
İBNÜ't-TAHHAN 

Ebu Muhammed İbnü'I-Eşlrl (ö. 56 1/ 
ı 166) . Mağrib'de kıraatleri İbnü't-Tah
han'dan daha iyi bilen hiç kimsenin bu
lunmadığını söylemiş, İbnü'd-Dübeysl ay
nı değerlendirmeyi çeşitli kimselerden 
duyduğunu zikretmiştir. İbnü'I-Ebbar da 
onun kıraatte mahir bir üstat olduğunu 
söylemiş. İbnü'I-Cezerl büyük kıraat ima
mı . değerli bir araştırmacı ve sika bir kari 
olduğunu belirtmiş. et-Temhid adlı ese
rinin 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 şı
i atüha . Kısa bir mukaddime ile dört bö
lümden meydana gelen eser Muhammed 
Ya'küb Türkistani'nin tahkikiyle neşredil
miştir ( Beyrut 1404/ 1984; Medine 1412/ 
199 ı) . z. Ni?-amü'1-eda' fi'1-va]ff ve'1-ib
tida' (nşr. Ali Hüseyin el-Bevvab, Riyad 
1406/ ı 985 ). 3. Tal).şilü'1-hemze teyni '1-

varideteyn ii Kitabillahi te'a1a min ke-
1imetin ev ke1imeteyn. Bir nüshası Dub
lin'de (Chester Beatty Library, nr. 3925, 
mecmua içinde). bu nüshadan alınmış 
mikrofilmi de Mekke'de Camiatü Ümmi'l
kura'dadır (Merkezü' l-bahsi'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 nüs
hası Dublin'de (Chester Beatty Library, nr. 

3925/4). bundan alınmış bir mikrofilmi de 
Mekke'de Camiatü ümmi'l-kura'da (Me r
kezü'l-bahsi'l-ilml ve ihyai't-türas i' I-isla
m!, 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 (Chester 
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, TeymOriyye, nr. 
397, mecmua içinde). 9. Risa1e ii ~ikri ma 
beyne KaJUn ve beyne Verş mine'1-
l]u1f. İbnü't-Tahhan'a aidiyeti şüpheli ol
duğu belirtilen eserin ( el-Fihrisü 'ş-şam il, 

1. 6 ı) bir nüshası Darü'l - kütübi'l-Mısriy

ye'de kayıtlıdır (Teymuriyye, nr. 397. mec
mua içinde). 10. Şi'arü'1-al]yari'1-ebrar 
ii't-tesbil). ve'1-istigiar. İbnü 'l-Ebbar ta
rafından zikredilmiştir. Bazı kaynaklarda 
İbnü't-Tahhan'a nisbet edilen Kitabü'd
Du'a' adlı eserin Şi'arü'1-al]yarile. Mu
]faddime ii mel]arici'1-J:ıuruf'un da Me
l]aricü'1-l).uruive şıiatüha ile aynı kitap 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

İBNÜ't-TALıA' 
( tSlli.!ı ..;,; 1 ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b: Ferec el-Kurtubi et-Tallai 

(ö . 497/ 1104) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
L _j 

404 yılı Zilkade ayı sonunda (Haziran 
1 014) doğdu . Babası Ferec, Muhammed 
b. Yahya el-Bekri et-Talla'ın (veya ibnü't
Ta lla') azatlısı olduğu için ona nisbetle 
anılmıştır. Tücibl'nin kaydettiğine göre 
Sirac b. Abdülmelik. Ferec'in efendisiyle 
birlikte Kurtuba'da (Cordoba) at gemleri
ni 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-Nah
vi. Ferec'in Kurtuba'da hurma ağaçlarını 
aşılaması sebebiyle ikinci şekli doğru ka
bul eder. Nitekim bütün klasik kaynaklar
da bu yazılış tercih edilmiştir. Bazıları ise 
kelimenin "yağlama" ve "cilalama" mana
sı da bulunmasından hareketle ilkiyle eş 
anlamlı olduğunu söylerler (Bernamec, s. 
56) 

İbnü 't-Talla' Yunus b. Abdullah b. Mu
gis. Ebu ömer İbnü ' I-Kattan. Mekki b. 

