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nr. 468). 11 . Risale ii şalati'l-cenaze
(Princeton Üniversitesi Ktp. Yahuda, nr.
1759; 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 müelliften "dedem" diye söz etmesi (Şeşen,
s. 99) bu bilginin doğru olmadığını göstermektedir. 13. Taf:ışilü't-tari)f ilô. teshfli 't-tari)f. Emir Yeşbeg ed-Devadar'ın
Safer 882'de (Mayıs 1477) Kahire'de cadde ve çarşıları genişletme kararı alması
üzerine çıkan tartışmalar çerçevesinde
konuyu Hanefi fıkıh kaynaklarına göre inceleyen bir eser olup Şaban 886'da (Ekim
1481) tamamlanmış ve EmlrYeşbeg'e ithaf edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Şeh id
Ali Paşa, nr. 2773/2; iü Ktp., AY, nr. 1337).
14. 'U)fiidü 'l-le' ali ve'l-mercan b ima
yete'alla)fu bi-feva'idi'l-Kur'dn (Fihristü'l-kütübi'l-'Arabiyye, Vll, 295; Brockelmann. GAL, ll, 83; Suppl., ll, 94). 15. Tefsiru garibi'I-Kur'an (Brockelmann, GAL
Suppl., ll , 94) 16. Su'al ve ce va b li-)favlihi Te'ald "Yevme ye'ti Id tekellemü
nefs ün illa bi-i?:nih ". Zemahşerl, Beyzavlve Tibl'nin bu ayetlere (Hud I 1/ 105l 08) ilişkin farklı yorumları çerçevesinde
konuyu ele alan bir risaledir (Süleymaniye
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2773/1 ). 17. Mükatebe 'an lisani'l-Mu'iz el-Eşrefi esSeyfi. Memlük Sultanı Muizz'in ll. Bayezid'e gönderdiği bu mektubu ibnü'ş-Şıh
ne kaleme almıştır (Süleymaniye Ktp , Şe
hi d Ali Paşa, nr. 2773/5).
şa,

el-Bedrü'v?:ahir fi nuşreti'l-Meliki'n
Paris Bibliotheque Nationale'de
(nr 1793) mevcut tek nüshaya dayanıla
rak Ömer Abdüsselam Tedmürl tarafın
dan (Beyrut ı 983) Afifüddin ibnü'ş-Şıhne
Hüseyin b. Muhammed eş-Şafil'ye, Richard T. Mortel tarafından ise (bk. bi bl.)
Seriyyüddin Abdülber ibnü'ş-Şıhne'ye ait
olabileceği belirtilerek yayım l anmıştır.
Nô.şır,

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

küçük bir parçası da günümüze
(Berlin Staatsbibliothek, nr 476 ı)
ibnü'ş-Şıhne'nin Şerf:ıu'l-Elfiyye fi'l-'ulumi'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-cevami' ve Riyazü '1-)fiisımin adlı eserleri
ulaşan

bulunduğu

da kaynaklarda belirtilmekTebük Gazvesi'nde ağ l ayan
ların isimlerini sıraladığı ve bu konuda
müfessirlerle siyer alimlerinin ihtilafları 
na yer verdiği bir manzumesiyle bu manzumeyi şerhettiği bir risalesi vardır (Gazzl, ı. 220; ibnü'l-imad, vııı. 99- 100). Kat'u'lmücadele '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; Brockelmann. GAL, ll, 83) Süyutl'ye ait olup ellfavi li'l-fetdvi içinde yayımlanmıştır(!,
127-1 45; krş . Keş{ü'?-?Unün, ll, 1352).

