
tib Çelebi ve muhtemelen ona dayanarak 
Bağdatil İsmail Paşa. Brockelmann. Keh
hale gibi müellifler adını İbrahim olarak 
kaydeder. Lisônü'l-f:ıükkdm adlı kitabı
nın baskısında da ismi bu şekilde veril
miştir. Bu yanlışlığ ın bir istinsah hatasın
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çün
kü Keşfü'~-~unCın'un naşirleri bu eserin 
bir nüshasında ismin Ahmed olarak kay
dedildiğini belirtirler (ll, ı 549) Sehavl de 
Lisanüddin'in yaşadığı dönemle ilgili bi
yografik eserinde İbrahim adı altında İb
nü'ş-Şıhne ailesinden herhangi bir kimse
ye yer vermediği gibi müellifi de Ahmed 
adıyla zikretmektedir. 

Babasından ve dedesinden ilk eğitimini 
alan İbnü'ş-Şıhne Kur'an-ı Kerlm'i ezber
ledikten sonra dedesiyle birlikte Kahire'
ye gitti. İbn Kutlu boğa, İbn Ubeydullah, 
Necmeddin İbn Kadi Aclun. Bedreddin 

(GAL Suppl., ı ı. ı 16) Sehavl, ahdi dedesi 
Ebü'l-Fazl İbnü'ş-Şıhne'nin yazdığım be
lirterek bizzat müellifinden duyduğunu 
söylediği tam metnini kaydeder (e?-leyl 
'ala Ref'i 'l-işr, s. 370-375) 
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Se h avi. eçi-Qau' ü '1 - /ami ', ll, 194; IX, 295; 
a.mlf .. e?-:?:eyl 'ala Ref'i'/-işr(nşr COde Hilal
Muhammed Mahm ud Subh). Kahire 1966, s. 
370-375; a.m lf., Vecizü 'l-ke/am fi'z:-zeyl 'ala 
Oüueli'l-islam (nşr. Beşşar Avvad Ma'rOfv . dğr. ). 
Beyrut 1416/1995, lll , 885; Keşfü'z-zunan, ll, 
1549; Muhammed Ragıb et-Tabbah, i'lamü'n
nübela' bi-tarff;i /jalebi'ş-şehba', Hal ep 1344/ 
1925, V, 293-294; Serkis. Mu'cem, 1, 135- 136; 
Brockelmann. GAL, ll , 97; Suppl., ll , 115-116; 
Hediyyetü'l-'arifin , ı , 21; Zirikli. el-A'lam, ı , 

220; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'elli{in, ı , 96; Sali
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li] ŞüKRÜ ÖZEN 

Hasan b. Muhammed eş-Şerif en-Nessa- . 1 
be gibi şahsiyetlerden öğrenim gördü ve 
birçok alimden icazet aldı. Dedesinin Ka-

İBNÜ'ş-ŞIHNE, Seriyyüddin 
( ~' 0'' .,)!_...I.Jl ;s.r') 

Ebü'I-Berekat Seriyyüddln Abdülber 
b . Muhammed b . Muhammed ei-Halebl 

(ö. 921/1515) 

hi re sır katipliği görevinde ona naiblik 
yaptı. Ardından Halep kadısı olan babası 
onun adına görevden çekilince Halep ka-
dısı oldu. Dedesi ve babası ile birlikte hac-
ca gitti. Dedesi Ebü'l-Fazl'ın aile fertleriy
le birlikte 868'de (1464) hacca gittiği bi
lindiğine göre Lisanüddin'in Halep kadılı
ğına bu tarihte başladığı anlaşılmaktadır. 
Vefatma kadar görevini sürdüren Lisanüd
din 29 Safer veya 1 Reblülewel 882'de (12 
veya 13 Haziran 1477) vebadan öldü. 

