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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. 



Muhammed b. Umare ed-Dımaşki gibi 
hocalardan faydalandı. Kendisinden kı
raat ilminde oğlu Ebü'I-Hasan Tahir, İbn 
Süfyan. Mekl<l b. EbG Talib; hadis ilmin
de Muhammed b. Ca'fer ei-Meymasi ve 
Hasan b. İsmail ed-Darrab gibi şahsiyet
ler istifade etti. İbn GalbGn Şafii fıkhı ile 
de meşgul olmuş. ayrıca edebiyat ve şi
ire ilgi duymuştur. Ahlaki üstünlüğü açı
sından övülmüş, EbG Ali ei-Gassani onu 
sika bir alim olarak tavsif etmiştir. Seati
bi ise Kur'an ilimierindeki yerine işaret 
ederken edebi ilimlerde de söz sahibi ol
duğunu belirtmiştir. İbn GalbGn7 Cema
ziyelewel 389'da (26 Nisan 999) Kahire'
de vefat etti. 

Eserleri. 1. Kitdbü'1-İstikmô.l. Eserde 
önce "tefhim", "imale" ve "beyne beyne" 
(hafif imale. takl'll) konusunda kıraat 
imamları ve ravilerinin Kur'an'da yer alan 
fiil ve isimlerdeki okuyuşları genel olarak 
açıklanmış. ardından sürelerdeki bu oku
yuş tarzları karHerine nisbet edilerek 
belirtilmiştir. Kitap Abdülfettah Bahiri 
İbrahim tarafından neşredilmiştir (Ka
hi re 1412/ 1991 ). 2. Risô.1e ii me'nfera
de bihi'1-]furrô.'ü'§-§emô.niye. Kur'an'
da yer alan bazı kelimelerin yapısında 
mevcut ya. nun. ta ve ba harflerinin 
okunuşlarında sekiz kari (Nafi', İbn Ke
slr, EbQ Amr, İbn Amir, Asım, Hamza, 
Kisa! ve Ya'küb) arasındaki farklılıkların 
ele alındığı risale, Muhammed Abdülke
rim Kazımer-Radi ve Ali Hüseyin ei-Bev
vab tarafından yayımlanmıştır (bk. bi bl.) . 
3. Kitô.bü '1-İrşô.d ii ma' rifeti me;?:ô.hi
bi'1-Jwrrô.'i's-seb'a. İbnü'I-Cezeri'nin en
Neşr fi'l-]fırô. 'ô.ti'1-'aşr adlı kitabının kay
naklarından olan esere ( en-Neşr, 1, 79) mü
ellif de Kitô.bü'1-İstikmô.l'de atıfta bu
lunmuştur (s 641). 4. Kitô.bü't-Teh;?:ib. 
Eserde. Nafi' kıraatinin Verş rivayetinde
ki farklı okuyuşlarla Ebu Amr kıraatinin 
Yezidi rivayetindeki ihtilaflar ve Nafi' kı
raatinin Verş ve KaiGn rivayetleri arasın
daki farklılıklar ele alınmıştır ( el-İstikmal, 
neşredenin girişi, s. 30). S. lfadi]fatü'1-
be1ô.ga ve devf:ıatü '1-berô.'a. Kati b Çe
lebi' nin belirttiğine göre (Keşfü '?-?Unün, 

I, 644; ayrıca bk.Hediyyetü'l-'arifin, I, 629). 

Ebu Amir İbn Harşene'nin Acem'in Arap'a 
üstünlüğü görüşünü konu alan eserine 
reddiye olarak yazılmıştır. 

Müellifın ayrıca Kitô.bü'1-Mürşid fi'l
]fırô.'ô.ti 's-seb', Kitô.bü İkmô.1i'I-fô.'ide 
fi'l-]fırô.'ô.ti's-seb' ve el-Mu'dil fi'l-]fı
rô.'ô.t adlı eserlerinin bulunduğu kaynak
larda zikredilmektedir. Kitô.bü'l-İstik-

mal'in naşirinin ayrı bir eser olarak kay
dettiği Kitô.bü İnfirô.di'l-]furrô.'ın Risô.
le ii me'nferade bihi'l-]furrô.' ile aynı ki
tap olması muhtemeldir. Müellifin oğlu 
Tahir b. Abdülmün'im'e ait et-Te;?:kire 
fi'l-]fırô.'ô.ti'§-§emô.n (Cidde 1412/1991) 

adlı eserin Brockelmann tarafından İbn 
GalbGn'a nisbet edilmesi ve adının da 
Ebü't-Tayyib b. Abdülmün'im olarak zik
redilmesi bir zühul olmalıdır. Yine Brockel
mann'ın onun eseri olarak kaydettiği is
tiaze konusundaki iki varaklık risalenin de 
ona aidiyetinin kesin olmadığı belirtilmiş
tir (Sezgin, I. 15) . 
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Iii NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN 

İBN GALİB 
( .,...ı~ 1)!1 ) 

Muhammed b. Eyyüb b. Galib 
ei-Gırnatl ei-Endelüsl 

(ö. 571/1175 [?]) 

