TANCA

yi tamir veya inþa ettirdi. Dârülmahzen,
dârüssultan, dârülhükm, beytülmâl ve kýþla gibi resmî binalar yaptýrdý. Limaný ve
surlarý onarýp yeni burçlar inþa ettirerek
savunmayý güçlendirdi. Mevlây Ýsmâil, Maðrib iç limanlarýna girmelerini yasakladýðý
yabancý ülke temsilcilerinin Týtvân (Tetuan)
yerine Tanca’da ikametini kararlaþtýrdý.
Böylece þehir XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda
Fas’ýn diplomatik merkezi haline geldi.
Ancak giderek taht iddiacýlarýnýn sýðýnaðý
olan, 1828’de Ýngiliz ablukasýna mâruz kalan Tanca 1844’te Fransýz donanmasý tarafýndan tahrip ve iþgal edildi. Ayný yýl içinde tahliye edilen ve güçlü Avrupa ülkeleri
arasýnda rekabet konusu olan þehir Kara
Afrikasý pazarlarýna açýlan bir kapý durumundaydý. Vergi muafiyeti ve himaye hakký baþta olmak üzere yabancýlara geniþ
imtiyazlar verildi. Mülk almalarýna, bina
yapmalarýna ve okul açmalarýna müsaade
edildi.
1912’de anlaþmayla özel bir statü verilen Tanca, 1923’te büyük devletlerin temsil edildiði bir meclis tarafýndan yönetilen
ülkelerarasý bir bölge haline getirildi. II.
Dünya Savaþý sýrasýnda Ýspanya denetimine geçen þehir 1945’te tekrar ülkelerarasý bölge ilân edildi. 1956’da Fas’ýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýnýn ardýndan Fas’a baðlandý. 1962’den itibaren kralýn yazlýk ikametgâhý olarak kullanýlan Tanca günümüzde ülkenin önemli ticarî, sýnaî ve ilmî merkezlerinden biridir. Ýki üniversite (Amerikan Üniversitesi, Kuzey Afrika Üniversitesi) bulunan Tanca’da dokumacýlýk ve balýkçýlýk geliþmiþtir. Ayný zamanda bir turizm þehridir; uzunluðu 2 kilometreyi bulan surlarýnýn içindeki eski kesimleri görmeye gelen turistler için önemli bir merkezdir. 2004’te 629.800 olan nüfusu 2009
itibariyle 700.000’i aþmýþ bulunmaktadýr.
Þehirde yetiþen ve Tancî (günümüzde Tancâvî) nisbesini taþýyan meþhur kimselerin
baþýnda eski þehrin ortasýnda kabri bulunan ünlü seyyah Ýbn Battûta gelmektedir.
1996-1997 Ýbn Battûta yýlý ilân edilmiþ,
Ýbn Battûta adýna bir müze kurulmuþtur
(DÝA, XIX, 363). 1953-1974 yýllarý arasýnda
ülkemizin bazý üniversitelerinde Ýslâmî ilimler alanýnda dersler veren ve çok sayýda
akademisyenin yetiþmesine yardýmcý olan
Muhammed Tancî de Tanca asýllýdýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Abdülhakem, Fütû¼u Mý½r (Torrey), s. 199205, 210, 217-218; Belâzürî, Fütû¼ (Rýdvân), s.
231-233; Ýbn Hurdâzbih, el-Mesâlik ve’l-memâlik, s. 88-89; Ebû Bekir el-Mâlikî, Riyâ²ü’n-nüfûs (nþr. Beþîr el-Bekkûþ – Muhammed el-Arûsî
el-Matvî), Beyrut 1403/1983, I, 46-47; Yâkut,
Mu£cemü’l-büldân (Cündî), IV, 49; Ýbnü’l-Esîr,