Genç olmasına rağmen kadılık görevin
de başarı gösteren ve Halep Camii'nde 
verdiği hutbelerle de halkın takdirini ka
zanan İbnü'ş-Şıhne, Halep kadılığı sırasın
da İslam muhakeme usulüne dair yazdı
ğı. daha sonra kadıların el kitabı haline 
gelen Lisônü '1-f:ıükkôm ii ma'rifeti 'l-af:ı

kôm ad lı eseriyle tanınmıştır. Otuz fasıl 
olarak planlanmakla birlikte müellifin ölü
mü üzerine yirmi birinci fasıl olan "Kera
hiyye" bölümünde kalan eser. Burhaned
din İbrahim el-Halil el-Halebi el-Adevl ta
rafından Gayetü'l-merôm ii tetimmeti 
Lisôni'l-J:ıükkdm adlı kitapta tamamlan
mış (ı O ı 5/1606) ve her iki eser birlikte ba
sıt mıştır (İskenderiye I 299; Kah i re I 3 I O, 
I 3 I 5, I 393/1973 !Ali b. Halil et-Trablusl'-
nin Mu'fnü'/-f:ıükkam·ı ile birlikte!). 

Dedesine sorulan fetvaları kendi el ya
zısıyla yazan İbnü'ş-Şıhne'nin güzel hut
beler okuduğu da kaydedilir. Brockel
mann. ei-Melikü'I-Müeyyed Ahmed b. ei
Melikü'I-Eşref İnal için yazılan 865 ( 1461) 
tarihli bir ahdi (veliaht tayin ed ildi ğ i ne 
dair belge) Lisanüddin'e nisbet ederse de 

Hanefi fakihi. 
L _j 

9 Zilkade 851 'de (16 Ocak 1448) Halep'
te doğdu . Ebü'I-Fazl İbnü'ş-Şıhne'nin oğ
ludur. İlk eğitimini babasından aldı. İb
nü'I-İmad ve Gazzl, Sehavl'den naklen de
desi Ebü'I-Velld İbnü'ş-Şıhne'den (ö. 8 ı 5/ 
ı 4 ı 2) ders okuduğunu kaydederlerse de 
bu tarih bakımından mümkün değildir; 
ayrıca Sehavl de Abdülberr'in biyografi
sinde böyle bir bilgi vermemektedir. Da-
ha sonra Kahire ve Kudüs gibi ilim mer
kezlerinde aralarında İbnü'I-Hümam, İbn 
Hacer ei-Askalanl, Şemseddin es-Sehavl, 
Cemaleddin İbn Cemaa. Takıyyüddin ei
Kalkaşendl, Emin ei-Aksarayl, Takıyyüd
din eş-Şümünnl, Muhyiddin ei-Kafiyeci, 
Bedreddin en-Nessabe. Ümmü Hani el-
Hureniyye, Hacer ei-Kudsiyye ve Zeynüd
din İbn Kutluboğa'nın da bulunduğu bir
çok hocadan başta fıkıh. fıkıh usulü ve ha
dis olmak üzere çeşitli ilim dallarında tah
sil gördü. 

İbnü'ş-Şıhne, öğrenimini tamamladık
tan sonra babasının ve diğer bazı hocala-
rının izniyle ders okutup fetva vermeye 
başladı. Babasının Mısır kadılığı sırasında 

ona naiblik, Hakim Camii'nde hatiplik, 
Hüseyniyye ve Zeyniyye medreselerinde 
hadis ve Cemaliyye Medresesi'nde tefsir 
hocalığı, Sargatmışiyye'de muldlik yaptı. 
Babası vazifesini yerine getiremeyecek 
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duruma geldiğinde onun Şeyhlıniyye Han
kahı'ndaki şeyhlik ve müderrislik, Müey
yediyye Medresesi'ndeki hadis hocalığı 
görevlerine vekalet etti. Muharrem 890'
da (Şubat 1485) babasının vefatı üzerine 
Şeyhuniyye Hankahı şeyhliğine tayin edil
di. Ardından Halep kadısı olan İbnü'ş
Şıhne. Cemaziyelahir 906'da (Ocak 1501) 
Burhaneddin İbnü'I-Kerekl'nin yerine Mı
sır Hanefi başkadılığına getiriidiyse de 
Receb 906 sonlarında (Şubat 1501 ) aziedi
lince görev selefine verildi. Şevval 906'da 
(Mayıs 1501) yeniden Kahire Hanefi baş
kadılığına tayin edildi. 908 yılı Safer ayı 
başlarında (Ağustos 1502) sultana karşı 
girişilen isyan hareketi sırasında isyancı
ların safında yer aldığı gerekçesiyle yaka
lanıp sürgüne gönderilmesi için ferman 
çıkmışken affedilip tekrar görevine dön
dü. 914 yılı Cemaziyelevvel başlarında 
(Ağustos 1508) kadılık görevi yanında Sar
gatmışiyye Medresesi'ne müderris oldu. 

