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Ebu Ömer İsa b. Ömer b. Abdiilah
es-Sekaff el-Basri en-Nahvl
(ö. 149/766)

L

Basra nahiv mektebinin
ilk temsilcilerinden dil
ve kıraat alimL

_j

Muhtemelen Basra'da doğdu. Halid b.
Vel1d'in azatlı kölesidir. Basra'da Sakif kabilesi içinde yaşadığı için Sekafi nisbesiyle
anılır. Abdullah b. Ebu İshak, İbn Keslr ve
İbn Muhaysın'dan kıraat okudu. Hasan-ı
Basri. Accac b. Ru 'be'den hadis rivayet
etti. Basra nahiv mektebinin kurucularından Ebu Amr b. Ala'yı bazı kaynaklar
hocaları. diğer bazıları da talebeleri arasında sayar.
Ensap ve ahbar konularında da bilgi
sahibi olan Isa b. Ömer'in fasih Arapça ile
konuştuğu, işlekalmayan unutulmuş (garTb) kelimelere fazlaca yer verdiği, bu yüzden sözlerinin aniaşılmadığı kaydedilir. Biyografisini veren bazı kaynaklarda onun
bu suni üsiGbu ve kullandığı garlb kelimelerle ilgili örnekler zikredilir.
Ahmed b. Musa ei-Lü'lül, HarCın b. MGsa en-Nahvl. Sehl b. Yusuf, Ubeyd b. Akil
en-Nahvl gibi şahsiyetler ondan kıraat rivayet ederken Hammad b. Seleme. Halil
b. Ahmed. Halef el-Ahmer, Kutrub, Ebu
Ubeyde et-Teyml ve Asmal gibi dil alimleri talebeleri arasında yer almış. Slvebeyhi onunla uzun süre beraber olmuş ve
kendisinden çok faydalanmıştır.
İsa b. Ömer'in çoğunluğun kullandığı
dili esas alarak ilk nahiv kitabını yazdığı.
bu eserinde o zamana kadar yapılmış çalışmaları tertip, tasnif ve ıslah ettiği , çoğunluğun kullanışı dışında kalan kullanış
lan "lugat" olarak adlandırdığı kaydedilir. Slbeveyhi gibi alimler çalışma l arında
onun bu metodunu esas almışlardır. Nahiv ilmine dair yetmiş küsur eser yazdığı
rivayet edilen İsa b. ömer'in kaynaklarda
sadece el-Cami' ve el-İkmdl (el-Mükmil) adlı iki kitabının ismi geçmekte olup
talebesi Halil bu iki eseri bir beytinde övmüştür. Bazı kaynaklarda Slbeveyhi'nin
el-İkmdl'e ilaveler yapmak suretiyle eseri genişleterek kendisine nisbet ettiği ileri sürülmüşse de Sabah Abbas es-Salim
bunun doğru olmadığını söylemektedir
('lsa b. 'Ömer eş-Şelç.afi, s. 50-57)
BİBLİYOGRAFYA :

Ebü't-Tayyib ei-Lugavi, Meratibü 'n-nal:ıı;iy
yin (nşr. M. Ebü'I-Fazl). Kahice 1375/1955, s . 21;
Sirati, Al]barü'n-naJ:ıviyyine'l-Başriyyin (nşr.

F. Krenkow), Cezayir 1936, s. 31-33; EbG Bekir
ez-Zübeydi, Taba/i:atü'n-nabviyyin ve'l-lugaviyyin(nşr. M. Ebü'I-Fazl). Kahire 1973, s. 41-45;
İbnü ' n-Nedim, el-Fihrist, s . 68-69; Kemaleddin
el-En bari. Nüzhetü '1-elibba' ( nşr. İbrahim es-Samerrai). Zerkil (Ürdün) 1405/1985,s. 28-30; Yaküt, Mu 'cemü '1-üdeba', XVI, 146-150; İbnü'I
Kıfti, İnbahü'r-ruvat, ll , 374-377; İbn Hallikan,
Vefeyat, lll, 154-156; Brockelmann. GAL, 1, 9697; Suppl., ı. 158; Sabah Abbas es-Salim, 'isa
b. 'Ömer eş-Şefi:a{i, Beyrut 1395/1975.
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Ebü'I-Asbağ kı b. Sehl b. Abdiilah

