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Ebüs suûd Efen di’nin fet va la rı na da yer ve ril miş tir (Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali 
Pa şa, nr. 1066). 2. Risâle fi’lferâßi² (Sü

ley ma ni ye Ktp., Se rez, nr. 1650). 3. Dâirei 

Mermûze. Mi ras tak si mi ko nu la rı nın daire vî şe kil ler le açık lan dı ğı Türk çe bir ri sâle dir (Sü ley ma ni ye Ktp., Fâtih, nr. 2529, 
vr. 87b91a). 4. Risâlei Mü kem mi le. Yi  ne ferâize da ir bir risâle dir (Sü ley ma niye 
Ktp., Kasîde cizâde Sü ley man Sır rı, nr. 85, 
vr. 26b81a). Leâlî’nin bun la rın dı şın da Fe

tih nâ me (Sü ley ma ni ye Ktp., Yaz ma Ba ğış
lar, nr. 3523, vr. 94b102b), Fâti ha Tef si ri 

(Türk çe, Sü ley ma ni ye Ktp., Kasîde cizâde 
Sü ley man Sır rı, nr. 85, vr. 1b13a), Ri sâ le 

fi’zzevâya’¦¦elâ¦ (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Yaz ma Ba ğış lar, nr. 6376, vr. 39a44b) ad lı eser le ri mev cut tur.

BİBLİYOGRAFYA:

Ah med b. Mus ta fa es-Sa ruhânî el-Lâ lî’ nin 
Ka vâ nî nu’s-sarf Ad lı Ese ri nin Edis yon Kri ti ği ve 
Teb yi zi (haz. Hü se yin Kı lın çars lan, yük sek li sans 
te zi, 2007),DokuzEylülÜniversitesiSosyalBi-
limlerEnstitüsü;Nev‘îzâde Atâî, Zeyl-i Şekåik, İs-
tanbul1268,s.44-45;Kı na lızâde, Tez ki re, II, 827; 

Os man lı Mü el lif le ri, II, 51; Ba hat tin Kah ra man, 
“Le’â lî ve Ab dur ra him Ka ra hisârî’nin Man zum 

Ka si dei Bür de Ter cü me le ri”, Tür ki yat Araş tır-
ma la rı Der gi si, sy. 4, Kon ya 1997, s. 57-107; Şük rü Özen, “Os man lı Dö ne min de Fet va Li te ra-
tü rü”, Tür ki ye Araş tır ma la rı Li te ra tür Der gi si, 
İstanbul2005,V,262-263.
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Ge nel ka bu le gö re 610 (1213) yı lın da, Kur tu ba’nın (Cor do ba) ba tı sın da İşbîliye’ye (Se vil la) bağ lı Vâdil kebîr (Gua dal qu ivir) ır ma ğı sa hi lin de yer alan Leb le (el-Hamrâ) ka sa ba sın da doğ du. An cak öğ ren ci si İbn Câbir elVâdîâşî’nin ver di ği do ğum ta ri hi 
(613/1216) doğ ru ya da ha ya kın ol ma lı dır 
(Leblî, Bernâme cü Ebî Ca£fer, s. 57; Süyûtî, 

I, 402). Leb le’nin sa kin le ri ni, İs pan ya fethine ka tı lan ka bi le ler den İyâd b. Nizâr b. Me ad’a men sup kim se ler oluş tu rur. Fihrî nis be si, so yu nun Ku reyş ka bi le si ne bağ lı Ad nâ nîler’in Kinâne ko lu na men sup Fihr b. Mâlik b. Nadr’a da yanmış ol masından ge lir. Ona nis bet edi len ve Mağ rib ülkelerin ce bi lin me yen Sadreddin la ka bını ise muh te me len Mı sır’a ve Suriye’ye gidişinde Meşâri ka ulemâsı ge le ne ği ne uya rak 

de si ni ön ce Arap ça şer het miş (Sü ley ma
ni ye Ktp., Ha cı Mah mud Efen di, nr. 3369), ar dın dan bu şer hi Türk çe’ye çe vir miş tir 
(Sü ley ma ni ye Ktp., Fâtih, nr. 3973). 6. Ka

sî de-i Mün fe ri ce Şer hi. İb nü’nNah vî’ ye ait ka si de nin ter cü me ve şer hi dir (Kay se ri 

Râ şid Efen di Ktp., nr. 570, vr. 1b17b). 7. 

