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biyye kolunu benimseyen Tenâvütî daha
çok kelâm ve fýkýh alanlarýndaki eserleriy-
le tanýnýr. Vercelân’da ilk eðitimini aldýktan
sonra ilim tahsili amacýyla Tunus’a gitti.
Zengin olan ailesi iyi bir öðrenim görmesi
için gerekli maddî desteði saðladý. Tenâ-
vütî, Arap dili ve edebiyatý yanýnda diðer
Ýslâmî ilimlerde yetiþmek gayesiyle büyük
çaba sarfetti. Öyle ki ailesinin gönderdiði
mektuplarý bile okumaya vakit bulamadý-
ðý ve memleketine dönüþü sýrasýnda mek-
tuplarý açýnca birinde babasýnýn, diðerin-
de annesinin ölüm haberini öðrendiði ri-
vayet edilir. Ebû Ya‘kub el-Vercelânî’nin ar-
kadaþý olan Tenâvütî onunla birlikte Ebû
Zekeriyyâ el-Vercelânî’den kelâm dersleri
aldý. Eðitimini tamamlayýnca Vercelân’a
döndü. Bahar aylarýnda sürüleriyle güneye
doðru Mizâb vahalarýna gitmeyi âdet ha-
line getirdi. Gittiði yerlerde Ýbâzýyye men-
suplarýna dersler, vaazlar verir, fýkýh ve ke-
lâmla ilgili sorularýný cevaplandýrýrdý. Bun-
dan dolayý Ýbâzîler kendisine “Muhyiddin”
(dini canlandýran kiþi) lakabýný verdiler. 570’-
ten (1175) önce vefat eden Tenâvütî’nin
mezarý Vercelân’ýn güneybatýsýndan 5 km.
uzaklýktadýr. Ýbâzîler’in her yýl bahar ayla-
rýnda mezarýný ziyaret ettikleri söylenmek-
tedir.

Tenâvütî, Hâricîler’in ve Ýbâzîler’in kar-
þý çýktýðý tahkim olayýna farklý yaklaþmýþ,
bu konuda Hz. Ali’ye karþý nisbeten yumu-
þak bir üslûp kullanmýþtýr. Berberîler’in
Kuzey Afrika’ya göç eden Arap bedevîleri-
ne karþý takýndýklarý sert tavrý onaylamýþ
ve Araplar’ýn Kuzey Afrika’da servetlerini
gasp yoluyla elde ettiklerini ileri sürmüþ-
tür. Bu sebeple Maðrib’deki Araplar’la hiç-
bir þekilde ticarî iliþkide bulunmamýþtýr.
Arkadaþý Ebû Ya‘kub ile birlikte hac mak-
sadýyla Mekke’ye gittiklerinde bile ilk za-
manlarda Hicaz Araplarý ile ticaret yap-
makta tereddüt göstermiþlerdir. Ýbâzîler’in
önde gelen âlimlerinden olan Tenâvütî böl-
ge Ýbâzîler’inin birlik ve beraberliðini saðla-
mýþ, onlarýn dinî ve idarî iþlerini yürüten
“halka” (azzâbe) kurumunun iþlemesinde
önemli rol oynamýþtýr.

Eserleri. 1. el-Mûcez fî ta¼½îli’s-sußâl
ve telÅî½i’l-mašål fi’r-red £alâ ehli’l-Åi-
lâf. Müellifin en ünlü eseri olup Ýbâzîler’in
kendi inançlarýný açýk biçimde diðerlerin-
den ayýrt ettikleri firak kitaplarýndan bi-
ridir. Tenâvütî, Ýbâzîler’in kelâm görüþü-
nü savunan bu eseriyle Melâhide, Dehriy-
ye, Seneviyye gibi fýrkalara ve Hz. Muham-
med’in peygamberliði konusunda yahudi
ve hýristiyanlara cevap verdiði gibi Ýbâzî-
ler’in diðer Ýslâm fýrkalarý karþýsýndaki üs-
tünlüðünü ve düþünce farklýlýðýný dile ge-