562

Tanca
Limaný’ndan
bir görünüþ

el-Kâmil, IV, 105-106, 108-110, 539-540; V, 185,
191-194; Ýbn Ýzârî, el-Beyânü’l-mu³rib, I, 2653; Hasan el-Vezzân, Va½fü Ýfrîšýyye, I, 113-143,
313-315, 340, 344; Selâvî, el-Ýstiš½â, II, 30-33;
Hüseyin Mûnis, Fet¼u’l-£Arab li’l-Ma³rib, Kahire
1366/1947, s. 210-230; Seyyid Abdülazîz Sâlim,
el-Ma³ribü’l-kebîr, Beyrut 1981, II, 230-240, 294,
300-305; Mûsâ Lekbâl, el-Ma³ribü’l-Ýslâmî, Cezayir 1981, s. 44-53; Abdülazîz es-Seâlibî, TârîÅu
Þimâli Ýfrîšýyâ (nþr. Ahmed b. Mîlâd – Muhammed Ýdrîs), Beyrut 1407/1987, s. 55-61; Nadir
Özkuyumcu, Fethinden Emevîlerin Sonuna Kadar Mýsýr ve Kuzey Afrika: 18-132/639-750 (doktora tezi, 1993), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
tür.yer.; Azîze M. Ali Bedr, ªanca bevvâbetü Ýfrîšýyâ, Kahire 1996-97; Muhammed el-Kadî, “Tanca cevheretü’l-bûgaz”, et-Tesâmu¼, sy. 14, Maskat 1427/2006, s. 255-268; E. Lévi-Provençal,
“Tanca”, ÝA, XI, 702-705; Mohamed el-Mansour,
“Tandja”, EI 2 (Ýng.), X, 183-185; A. Sait Aykut,
“Ýbn Battûta”, DÝA, XIX, 363; Semîh Zâzâ, “Tanca”, el-Mevsû£atü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2001,
XII, 615-616.

ÿNadir Özkuyumcu

–

—
TANCÎ, Muhammed
( Àא
)
Muhammed b. Muhammed
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Ýlmî neþirleriyle tanýnan
çok yönlü âlim.

™

Týtvân ile Tanca arasýnda bir yerleþim
merkezi olup adýný bir kabileden alan Vadras’ta doðdu. Aile ismi olan Ýbn Tâvît terkibindeki Tâvît kelimesinin mahallî söyleyiþle Sâbit’ten geldiðini Tancî’nin bizzat
kendisi ifade etmiþtir (krþ. Muhammed b.
Þerîfe, s. 90-91). Tancî’nin babasý ile dört
amcasý Ýspanyol sömürgecilerine karþý on
iki yýl boyunca savaþmýþ, iki amcasý þehid
olmuþ, babasý bir ara kadýlýk görevine getirilmiþ, daha sonra Tanca’ya gelmiþ, ailenin baðlý bulunduðu Nâsýriyye tarikatýnýn
mensubu olarak zâhidâne bir hayat sürmüþ ve ilimle meþgul olmuþtur. Muhammed et-Tancî ilk eðitimini babasýndan aldý,
hýfzýný tamamladý, temel ilimlere ait bazý

manzum metinleri ezberledi. Daha sonra
amcazadesi Muhammed b. Tâvît et-Týtvânî ile birlikte Karaviyyîn ilim çevresinden
faydalanmak için Fas’a gitti. Fas’ta Seyyidî Abdülazîz Ýbnü’l-Hayyât, Tâyi‘ b. Hâc,
Seyyidî Cevâd es-Sakalî ve Seyyidî Muhammed el-Ýlmî (el-Alemî) gibi âlimlerden ders
aldý. Özellikle astronomi alanýnda zengin
bilgi ve tecrübelere sahip bulunan Muhammed el-Ýlmî’nin derslerine uzun zaman devam etti, ondan matematik ve astronomi öðrendi ve kitaplarýnýn istinsah edilmesine yardým etti.
1936 yýlýnda Fas’tan ayrýlarak Týtvân’a giden Muhammed et-Tancî burada iki yýl kadar öðretmenlik yaptý, ardýndan ilim tahsili için Kahire’ye gitti (1939), Kahire Üniversitesi (Câmiatü Fuâdi’l-evvel) Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü’ne kaydoldu, fakat bir süre sonra Arap Dili Bölümü’ne geçti. 1943’te mezun olanlardan ilk beþ kiþi
içinde yer aldý ve Kral Fârûk’tan ödül kazandý. Yüksek lisans çalýþmasý olarak Ahmed Emîn kendisine Ýbn Haldûn’un Mušaddime’sinin ilmî neþrini önerdi. Böylece Muhammed et-Tancî eski eserlerin tahkik ve neþri dünyasýna girdi ve bu faaliyet
hayatýnýn sonuna kadar ilmî çalýþmalarýnýn en önemli alanýný teþkil etti. 1945’te
Kahire’de pedagojik formasyon aldý. Kahire’de bulunduðu uzun yýllar boyunca eser
tahkikiyle ilgili çalýþmalara katýldý; bu þehirdeki yazmalar enstitüsünün kuruluþu,
kataloglarýnýn düzenlenmesi vb. hususlarda yardýmcý oldu. Muhtemelen 1950 yýlýnda el-Câmiatü’l-Arabiyye’nin teþkil ettiði
yazma eserleri inceleme komisyonuna alýnarak Ýstanbul’a gönderildi. Bu dönemden
itibaren Tancî’nin önünde yeni ufuklar açýldý ve Ýslâm ilimleriyle ilgili birçok eseri tanýma fýrsatý buldu (M. Gennûn el-Hasenî,
s. 118-120). 1951’de Ýstanbul’da düzenlenen XXII. Milletlerarasý Müsteþrikler
Kongresi’ne katýldý; baþta Hellmut Ritter
ve Irak ulemâsýndan Ýzzet Hasan olmak
üzere çeþitli ilim adamlarýyla tanýþtý. 1953’-