Sultan Kansu Gavri döneminde onunla 
ileri derecede dostluk kuran İbnü'ş-Şıhne 
büyük bir saygı ve itibara nail oldu. Top
lam on üç yıl süren başkadılık görevinden, 
bir zina davasında sanığın ikrarından vaz
geçmesi üzerine recim cezasını uygula
mayınca sultan tarafından diğer üç mez
hebin kadılarıyla birlikte Zilkade 919'da 
(Ocak 1514) aziedildL Halep'te S Şaban 
921 (14 Eylül1515) tarihinde vefat etti. 
İbn İyas. diğer kaynakların aksineölüm 
gününü 28 Receb (7 Eylül) olarak kayde
der (Beda'i'u 'z-zühür, IV. 470). Akli ve şer! 
ilimleri iyi bilen İbnü'ş-Şıhne aralarında 
Şehabeddin İbnü'ş-Şelebl. Kutbüddin İbn 
Sultan. NCıreddin et-Trablusl, Nizameddin 
Yahya b. Yusuf ei-Halebl gibi alimierin bu
lunduğu birçok talebe yetiştirmiştir. Se
havl. rivayetleri konusunda kendisini gü
venilir kabul etmediği gibi onu aşırı cü
retkar olarak niteler ( eçt-Pav'ü '1-lami', IV, 
34) 

İbnü'ş-Şıhne bazı fetvaları ve davranış
ları ile dikkati çekmiştir. Mekke muhtesi
bi Hayır Bey, kahvenin haram olduğu ko
nusunda Mekke alimlerinin verdiği fet
vayı Mısır ulemasına sorunca Hanefi baş
kadısı İbnü'ş-Şıhne de sarhoşluk verici ol
duğu ve içildiği meclisierin şarap meclis
lerine benzediği gerekçeleriyle kahvenin 
azının da çoğunun da içilmesinin kesinlik
le helal olmadığına ve helal olduğunu sa
vunan ların ta'zir cezasına çarptırılması 
gerektiğine fetva vermiştir (metni için bk. 
Abdülkadir b. Muhammed ei-Cezlrl, s. 72). 
İbn Tolun, onu tanıyanların, hakkında övü
cü sözler söylemediklerini belirtmekte 
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(Gazz!. ı. 219). dönemin ulemasına ve ile
ri gelenlerine karşı kullandığı ifadeler ve 
davranışları sebebiyle babasına oldukça 
sıkıntılı anlar yaşattığı kaydedilmektedir. 
Hiciv şairi Ubeyd es-SelemCınl, vakıf istib
dalleri konusunda yaptığı uygulamalar 
sebebiyle İbnü'ş-Şıhne'yi hicveden bir ka
side yazınca Sultan Gavri'nin huzurunda 
yargılanarak ta'zir cezasına çarptırılmış
tır. İbnü'ş-Şıhne. Müeyyediyye Medrese~ 
si vakıfları arasında bulunan Fahreddin 
er-Razi tefsirini gizlice Osmanlı sultanına 
göndermekle itharn edilmiş ve bundan 
dolayı devadar kendisini ta'zir cezasına 
çarptırınca atabegin ricasıyla cezadan 
kurtulmuştur. İbnü'ş-Şıhne'yi qu eleştiri-