tirmeye çalýþmýþtýr. Ammâr et-Tâlibî’nin
Ârâßü’l-ƒavâric el-Kelâmiyye adýyla neþ-
rettiði eseri (I-II, Cezayir 1398/1978) Ab-
durrahman Umeyre bazý notlar ilâvesiyle
yeniden yayýmlamýþtýr (I-II, Beyrut 1410/
1990). 2. Þer¼u’l-Cehâlât. Tebgûrîn b. Îsâ
b. Dâvûd el-Melþûtî’nin kelâma dair Kitâ-
bü’l-Cehâlât adlý eserinin þerhidir. Yaz-
ma halinde bulunan eser üzerinde Ömer
Yûnus, Câmiatü’z-Zeytûne külliyyetü’þ-þe-
rîa ve Usûli’d-dîn’de bir doktora tezi ha-
zýrlamýþ ve edisyon kritiðini yapmýþtýr (Ali
Ekber Ziyâî, s. 345). 3. ªabašåtü’l-meþâ-
yiÅ (Siyerü’l-meþâyiÅ). Ýbâzî âlimlerinin
biyografileriyle ilgili olup henüz yayýmlan-
mamýþtýr (Lewicki, s. 66). 4. Kitâbü’l-Fe-
râßi² (Lewicki, s. 68; Ali Ekber Ziyâî, s. 403).
5. es-Sîre fî ni¾âmi’l-£azzâbe (Sîretü Ebî
£Ammâr £Abdilkâfî). Halka kurumuna dair
olan eser Mes‘ûd Mezhûdî tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Uman 1996). 6. Kitâbü’l-Ýs-
ti¹â£a (Þemmâhî, s. 104; Ali Ekber Ziyâî, s.
136). 7. Kitâbü’l-ÝÅtilâß (Lewicki, s. 68).
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Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin
(ö. 476/1083)

Þâfiî mezhebinin
beþ temel muhtasarýndan biri olan 

eseri.
˜ ™

Hocasý Ebü't-Tayyib et-Taberî’nin vefa-
týyla (450/1058) Baðdat’ta Þâfiî mezhebi-
ni temsil konumuna gelen Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî o tarihe kadar Þâfiî âlimleri tarafýn-
dan yapýlan þerh, ihtisar ve ta‘lik faaliyet-

bir þüphe yaþar ve kelimenin uzak ve ya-
kýn anlamý arasýnda gidip gelir. Nâbî’nin,
“Pek uçurma bildiðim kuþtur benim ey
bâðban / Bülbülün gülzâr-ý âlemde hezâ-
rýn görmüþüz” beytinin ilk dizesinde uçur-
ma kelimesi ile kuþ, ikinci dizesinde bül-
bül ile hezâr arasýnda böyle bir anlam sýç-
ramasý mevcuttur. Uçurma kelimesi be-
yitte, “Bu kadar da abartma” anlamýnda-
dýr. Halbuki kelimenin ikinci anlamý, yani
þairin bu beyitte amaçlamadýðý “uçmak”
mânasý ile kuþ kelimesi mütenâsiptir. Ýkin-
ci mýsrada yer alan hezâr “bülbül” demek-
tir. Ancak þair beyitte bu kelimeyi bin sa-
yýsýnýn karþýlýðý olarak kullanmakta, böyle-
ce kelimenin ibarede kastedilmeyen “bül-
bül” anlamýyla îhâm-ý tenâsübü saðlamýþ-
týr. Tenâsüple ilgili diðer bir edebiyat te-
rimi de “teþâbüh-i etrâf”týr (sözü baþlan-
gýcýna uygun biçimde tamamlamak) ve gül
ile baþlayan bir sözü bülbül, gülzâr vb. bir
kelime ile bitirmek suretiyle gerçekleþir.
Ziyâ Paþa’nýn, “Bir milletin olunca mukad-
der saâdeti / Bir âdile müfevviz eder Hak
hükûmeti” beytindeki millet ve hükümet
kelimeleri arasýnda böyle bir ilgi vardýr. Te-
þâbüh-i etrâfý ayrý bir sanat kabul eden-
ler olmakla birlikte genellikle tenâsübün
bir türü kabul edilmiþtir.
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Ebû Ammâr Muhyiddîn Abdülkâfî
b. Ebî Ya‘k†b Yûsuf b. Ýsmâîl

et-Tenâvütî el-Vercelânî
(ö. 570/1175’ten önce)

Cezayirli Ýbâzî âlimi.
˜ ™

Vercelân’da (Vargla) doðdu. Berberîler’in
Nefzâve koluna baðlý Tenâvüt (Tinâvet) ka-
bilesine mensuptur. Babasý, dedesi ve de-
desinin babasý yörenin Ýbâzî þeyhleri ve
âlimlerindendi. Ýbâzýyye mezhebinin Veh-
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