 
herhangi bir kayda rastlanmamakla be
raber Sehavl. hocalarından ibnü'd-Deyrl'
nin İbn Ebü'I-izz'in talebelerİnden oldu
ğunu söylemektedir (e<;t-Pav,ü'l-lami', lll, 
249). 

Kaymaziyye'deki öğretim görevinin ar
dından Rükniyye, izziyyetü ·ı -Berraniyye 
ve Cevheriyye medreselerinde ders veren 
İbn Ebü'I-iz, 776 (1375) yılının sonlarında 
amcasının oğlu Necmeddin'in Mısır kadı
lığına tayin edilmesi üzerine ona vekale-



ten Dımaşk'ta Hanefi kadısı oldu. Nec
meddin'in 100 gün sonra görevinden ay
nlıp Dımaşk'a dönmesinin ardından Mısır 
Hanefi kadılığına tayin ediidiyse de bu gö
r evde iki ay kaldı ve sonra istifa ederek 
Dımaşk'taki müderrislik vazifesine geri 
döndü. 

ibn Ebü'l-iz. Hanefi mezhebine bağlı bir 
muhitte yetişmesine ve aile içinden bir
çok Hanefi alimi yetişmiş olmasına rağ
men diğer mezhepler hakkındaki geniş 
bilgisi, aynca taklide ve mezhep taassu
buna karşı olması dolayısıyla gerektiğin
de mezhebinin yerleşik ictihadlarına ay
kırı görüşleri de tercih etmiştir. itikadi. 
ilmi. siyasi vb. sebepler yüzünden baskı
lara maruz kalan birçok ilim adamı gibi 
ibn Ebü'l-iz de bazı sıkıntılarla karşılaştı. 
Edip ve şair ibn Eybek ed-Dımaşki'nin Hz. 
Peygamber için yazdığı kasidede yer alan 
bazı hususları tenkit etmesi üzerine ibn 
Eybek bunları bazı alimiere göndererek 
görüşlerini sordu. Onların ibn Ebü'l-izz'in 
tenkitlerine katılmamaları ve haberin Dı
maşk'ta yayılması. hatta Mısır'da duyul
ması üzerine sultan bir ferman göndere
rek ibn Ebü'l-izz'in yargılanmasını istedi. 
Hemen bütün klasik akaid ve kelam ki
taplarında bulunan. ResGl-i Ekrem'in Al
lah katında yarliganma için vesile kılınma
sı. ismet sıfatı , salih insanların melekler-

den üstün olup olmadığı, Allah'tan başka
sı adına yemin edilip edilerneyeceği vb. 
konulardaki kanaatlerinden dolayı yargı
lanan (784/1382) ibn Ebü'l-iz dört ay hapis 
yattı (bu olay için bk. İbn Kadi Şühbe, s. 
89-91 , 359; İbn Hacer. İnba'ü '1-gumr, II. 
95-98) Sıkıntı ve ihtiyaç içinde geçen uzun 
yıllardan sonra Reblülewel 791'de (Mart 

1389) eski görevlerine tekrar dönen, ay
rıca ilk hatipliğini dedesinin yaptığı Sa
lihiyye'deki Camiu'l-Efrem'e hatip tayin 
edilen ibn Ebü'I-iz bir yıl sonra zilkade 
ayında (Ekim 1390) vefat etti. 

Eserleri. 1. Şerf:ıu'l-'A]fideti't-Taha
viyye. Hanefi fakihlerinden Ebu Ca'fer 
et-Tahavi'nin akaide dair risalesinin şer
hidir. Selefiyye'nin görüşlerini Kur'an ve 
Sünnet'ten deliller getirerek ayrıntılı bi
çimde savunan eser. Tahavi'nin risale
sinin en güzel şerhlerinden biri olup Ab
dullah b. Hasan Aıü'ş-şeyh başkanlığında . 
bir heyet (Mekke 1349). Ahmed Muham
med Şakir (Kahire 1373/1953; Riyad 1400/ 

