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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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Ýbn Cemâa’nýn Maš½adü’n-nebîh þer¼u
Åu¹beti’t-Tenbîh’i ve Nevevî’nin Ta½¼î¼u’t-
Tenbîh’i ile birlikte, Kahire 1329, 1348,
1370/1951; nþr. Ýmâdüddin Ahmed Haydar,
Beyrut 1403; nþr. Eymen Sâlih Þa‘bân, Bey-
rut 1404, 1415, Nevevî’nin Ta¼rîru elfâ¾i’t-
Tenbîh’i ile birlikte; I-II, Beyrut 1416/1996,
Süyûtî’nin þerhiyle birlikte). G. H. Bous-
quet eseri Fansýzca’ya tercüme etmiþtir
(I-IV, Alger 1949-1952).

A) Þerh ve Hâþiyeleri. 1. Ebü’l-Fazl Þe-
refeddin Ahmed b. Mûsâ b. Yûnus el-Ýrbî-
lî, øunyetü’l-faš¢h fî þer¼i’t-Tenbîh (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 182; Darü’l-kütü-
bi’z-Zâhiriyye, nr. 2127-2130, 2135-2137,
2141, 9021; Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr. 1217-1218, Serez, nr. 1066). Muham-
med b. Dâvûd b. Hasan et-Tebrîzî bu þer-
hi ihtisar etmiþtir. 2. Sâinüddin Abdülazîz
b. Abdülkerîm el-Cîlî, MüvaŠŠi¼u’s-se-
bîl fî þer¼i’t-Tenbîh (TSMK, III. Ahmed,
nr. 958; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 76, 281,
418, 671, 23254; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,
nr. 2132-2133). 3. Ebü’l-Alâ Hamza b. Yû-
suf et-Tenûhî el-Hamevî, Ýzâletü’t-tem-
vîh £an müþkili’t-Tenbîh £an külli fâŠý-
lin nebîh (TSMK, III. Ahmed, nr. 1156; Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 24); el-Ýkmâl li-
mâ vaša£a fi’t-Tenbîh mine’l-iþkâl. 4.
Nevevî, Tu¼fetü’¹-¹âlibi’n-nebîh (tamam-
lanmamýþ uzun bir þerhtir); £Umdetü’¹-¹âli-
bi’n-nebîh fî ta½¼î¼i’t-Tenbîh; Ta¼rîru
elfâ¾i’t-Tenbîh (nþr. Eymen Sâlih Þa‘bân,
et-Tenbîh, Beyrut 1415; nþr. Abdülganî ed-
Dakr, Dýmaþk 1408/1988; nþr. Fâyiz ed-Dâ-
ye – M. Rýdvân ed-Dâye, Beyrut-Dýmaþk
1410; bu eser üzerine Hamza b. Ahmed b.
Ali el-Hüseynî el-Î²â¼’ý, Ýbnü’l-Mülakkýn
Te×hîbü’t-Ta¼rîr’i yazmýþtýr); Ta½¼î¼u’t-
Tenbîh (Kahire 1329; nþr. Muhammed Uk-
le el-Ýbrâhim, I-III, Beyrut 1417/1996, Ýsne-
vî’nin Te×kiretü’n-nebîh’i ile birlikte). Ta½¼î-
¼u’t-Tenbîh üzerine Tâceddin es-Sübkî
Tevþî¼u’t-Ta½¼î¼ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-
ye, nr. 2316), Ýbnü’l-Mülakkýn Ýrþâdü’n-
nebîh ilâ Ta½¼î¼i’t-Tenbîh, Ýsnevî Te×ki-
retü’n-nebîh fî Ta½¼î¼i’t-Tenbîh (Bey-
rut 1417/1996), Tenbîhü’t-Tenbîh (Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye, nr. 28713; Dârü’l-kütü-
bi’z-Zâhiriyye, nr. 632, 2139) (Ta½¼î¼’in bir
hâþiyesi diye gösterilen bu eserin doðru-
dan et-Tenbîh’in bir þerhi olmasý ihtimali
de vardýr) ve et-Tenš¢¼ fîmâ yeridü £ale’t-
Ta½¼î¼ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 2143).
