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Muhammed Habîb

İbnü’l-Hoca (ortada)

Mustafa eş-Şek‘a 

(sağda)

ve Abdullah

Nâsif ile

ÝBNÜ’l-HAYYÂT ez-ZÜKKÂRÎ

ve sün ne tin Kur’an’ı açık la yı cı ro lü nü göz 

önün de bu lun dur mak ge rek ti ği ni ile ri sür-

müş tür. Mec mau’l-fık hi’l-İs lâmî’de çey-

rek asır sü ren gö re vi es na sın da yü rüt tü ğü 

araş tır ma ve fa ali yet ler de de İs lâm’ın ge-

nel amaç ve il ke le ri ni da ima ön de tut muş, 

mez hep gö rü şü nü ve ya özel men fa at le ri 

üm me tin or tak fay da sı nın önü ne ge çir-

me me hu su sun da bü yük ça ba gös ter-

miş tir.

Eser le ri. Te lif: ¥â zim al-Qar¹agannî 

(Tu nis 1967; dok to ra te zi olan Kar tâcen-
nî’ nin Min hâ cü’l-bü le³åß ve si râ cü’l-üde-
bâß  ad lı ese ri nin in ce le me kıs mı nın Fran-
sız ca ter cü me si dir); el-£Amel fî na ¾a ri’l-

İs lâm (Tu nus 1971); Me vâ šı fü’l-İs lâm 

(Tu nus 1972, 1379/1979); Yehû dü’l-Ma³-

ri bi’l-£Ara bî (Ka hi re 1973; Ka hi re Arap 
Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Filis tin Araş tır-
ma la rı Bö lü mü’nde ve ri len bir kon fe ran-
sın met ni dir); ed-Dînü’l-šay yim (Ka hi re 
1406); Şey Åu’l-İs lâm el-imâ mü’l-ek ber 

Mu ¼am med b. ªâ hir b. £Âşûr (I-III, Dev-
ha 1425/2004, I. cilt bu eser dir, II. cilt İb-
nü’l-Ho ca’nın Bey ne £ilme yi u½ûli’l-fıšh ve 
ma šå ½ı di’ş-şe rî£a’ sı ve III. cilt İbn Âşûr’un 
Ma šå ½ı dü’ş-şe rî£a’ sı nın neş ri dir, Tu nus 
2008).

Ne şir: Hâzim el-Kartâcennî, Min hâ-

cü’l-bü le³åß ve sirâcü’l-üdebâß (Tu nus 
1386/1966; Bey rut 1401/1981,1986), Æa-

½âßid ve mu ša¹ ¹a£ât (Tu nus 1392/1972; 
Kar tâ cen nî’ nin Os man el-Ke‘‘âk ta ra fın-
dan neş re di len di va nın da [Bey rut 1384/ 
1964] yer al ma yan şi ir le ri ni İb nü’l-Ho-
ca da ha ön ce E. Gar cia Go mez ve Meh-
dî Allâm’ın ya yım la dı ğı el-Maš ½û re’siy le 
bir lik te çe şit li yaz ma ve mat bu eser ler-
den der le yip neş ret miş tir); İbn Rü şeyd, 

İfâ de tü’n-na ½î¼ bi’t-ta£rîf bi-se ne di’l-

Câmi£i’½-½a ¼î¼ (Tu nus 1394/1974), es-

Se ne nü’l-eb yen ve’l-mevri dü’l-em£an 

fi’l-mu ¼â ke me bey ne’l-imâ meyn 

ve Usûlüd din Fa kül te si’nde İs lâm hu ku ku 

ve Kur’an araş tır ma la rı ala nın da pro fe-

sör ola rak gö re vi ni sür dür dü, 1970-1976 

yıl la rın da fa kül te de kan lı ğı yap tı. Se kiz yıl 

sü ren Tu nus müf tü lü ğü gö re vi nin (1976-
1984) ar dın dan Cid de’de İs lâm Kon fe ran sı 