1980, 1413). Nasırüddin el-Elbanl ile bir 
grup ilim adamı (D1maşk 1381/1961 ), Şu

ayb el-Arnaut (Şam 140 111980), Abdur
rahman Umeyre (Kahire 1402/1981; Riyad 
1407/1986) ve Beşir Muhammed Uyun 
( Beyrut 1405/1984) tarafından yayımlan

mıştır. Son olarakAbdullah b. Abdülmuh
sin et-Türki ve Şuayb el-Arnaut. dört nüs-

ibn Ebü'l·lzz'in Şerf:ıu'l-'A~ideti 't-Taf:ıaviyye adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Laleli, nr. 2320) 
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ibn Ebü' l-lz z'in Kitiibü't-Tenbih 'ala müşkilati'l-Hida
ye adlı eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, 

nr. 588) 

hasını karşılaştırarak geniş bir mukaddi
me ve ayrıntılı indekslerle eserin iki cilt 
halinde tenkitli neşrini yapmışlardır (Bey
rut 1408/1987, 141 3/1993, 14 17/199619. 

bs. ı ı. z. el-İttibd'. Ekmeleddin el-Baber
tl'nin Hanefi mezhebini tercih edip diğer 
mezhepleri eleştirdiği en-Nüketü':r;-:~a

rife ii terciJ:ıi me~hebi Ebi lfanife adlı 
risalesine (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 361 3; Laleli, nr. 706; Şehid Ali Paşa, 
nr. 2732; Keşfü'?-?UnCın,l, 852-853) cevap 
olarak yazılmıştır. ibn Ebü'I-izz'in, başta 
kendi imamları olmak üzere çeşitli müc
tehidleri değerlendirirken ortaya koydu
ğu objektif tavrı yansıtan bu eseri (örnek 
olarak b k. s. 24-3 ı) önce Muhammed Ata
ullah Han If neşretmiş (Lah or 1379/1 959). 

daha sonra Asım Abdullah el-Karyı1ti. 
bu naşirin not ve açıklamalarını da dik
kate alarak eseri Ataullah Han If ve kendi 
adına tekrar yayımiarnıştır (Lahor 1401/ 

1980; Arnman 1405/ 1985; Beyrut, ts.). 
3. Kitabü 't- Tenbih 'ala müşkilati'l
Hidaye. Burhaneddin el-Merginanl'nin 
el-Hidaye'sindeki anlaşılması güç bazı 
ibareleri açıklayan eserin üç nüshası Sü
leymaniye (Mahmud Paşa, nr. 218; Sü
leymaniye, nr. 588) ve Nuruosmaniye(nr. 
1079) kütüphanelerinde bulunmaktadır. 
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Bunlardan, özellikle müellifin kendi nüs
hasından Reblülevvel893'te (Şubat 1488) 
istinsah edilen Süleymaniye bölümünde
ki yazma tam olup büyük boy 19S varak
tır. 4. Kitô:bü 't-Teh?,ib li-?,ihni'l-mürib. 
İbn Ebü'I-İzz' i n kendisine sorulan çeşitli 
sorulara verdiği cevaplardan meydana 
gelmiştir (Süleymaniye Ktp. , Amcazade 
Hüseyin Paşa, nr. 187; Ayasofya, nr. 1079). 

S. Kitô:bü'd-Dürer fi'J-tı]fh (Süleyma
niye Ktp ., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 533) . 

Temizlik ve namaz konularıyla ilgili çe
şitli soru ve cevaplardan oluşmaktadır. 

6. el-Man~umetü'l-lô:miyye ii tô:ri]].i'l
]].uletô:' (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
14 I 7). Yedi varakl ık bu manzumede İbn 
Ebü'I- İz kendi zamanına kadar geçen ha
lifeleri isim, künye veya lakapları ile saya
rak bunların hilafet sürelerini ve hilafet
lerinin sona eriş tarihini zikreder. Brockel
mann'ın Minl).atü'J-lutafô:' ii tevô:ri]].i'l
]].uletô.' adıyla kaydettiği eser de ( GAL 
Suppl., ll, 928) bu olmalıdır. 7. Risô:Je (Ri
sa/e tt U~tida'i'l-f:lanefi bi'ş-Şafl't fl 'ş-şalat) . 

