
!ardır: Müsnedü ]J_adişi Mu]J_ammed b. 
Futays, Müsnedü Kasım b. Aşbag, el
~ vali, el-Kelam 'ale'l-icaze ve'l-müna
vele, el-Kışaş ve'l-esbab elleti nezele 
min eclihe 'l-Kur'an, en-Nasil]. ve'l
mensulj., A'lamü'n-nübüvve ve deld
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Iii TALAT SAKALLl 

İBN GALBÜN, Azzun 
( ..:.ı,# ı.)-1 0.9.i: ) 

(ö. 522/ 1128'den sonra) 

Endülüs'te 
Molina de Aragon Kalesi'nin 

müslüman emiri. 
_j 

Asıl adı tam bilinmemekte, ancak Az
zun olması kuwetle muhtemel görülmek
tedir. Nitekim iki oğlunun künyesinde de 
bu ad geçmektedir. Sehle (Aibarracin) ve 
Medinetüsalim (Medinaceli) arasında yer 

alan Malina de Aragon Kalesi'ni burayı ele 
geçiren ünlü İspanyol kahramanı Sid (el
Cid, Rodrigo Di az de Vi var, ö . 492/1 099) 

adına yönettiği kaydedilmektedir. 

Poema de Mio Cid adlı manzum eser
de İbn Galbun'un Malina Kalesi'nin ku

mandanı olduğundan bahsedilmektedir. 
Bu kitabın üç ayrı yerinde, Abengalb6n 
diye anılan İbn Galbun ile Sid arasında İbn 
Galbun'un kaleyi yönetmesi karşılığında 
bir vergi anlaşması yapıldığı anlatılmak
tadır. Anlaşmaya göre İbn Galbun, Sid'in 

adamları Malina'dan geçerken onları mi-

safir edecek ve istenildiğinde 1 00 süva
riyle onlara refakat edecektir. Bunun ya

nında İbn Galbun vergiyi para olarak öde
meyip Sid'e değerli hediyeler gönderecek
tir. Eserin 1476-1559. mısralarında İbn 
Galbun'dan Sid'in arkadaşı olarak bahse

dilmekte ve Sid'in adamlarını "dostunun 

adamları" diye karşılayıp onlara yemek 
ikram ettiğinden söz edilmektedir. Daha 
sonra onun Sid'in kızlarını da ağırladığı ve 
Medinetüsalim'e kadar uğurladığı anla

tılır. Kızların kocaları sahip olduğu zen
ginlikleri elde etmek için İbn Galbun'u öl
dürmeyi planlamışlarsa da durumu öğ

renen İbn Galbun suikasta engel olmuş
tur. Poema'da İbn Galbun'dan son ola
rak 2880-2885. mısralarda bahsedilir. 
Burada onun Sid'in kızlarını ve onlarla bir
likte Belensiye'ye (Valencia) giden adam
larını Malina'da ağırladığı anlatılmakta
dır. 

Poema de Mio Cid'de çizilen İbn Gal
bun portresi onun hayali bir karakter ol
duğu izlenimini uyandırmaktadır. Ancak 
İbnü'l-Esir de cesaretiyle meşhur İbn Gal
bun adlı bir emirden bahseder. İbn izari 
ise İbn Galbun'un Endülüs'ün Murabıt
lar'a tabi olan diğer yöneticileriyle birlik
te İşbiliye'nin (Sevilla) Murabıt valisi ku
mandasında Kutende (Cutanda) savaşına 
1 7 Rebiülahir s 14'te ( 16 Temmuz 1120) ka
tıldığını bildirmektedir. Aragon Kralı ı. Al
fonso 'nun Şe!Gn (Jalon) bölgesini ele ge
çirerek Doğu Endülüs'e giden yollara ulaş
masını engellerneyi hedefleyen bu savaş
ta Murabıtlar yenilmişlerdi, ı. Alfansa da 
Şelun ve Jiloca vadilerini ele geçirmişti. 
Alfansa 522 (1128) yılında da Malina de 
Aragon'u almış. Malina'nın yöneticileri 
Endülüs bölgesine (Andalucia) göç etmek 
zorunda kalmışlardı. İbn Galbun bu sıra
da Malina'nın emiri idi. 