TANCÎ, Muhammed

te Türkiye’ye davet edilen Tancî, Ankara
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde Ýslâm
Felsefesi Kürsüsü profesörlüðüne tayin
edildi. Burada Ýslâm felsefesi derslerini
okutmaya baþladý; bir yýl sonra vefat eden
Yusuf Ziya Yörükân’dan boþalan Ýslâm dini ve mezhepleri tarihi derslerini de üstlendi. On yýla yaklaþan bu görevi sýrasýnda
lisans öðrencilerinin yaný sýra lisans üstü
öðrencileri de kendisinden yararlandý, bu
fakültenin ilmî faaliyetlerine büyük katkýlarda bulundu.
Ülkesindeki ilim adamlarý ve devlet ricâlinin daveti üzerine 1962 yýlýnda Fas’a giden
Muhammed et-Tancî, Rabat Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde Arap dili ve edebiyatý, Karaviyyîn Üniversitesi’nde Ýslâm
felsefesi ve Ýslâm mezhepleri tarihi derslerini okuttu. Ayrýca Telif Tercüme ve Neþriyat Ýþleri genel müdürlüðü görevini yürüttü. Ancak Ankara’dan kütüphanesi ve
ailesiyle birlikte taþýndýðý Rabat’tan 1965’te yeniden Türkiye’ye döndü ve Ýstanbul’a
yerleþti. Bu âcil dönüþün sebebi olarak Rabat’ta doðan kýzýnýn hastalanýp yanlýþ tedavi yüzünden ölmesi ve ailenin bundan
rahatsýzlýk duymasý gösterilir (Muhammed
b. Þerîfe, s. 71-72). Fakat kendi deðerlendirmesinden anlaþýlacaðý üzere Tancî Türkiye’de edindiði ilmî çevreyi ülkesinde bulamamýþ, ayrýca ülkesinin siyasal ve sosyal
ortamýný beðenmemiþ, mezarýnýn Türkiye’de olmasýný arzu etmiþtir (Çaðatay, XX
[1975], s. XXXV). Vefatýndan sonra ülkesindeki arkadaþlarýnýn kaleme aldýðý hâtýra
yazýlarýnda görüldüðü gibi onun Rabat’ta
rahat etmesi için her türlü malî imkânlarýn saðlanmasý yolunda kral tarafýndan tâlimat verildiði halde alt kademedeki görevliler gereken ilgiyi göstermemiþtir. Yine kralýn emriyle memleketine dönüþ ricasýnda bulunan ve sadece devlet adamlarýna gönderilen resmî bir mektup 1971’de yazýldýðý halde kendisine gönderilmeyip arþivde muhafaza edilmiþtir (Abdülvehhâb b. Mansûr, s. 26-27, 32-33). Muhammed et-Tancî, Ýstanbul Yüksek Ýslâm
Enstitüsü’nde kelâm, tevhid, Ýslâm mezhepleri tarihi ve belâgat-ý Kur’âniyye dersleri verdi; kelâm, tefsir, hadis ve fýkýh dallarýnda enstitüye alýnan asistanlarýn yetiþmesi ve tezlerini hazýrlamalarý konusunda büyük yardýmlarý oldu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Arap dili
ve edebiyatý derslerini okuttu. 1970-1971
öðretim yýlýnda Ýslâm Dini ve Mezhepleri
Tarihi Kürsüsü profesörlüðüne tayin edilerek Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’ne döndü, 1973’te Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðýna alýndý. 1974-1975 ders

