
iBNÜ't-TiLMTZ 

nebeviyye teştemilü 'ale't-tıb, Kün
ndş tıbbi, İl]tişdru ŞerJ:ıi Cdlinus li-Ki
tdbi'l-Fuşulli-İbu]frat, Tev]fi'dt ve mü
rdseldt (İbn E bO Usaybia, s. 371 ). Bunlar
dan başka Fihrisü ma}]tutdti't-tıbbi 'l

İsldmi'de İbnü't-Tilmlz'e nisbet edilen. 
fakat klasik kaynaklarda adiarına rastlan
mayan yedi eserin daha tanıtımı yapıl
maktadır (s . 26-28) . 
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Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali 
b. Osman b. İbrahim 

et-Türkmani el-Mardin! 
(ö. 750/1349) 

Hanefi kadılkudatı, 
muhaddis ve müfessir. 

L _j 

683 'te (1284) doğdu . Aslen Mardinli 
olup ailesi Kahire'yegöç ettiği için orada 
yaşadı. Pek çok alim yetiştiren ailenin di
ğer fertleri gibi kendisi de İbnü 't-Türk
manl diye tanındı. Babası Mısır'ın meşhur 
Hanefi fakihlerinden olup Muhammed 
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b. Hasan eş-Şeybanl'nin el-Cdmi'u'l-ke
bir'ine şerh yazan bir alim dir. Kardeşi Ta
ceddin Ahmed ve onun oğlu Muhammed 
de ulemadandı. Oğulları Cemaleddin Ab
dullah ve İzzeddin Abdülazlz Hanefi faki
h i, torunlarından Hammad b. Abdürra
hlm, Zehebl'den icazet alan bir muhad
distir (Leknevl. s. 123) . İbnü 't-Türkmanl 
başta babası olmak üzere İbnü'I -Kasım , 
Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl, İbnü 's
Sawaf. Şehabeddin el-Muhsin!, Ebü'I-Ab
bas Ahmed b. İbrahim es-SerOcl ve İbn 
Kayyim ei-Cevziyye'den istifade etmiş: 
kendisinden de oğullarından başka Ab
dülkadir b. Muhammed el-Kureşl, Zey
nüddin eHraki, Abdullah b. YOsuf ez-Zey
Ial gibi alimler ilim öğrenmiştir. Akli ve 
nakli ilimierin pek çoğunu iyi bilen. özel
likle Hanefifıkhında otorite sayılan İbnü't
Türkmanl hadis, tefsir. kelam. fıkıh. ta
sawuf. tarih. edebiyat. şiir. matematik, 
feraiz gibi alanlarda eserler yazmış ol
makla birlikte bunların çoğunu tamam
Iayamamıştır. Şewal748 (Ocak 1348) ta
rihinden ölümüne kadar Zeynüddin ei
Bistaml'den boşalan Mısır Hanefi kadılku
datlığı görevinde bulundu. Kendisinden 
sonra bu görev oğlu Cemaleddin Abdul
lah'a verildi. İbnü't-Türkmanl 10 Muhar
rem 750'de (31 Mart 1349) vefat etti. Sü
yOtl bu tarihi 7 45 ( 1344). olarak zikret
miştir. 

Eserleri. 1. el-Cevherü (ed-Dürrü) 'n
na]fi fi'r-reddi 'ale'l-Beyha]fi. Büyük öl
çüde Beyhaki'nin es-Sünenü'l-kübrd'sı
na yönelik eleştirilerle bunların tartışıl
masının ele alındığı bir şerh olup müellifin 
Beyhaki'ye yaptığı itirazların bir kısmının 
yersiz olduğu ifade edilmiştir (Necm Ab
durrahman Halef, eş-Şına'atü'l-f:ıadfşiyye, 
s. 8, 121, 122) . Eser iki cilthalinde Kahi
re'de (ı 3 ı 6, ı 329) ve Beyhaki'nin es-Sü
nenü'l-kübrd'sı ile birlikte on cilt olarak 
Haydarabad'da (ı 344- ı 35711925- ı 938) ya
yımlanmıştır. Ebü'I-Fazl Feyzürrahman 
Sevrl, Reddü'l-Cevheri'n-na]fi fi'r-reddi 
'ale'l-Beyha]fi li'bni't-Türkmdni adıyla · 
esere bir reddiye yazmıştır. İbn Kutlubo
ğa, el-Cevherü'n-na]fi'yi Terci'u (Ter
şf'u)'l-Cevheri'n-na]fi fi 'r-red 'ale'l
Beyha]fi ismiyle ihtisar edip alfabetik 
olarak düzenlemeye başlamışsa da vefatı 
üzerine çalışma "mlm" harfinue kalmış
tır. Adem Dölek, İbnü't-Türkmdni'nin 
Beyhaki ile Hadis Sahasındaki İlişki
leri adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamış
tır ( 1992, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. 
Behcetü'l-erib fi beyani md ii Kitabil
lahi mine'l-garib (Behcetü 'l-e'arfb [edfb] 

