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¼u’t-Tilimsâniyye, Ya‘kub b. Mûsâ es-
Seytânî’nin Müntehe’l-bânî ve mürte-
ša’l-me£ânî fî þer¼i Ferâßi²i Ebî Ýs¼âš
et-Tilimsânî, Ebü’l-Hasan Ali b. Yahyâ el-
Asnûnî el-Megýlî’nin Þer¼u’l-Urcûzeti’t-
Tilimsâniyye (nþr. Abdüllatîf Zekkâð, Bey-
rut 2009) ve Ali b. Muhammed el-Kalesâ-
dî’nin el-øurretü’t-Tûnisiyye fî þer¼i’l-
Man¾ûmeti’t-Tilimsâniyye adlý eserleri
bunlardan bazýlarýdýr (Ýbn Meryem, s. 261;
bu þerhlerin yazma nüshalarý için bk. Broc-
kelmann, GAL Suppl., I, 666; Abdülazîz Bi-
nabdallah, s. 151, 152, 189; Menûnî, Vara-
šåt, s. 301, 327, 346-347, 531; Muhammed
Haccî, s. 162; Abdullah Muhammed el-
Habeþî, I, 648-649). Ýbn Merzûk el-Hafîd
manzumeyi Müntehe’l-emânî adýyla ih-
tisar etmiþtir (Ahmed b. Ali el-Belevî, s.
293). Ali b. Yahyâ el-Asnûnî el-Megýlî’nin
þerhi üzerine Mûsâ Miftâh Ahmed Beþâbiþ,
Hartum Üniversitesi’nde doktora tezi ha-
zýrlamýþtýr (£Ýlmü’l-ferâßi² u½ûlühü’þ-þer£iy-
ye ve ta¹bîšåtühü’l-£ameliyye: Þer¼u’l-Ur-
cûzeti’t-Tilimsâniyye ünmû×ecen, 2007).
2. Netîcetü’l-Åýyer ve müzîletü’l-³ýyer
fî na¾mi’l-me³åzî ve’s-siyer. Escurial Kü-
tüphanesi’nde (nr. 390/3) bir nüshasý mev-
cuttur (Derenbourg, I, 258-259; Brockel-
mann, GAL Suppl., I, 666). Müellifin tale-
besi Tücîbî, Netîcetü’l-Åýyer ve müzîle-
tü’d-³ýyer fî va½fi me³åzî Resûlillâh
ve’s-siyer adýyla kaydettiði eserin yakla-
þýk 700 beyit olduðunu ve manzumeyi biz-
zat müellifinden okuduðunu belirtir (Ber-
nâmec, s. 137). 3. TelÅî½u na¾min fî a½li
£ilmi’l-cebr ve’l-mušåbele. Selâ’da Su-
bayhiye Kütüphanesi’nde bir nüshasý bu-
lunmaktadýr (Muhammed Haccî, s. 480). 4.
Æa½îde fi’l-mevlidi’l-kerîm. Kadý ve mu-
haddis Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muham-
med es-Sebtî el-Azefî’nin ed-Dürrü’l-mu-
na¾¾am fî mevlidi’n-nebiyyi’l-mu£a¾-
¾am adlý eserinin manzum hale getiril-
miþ þeklidir. 185 beyitten ibaret olan kasi-
denin bazý beyitleri çeþitli eserlerde nak-
ledilmiþtir (Menûnî, Varašåt, s. 291, 531).
5. el-Mu£aþþerâtü’l-£arû²iyye fî med¼i
Åayri’l-beriyye. Tücîbî bu manzumede
bütün meþhur vezinlerin kullanýldýðýný ve
dokuz beyitten sonra meþhur bir þaire ait
ayný vezinde þâhid beyit getirildiðini söy-
ler (Bernâmec, s. 289). Eser bazý kaynak-
larda el-Mu£aþþerât £alâ evzâni’l-£arû²
þeklinde de kaydedilmiþtir (Menûnî, Æa-
bes, II, 784; bir kýsým eserlerde “arûz” ke-
limesinin yerine Arap veya Maðrib kelime-
leri yazýlmýþtýr). Bunlarýn yaný sýra kay-
naklarda Tilimsânî’ye Mašåle fî £ilmi’l-
£arû²i’d-dûbeytî, Þer¼u Ýbni’l-Cellâb,