tedir.
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Sehav1, eçi-Qav'ü'l-lami', IV, 33-35; ibn iyas,
Beda'i'u 'z-zühO.r, lll, 214,466, 471; IV, 7, 14,
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Leknev1. ei-Feva'idü '1-behiyye, s. 113-114; Ahlwardt. Verzeiehnis, IV, 226, 370 ; VII , 433; Fihristü'l-kütüb/ ' 1-'Arabiyyeti'l-maf:ıfü?a bi'I-Kütübf:ıaneti 'l-fjid1uiyye, Kah i re 1306-1308, lll,
27-28, 30-31 , 117-118; VII, 165, 167, 295; Muhammed Ragıb et-Tabbah. i' la mü 'n-nübela'
bi-tar1f:ıi fjalebi'ş-şehba' , Halep 1344/1925, V,
381-383; Serkls. /11u'eem, 1, 137-138; ll, 12251226; Philip K. Hitti v.dğ r. . Deeseriptive Catalog of the Garrett Calleetion of Arabic Manuseripts in the Prineeton University Library,
Princeton 1938, s. 515-516; Brockelmann.
GAL, ll, 83, 95, 100-101; Suppl., ll, 88, 94, 431;
Fuad Seyyid. Fihristü '1-maf:ıtütat, Kah i re 138082/1961-62, 1, 193; ll, 44; R. Mach. Catalogue of
Arabic /11anuscripts in the Garrett Calleetion
Prineeton University Library, Princeton 1977,
s. 97-98, 101, 153; Fihrisü maf:ıtO.tati cami'ati
Ümmi'l-i):ura, Mekke 1403/1983,11, 121; Fih risü maf:ıtO.tati cami'ati'l-/11elik Su'üd, Riyad
1404/1984, VI, 111-112; el-/11üntef:ıab min
maf:ıtütati Dari'l-kütübi'l-Katariyye, Beyrut
1986, s. 60; el-/11üntef:ıab mine'l-maf:ıtütati'I
'Arabiyye fi fjaleb, Beyrut 1986, IV, 333 ; Abdullah Abdurrahman ei-Muallim1. /11u 'eemü
mü'ellifi maf:ıtütati /11ektebeti'l-fjaremi'l-/11ekkiyyi'ş-şer1f. Riyad 1416/1996, s. 75; Ramazan
Şeşen . /11uf:ıtarat mine 'l-maf:ıtütati'l-'Arabiyye

ti 'n-nadire fi mektebati Türkiyye, istanbul 1997,
s. 98-99; Richard T. Mortel. "el-Bedrü'z-zahir
fı nusreti'l-Meliki ' n-Naşır el-mensı1b

