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ÝBN BERRÎ et-TÂZÎ

ce na ze si nin Tâze’ye gö tü rü lüp ho ca sı İbn 

Hamdûn eş-Şerîşî’nin kab ri ya nı na def ne-

dil di ği, gü nü müz de kab ri nin şe hir dı şın da 

bu lu nup meş hur ol du ğu ifa de edi lir.

Eser le ri. İbn Berrî’nin en önem li ese ri 

ed-Dü re rü’l-levâmi£ fî a½li mašraßi’l-

İmâm Nâfi£ olup İmam Nâfi‘ kı ra ati ne 

da ir bir man zu me dir. Ku zey Af ri ka ül ke-

le rin de bu ese rin kı ra at te ki şöh re ti na hiv 

il min de el-Âcurrûmiy ye’nin şöh re tiy le 

kı yas la nır. Ay nı ül ke ler de Mâlikî mez he bi-

nin yay gın lı ğı gi bi İmam Mâlik’in sün net 

(vâ cip) ola rak ni te le di ği mak bul-mü tevâtir 

kı ra at ler den Nâfi‘ kı ra ati de En dü lüs ve 

Mağ rib’de ya yıl mış, bu kı ra ate da ir eser ler 

ara sın da önem li bir ye ri olan ed-Dü re rü’l-

levâmi£ üze ri ne çok sa yı da şerh, ta‘lik, 

ik mal, telhîs, nazîre vb. ça lış ma ger çek leş-

ti ril miş tir. 697 (1298) yı lın da re cez vez niy-

le ve ya lın bir üslûpla ya zı lan 243 be yit lik 

man zu me Mağ rib med re se le rin de Nâfi‘ 

kı ra atin de resmî te ma yü lün esa sı nı teş kil 

et miş tir (a.g.e., III, 108, 112). Ku zey Af ri ka 

ül ke le rin de Nâfi‘ kı ra ati nin öğ re ti min de 

gü nü müz de de bü yük il gi gö ren man zu-

me nin mu kad di me sin de ese rin ko nu su, 

yön te mi ve ya zı lış se be bi açık lan mış, da-

ha son ra on al tı bö lüm (bab) ha lin de Nâfi‘ 

kı ra atiy le il gi li usul ve küllî ka ide ler le ba-

zı ay rın tı lar söz ko nu su edil miş tir. Bun-

lar is tiâze, bes me le, ce mi “mîm”i, ki na-

ye “hâ”sı, med-kasr, tek ve çift hem ze, 

ha re ke nak li, iz har-id gam, feth-imâle, 

“râ” lar, “lâm”lar, vakf, izâfet “yâ”la rı, zâit 

“yâ” lar, harf le rin ve Kur’an ke li me le ri nin 

küllî / aslî ka ide le re da yan ma yan is tis naî 

ve özel oku yuş şe kil le ri ola rak sı ra la na bi lir. 

Man zu me nin so nu na harf le rin mah reç ve 

sı fat la rı na da ir mü el li fin otuz be yit lik ur-

cû ze si de ek len miş tir. İbn Berrî, Mekkî b. 

Ebû Tâlib gi bi kı ra at âlim le ri ne gö re da ha 

mevsûk bul du ğu, et-Ta£rîf bi’Åtilâfi’r-ru-

vât £an Nâfi£ ad lı ese rin ya za rı Ebû Amr 

ed-Dâ nî ta ri ki ne uya rak Ebû Ya‘k†b Yûsuf 

el-Ez rak’ın Verş’ten, onun da Nâfi‘den 

ak tar dı ğı, yi ne Ebû Neşît Mu ham med b. 