Kitâbü’l-Lüma£ fi’l-fýšh gibi eserler nis-
bet edilmektedir.
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Ebû Abdillâh eþ-Þerîf Muhammed
b. Ahmed b. Alî el-Ýdrîsî

el-Alvînî et-Tilimsânî
(ö. 771/1370)

Mâlikî fakihi, çok yönlü âlim.
˜ ™

710 (1310-11) yýlýnda Cezayir’in Tilim-
sân þehrinde doðdu. Aslen Alvîn (Alviyyîn)
köyünden olup Hz. Hasan’ýn soyundan (Ýd-
rîsî þeriflerinden) gelen ilim ehli bir aileye
mensuptur. Babasý bölgede tanýnan bir
Mâlikî fakihiydi. Orta Maðrib’in (Maðrib-i
Evsat) merkezi ve Abdülvâdîler’in baþþeh-
ri olan Tilimsân’da yetiþen Þerîf et-Tilimsâ-
nî, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Ya‘kub es-
Sanhâcî’den ilk Kur’an eðitimini aldý; kü-
çük yaþlarýndan itibaren þehirdeki ilim mec-
lislerine ve ders halkalarýna katýldý. Ebû
Muhammed Abdullah b. Abdülvâhid el-
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Ebû Ýshâk Ýbrâhîm b. Ebî Bekr b. Abdillâh
el-Ensârî es-Sebtî et-Tilimsânî

(ö. 690/1291)

Mâlikî fakihi, þair ve edip.
˜ ™

609 yýlý Cemâziyelâhir ayýnýn son gece-
sinde (26 Kasým 1212) Cezayir’in Tilimsân
þehrinde doðdu. Aslen Endülüs’ün kuze-
yindeki Veþka (Huesca) þehrindendir. Do-
kuz yaþýnda iken babasý tarafýndan götü-
rüldüðü Gýrnata’da üç yýl tahsil gördü. Da-
ha sonra Endülüs’ün güney sahil þehirle-
rinden Mâleka’ya (Malaga) gitti. Burada
Ebû Bekir Ýbn Desmân, Ebû Sâlih Muham-
med b. Muhammed ez-Zâhid, Ebû Ab-
dullah Ýbn Hafîd, Ebû Bekir Ýbn Muhriz ve
Ebü’l-Hasan Sehl b. Mâlik’ten ders okudu;
ayrýca Ebü’l-Hasan ed-Debbâc ile Ebû Ali
eþ-Þelevbîn’den kitâbet yoluyla icâzet aldý.
Ardýndan Merînîler’in egemenliðinde par-
lak bir ilmî hayatýn hüküm sürdüðü Fas’ýn
önemli þehirlerinden Sebte’ye (Ceuta) yer-
leþti. Sebte’de Ebü’l-Abbas Ýbn Usfûr ve
Ebü’l-Mutarrif Ýbn Umeyre el-Mahzûmî,
Ebü’l-Berekât Ömer b. Mevdûd el-Fârisî
ve Ebû Ya‘kub Yûsuf b. Mûsâ el-Gumârî
gibi âlimlerin talebesi oldu. Þair ve edip
Ebü’l-Hakem Ýbnü’l-Murahhal’in kýz karde-
þiyle evlendi ve ölünceye kadar bu þehirde
yaþadý. Diðer kaynaklarýn aksine Ýbn Fer-
hûn vefat tarihini 697 (1298), Mahlûf 699
(1300) olarak verir. Dil âlimi, edip ve þair
kimliði yanýnda þürût, hesap ve ferâiz ala-
nýnda derin bilgisiyle tanýnan Tilimsânî’-
nin yetiþtirdiði talebeler arasýnda tarihçi
ve edip Ýbn Abdülmelik el-Merrâküþî, Ka-
sým b. Yûsuf et-Tücîbî ve Ebü’l-Abbas Ah-
med b. Abdullah er-Rusâfî anýlmaktadýr.