Teş ki lâ tı’ na bağ lı Mec mau’l-fık hi’l-İs lâ mî 

ge nel sek re ter li ği ne ge ti ril di ve uzun sü-

re bu gö re vi yü rüt tü (1984-2008). 1993’te 

Tu nus’ ta Bey tül hik me’nin ku ru cu la rı ara-

sın da yer al dı. ed-Dârü’t-Tû ni siy ye li’n-

neşr ve’t-tev zî ad lı ya yın ku ru mu nu fa ali-

ye te ge çi rip mü dür lü ğü nü üst len di. Me-

di ne İs lâm Üni ver si te si Yük sek Da nış ma 

Mec li si, Ez her İs lâm Araş tır ma la rı Aka-

de mi si, Arap Dil Ku ru mu (Mı sır ve Su ri-
ye), Irak Bi lim Aka de mi si, Hin dis tan Fı kıh 

Aka de mi si, Fas Kra li yet Aka de mi si, Ür dün 

Kra li yet Âlü’l-Beyt İs lâm Dü şün ce si Ens-

ti tü sü, Ulus la ra ra sı İs lâm Mez hep le ri ni 

Ya kın laş tır ma Ku ru mu Umu mi Ce mi ye ti 

(baş kan), Mekåsi dü’ş-şerîa Araş tır mala-

rı Mer ke zi Yük sek Mec li si (Lon dra) gi bi 

birçok ku rum da üye lik yap tı. İs lâm ül ke-

le rin de dü zen le nen bir çok ilmî top lan tı ya 

ka tı la rak teb liğ sun du, ilim ve araş tır ma 

ku rum la rın da kon fe rans lar ver di. 17 Ocak 

2012 ta ri hin de Tu nus’ ta ve fat et ti. 

Baş lan gıç ta il gi ala nı Arap di li ve ede-

bi ya tı olan İb nü’l-Ho ca, Arap dil bi lim le ri 

ve ekol le ri, dil ve ede bi yat ta ri hi üze rin de 

araş tır ma lar yap mış, da ha son ra Kur’an, 

sün net ve ağır lık lı ola rak fı kıh sa ha sı na yö-

nel miş tir. Özel lik le ho ca sı İbn Âşûr’un ma-

kå sıd dü şün ce sin den et ki len miş, ma kå sı dı 

usûl-i fı kıh dı şın da müs ta kil bir ilim ola-

rak de ğer len dir miş, ge le nek sel fı kıh usu lü 

ve bi ri ki miy le çağ daş ih ti yaç ve im kân lar 

ara sın da den ge gö ze ten me to do lo jik bir 

yak la şı mı be nim se miş tir. Sa de ce nas la-

rı bil me nin hü küm çı kar mak için ye ter-

li ol ma ya ca ğı nı, nas la rı ta‘lîl ve makåsıd 

ko nu sun da da iha ta lı bil gi ye sa hip ol mak 

Ra bat 1406/1985, s. 54-55; Menûnî, el-Me½âdi-
rü’l-£Ara biy ye li-târîÅi’l-Ma³rib, Mu ham me di ye 
1410/1980, II, 144, 146, 227, 230, 264, 268-269; 
Ab dül hay el-Kettânî, Fih ri sü’l-fehâris, I, 387-389; 
ay rı ca bk. İn deks; Ab dü lazîz Bi nab dul lah, Ma£le-
me tü’l-fıšhi’l-Mâlikî, Bey rut 1403/1983, s. 69-
70; Mu ham med Haccî, Fih ri sü’l-ƒizâne ti’l-£il miy-
ye ti’½-Øubey¼iy ye bi-Selâ, Kü veyt 1406/1986, 
s. 103, 116, 117, 157, 161-162, 427-428; 
a.mlf., “İb nü’l-ƒayyâ¹ ez-Zükkârî”, Ma£le me-
tü’l-Ma³rib, Ra bat 1421/2000, XII, 3888-3889; 
Fevzî Ab dür rezzâk, el-Ma¹bû£âtü’l-¼ace riy ye fi’l-
Ma³rib, Ra bat 1986, s. 23, 27, 35, 36, 38, 41, 45, 
57, 78-79, 86, 93, 98, 101, 104, 110, 115-116; 
İdrîs b. Mâhî el-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-
Ma³ri biy ye, Selâ 1988, s. 105-106; Hacvî, el-
Fik rü’s-sâmî fî târîÅi’l-fıšhi’l-İslâmî (nşr. Ey men 
Sâlih Şa‘bân), Bey rut 1416/1995, IV, 381-382; 
İdrîs el-Fu daylî, ed-Dü re rü’l-be hiy ye ve’l-cevâhi-
rü’n-ne be viy ye (nşr. Ah med b. el-Mehdî el-Alevî 
– Mus ta fa b. Ah med el-Alevî), Mu ham me di ye 
1420/1999, II, 61-66; İbrâhim el-Vâfî, Dirâsâtü’l-
Æurßâniy ye bi’l-Ma³rib fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer 
el-hicrî, Dârül beyzâ 1420/1999, s. 200-204; 
Ab dül hafîz el-Fâsî, Mu£ce mü’ş-şüyûÅ el-mü-
semmâ Riyâ²ü’l-cen ne ev el-Mürşidü’l-mu¹rib 
(nşr. Ab dül mecîd Hayâlî), Bey rut 1424/2003, I, 
99-103; el-Fih ri sü’ş-şâmil: el-Fıšh ve u½ûlüh 
(nşr. el-Mec mau’l-me lekî), Am man 1425/2004, 
XII, 165 (İn deks); Yûsuf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, 
Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-
râbi£ £aşer, Bey rut 1427/2006, I, 189-190; Ebü’l-