. Ebu Tali b, Ebu Abdullah İbn Abi d. İbn 
Cehver. Ebu Ali el-Haddad. Hatim b. Mu
hammed (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 ule
ması ve bunların fetvaları konusunda ge
niş bilgi sahibiydi. Kurtuba Ulucamii'nde 
imamlık yaptı. İbnü 'I-Katta ' ın vefatından 
sonra şura görevine getirildi. Murabıt
Iar'ın Kurtuba'yı ele geçirmesi üzerine on
lara karşı menfi tavrı sebebiyle fetva ver
mekten menedildL 

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-Sünen 'ini kendisinden 
dinleyip rivayet etmek için onun yanına 
gelirdi. Talebeleri ve icazet verdiği kişil e r 

arasında Ebu Ca'fer el -Bitruc1. Muham
med b. Abdülhali~ el-Hazreci. Ebu Ali es
Sadefi. İbn Rüşd el-Ced. Ebü'r-Rebi' el
Kelai. Ebu Bekir İbn Haydere. Ebu Mer
van 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-Tal
la ' ın yalnızAkzıyetü Resu1illah adlı ese
ri günümüze ulaşmıştır. Af:ıkdmü 'n-nebi 

veya Nevazilü '1-al).kami'n-nebeviyye 
adlarıyla da anılan eserde Hz. Peygam
ber'in verdiği kazai hükümler bir araya 
getirilmiştir. Müellif. türünün ilk ve en 
meşhur örneklerinden biri olan (d i ğe r ba
z ıları için bk. Abdü lhay el-Kettanl. ll . ı 3· 
14) kitabının sonunda telif sebebini zik
rederken Ebu Bekir İbn Ebu Şeybe'nin 
aynı adla yazdığı eserde ancak 1 00 kadar 
hadis topladığını . kendisinin ise konuy
la ilgili ulaşabileceği hadisleri derlerneyi 
amaçladığını belirtir. Eserin sonunda ay
rıca faydalandığı otuz dört kitap ve bun
ların rivayet zincirlerini kaydeder. A]fzı
ye tü Resu1illah Kahire'de (ı 346 ı basıl 

dıktan sonra Abdülmu 'ti Kal'aci (H a !ep 
1396/ ı 976, 1402/ 1982). Muhammed Ziya
ürrahman el-A'zami ( Beyru t 1398/ ı 978, 
1402/1982). Muhammed Abdüşşekur (Bü

reyde [Medine[ 140 3/ ı 9 83 ). Kasım eş 

Şemmal er-Rifai (Beyrut 19 8 7ı ve Mu 
hammed NizarTemim ile Heysem Nizar 
Temlm ( Beyrut 14 18/ 1997 ı tarafından 
neşredilmiştir. Abdülmün'im Halefullah 
da eseri yer yer kısaltarak AJ:ıkô.m ü 
Resu1illah adıyla yayımiarnıştır 1 Ka h i re 
ı413/ 1 993) 

İbnü't-Talla' ın kaynaklarda adı geçen 
Fehrese'si bugün mevcut olmamakla 
birlikte M. lsabel Fierro, Akzıyetü Resu-
1illah'ın sonundaki isoadlarla diğer bazı 
eserlerde anılan isoadlarını bir araya geti
rerek yayımiarnıştır (bk. bi b l. ). Müellifin 
Kitdbü'ş-Şürut (el-Veşa'iku '1-mul] taşara) 

ve İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani'nin Mul]ta
şarü'1-Müdevvene'sindeki zevaidi tah
rlc ettiği Zeva'idü İbn Ebi Zeyd (Ze
va'idü Ebl Muf}.ammed fı 'l-Mul]taşar) adlı 

eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir. 
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İBNÜ't-TARAVE 
( ö_9l_,l:.JI ı.)-!1) 

Ebü'l-Hüseyn Süleyman b. Muhammed 
b. Abdiilah es-Sebai el-Malekı 

(ö. 528/1 134) 

Nahiv alimi. 
_j 

440 (1 048) yılı civarında İspanya'nın gci
neyinde bulunan Maleka'da (Malaga) doğ
du. Soyu Kahtan'ın kolu Seba'ya kadar 
uzanmaktadır. Çocukluğu ve yetişmesiy
le ilgili fazla bilgi yoktur. Süyutl onu iki 
ayrı yerde farklı şahsiyetler olarak tanıt
maktadır (Bugyetü'l-vu'at, ı. 602; ll, 341). 

