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İBNÜ't-TÜRKMANi, Taceddin 
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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 ) 
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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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iBNÜ'I-UHUWE 

ibnü'I-Uhuvve'nin Kitiibü'r-Rütbe {i talebi 'I-J:ıisbe ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3495) 

lifin günümüze ulaşan tek kitabıdır. 742 
(1341) yılında Dımaşk'ta ( el-Methafü' 1-
Arabl, nr. 327 ı) ve 771 'de (1369-70) Ayın
tab'da (Briti sh Museum, Or., nr. 6976) is
tinsah edilmiş olması şöhretinin kısa za
manda yayıldığını göstermektedir. Ese
rin ilk neşri, Reuben Levy tarafından dört 
nüshaya dayanılarak ve kısmi İngilizce 
tercümesiyle birlikte Me'ô.limü'l-Jwrbe 
fi al).kô.mi'J-J:ıisbe adıyla gerçekleştirilmiş 
(Cambridge I 938). kitap daha sonra Mu
hammed Mahmud Şa'ban ve Sıddik Ah
med lsa el-MutTI'nin tahkikiyle yeniden 
yayımlanm ış(Bağdad ı 976) ve Ca'fer Şiar 
tarafından Ayfn-i Şehrdô.rf adıyla Fars
ça'ya çevrilmiştir (Tahran 1347) . 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Fatih, 
nr. 3495 ) Kitô.bü'r-Rütbe fi talebi'l-l).is
be ve Kudüs'teki el-Mektebetü'l-Halidiy
ye'de (nr 49) Kitô.bü'l-AJ:ıkô.m fi'l-l).isbe
ti 'ş-şerffe adlarıyla Maverdi'ye, yine Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde(Laleli, nr. 
I 607) er-Rütbe fi'l-l).isbe adıyla İbnü'r
Rif'a'ya nisbet edilen birer eser mevcut
tur. Bu üç nüsha ile Me'ô.limü'l-lwrbe'
yi karşılaştıran Muhyi Hilal es-Serhan'ın, 
el-Mektebetü'l-Halidiyye'deki yazmanın 
ilk sayfası ile son iki sayfası hariç bunların 
hepsinin aynı eser olduğunu, ayrıca Mil
verdi'ye nisbet edilen nüshalarda ondan 
iki asır sonra yaşamış şahsiyetlere atıflar
da bulunulduğunu tesbit etmesi söz ko-
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nusu kitabın İbnü'l-Uhuwe'ye ait oldu
ğunu göstermektedir (geniş bilgi için bk. 
İBNÜ'r-RİF'A). Me'ô.limü'l-~urbe ile Ce
laleddin eş-Şeyzeri'nin Nihô.yetü'r-rüt
be fi talebi'l-l).isbe'si ve Muhammed b. 
Ahmed b. Bessam'ın aynı adı taşıyan ese
ri arasındaki benzerlikler ise kaynakları
nın ortak oluşuyla açıklanabilir. 

İbnü'l-Uhuwe, eserinin mukaddimesin
de şeriata uygun olarak hisbe faaliyetle
rinde bulunmak, kamu güvenliğini temin 
etmek, pazarları denetiemek ve tüketi
ciyi korumakla mükellef olanların fayda
lanmaları için ulemanın hadisiere dayalı 
görüşlerini derlediği ni belirtmektedir. An
cak hadis eğitimi almış olmasına rağmen 
eserindeki nakillerde bu ilmin usulüne uy
makta gerekli titizliği göstermediği an
laşılmaktadır. Mesela Buhari ve Müslim'
den yaptığı iki nakli, bu alimierin el-Cô.
mi'u'ş-şal).fl).'lerindeki orijinalleriyle kar
şılaştıran Ahmed Paketçi senedierin asıl
Iarına tam uymadığını tesbit etmiştir 
(DMBİ, Il , 715). Yetmiş bölümden oluşan 
eserin ilk bölümlerinde hisbeye dair ge
nel bilgiler verildikten sonra altmış bö
lümde çeşitli ticaret ve zenaat dallarında 
rastlanabilecek hilelerle bunları önlemek 
için alınabilecek tedbirlere temas edil
mektedir. Bu bilgilerden devrin sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapısı hakkında ol
dukça ilginç ipuçları elde etmek mümkün 

olmaktadır. Zaman zaman Şafii mezhebi 
dışındaki imamların görüşlerine de işa
ret etmesi ibnü'l-Uhuwe'nin mutaassıp 
bir alim olmadığını göstermektedir. Yer 
yer lrak'a ve Iraklı ulemaya atıflarda bu
lunması ise bu bölgede bir müddet kaldı
ğını düşündürmektedir. 
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İBNÜ'l-VECiH 
(~~f..:Y.f) 

Ebu Muhammed Necmüddin (Tacüddin) 
Abdullah b. Abdilmü'min 

b. el-Vecih el-Vasıtı 
(ö. 740/ 1340) 

Kıraat alimi. 
_j 

671 ( 1272) yılı başlarında V asıt'ta doğ
du. Burada Ebü'l-Abbas Ahmed b. Gazaı . 

Ebu Abdullah Muhammed b. Gazal ve Ali 
b. Abdülkerim Hureym'den kıraat ders
leri aldı. Basra'da ibnü'l-Muallim İsmail 
b. Osman'dan nahiv okudu. Birbirlerin
den faydalandıkları Zehebi'nin teşvikiyle 
Kahire 'ye gitti; orada Takıyyüddin Mu
hammed b. Ahmed es-Saiğ'den çeşitli kı
raat kitaplarının muhtevaları çerçevesin
de on yedi günde bir hatim indirdi. Kahi
re'de ayrıca Ebü'l-Hasan Ali b. Ömer el
Vani ve Ebü'n-Num Yunus b. İbrahim el
Kinani'den hadis aldı. Beledülhalil'de (Fi
listin) Ca'beri'nin derslerine devam etti; 
Irak bölgesinin kıraat alanında otoritesi 
konumuna u laştı. Ticaretle de meşgul ol
duğu için Basra. Bahreyn, Hürmüz. Cezi
retülkays gibi birçok merkeze seyahat 
imkanı bulan İbnü'l-Vecih uğradığı yerler-