Ayrýca Þerîf Ýzzeddin Hamza b. Ahmed b.
Ali el-Hüseynî ed-Dýmaþký el-Î²â¼ £alâ Ta¼-
rîri’t-Tenbîh adýyla bir eser kaleme almýþ-
týr. Ýsnevî’nin Te×kiretü’n-nebîh adlý hâ-
þiyesi üzerine Yûnus b. Abdülvehhâb b.
Ahmed el-Aysâvî Tav²î¼u mesâßili’t-Ta½-

¼î¼ ismiyle bir hâþiye yazmýþtýr (955 [1548]
tarihli müellif hattý III ve IV. ciltleri: Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 2313, 2314; Chester
Beatty Library, nr. 4723). 5. Tâceddin el-
Firkah, el-Ýšlîd li-derßi’t-tašlîd fî þer¼i’t-
Tenbîh (Beyazýt Devlet Ktp., Merzifonlu
Kara Mustafa Paþa, nr. 260). 6. Ýbnü’r-Rif‘a,
Kifâyetü’n-nebîh (el-Kifâye fî þer¼i’t-Ten-
bîh). On beþ veya yirmi ciltlik bir þerh ol-
duðu zikredilmektedir (bazý ciltlerine ait
yazmalar: Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
1365-1368; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr.
8529; Dârü’l-kütübi’l-Hidîviyye, nr. 1746-
1747, 16786, 16787, 17764, 17862; Prince-
ton University Library, nr. 125; el-Mektebe-
tü’l-Ezheriyye, nr. 228, 229, 358). Bu þerh
üzerine Ýsnevî el-Hidâye ilâ evhâmi’l-
Kifâye adýyla þerh tarzýnda bir hâþiye yaz-
mýþtýr (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 310, B-
25804; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 2182).
Ebû Bekir b. Ýsmâil es-Senkelûnî el-Kifâ-
ye’yi el-MünteÅab min Þer¼i’t-Tenbîh
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 2175-2180,
altý cilt), Ýbnü’n-Nakýb el-Mýsrî Teshîlü’l-
hidâye fî ta¼½îli’l-Kifâye ismiyle ihtisar
etmiþ, Celâleddin es-Süyûtî Tecrîdü’l-£inâ-
ye ilâ taÅrîci e¼âdî¦i’l-Kifâye adýyla ha-
dislerinin tahricini yapmýþtýr. Ahmed b.
Abdullah b. Hasan Mübârekî, eserin “Kita-
bü’þ-Salât”tan “Bâbü’l-ezân”ýn sonuna ka-
darki bölümünü Ümmülkurâ Üniversite-
si’nde yüksek lisans tezi olarak neþre ha-
zýrlamýþtýr. 7. Ebû Bekir b. Ýsmâil ez-Zen-
kelûnî (es-Senkelûnî), Tu¼fetü’n-nebîh bi-
þer¼i’t-Tenbîh (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,
nr. 2123, 2131, 7022, 9039; Dârü’l-kütübi’l-
Hidîviyye, nr. 1563-1565, 1585, 1811, 17870,
19273). 8. Ziyâeddin Muhammed b. Ýbrâ-
him el-Münâvî, el-Vâ²ý¼u’n-nebîh fî þer-
¼i’t-Tenbîh (Dârü’l-kütübi’l-Hidîviyye, nr.
1838). 9. Kemâleddin Ahmed b. Ömer en-
Neþâî, Nüketü’n-nebîh £alâ a¼kâmi’t-
Tenbîh (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 298,
299; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 2138). 10.