İbn Galbun'un iki oğlunun Murabıtlar'ın 
yıkılışından sonra Runde (Randa) ve Şe
riş'in (Jerez) yöneticileri olduğu rivayet 
edilmektedir. Bunlardan Ebü'l-Gamr 541'

de ( 1146) Muvahhidler'i tanımış ve onlar
la iş birliği yaparak İşbiliye'nin kuşatılma
sında, Ceziretülhadra'nın (Aigeciras) Mu

rabıtlar'dan alınmasında ve VII. Alfansa 
Kurtuba'yı (Cordoba) tehdit ettiğinde 
Muvahhidler'e yardımcı olmuştur. Ebü'l

Gamr muhtemelen Kont Sancho Girne
no'un kumanda ettiği bir orduya karşı 
İşbiliye bölgesinde 552 (1157) veya SS3 
( 1158) yılında yapılan Zaabuka (Zağa bO

le) savaşında öldürülmüştür. Diğer oğlu 
Ebü'l-Ala ve torunları da Muvahhidler'e 

karşı sadakatieriyle tanınmışlardır. 

İBN GALBÜN, Ebü'I-Hasan 
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Ebü'l-Hasen Tahir b. Abdilmün'im 
b. Ubeydillah b. Galbfın 

el-Halebt el-Mısrt 
(ö. 399/1009) 

Kıraat alimi. 
L _j 

Halep'te dünyaya geldi. Babası gibi o da 
büyük dedesi Galbun'a nisbetle İbn Gal
bun diye meşhur oldu. Eymen Rüşdi Sü
veyd, Ma'rifetü'l-~urra'ın Beyrut baskısı 
nüshasında (1 . 369 ), Zehebi'nin otuz ile 
elli bir yaşları arasındakiler için kullanılan 
"kühule" kelimesini zikrederek, "KühGlet 
yaşlarında öldü" demesinden ve hocala
rının vefat tarihlerinden hareketle onun 
347 (958) yılı civarında doğmuş olabilece
ğini ileri sürmekteyse de aynı eserin mü
ellif tarafından genişletHip pek çok tas
hih yapılarak kaleme alınan istanbul bas
kısı nüshasındaki (ll, 699). "Zannıma gö
re öldüğünde altmış yaşlarında idi" ifa
desine bakıldığında 339'da (950) doğdu
ğunu söylemek mümkündür. 

İbn Galbun. ilk bilgilerini tanınmış bir 
alim olan babasından almış olmalıdır. Ki
tdbü's-Seb'a'yı, bizzat müellifi İbn Mü
cahid'den dinleyen Ali b. Muhammed el
Muaddel el-Halebi'den okudu. Babasıyla 
birlikte Mısır'a yerleşerek burada baba
sından ve Ebu Adi, Abdülaziz b. Ali, Ah

med b. Abdülaziz b. Büdhün gibi alimler
den kıraat tahsil etti. İbn Büdhün'ün 359'
da (970) vefat ettiği dikkate alınırsa (Ze
hebl, Ma'ri{etü 'l-kurra', ll . 610) Mısır'a gi-
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iBN GALBÜN, Ebü'I-Hasan 

dişlerinin bu tarihten önce olduğu anlaşı
lır. İbn GalbOn daha sonra Basra'ya gitti. 
Burada Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed 
b. Salih el-Haşim!, Ebü'I-Hasan Muham
med b . Yusuf b . Nehar ei-Hırteki, Ali b . 

· Muhammed b. Huşnam ve Ebü'I-Maliki 
gibi hocalardan kıraat okudu. Hacası Ha
şiml'nin vefat tarihi 368 (978-79) olduğu
na göre (a.g .e. , Il , 6 18) Basra'ya gidişi bu 
tarihten önce gerçekleşmiştir. Muhteme
len Bağdat'a Basra'dan geçmiş olan İbn 
GalbOn burada hadis alimi Ebu Bekir Ah
med b. Ca'fer ei-KatTI ile buluştu. Ayrıca 
Ebü'l-Hasan Muhammed b. Abdullah b. 
Zekeriyya b. Hayyeveyh en-NisabOrl ve 
Eb O Muhammed Hasan b. Reşl[5. ei-Aske
rl'den hadis rivayet etti. 