Feyz İb nü’s-Sıddîk el-Gumârî, el-Ba¼rü’l-£amîš fî 
mer viyyâti İb ni’½-Øıddîš, Ka hi re 2007, I, 214-
217; İbn Zeydân, Mu£ce mü ¹abašåti’l-müßel lifîn 
£alâ £ah di dev le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Ha san el-
Vezzânî), 1430/2009, II, 40-42; Ah med b. Mu-

ham med er-Rehûnî et-Tıtvânî, £Um de tü’r-râvîn fî 
târîÅi Tı¹¹âvîn (nşr. Ca‘fer İb nü’l-Hâc es-Sü lemî), 
Tıtvân 1433/2012, III, 179; ay rı ca bk. neş re de nin 
gi ri şi, I, 21, 26.

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’l-HOCA, Muhammed Habîb
ا ) ّ ا ا ا  )

Muhammed el-Habîb b. Þâzelî
b. Abdilhâdî b. el-Hoca et-Tûnisî

(1922-2012)

Tunus müftüsü, dil ve fýkýh âlimi.˜ ™

24 Ekim 1922 ta ri hin de Tu nus’ ta doğ-

du. Zey tû ne Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te-

si’nden âli miy ye dip lo ma sı ile me zun ol du 

(1946). Ho ca la rı ara sın da ken di sin den çok 

et ki len di ği ve “ba bam” de di ği Mu hammed 

Tâ hir İbn Âşûr gi bi âlim ler var dır. Da ha 

son ra ay nı üni ver si te de mü der ris ola rak 

gö re ve baş la dı; ar dın dan yar dım cı pro fe-

sör ol du, Sor bon ne Üni ver si te si’nde Ré gis 

Blachère’in yö ne ti min de Hâzim el-Kar tâ-

cen nî’ nin Min hâ cü’l-bü le³åß sı üze ri ne 

ha zır la dı ğı tez le dok to ra sı nı ver di (1964). 
İki yıl kal dı ğı Pa ris’te da ha ön ce al dı ğı ge-

le nek sel İs lâ mî ilim ler eği ti mi ya nın da 

çağ daş Ba tı dü şün ce si ve ha yat an la yı şı na 

da vâkıf ol du. Zey tû ne Üni ver si te si Şe ri at 
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Şeyh Mu ham med b. Os man es-Senûsî gi-