yýlýnýn baþýnda Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi’nde Arap dili ve edebiyatý derslerini
de okutmaya baþladý. 29 Aralýk 1974 tarihinde geçirdiði bir kalp krizi sonunda Ýstanbul’da vefat ederek Zincirlikuyu Mezarlýðý’na defnedildi. Muhammed et-Tancî
1955’te Mükrimin Halil Yinanç’ýn öðrencilerinden Necla Sayýn’la evlendi. Ýlk kýzý olan
Emel (Kefeli) halen Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nde görev yapmakta ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý
Enstitüsü müdürlüðünü de yürütmektedir. Onun hayatý boyunca edindiði, risâleler mecmuasý bakýmýndan zengin, bazý yazma ve nâdir bulunan basma eserlerden
oluþan yaklaþýk 3000 ciltlik kütüphanesi
ölümünden sonra Türk Tarih Kurumu’na
intikal ettirilmiþtir; ancak intikali ve kayda geçirilmesi sýrasýnda bazý kitaplarýn kaybolduðu belirtilmektedir.
Muhammed et-Tancî’nin ilmî þahsiyetinin
belirgin özelliklerinden biri onun çok yönlü bir âlim olmasý, diðeri de metin tahkikinde çok titiz davranmasý ve bu faaliyetin alt yapýsýný oluþturan Arapça’ya tam
anlamýyla nüfuz etmesidir. Tancî’nin, çoðu ilmî neþir biçiminde olan çalýþmalarýna
yazdýðý sunuþ bölümleri, zengin dipnotlarý ve hatalarý düzeltilmiþ saðlam metinler bu tesbiti doðrular niteliktedir. Tancî’nin öðrenim hayatýndan sonra otuz yýl kadar devam eden ömrü boyunca Ankara
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi ve Ýstanbul
Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nde yetiþmekte
olan asistan ve genç ilim adamlarýnýn hemen hemen tamamý kendisinden yararlanmýþ, bunlar özellikle enstitülerin sonralarý fakülteye dönüþmesi sürecinde bu
sayede akademik görevlerin üstesinden
gelebilmiþtir. Aralarýnda bazý þarkiyatçýlarýn da bulunduðu âlimler tarafýndan takdir edilen Tancî’nin ilmî neþrini gerçekleþtirdiði Ce×vetü’l-muštebis adlý eseri için
bir takdim yazýsý kaleme alan Zâhid Kevserî onun Doðu ve Batý kültürünü þahsýnda topladýðýný ve büyük övgülere hak kazandýðýný söyler. Abdülazîz el-Ehvânî, Emced et-Tarablusî, Ahmed Seyyid Sakr, Fuâd
Seyyid, Abdurrahman Bedevî, Ýhsan Abbas ve Þükrî Faysal gibi âlimler de kendisini övgüyle anmýþ; Louis Massignon ve
Franz Rosenthal Tancî’yi takdir etmiþ (Muhammed b. Þerîfe, s. 95-96), Hellmut Ritter onun için “Maðrib ülkesinden büyük
bir âlim” nitelemesi yapmýþtýr (Ýzzet Hasan, s. 40). Kadîm ilimler tarihiyle ilgilenen Batýlý ilim adamlarýnýn matematik ve
astronomi metinlerinden anlayamadýklarý
yerleri zaman zaman kendisine gelip sor-
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duklarýna bu maddenin yazarý þahit olmuþtur. Muhammed Tancî’nin dostlarý, arkadaþlarý ve öðrencileri kendisinden son
derece nazik, gösteriþten uzak, mütevazi
bir insan olarak söz eder. Onun vefatý münasebetiyle yayýmlanan eserde (el-Kitâbü’t-Te×kârî) bu özelliðine vurgu yapýlmýþtýr. Ýhsan Abbas, “Muhammed et-Tancî
sýðýndýðým saðlam bir rükün, bilgisine ve
insanlýðýna güvendiðim bir þahsiyetti”; “Sen
olmadýðýn için Ýstanbul’a gelmeye güç bulamýyorum” demiþtir. Muhammed b. Þerîfe de nezakette, tevazuda, sabýrlý ve yumuþak huylu oluþta, dünyaya deðer vermeyiþte, geniþ mütalaa ve saðlam bilgiye
sahip oluþta Tancî gibi birini görmediðini
belirtmiþtir.
Eserleri. Muhammed et-Tancî’nin üzerinde en çok çalýþtýðý Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’i ile Ýbn Haldûn’un Mušaddime’si tamamlanamadýklarý için yayýmlanamamýþtýr. Kendisi her iki eserin þimdiye kadar