Seyahatlerinden sonra hayatının sonu
na kadar Mısır'da yaşayan İbn GalbOn, kı
raat alanındaki otoritesi sebebiyle çeşitli 
bölgelerden gelen pek çok alimin ilgi oda
ğı oldu. Endülüslü alim EbO Amr ed-Da
ni. Mekkl b. Ebu Talib. İbrahim b. Sabit 
ei-Ukllşl. Ebü'I-Fazl er-Razı. Ahmed b. Ba
beşaz ei-Cevherl. Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed ei-Kazvinl onun talebeleri 
arasında yer aldı. Bunlardan son ikisi onun 
et-Te?;kire adlı eserini rivayet etti. 

Kıraat ilmini İbn GalbOn'dan arz ve se
ma yoluyla tahsil eden E bO Amr ed-Dan!. 
"Ondan çok şeyler yazdık" derken fazileti 
ve lehçesinin güzelliği yanında ilmi kud
reti ve anlayışı bakımından zamanında 
onun gibisini görmediklerini ifade etmek
tedir. Zehebl de İbn GalbOn'un kıraat il
mindeki üstün yerine işaret ederek Mı
sır'da dönemin önde gelen mukrllerinden 
olduğunu belirtmiş. İbnü'I-Cezerl de onun 
hüccet. zaptı sağlam ve sika bir alim ol
duğunu söylemiştir. 

İbn GalbOn'un kıraat ilmindeki yerini 
önemli kılan sebeplerden biri, hiç şüphe
siz onun Asım b. Behdele kıraatinin Hafs 
rivayetini, eş-Şatıbiyye diye meşhur olan 
ve hemen bütün ilim çevrelerinde kabul 
gören Kasım b. Flrruh eş-Şatıbl'nin Jjır
zü'l-emani adlı kasidesine bağlayan ta
rikin halkalarından birini teşkil etmesidir. 
Bu tarikin İbn GalbOn'a kadar olan bölü
mü, aynı zamanda EbO Amr ed-Danl'nin 
et-Teysir'indeki Hafs rivayetinin Hz. Pey
gamber'e ulaşan senedini oluşturmakta 
olup Şatıbl'ye kadar şu isimlerden meyda
na gelmektedir: Hafs b. Süleyman, Ubeyd 
b. Sabbah, Ahmed b. Sehl ei-Üşnanl. Ali 
b. Muhammed el-Haşim!, İbn GalbOn, EbO 
Amr ed-Danl, EbO Davüd Süleyman b. Ne
cah. Ebü'I-Hasan Ali b. Hüzeyl, Kasım b. 
Flrruh eş-Şatıbl. 
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İsnevi'nin Taba]fa.tü 'ş-Şfıfi'iyye'sinde 
biyografisine yer verildiğine göre fıkıhta 
Şafii olduğu anlaşılan İbn GalbOn 10 Şev
val 399'da (7 Haziran 1 009) Mısır'da vefat 
etti. İbnü'I-Cezerl, Gayetü'n-nihfıye'sin
de (1. 339) Zehebl gibi 10 Şewal tarihini 
verirken en-Neşr'inde (1, 73) bunu 10 Zil
kade (6 Temmuz) olarak zikretmiştir. Sü
yOtl ise Jjüsnü'l-mul)Qçlara'da (1 , 491) 
20 Şevval ( 17 Haziran) tarihini vermek
tedir. İbnü'I-Kasıh (ö . 80 l / 1399). İbn Gal
bun'un Karafe Mezarlığı'na defnedildiği
ni ve kabrinin kendi zamanına kadar zi
yaret edilegeldiğini belirtmektedir. 