Hâ rûn’un Kålûn’dan, onun da Nâfi‘den 

nak let ti ği oku yuş fark la rı nı in ce le miş, 

bu oku yuş lar ara sın da yer yer ter cih ler 

yap mış, oku yuş la rın de lil le ri ni zik ret miş, 

ken di sin den Ebû Amr ed-Dânî’ye ka dar 

va ran kı ra at se ne di ni kay det miş tir (Saîd 
A‘râb, s. 25; Ab dülhâdî Hamîtû, III, 115-
118). İbn Ber rî’ den bu man zu me yi baş ta 

Harrâz, Mec câ sî ve Tircâlî gi bi öğ ren ci le ri 

ol mak üze re on al tı ki şi ri va yet et miş (Ab-
dülhâdî Ha mî tû, III, 150-163), gü nü müz-

de Ti limsân, Fas, Gır na ta gi bi şe hir ler de 

oku tu lup ez ber le ti len ve hak kın da icâzet-

ler ve ril miş olan man zu me üze rin de el li yi 

Nâfi‘ kı ra ati ni Verş ve Kålûn ri va yet le-

riy le oku du ğu Ebü’r-Rebî‘ Sü ley man b. 

Mu ham med İbn Hamdûn eş-Şerîşî, fı kıh 

ve ferâiz âli mi Mu ham med b. Mu ham-

med el-Fa razî, tef sir, ha dis ve fı kıh âli mi 

İb nü’z-Zü beyr es-Se kafî, Mu ham med b. 

Mu ham med b. İdrîs el-Kuzâî el-Ka le levsî 

ve Ebü’l-Ha san Ali b. Sü ley man el-Kur tubî 

gi bi âlim ler den kı ra ate, dil ve ede bi ya ta, 

dinî ilim le re da ir ders al dı (Ab dülhâdî 
Hamîtû, III, 114-115). Baş ta kı ra at ve 

Kur’an ilim le ri ol mak üze re Arap di li ve 

ede bi ya tı, belâgat, lu gat, fı kıh, ferâiz, ha-

dis gi bi alan lar da ken di ni ye tiş tir di, hat 

sa na tın da ve tev sik (adlî ve hu kukî bel ge dü-

zen le me) ko nu sun da ma ha ret sa hi bi ol du.