yapýlan neþirlerinin eksik ve yanlýþ olduðunu söylüyordu. Bu kitaplarla ilgili malzeme son görev yeri olan Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’ndeki odasýnda olmasý
gerekirken vefatýndan sonra bulunamamýþtýr. Ýlmî Neþirleri. 1. Ýbn Haldûn, etTa£rîf bi’bni ƒaldûn müßellifi’l-kitâb ve
ri¼letühû ³arben ve þaršen. Ýbn Haldûn’un Kitâbü’l-£Ýber adlý eserinin kendi hayatýný anlattýðý son cildidir (Kahire
1370/1951). 2. Muhammed b. Fütûh elHumeydî, Ce×vetü’l-muštebis fî ×ikri
vülâti’l-Endelüs. Endülüs’ün fethinden
(92/711) 450 (1058) yýlýna kadar gelen siyasal ve kültürel tarihi inceleyen bir eserdir (Kahire 1372/1952). Eserde bugün nüshasý bulunmayan Ýbn Þüheyd’e ait ¥ânûtü £A¹¹âr’dan bazý nakiller yapýlmaktadýr
(bk. M. Saîd Muhammed, s. 56-57). 3. Ýbn
Haldûn, Þifâßü’s-sâßil li-teh×îbi’l-mesâßil.
Ýlâhî feyze, ilham ve mârifete ulaþmak için
kitap okuma veya bir þeyhe baðlanma yöntemlerinden hangisinin tercih edilmesinin
gerektiðine dair bir soruya verilen cevabý
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içermektedir. Eserde ayrýca Ýslâm dünyasýndaki tasavvuf hareketlerine bakýþlar yapýlmaktadýr (Ýstanbul 1958). Þifâßü’s-sâßil’i
Süleyman Uludað Türkçe’ye çevirmiþtir (Tasavvufun Mahiyeti, Ýstanbul 1977). Muhammed et-Tancî’nin 100 sayfalýk giriþinde
Ýslâm’da tasavvuf hareketinin ortaya çýkýþý
ve geliþmesine ayrýlan kýrk sayfalýk bölümün (s. L-LXXXVII) Fi’t-Ta½avvufi’l-Ýslâmî adýyla ayrý basýmý yapýlmýþ ve Türkçe’ye çevrilmiþtir (Bekir Topaloðlu, Ýslâm
Tasavvufu Üzerine, Ýstanbul 2002). 4. Erba£ûne ¼adî¦en fi’½¹ýnâ£i’l-ma£rûf (beyne’l-müslimîne ve ša²âßi ¼avâcihim). Abdülazîm el-Münzirî’nin eserine Muhammed
b. Ýbrâhim es-Sülemî’nin yazdýðý þerhin telhisidir (Rabat 1962, 1985). 5. Bîrûnî, Ta¼dîdü nihâyâti’l-emâkin li-ta½¼î¼i mesâfâti’l-mesâkin. Enlem-boylam hesaplamalarý, þehirler arasý mesafeleri belirleme ve
kýble yönünü bulma usulleri gibi konularýn ele alýndýðý bir eserdir (Ankara 1962).
6. Fuzûlî, Ma¹la£u’l-i£tišåd fî ma£rifeti’lmebdeß ve’l-me£âd. Temel akaid ve kelâm konularýna dair olup nâþir tesbit edilebilen, oldukça hatalý tek yazma nüshasýna dayanmýþ, metni tashih edip açýklamalarýnýn kaynaklarýný göstermiþ ve baþ
tarafýna bir giriþ yazmýþtýr. Eser M. Esat
Coþan ve Kemal Iþýk’ýn Türkçe tercümesiyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Ankara 1962).
7. Kadî Ýyâz, el-Ý£lâm bi-¼udûdi šavâ£idi’l-Ýslâm. Ýslâm’ýn beþ þartýnýn çocuklarýn anlayabileceði seviyede bir dille anlatýldýðý bu risâlede de nâþir baþ tarafa otuz
sayfalýk bir takdim yazmýþ, burada Ýslâm’ýn
inanç esaslarý ile namaz, zekât, oruç ve
hac ibadetlerinde hedeflenen mânevî yüceliþe iþaret etmiþtir (Rabat 1384/1964).
8. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, AÅlâšu’l-vezîreyn (Me¦âlibü’l-vezîreyn). Büveyhî vezirlerinden Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd ile Sâhib
b. Abbâd’ý hicvetmek amacýyla kaleme
alýnmýþtýr (Dýmaþk 1965). 9. Kadî Ýyâz, Tertîbü’l-medârik ve tašrîbü’l-mesâlik lima£rifeti a£lâmi me×hebi Mâlik. Mâlikî
mezhebine mensup âlimlere dair eserin
birinci cüzüdür. Baþ tarafýndaki otuz sayfayý aþkýn takdim yazýsýnda Kadî Ýyâz’ýn
hayatý ve ilmî þahsiyeti anlatýlmýþtýr (Rabat 1383/1964, 1983; eserin diðer ciltleri
baþkalarý tarafýndan neþredilmiþtir). 10.
Dîvânü’l-Emîr Ebi’r-Rebî£ Süleymân b.
£Abdillâh el-Muva¼¼id (Týtvân, ts., Muhammed b. Abbas el-Kabbâc, Saîd A‘râb
ve Muhammed b. Tâvît et-Týtvânî ile birlikte). 11. Ebû Bekir ez-Zübeydî, MuÅta½arü’l-£Ayn. Halîl b. Ahmed’e ait eserin
muhtasarýnýn Allâl el-Fâsî ile birlikte gerçekleþtirilen neþridir (Rabat, ts. [Mektebe564