ila

ibni'ş

ŞıJ::ıne",

/11ecelletü Külliyyeti 'l-adab: Cami'atü 'l-/11elik Su'O.d, XIV /2, Riyad 1407/1987, s.
661-775; Meryem Sadıkl. "İbn ŞıJ::ıne " . D/11Bİ, IV,
73-74.
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( 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.
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498'de (11 04) işblliye' de (Sevilla) dünyaya geldi; doğum tarihinin S08 (111 4) olduğu da ileri sürülmüştür. Ebu Muhammed. ibnü'l-Hik künyeleri ve Endelüsl nisbesiyle de anılır. ilk 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 hocalarından ve Ebu Abdullah b. Abdürrezzak 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 bulundu. Ebu Ca'fer ibn Nümeyl'den Tirmizi'nin es-Sünen'ini dinledi; Ebu Mervan ibn
Meserre'den Nesal'nin es-Sünen'ini rivayet etti. Kendisinden ibnü'l-Harrat Abdülhak b. Abdurrahman el-işblll ve Ali b.
Yunus rivayette bulundular.
ibnü't-Tahhan. memleketinde bir müddet kıraat okuttuktan sonra 5.54 ( 11 59)
yılında Fas'a gitti. Ardından M ekke'ye
geçti ve hac farlzasını yerine getirdi. Buradan da Bağdat'a intikal etti; Ömer elKureşl kendisinden hadis dinledi. Vasıt'ta
kıraat okudu, aynı zamanda kendisi de
kı raat 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 kendisinden faydalandılar. ibn Abdüsseml' on un
Vasıt'a oğ lu Ali ile bir likte ge ldi ğini söylemektedir (Zehebl. Ma'rifetü'l-Js:urra', lll,
ı 052, ı 191 ). 560 (1165) yılı sonlarında Vasıt'tan ayrılan ibnü't-Tahhan Dımaşk'a ,
oradan da hayatının sonuna kadar yaşa 
yacağı Halep'e geçti. ibnü't-Tahhan' ın vefatı 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-'arifin'de vefat tarihi 559 ( 1164) olarak kaydedilmiştir. Ancak 560 ( 1165) yılı sonlarında Vasıt'tan ayrıldığı dikkate alınd ı 
ğında 559'da öld ü ğü yolundaki bilginin
doğru olmadığı anlaş ı lır.
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Ebu Muhammed İbnü'I-Eşlrl (ö. 56 1/
ı 166) . Mağrib'de kıraatleri İbnü't-Tah
han'dan daha iyi bilen hiç kimsenin bulunmadığını söylemiş, İbnü'd-Dübeysl aynı değerlendirmeyi çeşitli kimselerden
duyduğunu zikretmiştir. İbnü'I-Ebbar da
onun kıraatte mahir bir üstat olduğunu
söylemiş. İbnü'I-Cezerl büyük kıraat imamı . değerli bir araştırmacı ve sika bir kari
olduğunu belirtmiş. et-Temhid adlı eserinin telifi sırasında ondan faydalandı
ğını ifade etmiştir. Makkarl ve Zirikll, İb
nü't-Tahhan'ın güzel sayılan bazı şiirleri
de bulunduğunu kaydetmişlerdir.
Eserleri. 1. Mel]aricü '1-l).unli ve
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ibnü't-Tahhan, Mel]fıricü '1-f:ıurCıf ve ş ı{atü 
h a (nşr. Muhammed Ya'küb Türkistan]}. Med ine
1412/1991, neşredenin girişi, s. 33-82; İbnü'd
Dübeysl. ei-Mul]taşarCı '1-muf:ıtac ü ileyh, Beyrut 1405/1985 , s. 256; ibnü'I-Ebbar. et-Tekmile, neşredenin girişi, Madrid 1887, ll, 628; Zehebl. Ma'ri{etü'l-k:urra' (A i tıkulaç}. lll, 1051-1052,
1191 ; a.mlf .. Taril]u'l-islam: sene 561-570, s.
100 - 102, 408-409; Safedl. ei-Va{i, XVIII , 529 530; ibnü'I -Cezerl. Gaye tü 'n-f'lihaye, ı . 395;
MakkarL f'lefr.ıu't-ıib, ll, 634; İzat:ıu 'l-m eknCın ,
Il, 294-656 ; Hediyyetü 'l-'ari{in, ı . 579; Abbas
b. İbrahim. el-i' lam, VIII , 408 ; el-Fihrisü'ş-şa
mil: Mai]tCıtatü't-tecvid, Arnman 1406/ 1986,
ı , 61-64.