Eserleri. İbn GalbOn'un günümüze 
ulaştığı bilinen tek eseri et-Tegkire fi'l
]fırô.'fıti'ş-şeman 'dır. Eserde meşhurye
di imarnın kıraatinin yanında daha sonra 
aşere imamları arasındaki yeri sağlam
taşacak olan Ya'küb ei-Hadraml'nin kıra
atine de yer verilmiş olup bu tercihte mü
ellifin Basra'da gördüğü kıraat tahsilinin 
ve Ya'küb'un kıraatinin bu çevrede benim
sendiğini tesbit etmiş olmasının tesiri bu
lunmalıdır. İbn GalbOn'un bu eserinde se
kiz kurraya yer vermesi , İbn Mücahid'in 
Kitfıbü 's-SeM:ı'sındaki yedi kıraatle "el
ahrufü's-seb'a" hadisindeki yedi harfin 
aynı şeyler olduğu şeklinde ortaya çıkan 
yanlış anlayışa karşı bir tepki olarak de
ğerlendirilmişse de (Ahmed Nusayyif el
Cenabl, MMilr. , XXXlll 119821. s. 449-451) 
et-Te?;kire'nin ne mukaddimesinde ne de 
diğer yerlerinde böyle bir tepkinin belir
tisine rastlanmıştır. et-Te?;kire, sekiz kı
raat konusunda telif edilen ilk kitaplar
dan günümüze ulaşan tek eser olması ya
nında daha sonraki müelliflerin kaynak
ları arasında yer alması bakımından da 
ayrı bir öneme sahiptir. E bO Amr ed-Dan! 
et-Teysir ve Cami'u'l-oeyan adlı eser
lerinde, EbO Ca'fer İbnü'I-Baziş el-İ]fnfı'
da, Şatıbl Jjırzü'l-emô.ni'de, İbnü'I-Ce
zerl en-Neşr'de, Kastallani Letfı'ifü'l
işfırat'ta ondan çokça faydalanan müel
liflerden bazılarıdır. ROdanl'nin et-Te?;ki
re'yi İbn GalbOn Tahir yerine babası İbn 
GalbOn Abdülmün'im'e nisbet etmesi bir 
zühul eseridir; aynı hatayı Brockelmann 
da tekrarlamıştır. İlk defa Abdülfettah 
Buhayrl İbrahim tarafından tahkik edilen 
eserin Kitfıbü't-Tegkire fi'l-]fırfı'at adıy
la iki baskısı yapılmış (l -ll, Kah i re 1410/ 
ı 990, ı 4 ı ı 1 ı 99 ı ) , ardından eser, Eymen 
Rüşdl Süveyd'in tahkikiyle ve et-Te?;kire 
fi'l-]fıra'ati'ş-şeman adıyla neşredilmişc 

tir (l-ll. Cidde 1412/1991). Müellif ayrıca 
et-Tegkire'de kaydettiğine göre (1, 93 , 

·· ı 56, 225) Kitfıbü'l-İdgam li-Ebi 'Amr, 

Kitfıbü'l-Va]ff li-Jjamza ve Hişfım ile 
Kitfıbü'r-Rfı'dt li-Verş adıyla üç eser 
daha kaleme almıştır. 

Ebu Ali el-Farisi'nin el-Jjücce li'l-]fur
rfı'i's-seb'a adlı eserinin Murad Molla Kü
tüphanesi'ndeki (nr. 6-9) nüshasının bü
tün ciltlerinin ferağ kaydında yazmanın 
Tahir b. GalbOn'un hattı olduğu belirtil
mişse .de nüsha üzerinde yapılan incele
mede asıl müstensihin adının silinerek 
Tahir b . GalbOn adının yazıldığı görül
müştür. Esasen eserin ilk üç cildinin istin
sah tarihinin 427 (1036), IV. cildinin 428 
(1037) olduğu dikkate alındığında hattın 
Tahir b. GalbOn'a ait olamayacağı anlaşı
lır. 
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Ebü't-Tayyib Abdülmün'im · 
b. Ubeydillah b. Galbun ei-Halebi 

(ö. 389/999) 

Kıraat alimi. 
L .J 

12 Receb 309'da (16 Kasım 921) Halep'
te doğdu. Dedesi GalbOn'a nisbette İ bn 
Galbun diye tanı n dı. Bu çevrede dil, kıra
at, hadis, fıkıh gibi konularda ders aldık
tan sonra Kahire'ye yerleşti. Onun bu ka
rarında, Nafi' b. Abdurrahman'ın talebe
si Verş'in burada kıraat konusunda mey
dana getirdiği ekolün şöhretinin büyük 
payı olmalıdır. Kıraat hocaları arasında İb
rahim b. Abdürrezzak el-icll, İbrahim b. 
Muhammed b. Mervan. Ahmed b. Mu
hammed b. Bilal ei-Bağdadl. Ahmed b. 
Hüseyin er-Rakki, Ca'fer b. Süleyman ei
Mişhalal. İbn Eşte. İbn Haleveyh gibi isim
ler yer almaktadır. Hadis ilminde Ubey
dullah b. Hüseyin ei-Antaki, Ahmed b. 