. ler karşısında savunanlar da çıkmış. öğ
rencisi Dımaşk müftüsü Kutbüddin İbn 
Sultan kendisi hakkında iyi şeyler söyle
miş ve eserlerinde görüşlerine yer ver
miştir ( İ bnü'I-İmad. VIII , 99). Çağdaşı Sü
yCıti ise bazı ilmi konularda kendisini eleş
tirrnek üzere e1-Ker 'ald 'Abdilber (Sü
leymaniye Ktp., Lala İ s mail Paşa, nr. 678; 
Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 161) ve Ret'u'ş
şer ve det'u'1-herri'ş-şô.dıreyn min 'Ab
dilber adıyla iki eser yazmıştır. 

Eserleri. 1. Tafşilü 'ikdi'1-ferô.'id (fe
ua'id) bi-tekmili Kaydi'ş-şerô.'id . İbn 

Vehban'ın Hanefi fıkhına dair Kaydü 'ş 

şerô.'id ve na~mü'1-ferô.'id (Marı;;umetü 
İbn Vehba.n) adlı eserinin yine kendisi ta
rafından 'İkdü '1-kalfı'id adıyla yapılan 

. şerhi ihtisar edilip bazı ilave ve düzelt
melerde bulunulmak suretiyle kaleme 
alınmıştır. Eserin son kısmı kelam konu
larına ayrılmıştır. Birçok yazma nüshası 
mevcut eser (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp ., Süleymaniye, nr. 506, Şe h id Ali Paşa . 

nr. 848. Laleli . nr. ı 037, ı 048. Esad Efen
di, nr. 786, Yenicam i, nr. 475, Giresup, nr. 

19, Fatih. nr. 1813. Bağdatlı Vehbi Efendi. 
nr. 596, Damad İbrahim Paşa, nr. 569, He
kimoğlu Ali Paşa, nr. 354; Hacı Selim Ağa 
Ktp., nr. 366, 400 1 ilk cildi l; Beyazıt Devlet 
Ktp., Bayezid, nr. 2326, 2482, Veliyyüddin 
Efendi, nr. 1251 ). Hasan b. Arnmar eş-Şü
rünbülall tarafından Teysirü '1-makdşıd 
şerJ:ıu Kaydi'ş-şerô.'id ve na~mi'1-fe
rô.'id adıyla ihtisar edilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Yenicam i, nr. 476/2; H idlviyye 
Ktp., nr. 1040; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 

22594b; Princeton Üniversitesi Ktp., Yahu
da, nr. 1082; Halep, ei-Hizanetü 't-Talas iy
ye, nr. 32; Tunus, Mektebetü camii 'z-Zey
tune. nr. 1950/2) 2. eg; -Zel]ô. 'irü '1-Eşre

tiyye ii e1gazi'1-lfanefiyye (Kah i re 1291 , 
1299, 1307 !Mustafa et-ral'nin Teuf[f<:u 'r-

Seriyyüddin ibnü's · Sıhne'nin Tafşilü 'ih:di'l-fera'id (feua'id) bi-tekmili [{.aydi'ş-şera~d adlı eserin in ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 506) 

,. 
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raf:ıman bi-şerf:ıi Kenzi def<:a'i/<:i'l-beyan 
adlı eserinin kenarında !; Kahire 1291. 
1299. 1306. 1319 [Mustafa et-Ta!' nin Ken
zü'l-beyan mul]taşaru Teuf[f<:i'r-raf:ıman 
ad lı eserinin kenarında !; nşr. Muhammed 
Adnan Derviş, Dımaşk 1994). Hanefimez
hebine göre düzenlenmiş fıkıh bilmece
lerini konu alan bu manzum eserde Sad
reddin İbn Ebü'I-İz ed-Dımaşki'nin aynı 
konudaki et-Tehg;ib li-g;ihni'1-1ebib'i esas 
alınmış ve diğer bazı Hanefi ve Şafii alim
lerinin eserlerinden .de istifade edilmiş
tir. İbn Nüceym, e1-Eşbô.h ve 'n-ne~ô.'ir'in 
fıkhl bilmeeelere dair dördüncü bölümü
nü bu eserden faydalanarak. Mehmed 
Zihni Efendi de E1gaz-ı Fıkhiyye'yi (İ s
tanbul 1309) bu iki kitapla Hamevi'nin İbn 
Nüceym'in eserine yazdığı Gamzü 'uyu
ni'1-beşô.'ir adlı şerhini esas alarak hazır
lamıştır. 3. Mul]taşarü'1-Fevô.'id (Süley
maniye Ktp., Giresun, nr. 19). Necmeddin 
et-TarsCıs'i'nin e1-Fevô.'idü'1-fıkhiyye adlı 