bima fi'l-~ur'an {fi Kitabillah] mine'l-ga
rfb). Kur'an-ı Kerim'deki garlb kelimeleri 
süre ve ayetterin tertibine göre kısaca 
açıklayan eser Ali Hüseyin ei-Bewab tara
fından yayımlanmıştır (ürdün ı 4 ı 011990). 

3. Ta}]ricü eJ:ıddişi'l-Hiddye. Burhaned
din ei-Merginanl'nin eserindeki hadisleri 
konu alan kitabın bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (G\

rullah Efendi, nr. 261). Bazı kaynaklarda 
et-Tenbih 'ale'l-eJ:ıddişi'l-Hiddye (lju

laşatü'n-nihaye fi feva'idi [l).ava'idi]'l-Hi
daye) adıyla müellife nisbet edilen eser 
(Brockelmann, GAL, ll, 64) Mahmud b. 
Abdullah b. Said ei-Harisl ei-Mervezl'ye 
aittir (Keşfü'?-?Unun, ıı. 2039) . 4. Man:;>:u
me fi'l-kebd'ir. Yetmiş kadar büyük gü
nahın sayıldığı eserin bir nüshası Berlin . 
Staatsbibliothek'tedir (nr. 2639, We. ı 720). 

S. el-Cevdhirü'l-ferd fi'l-münd?ara bey
ne'n-nercis ve'l-verd (Mektebetü' l-Esed, 
Şiir, nr. 16734, 13 varak) 6. el-Münte}]ab 
ii 'uWmi'l-J:ıadiş (Mul]taşaru 'Ulami'l-f:ıa
dfş). İbnü's-Salah 'a ait eserin muhtasarı 
olup bir nüshası Dımaşk'ta Mektebetü'I
Esed'de (Mustalahu'l-hadls. nr. ı 3509, 26 

va rak). iki nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Laleli, nr. 390; ŞehidAii Paşa, 

nr. 2762, vr. 90•- ı 15•) kayıtlıdır. 7 . el-Ki
idye ii mu}]taşari'l-Hiddye. Müellif bu 
eserini ŞerJ:ıu '1-Hiddye adıyla şerhetme
ye başlamış. vefatı üzerine yarım kalan ça
lışma oğlu Cemaleddin Abdullah tarafın
dan tamamlanmıştır. 8. Mu}]taşaru Tel
}]işi'l-müteşdbih. Hatlb ei-Bağdadl'nin 
Tel]]işü'l-müteşdbih fi'r-resm ve himd
yetü md eşkele minhü 'an bevddiri't
taşJ:ıii ve'l-vehm adlı eserinin özetidir. 
9. ed-Dürretü 's-seniyye ii'l-'a]fideti's
Sünniyye (Keşfü '?-?Unun, I, 459) . ed
Dürretü 's-seniyye fi'l-K,aşideti's-siniy
ye adıyla da kaydedilmiştir ( Hediyyetü '1-
'arifin, 1, 720). 10. Mu}]taşarü'l-MuJ:ıaş
şal. Fahreddin er-Razi'nin fıkıh usulüne 
dair eserinin muhtasarıdır ( ibn Hacer. IV, 

101) 

