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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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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 



ei-KüsY es-SebtY. yirmi yedi yıl Sebte emir
liği yapan, hadis ve fıkıh alimi Ebü Talib 
Abdullah b. Muhammed ei-Azefi, nahiv 
ve kıraat alimi Ebü İshak İbrahim ei-Ga
fıki, İbnü'z-Zeyyat ei-KelaY ve Ebü Bekir 
Muhammed b. Ali el-Cüzam! ei-ErküşY 
gibi alimler yetiştirdiği öğrenciler arasın
da sayılabilir. 

Nahivde kendine has görüşleri bulun
makla birlikte Endülüs- Mağrib dil mek
tebinin genel temayülüne uyarak ihtilaflı 
meselelerde Basra mektebinin görüşle
rini tercih eden İbn Ebü'r-RebY' başta dil 
ve kıraat ilmi olmak üzere fıkıh. hadis, 
siyer ve tefsir alanlarında birçok eser ver
miş, özellikle nahve dair eserleri gerekya
şadığı dönemde gerekse sonraki asırlarda 
büyük ilgi görmüş, uzun yıllar ders kitabı 
olarakokutulmuştur( i bn Rüşeyd, III , 108-
109) . 

Eserleri. 1. el-Mülal]l]aş ii zabtı ]sa
vfınini'l-'Arabiyye. Mağrib'de asırlarca 

ders kitabı olarakokutulmuştur. Bazı kay
naklarda ve eserin yazma nüshalarında 
el-Mülal]l]aş (fi'n-naf:ıv), bazılarında ise 
el-Kavaninü'n-naJ:ıviyye şeklinde geç
mesi sebebiyle SüyütY (Bugyetü'l-vu'at, 
ll. 125-126) v~ Brockelmann ( GAL, I, 313; 
Suppl., I, 547) onun iki ayrı eser olduğunu 
sanmışlardır. Eser, Ali Sultan el-Hakemi 
tarafından İspan'ya (Escurial Library, nr. 
ll O, 185) ve Fas'ta (Karaviyyln Ktp., ez
Zaviyetü'I-Hamzaviyye, nr. 1188) bulunan 
yazma nüshalarıria dayanmak suretiyle 
doktora çalışması olarak (Medine ei-Ca
miatü 'l-islamiyye) tah ki k edilmiştir (i b n 
Ebü 'r-Rebl', Mahmud Muhammed et-Ta
nahl'nin takrizi, s. 12). 2. el-Basit ii şerJ:ıi 
Cümeli'z-Zeccfıci. ZeccacY'nin el-Cüme
lü'l-kübrfı adlı eseri üzerine yazdığı bir
kaç şerhin en hacimiisi olup Sebte emlri 
ve müellifin öğrencisi Muhammed b. Ah
med ei-Azefi'ye takdim edilmiştir. İbn 
Ebü'r-Rebl'in ilk eserlerinden olan el-Ba
sit'te uzun şerhler ve tahliller, nahiv alim
lerinin ihtilafları ve tartışmaları ile şahit 
olarak getirdikleri örnekler, el-Cümel'e 
yapılan itirazlar ve bunlara İbn Ebü'r-Re
bl' tarafından verilen cevaplar yer almak
tadır. Görüşlerine yer verdiği veya tartış
tığı alimierin başında Slbeveyhi, Ahfeş ei
Evsat. Müberred, Ebü Ali el-Farisi ve Ba
talyevsY ile üstadı Ebü Ali eş-Şelevbln gel
mektedir. Şahit olarak kaydedilen örnekle
rin çoğu Kur'an'dan alınmıştır. Bu konuda 
kıraatlere, hatta şaz kıraatiere de yer ve
ren müellif kıraatierin tevcih ve te'villerini 
yapmıştır. Hadislerden ise pek örnek ver
memiştir. Şiir örnekleri de Kur'an 'dan gös
terilen örneklere göre azdır. Ancak bunlar 

nahiv kitaplarında az geçen veya hiç geç
meyen orüinal örneklerdir. Daha sonra ya
zılan el-Cümel şerhleriyle bazı nahiv ki
taplarının kaynakları arasında yer alan 
eserin tamamı on cüz olup birinci cüzü Ay
yad b. İd es-SübeytY tarafından Ra bat ei
Hizanetü'l-amme'deki nüshadan (Evkaf, 
nr. 206) hareketle doktora çalışması ola
rak tahkik edilmiş ve iki cilt halinde ya
yımlanmıştır ( Beyrut 140711986) . 3. eş 