1 000 beyitlik manzumesini 400 beyitte 
özetleyen müellif, kütüphane katalogu
na Man~Cıme fi'1-fürCı' şeklinde kayde
dilen bu eserinden Tafşilü 'ikdi'1-ferô.'id'
de (Hac ı Selim Ağa Ktp., nr. 366, vr. 362•) 
söz etmektedir. 4. Remzü'1-J:ıaka'ik bi
şerJ:ıi Kenzi'd-deka'ik- Ebü'I-Berekat en
Nesefi'nin Hanefi fıkhına dair metninin 
şerhidir (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1724). 
5. e1-Man~Cıme fi'1-furCık (Berlin Staats
bib l iothek, nr. 5029/8). İbnü'ş-Şıhne bu 
manzumesini ayrıca şerhetmiştir. 6. 
Na~mü '1-mesô. 'ili'lleti's-sükCıt fihô. n
zô. . SükCıtun ikrar sayıldığı otuz konuyu 
ele almaktadır (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 2485, Esad Efendi, nr. 843, Hafld Efen
di, nr. 59; Princeton Üniversites i Ktp., Ya
huda. nr. 1133). Öğrencisi NCıreddin et
Trablusl bu manzumeyi açıklamıştır (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 843; Prin
ceton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 11 33) . 
7. Zehrü 'r-riyfız ii J:ıükmi'1-mütevac;l
c;lı'i fi'1-J:ıiyô.z (R isale {f f:ıükmi 'l-ma'i'l

müsta'mel) (Süleyman iye Ktp., Şe h id Ali 
Paşa, nr. 2773/4, Damad İbrahim Paşa, nr. 
680; At ıf Efendi Ktp., nr. 838; Hidlviyye 
'K tp .. nr. I 093/2; Berlin Staatsbibliothek, 
nr. 5029) 8. e1-Ke1ô.m ii tentig;i mô. şe
bete bi'ş-şehô.de 'a1e'1-l]at (Süleymani
ye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 468, Şehid 
Ali Paşa , nr. 2773/3, Bağdatlı Vehbi Efendi , 
nr: 2017. Yenicami, nr. 476; Princeton Üni
versitesi Ktp., Garrett. nr. 1731 ). 9. Fetô.
vô.. Boşanma. vakıf ve yazılı belgeye şa
hitlik konularını içerir (Hid!viyye Ktp., nr. 
5338/1 ). 1 O. MebJ:ıaş fi'1-fıkh. Boşarnada 
yeminle ilgili bazı bilgileri ihtiva etmek
tedir (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Pa-