bi edip ve dü şü nür ler le bir lik te Tu nus’ta 

ya yım la nan ilk gay ri resmî der gi olan el-

¥âŠıra’nın ku ru cu la rı ara sın da yer al dı 

(1888). Bu yıl lar dan iti ba ren ta rihî ko nu-

la ra yö nel di, der gi de Tu nus ta ri hi ve Tu-

nus’ta ye ti şen meş hur adam lar hak kın da 

ma ka le ler yaz ma ya baş la dı. 1896’da, ge-

le nek sel İslâmî eği ti me bir yön ve re rek 

ya ban cı dil ler le mo dern ilim le rin öğ re ti-

mi ni bir lik te ger çek leş tir mek için ku ru lan 

Haldûniy ye Ce mi ye ti’nin ida re he ye ti ne 

gir di ve bu gö re vi ni 1908 yı lı na ka dar de-

vam et tir di. Tu nus’ta ki ilmî top lan tı la rın 

ya nı sı ra Ce za yir, Fas, İs viç re, Bel çi ka ve 

Hol lan da’da dü zen le nen kon gre le re ka tıl-

dı. Cemâatü’ş-şebâb et-Tûni siy ye’nin Pa-

ris’te ya pı lan Ku zey Af ri ka Kon gre si’nde 

İs lâm’da şer‘î yar gı ko nu sun da bir teb liğ 

sun du.

İb nü’l-Ho ca 1902’de Tu nus Dev let Mat-

ba ası’nın mü dür lü ğü ne ta yin edil di ve 

1915 yı lı na ka dar gö re vin de kal dı. Bu sü-

reç te Ab dur rah man ed-Debbâğ’ın Me£âli-

mü’l-îmân ve Hü se yin Ho ca’nın ¬ey lü 

Beşâßiri eh li’l-îmân (Tu nus 1326/1908) 
gi bi çok sa yı da ese rin ya yım lan ma sı na 

yar dım cı ol du. Ken di si de eser yaz ma ya 

önem ver di; dev let yıl lı ğı nı er-Rûznâme 

et-Tû ni siy ye adıy la 1902-1918 ara sın da 

dü zen li bi çim de ya yım la dı. 1914’te Mu-

ham med Nâsır Bey’in sa ra yın da teşrîfât-ı 

se niy ye mü dür lü ğü ne ge ti ri lin ce Tu nus 

si yasî ha ya tı için de önem li bir ko nu ma 

yük sel di. Ken di si ne ön ce “emîrü’l-livâ”, 

ar dın dan “emîrü’l-ümerâ” rüt be si ve rildi. 

Bu rüt be nin Fran sız ca kar şı lı ğı olan “ge-

ne ral” un va nı nı kul lan ma ya baş la dı. Ay rı ca 

el-Med re se tü’l-ulyâ’da ta rih ve Arap ça’ya 

çe vi ri ko nu sun da ders ver di. 1916’da Mu-

ham med Nâsır Bey’in el çi si ola rak Fas’a 

gi dip Sul tan Mevlây Yûsuf b. Ha san ile gö-

rüş tü ve iki ül ke ara sın da ki iliş ki le rin güç-

len di ril me si için ça ba gös ter di. 1919’da 

teşrîfât-ı se niy ye re is li ğin den Kåbis va li-

li ği ne ta yin edil di. 1921’de Kâf, 1924’te 

Ben zert va li li ği ne ge ti ril di, 1934’te emek-

li olun ca ya ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. 

1927’de Pa ris Ca mii’nin açı lı şın da Tu nus 

hü kü me ti ni tem sil eden resmî he yet te yer 

al dı. Emek li li ği nin ar dın dan Tu nus hü kü-

me ti mü şa vir li ği ne ta yin edil di. Bun dan 

son ra ilmî ça lış ma la ra ve ta rihî araş tır-

ma la ra ağır lık ver di. Tu nus’ta ve fat et ti 

ve ora da def ne dil di. İb nü’l-Ho ca, ilk sa yı sı 

2 Ağus tos 1888’de ya yım la nan el-¥âŠıra 

ile el-Me cel le tü’z-Zeytûniy ye baş ta ol-

mak üze re çe şit li ga ze te ve der gi ler de Tu-

nus ta ri hi, kül tü rü ve Tu nus’un ge le ce ği ne 

Cid de 1405/1985, s. 23-31; “¥af lü tekrîmi fa²î-
le ti’l-£al lâ me ed-duktûr Mu ¼am med el-¥a bîb 
b. el-ƒo ca”, a.e., XXV/333 (1429/2008), s. 56-
64; “el-£Al lâ me tü’t-Tû ni sî eş-şeyÅ Mu ¼am-
med el-¥a bîb b. el-ƒo ca: Nü mû ×ec li-£âli mi’d-
dîni’l-vâ£î mašå½ıde dî ni hî ve’t-ta ¼ad di yâ ti’lletî 
tü ¼î ¹u bi-üm me tihî”, http://www.tu ress.com/
alfajr news/102049 (14.10.2015); Sâlih b. Ab dul-