İbn Berrî et-Tâzî, Fas ve Ka ra viyyîn gi bi 

şe hir le rin ca mi le rin de ders ver di. On dan 

fay da la nan öğ ren ci ler den Fas Ka ra viyyîn 

Ca mii’nde 723’te (1323) ken di si ne ed-Dü-

re rü’l-levâmi£ini okut tu ğu Yûsuf b. Ali 

es-Se dû sî bir yıl son ra Gır na ta’nın Yûsu-

fiy ye Med re se si’nde ho ca sı nın bu ese ri ni 

ken di öğ ren ci le ri ne okut tu. Tâze Ka dı sı 

Ebû Mehdî Îsâ b. Ab dul lah et-Tircâlî de 

onun ön de ge len ta le be le rin den dir. Yi ne 

Tâze’de İbn Berrî’den Ebû Ali el-Fârisî’nin 

el-Î²â¼ fi’n-na¼v’ini oku ma sı nın ya nı sı-

ra on dan tef sir ve ha dis ders le ri alan Ebû 

Zeyd Ab dur rah man İb nü’l-Aşşâb et-Tâzî, 

ede bi yat, lu gat ve kı ra at ders le ri alan, 

ay rı ca ed-Dü re rü’l-levâmi£ini oku yan ve 

ona şerh ya zan Mu ham med b. Şu ayb el-

Meccâsî, ed-Dü re rü’l-levâmi£i şer he den 

kı ra at âli mi Mu ham med b. Mu ham med 

el-Harrâz eş-Şerîşî, Amr b. Ah med el-

Kaştâlî de İbn Berrî’nin öğ ren ci le rin den-

dir. İbn Berrî, Tâze’de bir yan dan ders 

ve rir ken di ğer yan dan Merînî ida re sin de 

Dîvân-ı İnşâ kâtip ve re is li ği yap tı. Dü rüst-

lü ğüy le ta nın dı ğın dan Tâze Mah ke me si’ne 

şa hit lik vb. iş ler için sık sık gi dip gel di. Adlî 

ve hu kukî bel ge le ri dü zen le me gö re vin de 

bu lu na rak gü nü müz de no ter li ğe ben ze-

yen bir mes lek ic ra et ti. Onun Tâze’de bir 

sü re ka dı lık yap tı ğı da be lir ti lir. Öğ ren ci si 

Tircâlî Tâze ka dı sı olun ca ho ca sı nın sık sık 

mah ke me ye gel me si ni uy gun bul ma dı, 

Merînî Sul ta nı II. Ebû Saîd (Os man) el-Me-

rî nî’den izin ala rak onun baş şe hir Fas’a 

nak li ni ve sul ta nın oğ lu Ebü’l-Ha san’a 

(Mansûr-Billâh) öğ ret men lik yap ma sı-

nı sağ la dı. 724’te (1324) Fas’a gi den İbn 

Berrî ve fa tı na ka dar bu gö rev le ri ye ri ne 

ge tir di. Ve fa tıy la il gi li ola rak 730 (1330) 

ve 733 yıl la rı kay de dil mek le bir lik te 731 

(1331) yı lı da ha isa bet li gö rün mek te dir. 

Çün kü 724’te (1324) git ti ği Fas’ta ye di 

yıl kal dı ğı be lir ti lir. İbn Berrî’nin Tâze’de 

öl dü ğü ve ya Fas’ta öl dük ten son ra 

“La tra di ci on de la ci en cia ge opo ni ca his pa no-
ara be”, Arc hi ves in ter na ti ona les d’his to ire des 
sci en ces, VI II, Wi es ba den 1955, s. 121-122; G. 

Sar ton, “Ibn Bassâl, Lib ro de Agricul tu ra (Bo ok 
Re vi ew)”, ISIS, XLVII/1 (1956), s. 74-77; Cevâd 

Ali, “Kitâbü’l-Filâ¼a”, MMİ Ir., VI (1379/1959), s. 
565-569; S. M. Ima mud din, “al-Filâ hah (Farming ) 
in Mus lim Spa in”, IS, I (1962), s. 55-56, 58, 59, 
69, 74, 76; Ca‘fer el-Hayyât, “İbn Ba½ ½âl râßi dü’l-
fen ni’z-zirâ£iy yi’l-¼adî¦ fi’l-En delüs”, MMİ Ir., XV 
(1387/1967), s. 214-227; Âdil M. Ali, “£İl mü’z-
zirâ£a min Åilâli Kitâbi’l-Filâ¼a li’bn Ba½ ½âl”, el-
Mev rid, IV/6, Bağ dad 1398/1977, s. 203-207; 
Karl W. Butzer, “The Islamic Tradition of Ag-
roecology: Crosscultural Experience, Ideas and 
Innovations”, Ecumene, I/1, London 1994, s. 
24-25; Mus ta fa Ab dülkådir Gu neymât, “Teß¦îru 
£il mi’l-fıšh fi’l-ba¼¦ ve’t-teßlîfi’l-filâ¼î £in de’l-En-
de lü siyyîn”, Dirâsât, XXXI II/1, Am man 2006, s. 
22-24, 26, 28, 29; G. S. Co lin, “Filå¼a”, EI° (İng.), 
II, 901; Ebü’l-Ha san Diyânet, “İbn Ba½½âl”, DMBİ, 
III, 116-117; Cum‘a Şey ha, “İbn Ba½½âl, Mu¼am-
med b. İb râ hîm”, Mv.AU, III, 517-519.
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– —ÝBN BERRÎ et-TÂZÎ
אزي ) ي ا ّ ( ا 

Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed
b. Alî (b. Muhammed) b. Hüseyn

er-Ribâtî et-Tâzî el-Maðribî
(ö. 731/1331)

Faslý 
kýraat ve Arap dili edebiyatý âlimi.˜ ™

660 (1262) yı lın da baş şe hir Fas’ın ku-

zey do ğu sun da yer alan Tâ ze (Ribâtu Tâze) 