şa, nr. 468). 11 . Risale ii şalati'l-cenaze 
(Princeton Üniversitesi Ktp. Yahuda, nr. 
1 759; Mektebetü camiati'I-Melik Suud, nr. 
2187/6) 1Z. Şerf:ıu'l-Manz_umeti'l-lfa
lebiyye fi's-sireti'n-nebeviyye. Dedesi 
Ebü'I-Velid ibnü'ş-Şıhne'n in Elfiyye fi'l
'ulD.mi'l-'aşere adlı manzumesinin siyer 
bölümünün şerhidir(Millet Ktp., Feyzullah 
Efendi. nr. 1468; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, 
nr. 6167h). Eser, Darü'l-kütübi'l-Mısriyye 
katalogunda (Fuad Seyyid, ll. 44) onun 
oğlu Ebü'l-Fazl ibnü'ş-Şıhne'ye nisbet 
edilmişse de mukaddimede şarihin mü
elliften "dedem" diye söz etmesi (Şeşen, 
s. 99) bu bilginin doğru olmadığını gös
termektedir. 13. Taf:ışilü't-tari)f ilô. tes
hfli 't-tari)f. Emir Yeşbeg ed-Devadar'ın 
Safer 882'de (Mayıs 1477) Kahire'de cad
de ve çarşıları genişletme kararı alması 
üzerine çıkan tartışmalar çerçevesinde 
konuyu Hanefi fıkıh kaynaklarına göre in
celeyen bir eser olup Şaban 886'da (Ekim 
1481) tamamlanmış ve EmlrYeşbeg'e it
haf edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Şeh id 

Ali Paşa, nr. 2773/2; iü Ktp., AY, nr. 1 337). 
14. 'U)fiidü 'l-le' ali ve'l-mercan b ima 
yete'alla)fu bi-feva'idi'l-Kur'dn (Fihris
tü'l-kütübi'l-'Arabiyye, Vll, 295; Brockel
mann. GAL, ll, 83; Suppl., ll, 94). 15. Tef
siru garibi'I-Kur'an (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll , 94) 16. Su'al ve ce va b li-)fav
lihi Te'ald "Yevme ye'ti Id tekellemü 
nefs ün illa bi-i?:nih ". Zemahşerl, Bey
zavlve Tibl'nin bu ayetlere (Hud I 1/ 105-
l 08) ilişkin farklı yorumları çerçevesinde 
konuyu ele alan bir risaledir (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2773/1 ). 17. Mü
katebe 'an lisani'l-Mu'iz el-Eşrefi es
Seyfi. Memlük Sultanı Muizz'in ll. Baye
zid'e gönderdiği bu mektubu ibnü'ş-Şıh
ne kaleme almıştır (Süleymaniye Ktp , Şe
hi d Ali Paşa, nr. 2773/5). 

el-Bedrü'v?:ahir fi nuşreti'l-Meliki'n
Nô.şır, Paris Bibliotheque Nationale'de 
(nr 1 793) mevcut tek nüshaya dayanıla
rak Ömer Abdüsselam Tedmürl tarafın
dan (Beyrut ı 983) Afifüddin ibnü'ş-Şıhne 
Hüseyin b. Muhammed eş-Şafil'ye, Ric
hard T. Mortel tarafından ise (bk. bi bl.) 
Seriyyüddin Abdülber ibnü'ş-Şıhne'ye ait 
olabileceği belirtilerek yayımlanmıştır. 

Hassafın AJ:ıkamü'l-va)ff'ına yazdığı 

şerhin küçük bir parçası da günümüze 
ulaşan (Berlin Staatsbibliothek, nr 4 76 ı) 
ibnü'ş-Şıhne'nin Şerf:ıu'l-Elfiyye fi'l-'ulu
mi'l-'aşere (dedesinin eserine şerh). Teş
nifü'l-mesma' bi-şer]J.i'l-KeijZ ve'l-Vi
)fiiye ve'l-Mecma', el-İşare ve'r-remz 
ila taf:ı)fi)fi'l-Vi)fiiye, Şerf:ıu Cem'i'l-ce
vami' ve Riyazü '1-)fiisımin adlı eserleri 

bulunduğu da kaynaklarda belirtilmek
tedir. Ayrıca Tebük Gazvesi'nde ağlayan

ların isimlerini sıraladığı ve bu konuda 
müfessirlerle siyer alimlerinin ihtilafları

na yer verdiği bir manzumesiyle bu man
zumeyi şerhettiği bir risalesi vardır (Gaz
zl, ı. 220; ibnü'l-imad, vııı. 99-100). Kat'u'l
mücadele 'inde tagyiri'l-mu'amele 
adıyla ibnü'ş-Şıhne'ye nisbet edilen eser 
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 