İbnü't-Tarave . Ebu Bekir b. Ayyaş el-Mer
şanl ve Ebu Mervan b. Serrac gibi alim
lerden nahiv dersleri aldı. Ebü'l-Velld el
Bacl'den fıkıh ve hadis okudu. Daha son
ra tahsilini ilerietmek için Kurtuba'ya 
(Cordoba) gitti. Burada çeşitli alimlerden 
ders alarak kendini yetiştirdi. İşblliye'de 
(Sevi lla) A'lem eş-Şentemerl'den Kitô.bü 
Sibeveyhi'yi okudu; edip ve şair Ali b. 
Abdülganl el-Husrl'den istifade etti. Ar
dından M eriye'ye (Aimeria) giderek saraya 
intisap etmeye çalıştı. Meriye Emlri İbn 
Sumadıh ile yakınlık kurdu, ona kasideler 
sundu, ancak amacına ulaşamadı. Verdi
ği nahiv dersleriyle tanınan ve kendisine 

"Meriye'nin nahivcisi" lakabı verilen İb
nü't-Tarave, uzun yıllar Meriye'de kaldık
tan sonra memleketi Maleka'ya döndü. 
528 Ramazan veya Şewalinde (Temmuz 
veya Ağustos 1134) vefat etti. 

İbnü't-Tarave. mülukü't-tavaif ve Mu
rabıtlar dönemlerinin en büyük nahiv 
alimlerindendir. Onun. Endülüs gelene
ğinde sadece nahiv ve edebiyatta kemal 
derecesine ulaşanlara verilen "üstat" la
kabıyla anılması da bunu göstermektedir. 
Devrindeki alim ve ediplerin çoğu nahvi 
ondan öğrenmiştir. Kaynaklarda araların
da Kadi iyaz. Abdurrahman b. Abdullah 
es-Süheyll, Ebu Bekir İbn Semhun. İbn 
Avls ei-Huşenl ve Abdurrahman b. Mu
hammed el-işbm gibi alimierin de bulun
duğu otuzdan fazla öğrencisinin adı geç
mektedir. Talebelerine çok değer verdi
ği, derslerinde Kitô.bü Sibeveyhi'deki 
problemleri çözmekten zevk aldığı, inan
dığı doğruları söylemekten çekinmediği, 
Endülüslü birçok fakihi paraya düşkün ol
dukları ve rüşvet aldıkları için sert bir dil
le eleştirdiği kaydedilmektedir. Nahiv ala
nında kendine has görüşlere sahip olan 
İbnü't-Tarave'nin bu düşünceleri daha 
sonra yazılan nahiv kitaplarını da etkile
miştir. Son derece bağlı olduğu Slbevey
hi'ye dayanarak Ebu Ali e!-F§risl ile öğ
rencisi İbn Cinnl'nin nahiv konusundaki 
bazı görüşlerini ve özellikle Slbeveyhi'ye 
muhalif fikirlerini reddetmiştir. 

Eserleri. İbnü't-Tarave'nin kaynaklar
da adı geçen yedi eserinden sadece biri 
zamanımıza intikal etmiştir. Müellif. el
İfşaJ:ı bi-ba'zı mô. cô.'e mine'l-l].ata' fi'l-

. izô.J:ı adını taşıyan bu eseri. Ebu Ali el-Pa
ris!' nin eJ-izdJ:ı'ını eleştirrnek amacıyla 
kaleme almıştır. ilim çevrelerinde büyük 
kabul gören el-l:WJ:ı'ın hatalarla dolu bu
lunduğunu . bu sebeple gördüğü ilgiye la
yık olmadığını söyleyen İbnü't-Tarave'nin 
eserini yazarken Slbeveyhi'nin el-Kitô.b'ı, 
Zeccacl'nin el-Cümelü'I-kübrô.'s ı ve Neh
has'ın eJ-Kdff'si gibi temel gramer kitap
larına dayandığı anlaşılmaktadır. el-Izô.J:ı'
taki hataları ve eksik tarafları anlatırken 
diğer nahiv kitapları ile karşılaştırmalar 
yapan İbnü't-Tarave el-Kitô.b'ın el-IzdJ:ı'
tan daha kolay anlaşıldığını ve daha fay
dalı olduğunu söyler. Ona göre el -izô.J:ı 
içerik, üslup ve metot bakımından değer
sizdir, eksikleri ve hataları sayılamayacak 
kadar çoktur. Bu hatalardan sadece bazı
larını ele aldığını belirten İbnü't-Thrave, 
Ebu Ali el-Farisl'nin ifadelerinin. verdiği 
örneklerin. vardığı sonuçların ve kullan
dığı terimierin yanlışlığı üzerinde dur
muş. bu arada onun bazı konuları iyi an-
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!attığını da belirterek objektif davrandı
ğını göstermek istemiştir. Ancak Ebu Ali 
el-Farisl'nin dönemin zor şartlarında ka
leme aldığı eserini eleştirirken İbnü't-Ta
rave'nin yapıcı olmaktan uzak olduğu gö
rülmektedir. Eser Hatim Salih ed-Damin 
( Beyrut 14 ı 6/1996, 2. bs ) ve Ayyad b. ld 
es-Sübeytl tarafından yayımlanmıştır (Ka
hire 1994; bk. ibnü't-Tarave [nşr. Ayyad b. 
Id es-Sübeytlj, neşredenin girişi, s. d-y). 