şeh rin de doğ du. Bu ra ya nis bet le Ribâtî ve 

Tâ zî nis be le riy le ta nı nır. Ba zı kay naklarda 

Ri bâ tî nis be si Tâze ci va rın da (ribz / erbâz) 
ko nak la mış bir ka bi le ye men sup ol duğun-

dan Erbâzu Tâze’ye nis bet le Erbâzî / Ribâ-

zî şek lin de de zik re di lir. Ai le si nin Ku reyş’-

le il gi si bu lu nan Tüsûl (Tesûl) ka bi lesine 

men sup ol du ğu ve ken di si doğ ma dan ön-

ce Tâze’ye ge lip yer leş ti ği ifa de edi lir. Bu 

se bep le İbn Berrî et-Tüsûlî nis be siy le de 

anı lır. Ay rı ca ai le nin Tâze’nin Ber berî ka bi-

le le rin den Benî Li net’e men sup bulundu-

ğu be lir ti lir (Hifnâvî, II, 12).

İlk bil gi le ri ni ba ba sın dan alan İbn Berrî, 

Merînî Dev le ti’nin ku rul ma, yük sel me dev-

re le ri ne ye tiş ti. En dü lüs âlim le ri nin Ku-

zey ba tı Af ri ka’ya gö çüy le mey da na ge len 

ilmî bi ri kim den fay da lan dı. Ara la rın da ho-

ca sı İbn Hamdûn eş-Şerîşî’nin de bu lun-

du ğu âlim ler ve kı ra at üs tat la rı, En dü lüs 

şe hir le ri nin bi rer bi rer hı ris ti yan kral lık la-

rı nın eli ne geç me si yü zün den göç ede rek 

Tâze’ye yer leş ti. Böy le bir or tam da ye ti-

şen İbn Berrî, Mağ rib’in Ber berî Masmûde 

ka bi le si ne men sup şa ir, edip ve ka dı lar la 

kâtip İb nü’l-Mu rah hal’den, ken di sin den 
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– —İBN BEŞŞÂR el-AHVEL

(bk. ENMÂTÎ, Ebü’l-Kåsım).˜ ™

– —İBN BÛNÂ

(bk. CEKENÎ).˜ ™

– —ÝBN ECCEMED
( ّ ( ا أ

Zeynülâbidîn b. Eccemed b. Muhammezün
el-Yedâlî eþ-Þemþevî

(1860-1939)

Moritanyalý âlim.˜ ™

Mo ri tan ya’nın gü ney ba tı sın da bu lu nan 

İkîdî böl ge sin de doğ du. Kün ye sin de yer 

alan Şem şevî nis be si, VI. (XII.) yüz yı lın 

son la rın da ara la rın da kan ba ğı ol ma dı ğı 

hal de ba zı dinî, ahlâkî ve si yasî il ke ler et-

ra fın da it ti fak ya pan beş ki şi nin nes lin den 

ge len le ri gös ter mek üze re “beş, beş li” an-

la mın da ki “tşemş” ke li me si ne, onun bir 

alt ko lu nu an la tan Yedâlî ise “Ced dü Alî” 

an la mın da olup böl ge de Yeddâl şek lin de 

te laf fuz edi len Yiddâc ke li me si ne da yan-

mak ta dır (Yedâlî, s. 57; M. Muhtâr Vüld 
es-Sa‘d, I, 107-108). Ba ba sı nın adı genel-

lik le Ec ce med, ba zı kay nak lar da ise Ah-

med ola rak kay de di lir (M. Hayr Ramazan 
Yû suf, I, 237). Çe şit li ilim dal la rı nın ya nı 

sı ra ede bi yat ala nın da da et ki li olan kök lü 

bir ai le ye men sup tur. İkiz kar de şi Ah med 

hem bir fı kıh âli mi hem de Mo ri tan ya’nın 

ta nın mış şa ir le rin den dir.