468; Hidlviyye Ktp. nr 5338/13; Brockel
mann. GAL, ll, 83) Süyutl'ye ait olup el
lfavi li'l-fetdvi içinde yayımlanmıştır(!, 
127-1 45; krş . Keş{ü'?-?Unün, ll, 1 352). 
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İBNÜ't-TABERI 

(bk. AHMED b. sALiH et-TABERİ) . 
L _j 

L 

iBNÜ't-TAHHAN 

İBNÜ't-TAHHAN 
( ı.:ı G.W f 0-1 f) 

Ebü' l-Asbağ (Ebu Humeyd) Abdülaz!z 
b. Ali b. Muhammed 

el-İşblli es-Sümati 
(ö. 560/1 165'ten sonra) 

Kıraat alimi. 
_j 

498'de (11 04) işblliye 'de (Sevilla) dünya
ya geldi; doğum tarihinin S08 (111 4) ol

duğu da ileri sürülmüştür. Ebu Muham
med. ibnü'l-Hik künyeleri ve Endelüsl nis
besiyle de anılır. i lk öğrenimini işblliye 'de 
yaptı. işblliye hatibi Ebü'l-Hasan Şüreyh 
b. Muhammed er-Ruaynl ve Ebü'l-Abbas 

ibn AyşQn'dan kıraat tahsil etti. Bu ho
calarından ve Ebu Abdullah b. Abdürrez
zak el-Kelbl, Ebu Bekir ibn Mesleme gibi 

şahsiyetlerden hadis dinledi. Kurtuba'da 
(Cordoba) Yahya b. Saade. Meriye'de (Al 

meria) Ebu Muhammed er-Ruşatl ve Ebu 
Abdullah b. Ebu Ahade Aşere'den hadis 
alanında istifade etti ve rivayette bulun
du. Ebu Ca'fer ibn Nümeyl'den Tirmizi'
nin es-Sünen'ini dinledi; Ebu Mervan ibn 

Meserre'den Nesal'nin es-Sünen'ini riva
yet etti. Kendisinden ibnü'l-Harrat Ab

dülhak b. Abdurrahman el-işblll ve Ali b. 
Yunus rivayette bulundular. 

ibnü't-Tahhan. memleketinde bir müd
det kıraat okuttuktan sonra 5.54 ( 11 59) 
yılında Fas'a gitti. Ardından Mekke'ye 
geçti ve hac farlzasını yerine getirdi. Bu

radan da Bağdat'a intikal etti; Ömer el
Kureşl kendisinden hadis dinledi. V asıt'ta 
kıraat okudu, aynı zamanda kendisi de 

kıraat okuttu. Vasıt şeyhi Ebu Talib ibn 
Abdüsseml' , Ebü'l-Hasan Muhammed b. 
Ebü'l-Ala ve Ni 'metullah b. Ahmed b. 
Ebü'l-Hindba kıraat hususunda kendisin
den faydalandılar. ibn Abdüsseml' onun 

Vasıt'a oğlu Ali ile bir likte geldiğini söyle
mektedir (Zehebl. Ma'rifetü'l-Js:urra', lll, 

ı 052, ı 191 ). 560 (1165) yılı sonlarında Va
sıt'tan ayrılan ibnü't-Tahhan Dımaşk'a , 

oradan da hayatının sonuna kadar yaşa

yacağı Halep'e geçti. ibnü't-Tahhan' ın ve
fatı için kesin bir tarih verilememiştir. 
ibnü'd-Dübeysl. Zehebl ve ibnü'l-Cezerl 
560'tan (1165) sonra öldüğünü söylerken 
lzaf:ıu'l-meknun'da ve Hediyyetü'l-'ari

fin'de vefat tarihi 559 ( 1164) olarak kay
dedilmiştir. Ancak 560 ( 1165) yılı sonla
rında Vasıt'tan ayrıldığı dikkate alınd ı 

ğında 559'da öld üğü yolundaki bilginin 
doğru olmadığı anlaşı lır. 
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