Eserleri. 1. Urcûzetü’t-Tilimsânî fi’l-
ferâßi². Müellifin Teb½ýratü’l-bâdî fi’l-fe-
râßi² ve te×kiretü’þ-þâdi’l-mecîdi’l-fârý²
adýný verdiði eser (Tücîbî, s. 276; krþ. Me-
nûnî, Varašåt, s. 300, 327) el-Man¾ûmetü
(el-Urcûzetü)’t-Tilimsâniyye fi’l-ferâßi²,
el-Æa½îdetü’t-Tilimsâniyye, et-Tilimsâ-
niyye diye de anýlýr. Müstakil halde (Kahire
1324) ve bazý þerhleriyle birlikte basýlmýþ
olup Faure-Biguet tarafýndan Fransýzca’ya
tercüme edilmiþtir (la Tlemsaniya, Valen-
ce 1905). Eser üzerine birçok þerh yazýl-
mýþtýr. Ebû Abdullah Ýbn Câbir el-Gassânî
el-Miknâsî’nin Þer¼u Man¾ûmeti’t-Tilim-
sânî fi’l-ferâßi², Ebü’l-Abbas Ýbn Zâgu et-
Tilimsânî’nin Þer¼u Urcûzeti’t-Tilimsâ-
nî fi’l-ferâßi², Muhammed b. Þakrûn b.
Hibetullah et-Tücîbî et-Tilimsânî’nin Þer-
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Ýbn Haldûn, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn
Merzûk el-Hatîb gibi çaðdaþlarýnýn aksine
kitap yazmaktan çok öðrenci yetiþtirme-
ye önem veren Þerîf et-Tilimsânî’nin öð-
rencileri arasýnda iki oðlu Ebû Muham-
med Abdullah ve Ebû Yahyâ Abdurrah-
man, Ýbn Zümrek, Ýbn Kunfüz, Ýbn Abbâd
er-Rundî, Ebû Yahyâ Ýbnü’s-Sekkâk, Ebû
Ýshak Ýbrâhim el-Masmûdî, Muhammed
b. Ali el-Mayurký, Ebû Abdullah el-Kaysî,
Ebü’l-Kasým Muhammed b. Muhammed
el-Mürrî, Ebû Abdullah Muhammed b. Yû-
suf es-Süðrî sayýlabilir. Kaynaklarda Ýbrâ-
him b. Mûsâ eþ-Þâtýbî de onun öðrencileri
arasýnda zikredilir (Ýbn Meryem, s. 166; Ah-
med Bâbâ et-Tinbüktî, s. 432), ancak Ti-
limsânî’nin Gýrnata’ya gittiðinden söz edil-
mez (krþ. Ýbn Haldûn, et-Ta£rîf, s. 129). Gýr-
nata dýþýna hiç çýkmadýðý bilinen Þâtýbî’-
nin kendisinden yazýþma yoluyla faydalan-
mýþ olmasý muhtemeldir. Ahmed Bâbâ et-
Tinbüktî’nin, “Bir Gýrnatalý tarafýndan so-
rulmuþtur” diyerek naklettiði (Neylü’l-ib-
tihâc, s. 441-445; ayrýca bk. Ýbn Meryem,
s. 178-184), Tilimsânî’nin mürâât-ý hilâf ko-
nusundaki görüþünü öðrenmek için yazýl-
mýþ mektup Þâtýbî’ye ait olmalýdýr. Nite-
kim Þâtýbî ayný meseleyi benzer ifadeler-
le hocasý Kabbâb’a ve Ýbn Arafe’ye de ya-
zarak sormuþtur (Venþerîsî, VI, 365-366).
Kaynaklarda ayrýca Ýbn Haldûn ve karde-
þi Ebû Zekeriyyâ, Tilimsânî’nin öðrencile-
ri arasýnda sayýlmakla birlikte Ýbn Haldûn
otobiyografik eseri et-Ta£rîf’te (s. 62) on-
dan hocasý deðil arkadaþý ve akraný diye
söz eder. Tilimsânî’nin Tunus’ta bulundu-
ðu yýllarda görüþmüþ olmalarý mümkünse
de Ýbn Haldûn, Tunus’taki hocalarý arasýn-
da onu saymaz (a.g.e., s. 15-23).