Te mel eği ti mi ni ai le için de alan İbn Ec-

ce med, Kur’an eği ti mi ni an ne si Mer yem 

bint Ab dul lah Cenkî’den, fı kıh eği ti mi ni 

kar de şi Ah med’den, dil eği ti mi ni böl ge-

nin ta nın mış dil ci le rin den an ne bir kar de şi 

Muh târ b. Cenkî’den al dı. Usul, man tık ve 

be yan ko nu sun da Mu ham me zün b. Ma-

hand Bâbeh b. A‘beyd ed-Deymânî’den, 

si yer-i ne bî de Mu ham me zün Fâl b. Emîn 

et-Te mek lâ vî’ den, Kur’an ilim le rin de 

Mu ham med Fâl b. Bûfer ra el-Hâccî’den 

fay da lan dı. Fı kıh öğ re ni mi ne Muhtâr b. 

Elüm mâ el-Yedâlî’nin ya nın da de vam et-

ti. Mu ham medû b. Mu ham me zün Fâl b. 

Müt tâlî et-Ten değî va sı ta sıy la Ku zey Afri-

ka’da yay gın olan Şâzelî ta ri ka tı na inti sap 

et ti. Doğ du ğu yer de su yun ge nel lik le sa-

hip le rin den izin alın ma yan mer kep ler le 

ta şın ma sı nı şüp he li gör dü ğün den da ha 

ko lay su el de ede bi le ce ği sa hil ke si mi ne, 

Mo ri tan ya’nın gü ney ba tı sa hi lin de yer alan 

Trârze eya le ti nin Âftût böl ge si ne göç et ti 

(Mu ham med b. Sîdî Muhammed Mevlây, 
s. 352). Bu ra da ken di ni öğ re tim ve eser 

li’bn Ebi’r-Rebî£ Ubey dillâh b. Ah med 

(Ebû Ali el-Fârisî’nin el-Î²â¼ fi’n-na¼v ve-
ya Adudüd dev le’ye it haf edil di ği için el-
Î²â¼u’l-£A²u dî ola rak ta nı nan gra mer ki ta-
bı na İbn Ebü’r-Rebî‘in yaz dı ğı şer hin muh-
ta sa rıdır; an cak İbn Ebü’r-Rebî‘ el-Î²â¼’a 
kü çük [el-İf ½a¼ £an mesâßili [nü ke ti] Kitâbi’l-
Î²â¼] ve bü yük [el-Kâfî fi’l-İf½a¼] ol mak üze-
re iki şerh yaz mış tır; ih ti sar ol du ğu na gö re 
eser bü yük şerh le il gi li ol ma lı dır); İÅti½âru 

Şer ¼i’ş-Şerîşî li-Mašåmâti’l-¥arîrî; 

el-Ve ¦âßiš(u’l-£ad liy ye); el-Æånûn fî 

rivâye tey Verş ve Æålûn (İshâk¢, vr. 29); 
ªu rer £ale’d-Dü rer (öğ ren ci si Harrâz’ın 
ed-Dü re rü’l-levâmi£e yaz dı ğı şer hi kendi-
sine tak dim et me si do la yı sıy la ka le me 
aldı ğı ya zı dır); ¬ik rü’¾-¾âß £alâ ¼urûfi’l-

mu£cem (Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali 
Paşa, nr. 7740, vr. 19-22); İcâze man¾ûme 

li-Ebî £Amr el-Fiştâlî; İcâze man¾ûme 

li-Ebi’l-¥asan el-¥ım½î £alâ lu³zihî 

bi-mesßele ti “sevßât”; Şer¼u Æa½îde ti 

Ebî £Alî ¥asan b. A¹ıy ye el-Ven şerîsî 

el-Miknâsî (ez-Zâvi ye tü’l-Hamzâviy ye 
Fas / Rîş Kü tüp ha ne si’nde nüs ha sı nın 
bu lun du ğu be lir ti lir [Ab dülhâdî Hamîtû, 
III, 127-131]). Mu ham med el-Emrânî İbn 

Ber rî et-Tâzî adıy la bir mo nog ra fi yazmış-

tır (Ra bat, ts.).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Mintûrî, Şer¼u’d-Dü re ri’l-levâmi£ (nşr. Sıddîk¢ 