tü’l-vahde]; bk. Abdüssamed el-Aþþâb, s.
133-134). 12. Ahmed b. Abdülvehhâb enNüveyrî, Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’ledeb. Bu ansiklopedik eserin 16. cüzünün yayýmýdýr (Kahire, ts.). Muhammed
et-Tancî’nin ayrýca Ýstanbul Yüksek Ýslâm
Enstitüsü öðrencileri için hazýrladýðý basýlmamýþ ders notlarý bulunmaktadýr: Kelâm Dersleri, Ýslâm Mezhepleri Tarihi
(Bekir Topaloðlu Ktp., nr. 184); Belâgat-ý
Kur’âniyye (Bekir Topaloðlu Ktp., nr. 1412,
1413).
Makaleleri: “Þehristânî” (ÝA, XI, 393396); “Abû Mansûr el-Mâturîdî” (AÜÝFD, I-II
[1955], s. 1-12); “Abbâd Oðlu Ýsmail’in Kitâbü’l-Ýbâne £an me×hebi ehli’l-£adl Kitabý” (a.g.e., III-IV [1955], s. 122-127); “Gazzâlî’ye Göre Kur’an’ýn Tefsiri” (a.g.e., I-IV
[1957], Arapça metin ve tercümesi, s. 118); “Kitâbü’l-Mükâsere .inde’l-müzâkere”. Ca‘fer b. Muhammed b. Ca‘fer et-Tayâlisî’nin bazý þairlerin isimleri ve þiirlerinden örnekler içeren eserinin ilmî neþridir
(ÞM, I [1956], Arapça kýsmý, s. 1-90 + IV);
“et-Tarâ,ik ve’l-elhânü’l-mûsîkýyye fî Ýfrîkýyye ve’l-Endelüs” (Mecelletü’l-Eb¼â¦, XXI/
2-4 [Beyrut 1968], s. 93-116); “Havle Kitâbi’t-Te.âzî ve’l-merâsî li’l-Müberred” (elMevrid, III/4 [Baðdat 1394/1974], s. 311313); “Beyrûnî’nin Ýbn-i Sînâ’ya Yönelttiði
Bazý Sorular, Ýbn-i Sînâ’nýn Cevaplarý ve
Bu Cevaplara Beyrûnî’nin Ýtirazlarý” (Beyrûnî’ye Armaðan, Ankara 1974, Türkçe
metin s. 23-26, Arapça metin s. 261-301).
Muhammed et-Tancî’nin Ýslâm Mecmuasý (sy. 1, 4, 5, 8 [1956]; sy. 11 [1957]),
Türk Yurdu (sy. 2, 4 [1959]) ve Hilâl
Mecmuasý’nda (sy. 4, 5, [1959]) yayýmlanan makaleleri de vardýr.
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TANIÞIK, Ýbrahim Hilmi
(1891-1967)