lah b. Hu meyd, “ŞeyÅu’l-£ilm ve ¼akîmü’l-idâ-
re: Semâ¼atü’l-£al lâ me Mu ¼am med el-¥a bîb 
b. el-ƒo ca”, http://www.al ri yadh.com/706346 
(14.10.2015); Ab dül vehhâb İb râhim Ebû Sü ley-

man, “İb nü’z-Zey tû ne ve’s-Sür bûn šå de sefî ne-
tü’l-fıš hi’l-İs lâ mî ilâ ber ri’l-emân”, http://www.
okaz.com.sa/new/is su es/20120127/Con201 
20127473156.htm (14.10.2015).

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’l-HOCA,
Muhammed b. Muhammed Beþîr
ا ) ّ ا ا ا   ّ  )

Muhammed b. Muhammed el-Beþîr
b. Muhammed b. el-Hoca (el-Hâce)

(1869-1942)

Tunuslu devlet adamý,
seyyah ve tarihçi.˜ ™

Şu bat 1869’da Tu nus’ta doğ du. XVI. 

yüz yı lın ilk ya rı sın da Tu nus’a yer le şen, 

ye tiş tir di ği âlim ler ve dev let adam la rıy la 

ta nı nan Türk asıl lı bir ai le ye men suptur. 

Ye di ya şın da iken Tu nus lu Hay red din Pa-

şa’ nın 1875’te kur du ğu el-Med resetü’s-

Sâ dı kıy ye’ye gön de ril di. Tu nus’un Fran sız 

hâ ki mi ye ti ne gir me si nin ar dın dan ba zı ar-

ka daş la rıy la bir lik te Fran sız ca öğ ret me ni 

ye tiş tir mek ama cıy la açı lan el-Med re se-

tü’l-Ale viy ye’ye geç ti (1882). Arap ça, Fran-

sız ca ya nın da ta rih, coğ rafya ve mate-

ma tik oku du ğu bu mek tep ten 1886’ da 

me zun ol du. 1887’de Tu nus hükü met ka-

le min de mü ter cim ola rak ça lış ma ya baş-

la dı. Bu sı ra da am ca sı Şey hü lislâm Ah med 

İb nü’l-Ho ca ile Fran sa se fi ri ara sın da ki ya-

zış ma la rın ter cü me iş le ri ni yü rüt tü. Bir 

sü re son ra ay nı da ire nin mu ha se be bö lü-

mün de gö rev len di ril di. Tu nus ba ğım sız lık 

ha re ke ti nin ön cü le rin den olan ar ka da şı 

Beşîr Sa fer’in 1892’de Ev kaf Ce mi ye ti’ne 

geç me si nin ar dın dan he sap iş le ri bö lü-

mü nün ba şı na ge ti ril di. Bu ara da edebî 

ça lış ma la ra ve ta rih araş tır ma la rı na önem 

ve ren Fran sa sö mür ge ge nel sek re te ri 

Ber nard Roy ta ra fın dan Zeytûne Ca mii 

Kü tüp ha ne si’nin ka ta lo gu nu ha zır la mak-

la gö rev len di ri len he ye te alın dı.

Bü rok ra si de gö rev yap tı ğı yıl lar da Tu-

nus’un kül tür ve fi kir ha ya tıy la da ha çok 

il gi len me ye baş la yan İb nü’l-Ho ca hi ma ye 

dö ne min de or ta ya çı kan ıs lah ha re ket le-

ri ni des tek le di. Ali Bûşûşe, Beşîr Sa fer, 

f i ’s-se ne di’ l-mu£an£an (Tunus 
1397/1977), Milßü’l-£ay be (II, 1402/1982; 
III, Tu nus 1981; V, Bey rut 1408/1988); Mu-

ham med Tâ hir İbn Âşûr, Ma šå ½ı dü’ş-

şerî£ati’l-İs lâ miy ye (Dev ha 1425/2004); 
Mu ham med Bay ram es-Sânî, el-Vefâ 

bimâ ye te£al laš bi-bey£i’l-vefâ (Me cel-
le tü Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, VII/3 [Cid de 
1412/1992], s. 107-324). İb nü’l-Ho ca’nın 