Muhalif mezhepte olan birimama uyma
nın ve cuma namazından sonra kılınan 
dört rek'atın hükmü gibi konuları ihtiva 
eden risalenin Tıtvan Kütüphanesi'nde 
bulunan nüshasının bir mikrofilminin Me
dine'de Şeyh Hammad ei-Ensarl Kütüp
hanesi'nde (m 280) mevcut olduğu belir
tilmektedir ( Şerf:ıu '1-'AJ;:_ideti 't-Tahaviy
ye, neşreden l erin girişi, ı. 82). Kaynaklar
da müellifin en-Nurü'i-Iô:mi' ii mô: yu'
melü bihi ti'l-cô:mi' adlı bir eseri daha 
zikredilmektedir. 
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liJ FERHAT KocA 

iBN EBÜ'I-MEKARiM 

(bk. BEKRl, Ebü's-Süriir). 
L _j 

470 

ı 
iBN EBÜ'r-REBi' 

-, 

(~}lı.$.1~1) 

Ebü'I-Hüseyn Ubeydullah b. Ahmed 
b. Ebi'r-Rebl' el-İşbm 

(ö. 688/1289) 

L 
Endülüslü nahiv ve tefsir alimi. 

_1 

S99 Ramazanında (Mayıs 1203) İşblli
ye'de (Sevilla) doğdu . Aslen Kurtubalıdır 
(Cordoba). Endülüs Emevl Devleti'nin son 
zamanlarında Kurtuba'da çıkan karışıklık 
üzerine oradan ayrılarak Leble'ye (Leible) 
göç eden ataları burada bir süre ikamet 
ettikten sonra İşblliye'ye gidip yerleşmiş
I erdi (İbnü'l-Kad!, Dürretü 'Hıical, lll, 72) . 

Daha çok İbn Ebü'r-Rebl' künyesiyle ta
nınmakla birlikte Kureyş'in ümeyye kabi
lesinden Hz. Osman'ın soyundan geldiği 

için Kureşl, ümevl ve Osman! nisbeleriyle 
de anılır. 

İlk öğrenimini Endülüs'ün önemli ilim 
merkezlerinden İşbiliye'de yapan İbn 
Ebü'r-Rebl' zamanın ileri gelen alimlerin
den ders aldı . Bernô:mec adlı eserinde dil 
ve edebiyatta Ebu Ali eş-Şelevbln ile Ebü'l
Hasan Ali ed-Debbac. kıraatte Ebu ömer 
Muhammed b. Ebu Harun, hadiste Ebü'I
Kasım Ahmed b. Baki ile İbn HalfCın. fıkıh
ta Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed el
Azefi başta olmak üzere on iki hacasından 
söz eden İbn Ebü'r-Rebl', bunlardan İsla
mi ilimierin yanında bazı tabii ilimiei-i de 
okuduğunu ve hepsinden icazet aldığını 
söyler (Abdülaz!z el-Ehvan!, 1/2 1 ı 3741. s. 
255-271 ). 

Hacası Ebu Ali eş-Şelevbln'in bazı tale
belerini kendisine göndermesiyle 624'te 
(1227) yirmi beş yaşında ders vermeye 
başlayan İbn Ebü'r-Rebl', İşblliye'nin hı
ristiyanlar tarafından işgal edildiği 646 
(1248) yılına kadar bu görevini sürdürdü. 
İşblliye'nin işgalinin ardından hacası ile 
birlikte Şerlş'e (Jerez) gitti, bir süre sonra 
da Cebelitarık'ı geçerek Sebte'ye (Ceuta) 
yerleşti. 

Sebte Emlri Ebü'I -Kasım Muhammed 
ei-Azefi, İbn Ebü'r-Rebl'in hocalarından 
Ahmed ei-Azefi'nin oğluydu . Aynı zaman
da bir fıkıh alimi olan Ebü'I-Kasım seçim
le iş başına gelmişti. İbn Ebü'r-Rebl', ilim 
adamlarına gösterdiği yakın ilgiden dola
yı el-Basit ve el-Katiadlı şerhlerinin mu
kaddimelerinde ondan övgüyle söz etmiş
tir. Endülüs kültürünün Afrika'ya ve ora
dan da doğuya intikalinde köprü vazifesi 
gören Sebte'ye, bu dönemde Mağrib'in 
dört bir yanından öğrenciler gelmektey
di, Burada yetişen alimierin birçoğu İbn 
Ebü'r-Rebl'in öğrencisi oldu. 