Tilimsânî’nin faaliyetleri ve yetiþtirdiði
öðrenciler özellikle mantýk ve felsefenin
Maðrib ve Endülüs’teki geliþiminde önem-
li pay sahibidir. VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren
Fas ve çevresinde hâlâ tepkiyle karþýlanýr-
ken Tunus’ta Kasým b. Ebû Bekir b. Zey-
tûn, Ýbn Abdüsselâm el-Hevvârî ve Ýbn
Arafe’nin çalýþmalarýyla zirveye çýkan bu
ilimlerin Tilimsân’daki en önemli temsil-
cisi “imamýn iki oðlu”ndan sonra Þerîf et-
Tilimsânî’dir (Ýbn Haldûn, Mušaddime, s.
403; Makkarî, Ezhârü’r-riyâ², III, 24-38; Ça-
vuþoðlu, s. 92-96). Mantýk, matematik,
astronomi, müzik, týp, anatomi ve ziraat
gibi dönemin bütün aklî ilimlerinde otorite
kabul edilen Tilimsânî bu yönüyle Ýbn Ab-
düsselâm ve Ýbn Arafe’nin övgüsünü ka-
zanmýþtýr. Ýbn Merzûk el-Hafîd, Tilimsâ-
nî’nin dönemin en büyük âlimi olduðu ko-
nusunda icmâ bulunduðunu söyler. Aklî
ilimlerdeki üstünlüðünün yanýnda fýkýh,

usûl-i fýkýh, ferâiz, kelâm, Kur’an ilimleri,
tefsir, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatý ile
tarih alanlarýnda da çok güçlü olan Tilim-
sânî, Maðrib bölgesinde Mâlikî mezhebi-
nin önde gelen fakihlerindendi. Mezhep-
te müctehid imamlardan sayýlýrdý. Güçlü
tercihleri ve ictihadlarý vardý, ancak fetva-
da ihtiyatlý davranýrdý. Fýkhî görüþ ve fet-
valarýna dönemin Mâlikî kadý ve müftüleri
büyük itibar gösterir, çözümünde zorlan-
dýklarý fýkhî meseleler hakkýnda yazýlý ola-
rak kendisine baþvururlardý. Endülüslü ta-
rihçi ve edip Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb te-
lif ettiði her kitabý kendisine gönderir ve
gözden geçirmesini isterdi. Öte yandan
hocalýk hayatý boyunca hiç ara vermeden
sürdürdüðü tefsir derslerine öðrencileri-
nin yaný sýra meslektaþlarý ve devlet adam-
larý da katýlmýþtýr.

VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren Mýsýr’da or-
taya çýkan Mâlikî muhtasarlarýnýn Kuzey
Afrika ve Endülüs’teki fýkýh eðitimine bü-
yük ölçüde hâkim olduðu bir dönemde ya-
þayan Tilimsânî, bu geliþmenin fürû-i fý-
kýh ile usûl-i fýkýh arasýndaki irtibatý gide-
rek zayýflattýðýný farkedip çalýþmalarýný usul
aðýrlýklý olarak yürütmüþtür. Meþhur iki
kitabýndan biri sürekli derslerinde okut-
tuðu Hûnecî’nin mantýk eseri el-Cümel’in
þerhi, diðeri de fürû-i fýkýh alanýndaki mez-
hepler arasý ihtilâflarýn usul diliyle ifade
edildiði Miftâ¼u’l-vü½ûl’dür. Bu sebeple
Ýbn Haldûn onun hilâfiyyât sahasýndaki üs-
tünlüðüne özellikle vurgu yapar (et-Ta£rîf,
s. 63). Fýkýh derslerinde daha ziyade el-
Müdevvenetü’l-kübrâ’yý okutmuþ olma-
sý (Ýbn Meryem, s. 172; Ahmed Bâbâ et-
Tinbüktî, s. 437) Kabbâb, Þâtýbî ve Ýbn Hal-
dûn gibi Tilimsânî’nin de muhtasarlara da-
yalý fýkýh eðitimini yetersiz bulduðunu ve
fýkhýn, ictihad kabiliyetini geliþtiren erken
dönem eserlerinden öðrenilmesi gerekti-
ði görüþünü benimsediðini göstermekte-
dir.

Tilimsânlý bir âlim, Þerîf et-Tilimsânî ile
ardýndan onun þöhretini sürdüren iki oð-
lu hakkýnda bir menâkýb kaleme almýþtýr.
Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî bu eseri el-Æav-
lü’l-münîf fî tercemeti’l-Ýmâm Ebî £Ab-
dillâh eþ-Þerîf adýyla ihtisar etmiþ ve bir
kýsmýný Neylü’l-ibtihâc’da nakletmiþ (s.
432-445), Ýbn Meryem de bu bölümü Ney-
lü’l-ibtihâc’dan aynen aktarmýþtýr (el-Bus-
tân, s. 166-184).

Eserleri. 1. Miftâ¼u’l-vü½ûl ilâ binâßi’l-
fürû£ £ale’l-u½ûl. Fürû-i fýkýh ile usûl-i fýk-
hýn irtibatýný kurmak, mezhepler arasýn-
daki fürû ihtilâflarýnýn usuldeki karþýlýðýný
göstermek ve bu konuda birtakým genel

Mücâsî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer
et-Temîmî, Ebû Abdullah Muhammed b.
Hediyye el-Kureþî, Ebû Abdullah Ýbnü’n-
Neccâr Muhammed b. Yahyâ, Ýmrân b.
Mûsâ el-Meþeddâllî, Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Abdünnûr en-Nedrûmî gibi
âlimlerden ders gördü. Özellikle “imamýn
iki oðlu” diye tanýnan Ebû Zeyd Abdurrah-
man Ýbnü’l-Ýmâm Muhammed b. Abdul-
lah et-Tinnîsî ve kardeþi Ebû Mûsâ Îsâ’-
dan fýkýh, fýkýh usulü ve kelâm okudu. Da-
ha sonra Ebû Abdullah Muhammed b.
Ýbrâhim el-Âbilî’nin ihtisas öðrencileri ara-
sýnda yer aldý ve onun aklî ilimlerdeki bi-
rikiminden faydalandý. Öðrencilik yýllarýn-
da bir süre Fas’ta bulundu ve Ebû Fâris
Abdülmü’min el-Cânâtî’den Mâlikî fýkhý
okudu. Aklî ve þer‘î ilimlerde güçlü bir biri-
kim elde eden Tilimsânî, o dönemde Mað-
rib’de aklî-felsefî ilimlerle usul merkezli
Mâlikî fýkýh anlayýþýnýn geliþtiði en önemli
merkez durumundaki Tunus’a gitti (740/
1339-40). Tunus’ta Ebû Abdullah Muham-
med b. Ali es-Settî ve Tunus Baþkadýsý Ýbn
Abdüsselâm el-Hevvârî ile görüþtü; daha
önce okuduðu Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâßsý ve
Ýbn Rüþd’ün Aristo þerhlerini Ýbn Abdüs-
selâm ile müzakere etti.