˜

Ýstanbul Çeþmeleri adlý
eseriyle tanýnan araþtýrmacý yazar.

™

Bursa’da doðdu. Babasý Ahmed Hamdi
Bey, annesi Ayþe Haným’dýr. 1914’te Ýstanbul Dârülmuallimîn Ýbtidâîsi’nden mezun
oldu. 1914-1915 yýllarýnda Balýkesir Dârülmuallimîn Tatbikat Mektebi ve Bursa Müdâfaa-i Milliyye Hoca Ýlyas Vakýf Mektebi
muallimlikleri görevinde bulunduktan sonra 1916’da gönüllü öðretmen olarak Kýrým’a gittiyse de 1917 Ekiminde gerçekleþen Bolþevik Ýhtilâli’nin ardýndan Ýstanbul’a
döndü ve Fatih’te Hýrkaiþerif semtine yerleþti. Ýstanbul ve Bursa’ya dair ilk araþtýrmalarýna 1918 yýlýndan itibaren baþladý.
Özellikle Bursa ve Ýstanbul cami ve çeþmeleriyle ilgili bilgi, belge ve görsel malzeme
toplamaya çalýþtý. Ayrýca yabancý kaynaklardan faydalanabilmek için Fransýzca’sýný
geliþtirdi. 1919’da Ayþe Ýsmet Haným’la evlendi. Bursa’da mahallî bir gazete çýkardý
ve iki yýl boyunca neþriyatýný devam ettirdi.
Bursa’nýn kurtuluþ günlerinde Mudanya’da fotoðrafçý olarak görev yaptý. 31 Temmuz 1930’da Devlet Matbaasý’nda hesap
memurluðuna tayin edildi. Ýstanbul’un ve
Bursa’nýn kaybolmaya yüz tutan ecdat yâdigârý eserlerine karþý olan ilgisi gittikçe artýyordu. Hocasý Eyüplü Hâfýz Kemal Sun’un
teklifi, Maarif Vekilliði Neþriyat Müdürü
Faik Reþit Unat’ýn ve yakýn dostu Hasan
Basri Çantay’ýn teþvikiyle Ýstanbul çeþmeleri üzerinde çalýþmaya baþladý. Yaklaþýk
on beþ yýl boyunca Ýstanbul’un her yanýna
daðýlmýþ çeþmeleri teker teker araþtýrýp
fotoðraflarýný çekti, kitâbelerin tarih beyitlerini kaydetti ve iki ciltlik eserini meydana getirdi. Sur içi ve Eyüp bölgelerini
içeren eserin ilk cildi Ýstanbul Çeþmeleri-I, Ýstanbul Ciheti ismiyle 1943, Beyoðlu (Galata), Üsküdar-Kadýköy ve Boðaziçi’nin her iki yakasýný kapsayan diðer cildi
Ýstanbul Çeþmeleri-II, Beyoðlu ve Üs-