Cemâleddin Muhammed b. Ali er-Reymî,
et-Tefš¢h þer¼u’t-Tenbîh. Yirmi dört cilt
olan bu þerhi (Abdullah Muhammed el-
Habeþî, Me½âdir, s. 212; eserin bir kýsmý
Ahmed Ali Seyf el-Haydarî tarafýndan San‘a
Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak
neþre hazýrlanmýþtýr, 2008) Abdurrahman
b. Muhammed el-Büreyhî ve Muhammed
b. Ýbrâhim b. Nâsýr el-Hüseynî ez-Zebîdî
ihtisar etmiþtir. 11. Bedreddin ez-Zerke-
þî, Þer¼u’t-Tenbîh (Brockelmann, GAL,
I, 485). 12. Ebü’l-Abbas Þehâbeddin Ah-
med b. Sâlih ez-Zührî el-Bikâî, Þer¼u’t-
Tenbîh (a.g.e., I, 486). 13. Ýbnü’l-Mülakkýn,
el-Kifâye þer¼u’t-Tenbîh (Dârü’l-kütübi’l-
Mýsriyye, nr. 447; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-

lerinin odaðýndaki Müzenî’ye ait el-MuÅ-
ta½ar’dan sonra oluþan birikim ve düzeyi
yansýtacak yeni bir muhtasara ihtiyaç du-
yulduðunu farketmiþ, Ebü’t-Tayyib et-Ta-
berî’nin hocasý Ebû Hâmid el-Ýsferâyînî’-
nin, kaynaklarda elli cilt diye kaydedilen
ve Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ýnýn þerhi ma-
hiyetinde olan et-Ta£lîša’sýný (et-Ta£lîš, et-
Ta£lîšåtü’l-kübrâ) esas alarak et-Tenbîh
fî fürû£i’l-fýšhi’þ-Þâfi£î’yi yazmýþtýr (Ýbn
Kadî Þühbe, I, 221). Þîrâzî, büyük bir ihti-
malle hocasýnýn güvenip derslerinde yarar-
landýðýný gördüðü ve öðretim faaliyetine
baþladýðýnda daha yakýndan tanýma fýrsa-
tý bulduðu bu esere hayrandý. Onun, bu ki-
tabýn yaný sýra dönemin diðer seçkin eser-
leri üzerinde yaptýðý yirmi yýlý aþkýn ince-
lemenin ardýndan oluþturduðu ve 452
Ramazanýnda (Ekim 1060) baþlayýp 453
Þâbanýnda (Eylül 1061) tamamladýðý et-
Tenbîh, Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ýndan
sonra mezhebin ikinci temel metni haline
gelmiþtir. Þîrâzî, 455 (1063) yýlýnda Ebü’t-
Tayyib et-Taberî’nin et-Ta£lîša’sýna daya-
nan ve on dört yýlýný alan diðer ünlü eseri
el-Mühe××eb’i telife baþlamýþ, böylece
yetiþtiði çizginin fýkýh mirasýný iki ayrý ku-
þaktan, en yetkin iki hocasýndan hareket-
le kaleme almýþtýr. Fürû-i fýkýh konularýný
ayrýntý, delil ve tartýþmalardan uzak biçim-
de iþlemesiyle el-Mühe××eb’den ayrýlan
et-Tenbîh’in baþýnda Þîrâzî, kitabýn her
düzeydeki talebenin yararlanabileceði bir
muhtasar niteliði taþýdýðýný belirtmiþtir. On
dört bölümden meydana gelen eser “Kitâ-
bü’t-Tahâre” ile baþlayýp “Kitâbü’þ-Þehâ-
dât” ile sona ermektedir. Ýbn Hallikân’ýn
zikrettiðine göre Þîrâzî, et-Tenbîh ve di-
ðer üç eserinin (el-Mühe××eb, et-Teb½ýra ve
el-Lüma£) adlarýný IV. (X.) yüzyýl dilcilerin-
den Ýbn Cinnî’nin ayný isimli kitaplarýndan
etkilenerek koymuþtur (Vefeyât, III, 247).
Veciz bir üslûp ve sade bir dille kaleme
alýnan et-Tenbîh kýsa zamanda mezhep
çevrelerinde yanký bulmuþ, el-Mühe××eb’-
le birlikte en çok kabul gören beþ temel
eser arasýna girmiþtir (diðerleri: Müzenî’nin
el-MuÅta½ar’ý, Gazzâlî’nin el-Vasî¹ ve el-Vecîz’i).