İbnü't-Türkmanl'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: eQ.
I)u'atd' ve'l-metrukin (min aşf:ıabi'l-f:ıa
dfş), Mul]taşaru Risdleti'l-K,uşeyri, Mu
]faddime ii uşCıli 'l-iı]fh, el-Mü'telif ve'l
mul]telif ({f ensabi'l-'Arab), Mu]faddi

mdt fi 'l-fünun, es-Sa'diyye (el-Ma'den) 
fi uşuli'l-iı]fh. Sursalı Mehmed Tahir'in 
İbnü 't-Türkmanl'ye nisbet ettiği es-Sü
nenü'ş-şagir ve es-Sünenü'l-kebir adlı 
eserler Beyhaki'ye aittir ( Keşfü '?-?Unun, 
Il, 1007) . 
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İBNÜ't-TÜRKMANi, Taceddin 

( ~ı....r y.ıı .:,.! f ı.:.ı-ı..ı.Jf ~ı;) 

Ebü'l-Abbas Tacüdd!n Ahmed 
b. Osman b . İbrahim el-Mardin! 

(ö. 744/1343) 

L 
Hanefi fakihi . 
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25 Zilhicce 681'de (26 Mart 1283) Kahi
re'de doğdu. Birçok ilim adamı yetiştiren 
Türkmen asıllı seçkin bir aileye mensup 
olup tanınmış alimlerden Fahreddin et
Türkmanl'nin oğlu. Alaeddin et-Türkma
nl'nin kardeşi, Kadılkudat Ceinaleddin 
Abdullah b. Ali el-Mardlnl'nin amcasıdır. 
Babasından, kardeşi Alaeddin'den ve Ab
dülmü'min b. Halef ed-Dimyatl. Ebü'l-Ha
san İ bn ü's-Sawaf, Şehabeddin el-Eber
kühl, Ebü'l-Abbas İbnü'ş-Şıhne el-Haccar 
gibi alimlerden ders alarak fıkıh, fıkıh 
usulü, hadis, Arap dili ve edebiyatı ve 
mantık ilminde yetişti. Bir süre kadılku 

dat naibliği görevini yürüttüyse de daha 
çok öğretim ve telifle meşgul oldu. İb
nü't-Türkmanl'nin 726 (1326) yılında oğ
lu Muhammed ile birlikte Dımaşk'a gitti
ğini, va kar ve fazilet sahibi bir kişi olarak 
tanındığını belirten Zehebl. onun Şeha

beddin el-Eberkühl'nin elinden Sührever
dl hırkasını giydiğini ve duasını aldığını 
bizzat kendisinden duyduğunu kaydeder 
(Mu'cemü şüyüf]i'?-lehebi, s. 56-57) . İb
nü't-Türkmanl, İslami ilimierin çeşitli dal-

larında manzum ve mensur çok sayıda 
eser yazmış olup bunlardan bir kısmı ta
mamlanmamış. bazı eserleri de kardeşi 
Alaeddin'e nisbet edilmiştir. Hat sanatı 
ve şiir le de ilgilenmekle birlikte şiirde pek 
başarılı bulunmamıştır. 1 veya 2 Cemazi
yelewel 744 (21 veya 22 Eylül 1343) tari
hinde Kahire'de vefat eden İbnü 't-Türk
manl, Ridaniye'de Babünnasr Kabrista
n ı'nda babasının türbesine defnedildi. 

Eserler i_ 1 . Ta'li]fa 'ald Ijuldşati'd-de
ld'il ii ten]fi]J_i 'l-mesd'il (Sül eymaniye 
Ktp ., Süleymaniye, nr. 500/ 1, vr. 1 b_ 148b). 
Hüsameddin Ali b. Ahmed el-Mekki er
Razl'nin Kudürl'nin el-Mul]taşar' ı üzeri
ne yazdığı şerhe ta'likat olup şerhte ge
çen hadisler de tahrlc edilmiştir. Müellif. 
eserin sonunda Ijuldşatü'd-deld'il'in 

hadislerini büyük bir ciltte tahrlc ettiği
ni, ayrıca bu eserin "Kitabü'ş-Şerike" bö
lümüne kadar bir şerh kaleme aldığını 
belirtir (vr. 148"). Kaynaklarda da İbnü 't
Türkmanl'nin adı geçen şerhe üç ta'likat 
yazdığı ifade edilmektedir (Safedl, A'ya
nü ' l- 'aşr, 1, 284-285 ; Keşfü';;.-zunün, ll, 
1632) Yazma nüshada Ta'li]fa 'nın İbnü 't
Türkmanl'ye ait olduğu belirtilmemekle 
beraber mukaddimede ve eserin sonun
da verilen bilgiler ona aidiyetini teyit et
mektedir. z_ Şer]J-u'l-Ma]fşadi'l-celil ii 
'ilmi '1-Ij alil ( Darü ' 1-kütübi 'z-Zahiriyye 
1 Mektebetü 'I-Esedi 'l-vataniyye, ArüzJ. nr. 
14434; Millet Ktp ., Feyzullah Efendi , m. 
1653; Halep Evkaf Ktp ., Ahmediyye, el-Ulü
mü ' I-Arabi yye, nr. 1145) . İbnü'l-Hacib ' in 
aruz ve kafiye ilimleriyle şiir kusurları 
hakkında yazdığı kasidenin şerhidir. 