ŞerJ:ıu'l-Evsat 'alfı Kitfıbi'l-Cümelli'z

Zeccfıci. Müellifin yaptığı bir başka el
Cümel şerhidir. Öğrencilerinden Kasım 
et-TücYbY bu eseri hacasından okuyup ica
zet aldığını söyler (Bernamec, s. 280). Me
rakeş Yüsufiyye (ibn YOsuf) Camii Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr ı 00) birinci cüze 
ait seksen beş varaklık el-Cümel şer
hinin bu esere ait olabileceği ifade edil
mektedir (el-Basit, neşredenin girişi, s. 
71 ). 4. el-İfşfıJ:ı 'an mesfı'ili (nüketi) Ki
tfıbi'l-lzfıJ:ı. İbn Ebü'r-Rebl'. Ebü Ali ei
FarisY'nin Kitfıbü 'l- !zaJ:ı'ına birkaç şerh 
yazmıştır. Bu eser onlardan biri olup el
İfşfıJ:ı ii şerJ:ıi'l-fzaJ:ı (li'l-Farisl) veya sa
dece el-İfşaJ:ı adlarıyla da anılır. Kasım 
et-TücYbY'nin şarihinden okuyup i ca zet 
aldığını söylediği eş-ŞerJ:ıu 'ş-şagir li'l
lzaJ:ı da bu eser olmalıdır (Bernamec, 
s. 40) . Eserin Rabat ei-Hizanetü'l-amme 
ile (Kettanl. nr. 379) Mektebetü'I-Kara
viyyln'de (nr. 1189) bazı kısımları bulun
maktadır. s. el-Kafi fi'l-İfşaJ:ı 'an nüke
ti (mesa'ili) Kitôbi'l-!zaJ:ı. önceki şerhin 
genişletilmiş şekli olduğu anlaşılan ese
rin muhtelif cüzleri Fas kütüphanelerin
de bulunmaktadır. Müellifin öğrencilerin

den Ebü't-Tayyib Muhammed b. İbrahim 
es-Sebtl ei-KüsY eseri istinsah ederek Mı
sır'a götürmüş ve orada tanınmasını sağ
lamış olduğu gibi onu el-Mülal]l]aş adıy
la da ihtisar etmiştir. Bu ihtisarın bir nüs
hası Rabat ei-Hizanetü'l-amme'de bulun
maktadır (ez-Zaviyetü'l-Hamzaviyye, nr. 
ı 5) 6. et-Ta]fyid 'ala (Kitabi) Sibevey
hi. Eseri SüyütY ŞerJ:ıu Kitabi Sibevey
hi, Zehebl et-Ta'lils 'ala Sibeveyhi adla
rıyla da ( el-Bugyetü'l-vu'at, 11, 125) an
mışlarsa da doğrusu İbnü'l-Hatlb (el-iM
ta. III, 146) ve İbnü'l-KadY ( Ce?vetü '1-i(cti
bas, s. 289-290) tarafından zikredilen yu
karıdaki şekil olmalıdır. 7. Kane maga. İb
nü'I-Murahhal künyesiyle tanınan Seb
teli şair Ebü'I-Hakem Malik b. Abdurrah
man'ın bir şiirinde geçen "Kane maıa" 
ifadesinin yanlış olduğunu, doğrusunun 
"maıa kane" olması gerektiğini açıklamak 
amacıyla kaleme alınmıştır. Bu yüzden 
İbn Ebü'r-Rebl' ile Ebü'I-Hakem arasında 
tartışmalar ve şiirle hicivleşmeler cereyan 
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etmiştir (Makkarl, Nefl:ıu 'Hib, IV, 145). 8. 
Tefsirü'l-Kur'fıni'l- 'a?:im. Müellifin yaz
dığı son eser olup 1 so varak hacmindeki 
birinci cüzü Rabat ei-Hizanetü'l-amme'
de bulunmaktadır (nr. 315). 9. el-Bema
mec. Hocaları ile onlardan okuduğu ki
taplar hakkında bilgi veren eser iki bölüm 
olup birinci bölümde hocalarının biyogra
fıleri, ikinci bölümde onlardan okuyup ica
zet aldığı eserlerin adları yer almaktadır. 

Eser yüksek tahsil döneminde sarf, nahiv, 
lugat, edebiyat, kıraat tefsir, hadis, fıkıh 
ve usulü, siyer. tarih, feraiz ve matema
tik gibi alanlarda okutulan kırk eserle 
bunların okutulduğu yerler. camiler ve 
ders halkaları hakkında güvenilir bir kay
naktır. Öğrencisi Ebü'I-Kasım İbnü'ş-Şat'ın 
derlediği eser Abdülazlz ei-EhvanY tara
fından neşredilmiştir (bk. bibl.). 
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