Mezhep içinde en çok ezberlenen eserle-
rin baþýnda gelen et-Tenbîh’e telif alanýn-
da da giderek artan ve asýrlarca süren yo-
ðun bir ilgi gösterilmiþ; eser etrafýnda þerh,
ihtisar, nazým, nükte, tenkýh, tashih, tah-
rir, tahrîc gibi adlarla zengin bir literatür
oluþmuþtur. Kütüphanelerde çok sayýda
yazma nüshasý bulunan eserin müstakil
þekilde ve þerhleriyle birlikte çeþitli neþir-
leri yapýlmýþtýr (Latince tercümesiyle bir-
likte, nþr. Abraham W. T. Juynboll, Leiden
1879; Ýzzeddin Muhammed b. Ebû Bekir
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£ale’t-Tenbîh), Muhibbüddin et-Taberî (Þer-
¼u’t-Tenbîh ve Nüket £ale’t-Tenbîh), Mu-
hammed b. Abdullah el-Ýmrânî el-Yeme-
nî, Sa‘deddin Abdülazîz b. Ahmed ed-Dey-
rî (Dešåßišu’t-Tenbîh), Muhammed b. Ýs-
hak el-Bilbîsî, Muhammed b. Abdurrah-
man es-Sünbâtî, Cemâleddin Ahmed b. Ali
el-Âmirî (Hidâyetü’l-mübtedî ve te×kire-
tü’l-müntehî fî þer¼i’t-Tenbîh), Ýbrâhim b.
Abdurrahman el-Fezârî (Ta£lîš £ale’t-Ten-
bîh), Muhammed b. Abdüllatîf es-Sübkî,
Muhammed b. Ahmed el-Bassâl el-Yeme-
nî, Þehâbeddin Ahmed b. Mûsâ es-Safe-
dî, Takýyyüddin es-Sübkî, Zeynüddin Serî-
câ b. Muhammed el-Malatî (Nu½¼u’l-faš¢h
þer¼u’t-Tenbîh), Muhammed b. Saîd el-
Kâzerûnî, Necmeddin Muhammed b. Ali
el-Bâlisî, Ali b. Muhammed b. Îsâ el-Kut-
bî (¥âþiye £alâ £Umdeti’l-faš¢h þer¼i’t-Ten-
bîh), Muhammed b. Ahmed el-Aclûnî (£Ay-
nü’n-nebîh fî þer¼i’t-Tenbîh ve Mu£înü’n-
nebîh ilâ ma£rifeti’t-Tenbîh), Muhammed
b. Ahmed el-Kâzerûnî, Muhammed b. Ha-
san el-Evtârî (Mine¼u’l-Åilâf Þer¼u’t-Ten-
bîh), Ýbn Þeref el-Makdisî (Þer¼u Teh×îbi’t-
Tenbîh), Zeynüddin Kasým b. Abdurrah-
man el-Bulkýnî, Tâceddin Ýbn Zühre et-
Trablusî (Te×kiretü’n-nebîh Þer¼u’t-Tenbîh),
Celâleddin es-Süyûtî (el-Vâfî þer¼u’t-Ten-
bîh ve MuÅta½arü’l-Vâfî), Þehâbeddin Ah-
med b. Tayyib et-Tanbedâvî ez-Zebîdî, Ab-
dullah Tayyib b. Ahmed Bâ Mahreme, Mu-
hammed b. Muhammed Bâ Kesîr (Cem£u’t-
tercî¼ ve’t-tevcîh li-mesâßili’t-Tenbîh).

B) Muhtasarlarý. 1. Tâceddin Ýbn Yûnus
el-Mevsýlî, en-Nebîh fi’Åti½âri’t-Tenbîh
(el-Mektebetü’l-Ezheriyye, nr. 22232/
36015). Mevsýlî bu eseri üzerine et-Ten-
vîh fî fa²li’t-Tenbîh adýyla bir þerh yaz-
mýþtýr (Dârü’l-kütübi’l-Hidîviyye, nr. 1802).
2. Muhibbüddin et-Taberî, Meslekü’n-ne-
bîh fî telÅî½i’t-Tenbîh ve Ta¼rîrü’t-Ten-
bîh li-külli ¹âlibin nebîh. 3. Ýbnü’l-Bâri-
zî, Kitâbü’l-Mu³nî fi’Åti½âri’t-Tenbîh ve
i¾hâri fetâvîh. Bu eseri Muhammed b.