Tilimsân’a dönmesinin ardýndan ders
vermeye baþlayan Þerîf et-Tilimsânî kýsa
zamanda bölgenin en tanýnmýþ âlimleri
arasýna girdi. Þehrin ikinci defa Merînîler’in
eline geçtiði 752 (1351) yýlýnda Sultan Ebû
Ýnân Fâris tarafýndan diðer Tilimsânlý âlim-
lerle birlikte baþþehir Fas’a davet edildi
ve saraydaki Ulemâ Meclisi’nin üyesi oldu.
Saray mensuplarýnýn çocuklarýna özel ders-
ler verdi. Bu dönemde Maðrib ve Endülüs
çevresinden Fas’a gelen öðrencilerin ders-
lerine en çok ilgi gösterdiði hocalardan sa-
yýlan Tilimsânî, Tilimsân’a dönmek iste-
yince (756/1355) Sultan Ebû Ýnân ile ara-
sý açýldý. Tilimsânî’nin bölgedeki bazý rakip
sultanlarla da iliþkisinin olduðu yönünde
bazý bilgiler edinen Sultan Ebû Ýnân onu
çekemeyen Faslý âlimlerin de teþvikiyle Ti-
limsânî’yi tutuklattý. Birkaç ay tutuklu kal-
dýktan sonra serbest býrakýldý ve tekrar
Ulemâ Meclisi’ne katýldý. Sultan Ebû Ýnân’ýn
ölümüne kadar (759/1358) Fas’ta kaldý.
1359’da Tilimsân’ý tekrar zapteden Ab-
dülvâdî Sultaný II. Ebû Hammû Mûsâ’nýn
davetiyle memleketine döndü. Sultan Ti-
limsânî’yi kýzýyla evlendirdi ve babasý Ebû
Ya‘kub ile bazý aile büyüklerinin kabirleri-
nin yanýna onun için el-Medresetü’l-Ya‘ku-
biyye’yi yaptýrdý (765/1363). Tilimsânî bu
medresede vefatýna kadar (4 Zilhicce 771/
29 Haziran 1370) müderrislik yaptý ve ölü-
münde medresenin yanýna defnedildi.
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Tilimsânî’nin bir öðrencisinin 771’de (1369)
müellif nüshasýndan istinsah ettiði bir nüs-
ha kullanýlmýþtýr. Kaynaklarda Tilimsânî’-
nin ayrýca Kitâb fi’l-ša²â ve’l-šader, Fe-
tâvâ ve Kitâb fi’l-Mu£â¹ât (veya Kitâb fi’l-
Mu£âveŠât) adlý üç eserinden söz edilir.
Bunlardan üçüncüsü para bozumu ve de-
ðiþimi, ücretler, vergiler, kâr-zarar payla-
þýmý gibi muâmelât problemlerinin çözü-
münde kullanýlan hesap yöntemine (hisâ-
bü’l-muâmelât) dair, Endülüs çevresinde
benzerlerine çokça rastlanan türden (Ýbn
Haldûn, Mušaddime, s. 469) bir kitap ol-
malýdýr. Ahmed b. Muhammed el-Makka-
rî, Tilimsânî’nin diðer kaynaklarda zikre-
dilmeyen Þer¼u’l-£Umde adlý bir eserinin
mukaddimesinde yer alan hamdeleyle il-
gili bir tartýþmaya atýfta bulunur (Nef¼u’¹-
¹îb, V, 272-273).
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Þemsüddîn Muhammed b. Afîfiddîn 
Süleymân b. Alî el-Kûmî et-Tilimsânî

(ö. 688/1289)