İbnü't-Tarave'nin diğer eserleri de şun
lardır: el-Mu]faddimô.t ilô. 'ilmi'l-Kitô.b 
ve J:ıalli'l-müşkilat 'ald tevali'I-ebvab 
( el-i{şa.f:ı'ta on dokuz yerde adı geçen eser, 
Kitabü Sfbeveyhi'deki meseleler ve müş
killerin konu sırasına göre çözümlenme
sine dairdir); Terşil].u'l-mu]ftedi(bir ön
ceki eserin muhtasarıdır); Reddü'ş-şô.rid 
ila 'il):ali'n-nô.şid (Zeccad'n in el-Cümel'iy
le ilgili bir eser olma lıdı r); Risale ii men'i 
istişnô.'i'l-keşir mine'l-]falil (ibnü't-Ta
rave eserin adını el-i{şafı'ta kaydetmekte
dir; bk. [nşr. Ayyad b. Id es-Sübeyt!J, s. 
ı 09); Risô.le flm d cerô. beyne h Cı ve bey
ne Ebi'I-lfasan İbni'l-Baziş n mes'ele 
nal].viyye; Ma]föle fi'l-ism ve'l-müsem
mô.. Aynı zamanda şair olan İbnü't-Tara
ve'nin şiirlerinden çok azı günümüze ka
dar gelebilmiştir. Müellif hakkında Mu
hammed İbrahim el-Benna Ebü'I-lfüse
yin İbnü't-Tarô.ve ve eşeruhu fi'n-nal].v 
(Kah i re 1400/1980), Ayyad Id es-Sübeytl 
İbnü't-Tarô.ve en-Nal].vf(SuOdiyye 1982) 
adlarıyla birer çalışma yapmışlardır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü't-Tarave, e l-İfşaf:ı bi-ba'zı ma ca'e mi
ne'l-l]ata' fi'l-lzat:ı (nşr. Hat im Salih ed-Damin), 
Beyrut 1416/1996, neşredenin girişi, s. 5-9; a.e. 
(nşr. Ayyad b. Id es-Sübeyti). Kahire 1994, neş
redenin girişi, s. d-y; Silefi. Al]bar ue teracim En
delüsiyye: Müstal]rece min Mu 'cemi's·sifr ( nşr. 
İhsan Abbas). Beyrut 1405/1985, s. 17; Dabbl, 
Bugyetü'l-mültemis, s. 290; Ali b. ZMir, Be
da'i'u'l-beda'ih (nş r. M. Ebü'I-Fazl İbrahim). Ka
hire 1970, s. 382; İbn Dihye ei-Kelbi, el-Mutrib 
(nşr. İbrahimei-Ebyari v.dğ r. ). Kah i re 1954, s. 
212, 217, 231; ibnü'I-Kıftl, İnbahü'r-ruuat, IV, 
113-115; İbnü'I-Ebbar. et-Tekmile, Madrid 1882, 
ll, 705; ibn Said ei-Mağribl. el-Mugrib, ll, 208-
209; Abdübakl b. Abdülmecld ei-Yemani. İşare
tü 't-ta'yfn {f teracimi 'n-nüf:ıat u e 'l-lugauiyyfn 
(nşr. Abdü lmecid Diyab). Riyad 1406/1986, s. 
135; Safedi, el-Vafi, XV, 422; Ebü ishak İbrahim 
b. Muhammed ei-Billifiki. el-Mu~teçiab min Ki
tabi Tut:ıfeti'l-~adim (nşr. ibrahim ei-Ebyarl), 
Beyrut 1402/1982, s. 64; İbn Kadi Şühbe, Taba
~atü 'n-nüf:ıi'it ue'l-lugaviyyfn (nşr. Muhsin İyaz). 
Necef 1393/1973, s. 127; Süyüti, Bugyetü'l
uu'at, ı , 602; ll, 341; M akkari. Neft:ıu't-tib, lll, 
384-385; Muhammed b. İbrahim ei-Benna. 
Ebu'I-Hüseyin ibnü 't-Taraue ue eşeruha fi'n
nat:ıu, Kahire 1400/1980; Meryem Sactıki, " İbn 
Tarave", DMBİ, IV, 134-135. 

lıiJ HüsEYiN YAZlCI 

229 