ei-Esedl ei-Ceyyanl ei-Endelüsl
(ö. 486/1093)
L

Maliki

fıkıh

alimi ve

kadı .
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Aslen Ceyyanlı (Jaen) olup Kurtuba'da
(Cordoba) yetişti. Ayrıca Ceyyan, Gırnata
ve Tuleytula'da (Toledo) birçok alimden
ders aldı. Hocaları arasında Ebu Abdullah İ bn Attab, Ebu ömer İbnü'I-Kattan.
Hatim b. Muhammed et-Trablusl, Mekkl b. Ebu Talib , Yahya b. Zekeriyya eiKuley'I. İbn Şemmah. İbn Erfa're'suh,
Ebu Bekir İbnü'I-Garrab ve İbn Abdülber en-Nemerl sayılmaktadır. Özellikle fıkıh alanında derin bilgi sahibi oldu . el-A]J-kdmü'l-kübrd adlı eserinin
başında SahnGn ' un el-Müdevvene tü '1-kübrd'sı ile Utbl'nin el-M üstab-race'sini (el-'Utbiyye) ezberlediğini belirtir (İbn FerhGn, ll, 70). Tuleytula'da Kadı
Ebu Zeyd ei-Haşşa ' a, Kurtuba'da Kadı
Ebu Bekir İbn ManzGr'a katiplik yaptı;
bir süre de şura üyeliği görevinde bulundu. Hıri stiyan kralların baskısı altında kalan Gırnata'daki son Zlrl emlri Abdullah
b. Bulukkln tarafından 475 (1082) yılında
Murabıt Hükümdan Yusuf b. Taşfin'den
yardım isternek için elçi olarak Sebte'ye
(Ceuta) gönderildi. Hükümdarın iltifatına
mazhar olan Isa b. Sehl, Tanca ve Miknase'de kadılık yaptı ve ders verdi. Talebeleri arasında Ebu Muhammed İbn Mansur. Ebu İshak İbrahim b. Ahmed el-Basri. Ebu Muhammed b. Ca'fer ve Ebu Abdullah b. Isa et-Temlml bulunmaktadır.
Ardından tekrar Endülüs'e dönen İsa b.
Sehl Gırnata'da kadılık yaptı . Murabıtlar
şehr i aldıktan (48311 090) bir süre sonra
bu görevinden ayrıldı; 4 Muharrem 486
(4 Şubat 1093) tarihinde vefat etti.

Isa b. Sehl. özellikle yeni ortaya çıkan
meseleler (nevazil) ve bunların çözümü
konusunda bilgi sahibiydi. Kadıların hüküm verirken danıştığı heyette üyelik
yapması ve çeşitli şehirlerde bizzat kadı
lık görevinde bulunmasının sağladığı tecrübe birikimini. yargı hukuku ve m uarneIata dair el-A]J-kdmü'l-kübrd adlı eserinde bir araya getirmiştir. Kaynaklarda ve
çeşitli nüshalarında el-İ'ldm bi-nevdzili 'l-a]J-kdm, en-Nevdzil, el-A]J-kdm diye
de anılan eser Endülüs'te büyük bir rağ
bet görmüştür. Ebu Bekir İbnü'I-Arabl'
nin belirttiğine göre medreselerde İmam
Malik'in el-Muvatta'ı ezberlendikten
sonra SahnGn'un el-Müdevvenetü'lkübrd'sı ile İbnü'I-Attar'ın el- Veşa'i.k'i
okunur ve Isa b. Sehl'in el-A]J-kdm 'ı ile
öğrenim tamamlanırdı (İbn Sahnun, neş
redenin ekleri, s. 141) Dönemin içtimal,
iktisadi. hukuki hayatına ışık tutan ve
belge değeri taşıyan eser. Venşerlsl'nin
Kuzey Afrika ve Endülüs ulemasının fetvalarını topladığı el-Mi'ydrü '1-mu'rib'inde sıkça atıfta bulunduğu kaynaklardan
biridir (XIII, 345, 362, 451. 4 71 ). Evarista
Levi - Provençal. Endülüs tarihiyle ilgili
kitabında el-A]J-kdm'dan büyük ölçüde
faydalanmış ve eserin önemine dikkat
çekmiştir (bk. bi bl.).
el-A]J-kdmü'l-kübrd'nın çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları mevcuttur
(Rabat, el-Hizanetü'l-amme, nr. 55 K. 370
K, 838 K, 1728 D, 3398 D; Rabat, el-Hizanetü'l-melekl;rye, nr. 250 ı; Fas, Camiu'lKaraviyyln, nr. L-299; Tunus, Darü'l-kütübi'l-vataniyye, nr. 1894, 7212). M•Jhammed
Abdülvehhab HaliM. ei-Hizanü'l-amme'deki beş nüshaya dayanarak eserde çeşitli konularla ilgili belge değerindeki malumatı bugünkü hukuk sistematiği açı
sından değerlendirip bir seri halinde yayımlamıştır: Veşd'i]f fi a]J-kdmi'l-]fazd'i'lcind'i fi'l-Endelüs müstaJ].raceten min
maJ].tuti'l-A]J-kdmi'l-kübrd (Kahire 1980};
Veşa'i]f ii a]J-kdmi ]fazd'i ehli'g;-g;imme
fi'l-Endelüs (Kah i re 1980); Şeldşü veşd'i]f ii mu]J-drebeti'l-ehvd' ve'l-bida'
fi'l-Endelüs (Kahire 1981 }; Veşd'i]f fi'ttıbbi'l-İsldmi ve va?:ifetihi ii mu'dveneti'l-]fazd' fi'l-Endelüs (Kahire 1982);
Veşd'i]f ii şü'uni'l - 'umrdn fi'l-Endelüs
(Kah i re 19:83); Veşa'i.]f ii şü'uni'l-]J-isbe
fi'l-Endelüs (Kahire 1985) . Hallaf ayrıca .
ei-Hizanetü'l-amme'deki iki nüshanın (nr.
838 K, 3398 D) sonuna müstensih tarafın
dan eklenen altmış beş Maliki aliminin
kısa biyografilerini notlarla neşretmiştir
(bk. bibl.).
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