Suriyeli Arap þairi.
˜ ™

10 Cemâziyelâhir 661 (21 Nisan 1263) ta-
rihinde doðdu. Cezayir’deki Tilimsân þeh-
rinin batý kesiminde yerleþmiþ Kûme ka-
bilesine mensuptur. Meziyetleri ve zarif

hareketleri dolayýsýyla “Þâbbüzzarîf” (kibar
genç) lakabýyla tanýndý. Babasýna nisbetle
Ýbnü’l-Afîf diye anýlýr. Afîfüddin Süleyman
VII. (XIII.) yüzyýlýn ortalarýnda Tilimsân’dan
Kahire’ye göç etmiþ, burada evlenmiþ ve
oðlu Þemseddin Muhammed bu þehirde
doðmuþtur. Babasýnýn Dýmaþk’ta vergi iþle-
rinde görev almasý üzerine Tilimsânî 665-
670 (1267-1271) yýllarýnda ailesiyle birlik-
te Kahire’den ayrýlýp Dýmaþk’a geldi ve ha-
yatýný burada geçirdi. Ýçinde bulunduðu
ilim ve kültür ortamýnýn yardýmýyla kýsa
zamanda yetiþme imkâný buldu ve erken
yaþta edebî hayata baþladý. Ýlk hocasý ay-
ný zamanda mutasavvýf ve þair olan baba-
sý Afîfüddin’dir. Dýmaþk’ta babasýyla birlik-
te Muhyiddin b. Þeref en-Nevevî’den onun
Þâfiî fýkhýna dair Minhâcü’¹-¹âlibîn adlý
eserini okudu, Nevevî her ikisine de icâ-
zet verdi. Ancak babasýný övdüðü bir þiiri-
ne dayanýlarak Tilimsânî’nin bu eseri on-
dan okuduðu da söylenmektedir (Dîvân,
kaside nr. 95). Yine þiirlerinde övdüðü ta-
rihçi ve fakih Ýsmâil b. Ahmed Ýbnü’l-Esîr
el-Halebî; kadý, edip ve tarihçi Ýbn Abdüz-
zâhir ile Kadî Muhyiddin Muhammed b.
Ya‘kub Ýbnü’n-Nehhâs da faydalandýðý ho-
calarý arasýnda yer alýr.

Tilimsânî, döneminin önde gelen þahsi-
yetleriyle görüþtü ve onlar için methiyeler
yazdý. Bunlarýn baþýnda Mýsýrlý edip, þair
ve kadý Ýbn Abdüzzâhir, Emîr Alemüddin
ed-Devâdârî, Baþkadý Hüsâmeddin el-Ha-
nefî er-Râzî, Hama sahibi el-Melikü’l Man-
sûr Seyfeddin Muhammed ve Þam Valisi
Nâsýrüddin Muhammed b. Ýftihâr el-Har-
rânî gelmektedir. Þairin çaðdaþlarý ve özel-
likle Þam bölgesindeki edipler Tilimsânî’-
nin þiirini takdir ve ilgiyle takip etmekle
birlikte onu kýskananlar kendisini eleþtir-
meye baþladý, hatta övdüðü kiþilerin hu-
zurunda küçük düþürmeye çalýþtý, zaman
zaman moralini bozup ümitsizliðe sevket-
ti. Ayrýca babasý, yaþayýþ tarzýndan ve þiir-
lerinde yer alan bazý hafifliklerinden mem-
nun kalmadýðý için aðýr eleþtiriler içeren
öðüt niteliðinde bir þiir yazdý (Ömer Mû-
sâ Bâþâ, s. 245). Sýkýntýlý ve mücadeleli bir
hayat geçiren Tilimsânî 14 Receb 688 (3
Aðustos 1289) tarihinde Dýmaþk’ta vefat
etti ve burada Sûfiye Kabristaný’na defne-
dildi. Kýsa bir süre önce kardeþini kaybe-
den, arkasýndan tek oðlunun ölümüyle sar-
sýlan Afîfüddin Süleyman her ikisi için acý
ve âdeta ateþ dolu bir mersiye yazmýþtýr
(Safedî, III, 135).

