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