Ahmed el-Kâzerûnî MuÅta½arü’l-Mu³-
nî ismiyle ihtisar, Ebû Ýshak Ýbrâhim b.
Ebû Ýmrân el-Ebnâsî et-Tevcîh þer¼u’l-
Mu³nî muÅta½arü’t-Tenbîh adýyla þer-
hetmiþtir (Dârü’l-kütübi’l-Hidîviyye, nr.
17872). 4. Îsâ el-Becelî, MuÅta½arü’t-Ten-
bîh. Muhammed b. Ahmed el-Kâzerûnî
tarafýndan þerhedilmiþtir. 5. Celâleddin el-
Mahallî, MuÅta½arü’t-Tenbîh.

C) Manzum Þekilleri. 1. Ca‘fer b. Ahmed
es-Serrâc, Na¾mü’t-Tenbîh. 2. Cemâled-
din Ýbn Haþîþî, Na¾mü’t-Tenbîh. Ýbn Ha-
þîþî bu eserine dört ciltlik bir þerh yazmýþ-
týr. 3. Abdülazîz b. Ahmed ed-Dîrînî, Na¾-

mü’t-Tenbîh. 4. Muhammed b. Abdullah
el-Ýmrânî el-Yemenî, Na¾mü’t-Tenbîh.
5. Sa‘deddin Abdülazîz b. Ahmed ed-Dey-
rî, Na¾mü’t-Tenbîh. 6. Ziyâeddin Ali b.
Süleym el-Ezraî, Na¾mü’t-Tenbîh. Ezraî,
16.000 beyitlik bu eserini daha sonra göz-
den geçirerek 1300 beyte indirmiþtir (Ýbn
Kadî Þühbe, II, 273). 7. Ahmed b. Seyfed-
din Beylebek el-Muhsinî ez-Zâhirî, er-Rav-
²ü’n-nezîh fî na¾mi’t-Tenbîh. 8. Abdur-
rahman b. Ömer el-Hubeyþî el-Yemenî,
Na¾mü’t-Tenbîh (10.000 beyittir). 9. Hü-
seyin b. Abdülazîz b. Hüseyin Hatîbü Hýms
es-Sibâî, Na¾mü’t-Tenbîh. Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr, Ýrþâdü’l-faš¢h ilâ ma£rifeti edil-
leti’t-Tenbîh adlý eserinde (nþr. Muham-
med Ýbrâhim Halîl es-Sâmerrâî, Medine
1407; nþr. Behcet Yûsuf Hamed Ebü’t-Tay-
yib, Beyrut 1416/1996) et-Tenbîh’teki fýk-
hî hükümlerin dayanaðý olan hadisleri der-
leyip tahriç etmiþtir (et-Tenbîh üzerine ya-
pýlan çalýþmalarýn bir listesi ve bazý yaz-
ma nüshalarý için bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 489-
493; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câ-
mi£u’þ-þürû¼, I, 651-666).
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1963, s. 53-55, 56-58, 61, 66-69, 72-74, 135-
141, 144, 162, 190-191, 247, 270-272, 286-288,
295, 306; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Me½â-
dirü’l-fikri’l-Ýslâmî fi’l-Yemen, Beyrut 1408/1988,
s. 196, 200-203, 210-224; a.mlf., Câmi£u’þ-þürû¼
ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, I, 651-666.