~

şı

i atüha . Kısa bir mukaddime ile dört bölümden meydana gelen eser Muhammed
Ya'küb Türkistani'nin tahkikiyle neşredil
miştir ( Beyrut 1404/ 1984; Medin e 14 12/
199 ı) . z. Ni?-amü'1-eda' fi'1-va]ff ve'1-ibtida' (nşr. Ali Hü seyin el-Bevvab, Riyad
1406/ ı 985 ). 3. Tal).şilü'1-hemz e t eyni '1varideteyn ii Kitabillahi te'a1a min ke1imetin ev ke1im eteyn. Bir nüshası Dublin'de (Chester Beatty Library, nr. 3925,
mecmua içinde). bu nüshadan alınmış
mikrofilmi de Mekke'de Camiatü Ümmi'lkura'dadır (Merkezü'l-ba hsi'l-i lml ve ih yai't-türasi'l-islami. nr. 84 ). 4. Mürşidü'1]fari' ila tal).]fi]fi me'alimi'1-me]fari'. İb
nü'l-Cezerl'nin beğendiği eserin bir nüshası Dublin'de (Chester Beatty Library, nr.
3925/4). bundan alınmış bir mikrofilmi de
Mekke'de Camiatü ümmi'l-kura'da (Me rkezü'l-bahsi'l-ilml ve ihyai't-türas i' I-i slam!, nr. 422) bulunmaktadır. Eser Hatim
Salih ed-Damin tarafından neşredilmiştir
(MMLAÜr. , XIX/48 !Amma n 141 5/ 1995 1. s.
265 -286) s. Mu]faddime ii uşu1i'1-]fıra
'at (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 21633 b)
6. e1cİnba' ii tecvidi'1-Kur'an (C heste r
Beatty Library, nr. 3453/3, vr. 136-139) . 7.
Mu]faddime ii't-tecvid (Chester Beatty
Library, nr. 3453/4, vr. 139-141 ). 8. Risa1e
fi'?- -?-a'ati'1-va]fı 'a ii Kitdbillahi te'a1a
(Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, TeymOri yye, nr.
397, mecmua içinde). 9. Risa1e ii ~ikri ma
beyne KaJUn ve beyne Verş mine'1l]u1f. İbnü't-Tahhan'a aidiyeti şüpheli olduğu belirtilen eserin (el-Fihrisü 'ş-şam il,
1. 6 ı) bir nüshası Darü'l - kütübi'l-Mısriy
ye'de kayıtlıdır (Teymuriyye, nr. 397. mecmua içinde). 10. Şi'arü'1-al]yari'1- ebrar
ii't-tesbil). ve'1-istigiar. İbnü 'l-Ebbar tarafından zikredilmiştir. Bazı kaynaklarda
İbnü't-Tahhan'a nisbet edilen Kitabü'dDu'a' adlı eserin Şi'arü'1-al]yarile. Mu]faddime ii mel]ari ci'1-J:ıuruf'un da Mel]aricü'1-l).uruive şıiat üha ile aynı kitap
olduğu anlaşılmaktadır.
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İBNÜ't-TALıA'
( tSlli.!ı ..;,; 1)
Ebu Abdiilah Muhammed
b: Ferec el-Kurtubi et-Tallai
(ö . 497/ 1104)
L

Maliki fakihi ve muhaddis.
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404 yılı Zilkade ayı sonunda (Hazira n
1014) doğdu . Babası Ferec, Muhammed
b . Yahya el-Bekri et- Talla'ın (veya ibnü'tTa ll a') azatlısı olduğu için ona nisbetle
anılmıştır. Tücibl'nin kaydettiğine göre
Sirac b . Abdülmelik. Ferec'in efendisiyle
birlikte Kurtuba'da (Cordoba) at gemlerini cilalamasından dolayı hemze ile İbnü 't
Talla' ( .Sıw ı d-I) denmesi gerektiğini. ayn
ile İbnü't-Taııa· ( tSıwı .Y.') şeklinin yanlış
olduğunu belirtirken İbn Hişam en-Nahvi. Ferec'in Kurtuba'da hurma ağaçlarını
aşılaması sebebiyle ikinci şekli doğru kabul eder. Nitekim bütün klasik kaynaklarda bu yazılış tercih edilmiştir. Bazıları ise
kelimenin "yağlama" ve "cilalama" manası da bulunmasından hareketle ilkiyle eş
anlamlı olduğunu söylerler (Bernamec, s.
56)
İbnü 't-Talla' Yunus b. Abdullah b. Mugis. Ebu ömer İbnü ' I-Kattan. Mekki b.
. Ebu Tali b, Ebu Abdullah İbn Abi d. İbn
Cehver. Ebu Ali el-Haddad. Hatim b. Muhammed (İb nü't-Tarabl usT) ve Muaviye b.
Muhammed el-Ukayll gibi alimlerden fı
kıh ve hadis okudu . Malikl fıkhı ve şürut
(vesaik) üzerine ihtisası yanında bölge uleması ve bunların fetvaları konusunda geniş bilgi sahibiydi. Kurtuba Ulucamii'nde

imamlık yaptı. İbnü 'I-Katta' ın vefatından

görevine getirildi. Murabıt
ele geçirmesi üzerine onlara karşı menfi tavrı sebebiyle fetva vermekten menedildL
sonra