Endülüslü tarihçi 
ve coğrafyacı. 

_j 

Hayatı ve eseri hakkındaki bilgiler ol
dukça sınırlıdır ve pek çok müellif onu 
başka şahsiyetlerle karıştırmıştır. Bağ

datlı İsmail Paşa, 767'de (1365) vefat 
eden münşi vezir EbG Abdullah Muham
med b. Galib ei-Belensi'yi İbn Galib zan
netmiştir. Onun Belensiyeli (Valencia) ol
mamasına rağmen Temmam b. Galib ( ö. 
348/959) veya Temmam b. Galib ei-Luga
vi (ö. 436/1044) ile bir tutulduğu da gö
rülmektedir (Lutfl Abdülbedl', l/2 ı 1375/ 

19551. s. 275-276). Sehaviise İbn Galib ye
rine EbG Galib yazmıştır (el-İ' lan bi't-tev
bil], s. 250, bu hata Rosenthal tarafından 
düzeltilmiştir). Öte yandan bugün elde 

İBN GALİB 

bulunmayan kitabının bölümlerine ayrı 
isimler vermesi sebebiyle iki eseri olduğu 
kabul edilmiştir. Bu kitabın Yaküt ei-Ha
mevi, Makkari, İbn Said el-Mağribi ve Li
sanüddin İbnü'I-Hatib gibi müelliflerin 
yaptığı iktibaslara dayanarak Endülüs 
coğrafyasına ait kısmının yayımianmasm
dan sonra İbn Galib'in hayatı hakkında ba
zı bilgiler edinmek mümkün olmuştur. Bu 
iktihaslar yapılırken nakledilen kendisiy
le ilgili bazı haberlerden, 542'de (1147) 
Meriye'nin (Aimeria) hıristiyanların eline 
geçişi ve on yıl sonra geri alınışı sırasında 
olaya tanık olan kişilerle şahsen görüştü
ğü (Lutfl Abdülbedl', l/2 ı 1375/1955 ı. s. 
299) , 565'te (1170) Gırnata (Granada) M
kimi Ebu Said Osman b. Abdülmü'min'in 
hizmetinde bulunduğu (Makkarl', III, 181 -

182) öğrenilmekte ve571 'de(1175) öldü
ğü tahmin edilmektedir (Lutfl Abdülbe
dl', l/2 11375/1955 j. S. 277-278) 

İbn Galib'in Ferf:ıatü (Fürcetü)'l-enfüs 
ii tô.ri{ıi'1-Endelüs adlı kitabının iki bö
lümden meydana geldiği , bunlardan En
dülüs'ün coğrafya ve topografyasıyla il
gili olan birinci bölümün "F'ert:ıatü'l-enfüs 
li'l-aşari'l-eweliyyeti'lleti fı'l-Endelüs", En
dülüs'ün tarihi ile ünlü kişilerinin hayat 
hikayelerini içeren ikinci bölümün ise 
"F'ert:ıatü'l-enfüs fi fui.ala"i'l-'aşri min eh
li'I-Endelüs" adını taşıdığı bilinmektedir 
(Makkarl, I. 202; lll , 386) Her iki bölümün 
de zengin bilgiler ihtiva ettiği daha son
raki müelliflerin yaptıkları alıntılardan an
laşılmaktadır. Ayrıca IX. (XV. ) yüzyılda ya
zıldığı sanılan Ta'li]fun münte]fan min 
Ferf:ıati'l-enfüs ii tô.ri{ıi'l-Endelüs adlı 
küçük bir ta'lik aracılığıyla eserin coğrafya 
bölümünün içeriği hakkında bilgi edinile
bilmektedir. Lutfi Abdülbedi'. bir mec
mua içindeki (Millet Ktp., Murad Molla, 
nr. 1410. vr. 105b-118b) yazarı belli olma
yan bu ta'liki önce makale olarak (b k. bi bl.) 
ardından müstakil kitap halinde (Kahire 
1956) yayımlamıştır. İbn Galib'in, kitabın
da yer alan coğrafi bilgilerin büyük bir 
kısmını Ahmed b. Muhammed er-Razi'
nin Arapça aslı kaybolmuş coğrafya ese
rinden aldığı ve İbn Hayyan, Mes'Gdi ve 
Ebu Ubeyd ei-Bekri gibi büyük coğrafya
cıların çalışmalarından da faydalandığı 
görülür. Eserde Endülüs eyaletleri ve 
bunlara bağlı diğer yerleşim merkezleri, 
buralara yerleşen Arap kabileleri, imar 
faaliyetleri, Endülüs'ün iktisadi ve mali 
tarihi, bilim tarihi, 400 (1 009-101 O) yılın
dan sonraki siyasi gelişmelerle HammG
diler'in idaresi ve özellikle Kurtuba (Cor-
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