Sîdî Fevzî), Dârül beyzâ 1421/2001, neş re de nin gi-
ri şi, I, 25-26; Ebû Zeyd es-Seâlibî, Dü re rü’l-levâmi£ 
fî šırâßeti Nâfi£, Ce za yir 1324, s. 7, ay rı ca bk. tür.
yer.; Ah med Bâbâ et-Tin büktî, Kifâye tü’l-mu¼tâc 
li-ma£ri fe ti men ley se fi’d-Dîbâc (nşr. Mu ham-
med Mutî‘), Ra bat 1421/2000, I, 346-347 (nr. 
351); Ab dur rah man İb nü’l-Kådî, el-Fec rü’s-sâ¹i£ 
ve’²-²iyâßü’l-lâmi£ fî şer¼i’d-Dü re ri’l-levâmi£ 
(nşr. Ah med b. Mu ham med el-Bûşeyhî), Ra bat 
1428/2007, I, 203; İshâk¢, er-Ri¼le tü’l-¥icâziy ye, 
Ra bat el-Hizâne tü’l-Ha se niy ye, nr. 11867, vr. 29; 
İbrâhim el-Mârganî, en-Nücûmü’¹-¹avâli£ £ale’d-
Dü re ri’l-levâmi£, Tu nus 1322, s. 15, ay rı ca bk. tür.
yer.; Broc kel mann, GAL, II, 321; Suppl., II, 350; 
Î²â¼u’l-meknûn, I, 468; II, 259; He diy ye tü’l-
£ârifîn, I, 716; Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, VII, 
220-221; Zi riklî, el-A£lâm, V, 5; Ab dul lah Kennûn, 

en-Nübû³u’l-Ma³ribî fi’l-ede bi’l-£Arabî, Bey rut 
1395/1975, I, 21; Hifnâvî, Ta£rîfü’l-Åalef bi-ricâli’s-
se lef, Bey rut 1402/1982, II, 12; Saîd A‘râb, el-
Æurrâß ve’l-šırâßât bi’l-Ma³rib, Beyru t 1410/1990, 
s. 22-31; Ah med Mu ham med es-Simlâlî eş-Şink¢tî, 
Ta¼½îlü’l-menâfi£ £alâ Kitâ bi’d-Dü re ri’l-levâmi£, 
Ri yad 1422/2001, s. 60-61; Ab dülhâdî Hamîtû, 
Æırâßetü’l-İmâm Nâfi£ £in de’l-Me³åri be min 
rivâye ti Ebî Sa£îd Verş, Ra bat 1424/2003, II, 
389; III, 108-301; Ebû Mer yem el-Cezâirî, “el-İmâm 
İbn Berrî ve na²mühû ed-Dü re rü’l-levâmi£ fî a½li 
mašraßi’l-İmâm Nâfi£: Di râ se ta¼lîliy ye”, Me cel le tü 
Câmi£ati’l-Emîr £Ab dülšådir el-İslâmiy ye, sy. 17, 
Ko santîne 1425/ 2004, s. 15-30; M. Ben Che neb, 

“Ibn Bar r¢”, EI° (Fr.), III, 755; Kahhâr Mık yemî, “İbn 
Berrî”, DMBİ, III, 104; Fârûk Hamâde, “İbn Berrî”, 
Mv.AU, III, 380-382.

ÿİs ma il Dur muş

aş kın şerh ya zıl mış tır (a.g.e., III, 173-232). 
Mü el li fin öğ ren ci le ri ve râvi le rin den olan 

Har râz eş-Şerîşî’nin el-Maš½adü (el-Æa½-
dü’)’n-nâfi£ li-bu³ye ti’n-nâşiß ve’l-bâri£ 

fî şer ¼i’d-Dü re ri’l-levâmi£i ile (nşr. M. 
Mah mûd et-Til midî el-Cek kenî, Cid de 
1413) Mu ham med b. Şu ayb el-Meccâsî’nin 