Daha çok müzikalitesi yüksek, kýsa ve
hafif aruz bahirlerini kullanan Tilimsânî’-

kurallara ulaþmak amacýyla kaleme alýnan,
fýkýh kitaplarý arasýnda ayrý bir tür kabul
edilen “tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl” edebiya-
týnýn tanýnmýþ örneklerindendir. Zencânî
ve Ýsnevî’nin yalnýzca Hanefî ve Þâfiî mez-
heplerinin görüþ ve yaklaþýmlarýyla sýnýrlý
kalan eserlerinden farklý þekilde Tilimsâ-
nî, Mâlikî mezhebi baþta olmak üzere di-
ðer mezheplerin görüþlerine de yer verir
ve konularý fýkýh usulü sistematiðiyle ele
alýr. Mâlikî fakihlerince daha önce yazýlmýþ
hilâf ve kavâid eserlerinde bu konulara te-
mas edilmekle birlikte Miftâ¼u’l-vü½ûl,
mezhep görüþlerini savunmaktan ziyade
fürû-usul irtibatýný kurmayý hedefleyen bu
türün Mâlikî mezhebinde bilinen tek ör-
neðidir. Tilimsânî, Merînî Sultaný Ebû Ýnân’ýn
daveti üzerine Fas’a gittikten sonra kale-
me aldýðý ve 29 Cemâziyelâhir 754’te (1
Aðustos 1353) tamamladýðý eserini sulta-
na ithaf etmiþtir (Miftâ¼u’l-vü½ûl, s. 296-
297, 756-757). Birçok baskýsý yapýlan kita-
býn (Tunus 1346; nþr. Ebû Bekir Mahmûd
Kummî, baský yeri ve tarihi yok [Mekte-
betü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye]; Kahire 1962;
nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf, Beyrut 1403/
1983) Muhammed Ali Ferkus tarafýndan
gerçekleþtirilen neþrinde (Kitâbü Me¦ârâ-
ti’l-³ala¹ fi’l-edille ile birlikte, Beyrut 1419/
1998) Venþerîsî’nin istinsah ettiði 888
(1483) tarihli nüsha esas alýnmýþtýr. Abdül-
hamîd b. Bâdîs’in ders kitabý olarak okut-
tuðu ve þerhettiði eser (Miftâ¼u’l-vü½ûl,
neþredenin giriþi, s. 283), Abdullah b. Mu-
hammed b. Osman el-Fülâtî (Elfiyyetü’l-
u½ûl ve binâßü’l-fürû£ £aleyhâ adýyla) ve
Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah eþ-
Þinkýtî (Na¾mü Miftâ¼i’l-vü½ûl adýyla) ta-
rafýndan manzum hale getirilmiþtir (a.g.e.,
s. 285-286). 2. Þer¼u’l-Cümel. Maðrib
çevresinde çok okunan ve itibar gören bu
kitap Hûnecî’nin el-Cümel fi’l-man¹ýš ad-
lý eserinin þerhidir (el-Mektebetü’l-vataniy-
ye, Cezayir, nr. 1388; ez-Zâviyetü’l-Ham-
zâviyye, el-Maðribü’l-aksâ, nr. 45 [mecmû
içinde]). 3. Kitâbü Me¦ârâti’l-³ala¹ fi’l-
edille. Mantýk yanlýþlarýna dair olan eser,
konu hakkýnda Tilimsânî’ye sorulan soru-
lara (muhtemelen Merînî Sultaný Ebû Ýnân ta-
rafýndan) cevap olarak ve Miftâ¼u’l-vü-
½ûl’den sonra kaleme alýnmýþtýr. Kitapta
aklî ve fýkhî kýyasla ilgili mantýk yanlýþlarý
lafzî ve mânevî yanlýþlar olmak üzere iki
bölüme ayrýlarak örneklerle anlatýlýr; so-
nunda Aristo, Fârâbî ve Ýbn Sînâ’nýn ko-
nuyla ilgili görüþleri özet halinde verilir. Ri-
sâle hacmindeki eserin her iki neþrinde de
(nþr. Mustafa el-Vazîfî, Dârülbeyzâ 1411/
1991; nþr. Muhammed Ali Ferkus, Miftâ-
¼u’l-vü½ûl ile birlikte, Beyrut 1419/1998)
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