İbnü't-Türkmanl'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: el-Eb
J:ıdşü'l-celiyye ii mes'eleti (fi 'r-red 'ala) 
İbn Teymiyye , Ta ' li]fa 'ale 'l-MaJ:ışul 
(Fahreddin er-Razi'nin el-Maf:ışü/'ü üzeri
ne Şehabeddin el-Karafl'nin yaptı ğ ı şer

he ta'likat), Ta'li]fa 'ale'l-Mu]J-aşşalli'l

İmdm Fal]riddin er-İWzi, A]J-kdmü'r
rimdye (remy) ve's-seb]f ve'l-mu]J.allil, 
Şer]J-u'ş-Şemsiyye fi 'l-mantı]f, el-Furu]f 
n füru'i 'l-ljanefiyye, Ta'li ]f 'ald Şer]J.i'l
Mu]farrib fi 'n-na]J-v li'bn 'Uştur, Şer
]J_u'l-Hiddye li'l-Mergindni, Şer]J-u 
Müntel]abi (Muf]taşari)'l-Bdci ii uşu
li'l-fı]fh, Şer]J-u '1-Cdmi'i'l-kebir, Ta ' lik 
'ald Mu]faddimetey İbni'l-ljdcib, Şer
]J_u't-Tebşıra fi'l-hey'e li'l-Ijara]fi, Ta'
li]fa 'ale 't-Tebyin Şer]J-i 'l-M üntel]ab li'l
İt]fani, Ta'li]fa 'ald Şer]J-i Mu]faddime
ti'l-Müberred fi'n-na]J-v, Kitdbü 't-Tev
be. Ayrıcaferaiz ilmine dair iki eserinin 
olduğu bilinmektedir. 
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İBNÜ'l-UHUWE 
( ö_;.:;.~ ı .:,.!f ) 

Ziyaüdd!n Muhammed b. Muhammed 
b . Ahmed el-Kureşl 

(ö. 729/ 1329) 

Meciilim ü 'l -/jurbe adlı 
eseriyle tanınan 

Şafii fakih i. 
_j 

Mısır Şafii fukahasından olduğu , Eş' ari 
mezhebini benimsediği, Reşld el-Attar ile 
Ebü Mudar'dan hadis dersleri ald ığı ve 2 
Receb 729 (2 Mayıs 1329) tarihinde vefat 
ettiği dışında hayatına dair bilgiye rast
lanmamıştır. Künyesinin İbnü'l -Uhuwe 
mi İbnü'l-İhve mi olduğu hususu da açık
lığa kavuşturulamamıştır. Bu künyeyi , 
Uhuwe veya İhve lakabıyla tanınan ya da 
muhtemelen ahllikle ilişkis i olan dedesi
ne nisbetle al mıştır. Eserinin Süleymani
ye Kütüphanesi'ndeki nüshasının kapa
ğında Şemseddin olarak yazılan lakabını 
İbn Hacer el-Askalanl Ziyaeddin şeklinde 
kaydetmektedir. 

Kati b Çelebi tarafından er-Rütbe if a]J-
kdmi'l-]J-isbe adıyla zikredilen eser, Sü
leymaniye Kütüphanesi 'nde (Molla Çele
bi , nr. 116) Kitdbü'l-Ma]J-abbe ve'r-rag
be n ma'rifeti a]J-kdmi'l-]J-isbe, Kahire 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr. 24052) 

Kitdbü M e'dlimi'l-]furbe if talebi'l-]J-is
be, Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Fünün ve 
sınaat, nr. 171) Kitdbü'l-Kurbe ii me'd

limi'l-]J-isbe başlığıyla kayıtlı olup müel-
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