şura

Iar'ın Kurtuba'yı

Bid'atlara şiddetle karşı çıkması , ayrı
ca takvası ile de dikkat çeken İbnü't-Tal-

la'a halk ve yöneticiler. özellikle Mu'temid
b. Abbad büyük saygı d uyardı. All isnadı
sebebiyle çeşitli yörelerden birçok alim
e1-Muvaıta', e1-Müdevvenetü '1-kübrô.
ve Nesai'nin es-S ün en 'ini kendisinden
dinleyip rivayet etmek için onun yanına
gelirdi. Talebeleri ve icazet verdiği kişil e r
arasında Ebu Ca'fer el -Bitruc1. Muhammed b. Abdülhali~ el-Hazreci. Ebu Ali esSadefi. İbn Rüşd el-Ced . Ebü'r-Rebi' elKelai. Ebu Bekir İbn Haydere. Ebu Mervan İbn Kuzman. Ebü 'l-Velid Hişam b. Ah med. EbQ Abdullah İbn lsa et-Temimi.
Muhammed b . Abdullah ei- Kaysi gibi
alimler bulunmaktadır. İbnü't- Taııa· 13
Receb 497 ( 11 Nisan 11 04) tarihinde vefat
etti.
Eserleri. Kaynaklarda yazdığı birkaç
eserden söz edilmekle birlikte İbnü 't- Talla ' ın yalnızAkzıyetü Resu1illah adlı eseri günümüze ulaşmıştır. Af:ıkdmü 'n-n ebi
veya Nevazilü '1-al).kami'n-nebeviyye
adlarıyla da anılan eserde Hz. Peygamber'in verdiği kazai hükümler bir araya
getirilmiştir. Müellif. türünün ilk ve en
meşhur örneklerinden biri olan (d i ğe r baz ıları için bk. Abdü lh ay el-Kettanl. ll . ı 3·
14) kitabının sonunda telif sebebini zikrederken Ebu Bekir İbn Ebu Şeybe'nin
aynı adla yazd ığı eserde ancak 100 kadar
hadis topladığını . kendisinin ise konuyla ilgili ulaşabileceği hadisleri derlerneyi
amaçladığını belirtir. Eserin sonunda ayrıca faydalandığı otuz dört kitap ve bunların rivayet zincirlerini kaydeder. A]fzı
ye tü Res u1illah Kahire'de (ı 346 ı basıl 
dıktan sonra Abdülmu 'ti Kal'aci (H a !ep
1396/ ı 976, 1402/ 1982). Muhammed Ziyaürrahman el-A'zami ( Beyru t 1398/ ı 978,
1402/1982). Muhammed Abdü şşe kur (Büreyde [Medine[ 140 3/ ı 9 83 ). Kasım eş 
Şemmal er-Rifai (Beyrut 19 8 7ı ve Mu hammed NizarTemim ile Heysem Nizar
Temlm ( Be yrut 14 18/ 1997 ı tarafından
neşredilmiştir. Abdülmün 'im Halefullah
da eseri yer yer kısaltarak AJ:ıkô.m ü
Resu1illah adıyla yayımiarnıştır 1Ka h i re
ı413/ 1 993)

İbnü't-Talla' ın kaynaklarda adı geçen
Fehrese'si bugün mevcut olmamakl a
birlikte M. lsabel Fierro , Akzıyetü Resu1illah'ın sonundaki isoadlarla diğer bazı
eserlerde anılan isoadlarını bir araya getirerek yayımiarnıştı r (bk. bi b l. ). Müellifin
Kitdbü'ş-Şürut (e l-Veşa'iku '1-mul] taşara)

ve İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani'nin Mul]taşarü'1-Müdevvene'sindeki zevaidi tahrlc ettiği Zeva'idü İbn Ebi Zeyd (Zeva'idü Ebl Muf}.ammed fı 'l-Mul]taşar) adlı
eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir.