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ye, nr. 2121, 2134, 2357); Ýrþâdü’n-nebîh
ilâ Ta½¼î¼i’t-Tenbîh; Ümniyyetü’n-ne-
bîh fîmâ yeridü £alâ Ta½¼î¼i’t-Tenbîh;
Hâdi’n-nebîh (TSMK, III. Ahmed, nr. 956);
øunyetü’l-faš¢h fî þer¼i’t-Tenbîh (Sü-
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1341, 1. cilt);
£Ucâletü’t-Tenbîh (Ýbnü’l-Mu‘temed bu
esere bir hâþiye yazmýþtýr). 14. Muvaffa-
kuddin Ýbnü’l-Ezrak, et-Ta¼š¢šu’l-vâfî bi’l-
î²â¼i’þ-þâfî þer¼u’t-Tenbîh (büyük bir
þerh olduðu belirtilen eserin Yemen’de
Câmiu Terîm’de bir nüshasý bulunmakta-
dýr). Müellifin Kitâbü’l-Mu¼aššaš £ale’t-
Tenbîh adýyla küçük bir þerhi daha var-
dýr. 15. Ýzzeddin Muhammed b. Ebû Be-
kir Ýbn Cemâa, Maš½adü’n-nebîh þer¼u
Åu¹beti’t-Tenbîh (et-Tenbîh’le birlikte, Ka-
hire 1370/1951, s. 5-10). 16. Ýbnü’l-Irâký,
en-Nüket £ale’l-muÅta½arâti’¦-¦elâ¦e
(Ta¼rîrü’l-fetâvî £ale’t-Tenbîh ve’l-Minhâc
ve’l-¥âvî) (el-Mektebetü’l-Ezheriyye, nr.
742/5649, 1044/11926, 1825/483; Dârü’l-kü-
tübi’l-Mýsriyye, nr. 59, 193, 601); Tu¼fe-
tü’l-faš¢h fî ³arîbi’t-Tenbîh (Köprülü
Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 252). 17. Takýy-
yüddin el-Hýsnî, Þer¼u’t-Tenbîh (Süley-
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 1210-1213). 18.
Þemseddin Ýbn Zühre ed-Dýmaþký et-Trab-
lusî, Þer¼u’t-Tenbîh (Dârü’l-kütübi’z-Zâ-
hiriyye, nr. 2122). 19. Hatîb eþ-Þirbînî, Þer-
¼u’t-Tenbîh (Mektebetü Haremi’l-Mekkî,
nr. 79, 90; en-Necmü’¦-¦âšýb: GAL Suppl.,
I, 670).

et-Tenbîh’e dair þerh ve hâþiye yazan
âlimler arasýnda þunlar da anýlmaktadýr:
Ebü’l-Hasan Ýbnü’l-Hal el-Baðdâdî (et-Tev-
cîh þer¼u’t-Tenbîh; et-Tenbîh üzerine yapýl-
dýðý bilinen ilk þerhtir), Ziyâeddin Ýbn Hayr
el-Mârânî, Abdullah b. Abdurrahman et-
Terîmî el-Hadramî (el-Ýkmâl limâ vaša£a
fi’t-Tenbîh mine’l-iþkâl), Ebû Dâvûd Süley-
man b. Muzaffer el-Cîlî (el-Ýkmâl fî me×-
hebi’þ-Þâfi£î: ¥avâþî £ale’t-Tenbîh), Ali b.
Kasým ez-Zebîdî el-Yemenî (Esßile £an müþ-
kilâti’t-Tenbîh), Kemâleddin Ahmed b. Ke-
þâsib ed-Dizmârî (Ref £u’t-temvîh £an müþ-
kili’t-Tenbîh), Þerefeddin Ýbnü’t-Tilimsânî,
Zekiyyüddin el-Münzirî, Ebü’l-Kasým Þe-
refeddin Ýbn Yûnus el-Mevsýlî (et-Tenvîh
fî fa²li’t-Tenbîh [øunyetü’l-faš¢h li-þer¼i’t-
Tenbîh]), Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muham-
med es-Sebtî el-Hadramî, Necîbüddin Mu-
hammed b. Ali el-Hýlâtî, Kadî Beyzâvî, Ýb-
nü’n-Nefîs (ünlü týp bilgini), Ahmed b. Îsâ
el-Kalyûbî (el-Ýþrâš fî þer¼i’t-Tenbîhi Ebî Ýs-
¼âš), Muhammed b. Ebû Bekir el-Asbahî
(el-Î²â¼ fî mü×âkereti’l-mesâßili’l-müþkile
mine’t-Tenbîh ve’l-Mi½bâ¼), Abdurrahman
b. Hasan ed-Demenhûrî (Kitâb fi’l-i£tirâ²ât
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