ba zı eser ve ne şir le ri Tu nus Kül tür Ba-

kan lı ğı ta ra fın dan el-A£mâlü’l-kâmi le 

li’d-Duk tûr Mu ¼am med el-¥a bîb İb-

nü’l-ƒo ca adıy la bir ara da ya yım lan mış tır 

(I-V, Tu nus 2008; I. cilt te Hâzim el-Kar tâ-
cen nî’ nin Æa ½âßid ve muša¹¹a£ât, II. cilt te 
Min hâ cü’l-bü le³åß, III. cilt te ŞeyÅu’l-İs lâm 
el-imâmü’l-ek ber Mu ¼am med b. ªâ hir b. 
£Âşûr, IV. cilt te Bey ne £il me yi u½û li’l-fıšh 
ve ma šå ½ı di’ş-şerî£a, V. cilt te İbn Âşûr’un 
Ma šå ½ı dü’ş-şerî£a’sı nın neş ri yer al mak-
ta dır).

İb nü’l-Ho ca’nın özel lik le Tu nus müf-

tü sü ol du ğu dö nem de Tu nus’ ta çı kan 

el-Hi dâ ye tü’l-İs lâ miy ye ve Cev he rü’l-

İs lâm der gi le riy le di ğer ba zı der gi ler de 

çok sa yı da fet va sı ya yım lan mış, ay rı ca 

ma ka le le ri çık mış tır: “el-Cihâd fi’l-İs lâm” 

(Min va¼yi ley le ti’l-Æadr: Dirâsât İs lâ-
miy ye, Tu nus 1971, s. 97-131); “el-£Ara-

biy ye fî Tûnis bey ne’l-fu½¼â ve’l-£âmiy ye” 

(MMLA, XLI [Ka hi re 1398/1978], s. 69-
114); “el-Câni bü’l-lu ³a vî ve’l-beyânî fi’t-

Ta¼rîr ve’t-tenvîr” (MMLA, LIV [Ka hi re 
1404/1984], s. 17-52); “ƒa be rü’l-â¼âd ve 

¼uc ciy ye tü’l-£ameli bihî” (Hed yü’l-İs lâm, 
XXXI/2 [Am man 1406/ 1987], s. 26-42); 
“Müs tašbe lü’l-ic tihâ di’l-fıšhî” (Da£ve-
tü’l-¼aš, sy. 271 [Ra bat 1988], s. 29-41); 
“Ta¹bîšu’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye: Efkâr ve 

ârâß li’l-ar²i’l-müvâcehe beyne’ş-şerî£a 

ve’l-£al me ne” (Me cel le tü Mecma£i’l-fıš hi’l-
İs lâmî, IV/5 [Cid de 1988], s. 3479-3507); 
“¥uš†šu’t-teßlîf” (Me cel le tü Mecma£i’l-
fıš hi’l-İs lâmî, II/2 [Cid de 1408/1988], 
s. 274-283); “el-Fıšhü’l-İs lâ mî ve ša²â-

ye’l-£a½r” (el-Ekâdîmiy ye, sy. 10 [Ra bat 
1993], s. 15-48); “es-Sün ne tü’n-ne be viy ye 

fi’l-£a½ri’l-¼adî¦ bey ne en ½â ri hâ ve Åu ½û-

mi hâ” (Me cel le tü Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, 
VI II/3 [Cid de 1994], s. 415-474); “£İ½ me-

tü de mi’l-cenîn el-mü şev veh” (Me cel le tü 
Mec ma£i’l-fıš hi’l-İs lâmî, IV/2 [Cid de 2005], 
s. 262-286).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ferhât el-Ah darî, Na¾ariy ye tü’l-mu¼âkât 
£in de ¥â zim el-Æar ¹â cen nî (yük sek li sans te zi, 
1425/2005), Câmi atü el-Hâc Lah dar Kül liy ye tü’l-
âdâb ve’l-ulûmi’l-insâniy ye, tür.yer.; “¥af lü tek-
rî mi’d-duktûr Mu ¼am med el-¥a bîb İb nü’l-ƒo ca 
30.04.1405/21.01.1984”, el-İ¦neyniy ye, III/31, 