Hayatının sonuna kadar Sebte'de ika
met eden İbn Ebü'r-Rebl' 16 Safer 688 (11 
Mart 1289) tarihinde vefat etti ve şehrin 
doğusunda bulunan Mina dağı yamacm
daki büyük kabristana defnedildi. Vefat 
tarihi ve yeri konusunda öğrencisi İbn Ab
dülmelik el-Merraküşl ile ( e?-Zeyl ue't-tek
mile,ll, 537) yine öğrencilerinden İbnü'ş
Şat'ın oğlu Muhammed b. Kasım ei-Ensa
rl (İI].tişarü'l-al].bttr, s. 16, 69) tarafından 
verilen bu bilgiler karşısında Brockel
mann'ın kaydettiği İşblliye'ye dönüp ora
da öldüğü şeklindeki rivayetin ( GAL, ı. 

313; Suppl. , ı. 547) doğru olmadığı anla
şılmaktadır. Derslerinde başta kendi eser
leri olmak üzere Arap dili ve edebiyatı. kı
r aat. tefsir, fıkıh , hadis ve siyer gibi ilim 
dallarında çok sayıda eser okutan İbn 
Ebü'r-Rebl', dil alanında Slbeveyh'in el
Kitô:b'ı ile Zeccacl'nin el-Cümelü '1-küb
rô:'sı ve Ebu Ali ei-Farisl'nin el-izô:l).'ına 
özel ilgi göstermiş, bu kitaplara dair de
ğişik hacimlerde birçok şerh kaleme al
mıştır. Mağrib'de o zamana kadar kimse
nin akutamadığı Kitô:bü Sibeveyhi, Me
rlniler döneminde Fas'a çağrılan İbn Ebü'r
Rebl' ile Ebu Ali eş-Şelevbln'in öğrenci
leri tarafından okutulmaya ve yayılmaya 
başlamıştır (Makkar!, el-Ezharü 'r-riyaz, lll, 
26-27). Kasım et-Tüclbl, hacası İbn Ebü'r
Rebrin Kitô:bü Sibeveyhi'yi bilerek oku
tabilenlerin sonuncusu olduğunu söyler 
(Bernamec, s. 277) . 

Makkarl onun dil alanında ve özellikle 
nahiv sahasında yetiştirdiği öğrencileri 
karşısında diğer alimierin zor duruma 
düştüklerini, Sebte'ye nahiv akutmak 
için gelen İbn Hamls et-Tilimsanl'nin İbn 
Ebü'r-Rebl'in sıradan bir öğrencisinin sor
duğu sorular karşısında aciz kalınca Seb
te'yi terkederek Maleka'ya ve oradan da 
Gırnata'ya (Granada) gitmek zorunda kal
dığını (Neff:ıu 't-ttb, V, 356-359). Tunus'ta fı
kıh ve nahiv alimi Ebü'l-Abbas Ahmed b. 
Yusuf ei-Fihrl ile öğrencileri. içinden çı
kamadıkları birçok nahiv konusunu İbn 
Ebü'r-Rebrin oraya gelmiş olan bir öğren
cisinden öğrendiklerini söyler (a.g.e.,ıı. 
210). 

Mil'ü'l-<aybe adlı meşhur seyahatna
menin sahibi İbn Rüşeyd, Arap dili ve Türk 
diline dair birçok eser yazmış olan mü
fessir Ebu Hayy~n el-Endelüsl. e1,-Zeyl 
ve't-tekmile müellifı İbn Abdülmelik ei
Merraküşi, Bernô:mec müellifi Kasım b. 
Yusuf et-Tüclbl, kendisinin Bemamec'i
ni derleyen İbnü'ş-Şat es-Sebtl, Şerl).u'l
izô:l).'ını (el-Kafi) ihtisar eden ve Mısır'a 
götürüptanıtan Ebü't-Tayyib Muhammed 