Şer ¼u’d-Dü re ri’l-levâmi£i, Ebû Zeyd es-

Se â li bî’ nin el-MuÅtâr mi ne’l-Cevâmi£ fî 

mu ¼â ×â ti’d-Dü re ri’l-levâmi£ ad lı şer hi 

(Ce za yir 1324), Mintûrî’nin Şer¼u’d-Dü-

re ri’l-levâmi£i (nşr. Sıddîk¢ Sîdî Fevzî, 
I-II, Dârül beyzâ 1421/2001), Sü ley man 

el-Am râ vî el-Cezâirî’nin el-MuÅta½arü’l-

Câ mi£ Şer¼u’d-Dü re ri’l-levâmi£ fî a½li 

maš raßi’l-imâm en-Nâfi£i (Bey rut 2004) 
bun lar ara sın da sa yı la bi lir. Ya yım lan ma-

mış şerh le rin bir ço ğu nun yaz ma nüs ha la-

rı Ra bat’ta ki el-Mek te be tü’l-Ha se niy ye’de 

bu lun mak ta dır (ay rı ca bk. Broc kel mann, 
GAL, II, 321; Suppl., II, 350). Eser üzerine 

ek sik le ri ni ta mam la mak, özet le mek ve ya 

nazîre yaz mak ama cıy la İbn Câbir el-Mik-

nâ sî, Ebü’l-Kåsım Ah med et-Tâzî, Ebû 

Vekîl el-Masmûdî, Ab dur rah man el-Câ-

di rî, İbn Gåzî el-Miknâsî gi bi mü el lif ler ce 

otuz ka dar urcûze ka le me alın mış tır (Ab-
dülhâdî Hamîtû, III, 233-277). İbn Gåzî el-

Mik nâ sî, Taf½îlü £išdi’d-dü rer isim li 149 

be yit lik man zu me sin de Nâfi‘ kı ra ati nin 

Kå lûn ve Verş dı şın da ki ri va yet le ri ni de 

zik ret miş, top lam on fark lı ri va ye ti söz ko-

nu su et miş tir. Ebü’l-Kåsım Ah med et-Tâ zî 

de ed-Dü re rü’s-se niy ye ad lı 100 be yit lik 

man zu me sin de fark lı oku yuş ri va yet le ri 

ara sın da ki ter cih le ri be lirt miş, Ebû Amr 

ed-Dânî’ye ait et-Tecrîd’in öze ti ni ver-

miş tir. İbn Berrî’nin man zu me si tec vid ve 

kı ra at me tin le ri ni top la yan mec mu alar / 

kül li yat lar için de de fa lar ca ba sıl mış, Tevfîk 

b. Ah med el-Ab karî ta ra fın dan müs ta kil 

ola rak da ya yım lan mış tır (Ka hi re 2008).

Di ğer Eser le ri: Ürcûze fî meÅâri ci’l-

¼urûf (otuz be yit lik bir man zu me olup 
ed-Dü re rü’l-levâmi£in zey li ola rak bir çok 
de fa ba sıl mış tır, yaz ma nüs hası, Ber lin 
Kraliyet Ktp., nr. 548); el-Kâfî fî £il mi’l-

šavâfî (Broc kel mann, GAL Suppl., II, 350); 
Şer ¼u Kitâbi’l-£Arû² li’bni’s-Saššåt 

Mu ¼am med b. £Alî el-En½ârî; Şer¼u’l-

Ve ¦âßišı’l-£ad liy ye el-muÅta½ara li-Ebî 

İs ¼âš İbrâhîm b. Ya¼yâ el-øırnâ¹î 

(Hi zâ ne tü Miknâse, nr. 1756); İšti¹âfü’z-

zeher ve ic tinâßü’¦-¦emer fi’Åti½ârı Zeh-

ri’l-âdâb ve ¦emeri’l-elbâb li-İbrâhîm 

el-¥u½rî (nşr. Mus ta fa Hicâzî, Ka hi re 
2012); MuÅta½ar £alâ Şer¼i Teh×îbi’l-

Mü dev ve ne li-Ebî Sa£îd ƒalef b. 

Mu ¼ammed el-Berâ×i£î (tamam la na-
mamış tır); MuÅta½aru Şer¼i’l-Î²â¼ 