Ter ce me tü ka sî de ti Bed’i’lemâlî maa 

şer hihâ. Sirâced din elÛşî’ye ait ka si denin Türk çe man zum ter cü me si ve şer hi
dir (Sü ley ma ni ye Ktp., Yaz ma Ba ğış lar, nr. 
7493). 8. Mün şeât (Türk çe, Sü ley ma ni
ye Ktp., Ali Ni had Tar lan, nr. 87, 89). 9. 

Ter ce me tü Kasîde ti Fat lübnî te cidnî. İbn Ab bas’tan ri va yet edi len, Zebûr’un münâcâta da ir kıs mının Arap ça’ya nazmen ter cü me si nin yi ne naz men Türk çe’ye çe vi ri si dir (Sü ley mani ye Ktp., Fâtih, nr. 
5427). Fıkıh. 1. Mec ma£u’l-mesâßili’ş-
şer£iy ye fi’l-£ulûmi’d-dîniy ye. Mü el li fin Sâdî Çe le bi, Çi vizâde Meh med Efen di ve Ab dül ka dir Hamîdî Çe le bi’nin fet va kâtipli ği gö re vin de bu lun du ğu sı ra da yaz mış ol du ğu fet va sûret le ri nin bir risâle şeklin de ko nu la rı na gö re tas nif edi lip bir ara ya ge ti ril miş ha li dir. Risâle de sı ra sıy la iba det ler le il gi li me se le ler, zi kir ve mu tasav vıf la ra da ir fet va lar, muâmelât ko nula rı, nikâh, me hir ve talâk, mi ras la il gi li me se le ler ele alın mış tır. Eser de ay rı ca Ke mal pa şazâde, Meh med Şah Fenârî ve 

şazâde’den ders al dı ve ken di si ne mülâzım ol du. Ay rı ca Sâdî Çe le bi’nin öğ ren ci le ri arasın da yer al dı. Öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra fet va kâtip li ği ya nın da çe şit li yer lerde ka dı lık yap tı. Amas ya ka dı sı iken ve fat et ti. Leâlî Ah med Çe le bi Türk çe, Arap ça ve Fars ça şi ir ya za cak se vi ye de bir edip ti. Fı kıh, kelâm, dil ve ede bi yat alan la rın da da te lif le ri var dır. Ferâiz ve geo met riy le il gi li eser ver miş ol ma sı iyi de re ce de ma te matik bil gi si ne işa ret et mek te dir.
Eser le ri. Dil ve Ede bi yat. 1. Æa vâ nî

nü’½½arf. Sarf il mi ne gi riş ko nu la rı na da ir öğ ren ci ler için ha zır lan mış bir eser olup Hü se yin Kı lın çars lan ta ra fın dan yüksek li sans te zi ola rak ya yı ma ha zır lan mıştır (bk. bibl.). 2. Æånûnü’l£Avâmil ve 

burhânü’lmesâßil. Ab dülkåhir elCür cânî’ nin ese ri üze ri ne ya zı lan şer hin mü el lif hat tı nüs ha sı Be ya zıt Dev let Kü tüp ha nesi’nde ka yıt lı dır (Mer zi fon lu Ka ra Mus ta

fa Paşa, nr. 454, vr. 1b37a). 3. Şer¼u’l-
Em¦ile ti’lmuÅte li fe. Kü tüp ha ne ler de pek çok nüs ha sı bu lu nan eser ya yım lanmış tır (İs tan bul 1305). 4. Mecma£u’lša

vâ£id ve men ba£u’lfe vâ id. Arap ça ve Fars ça sarf ku ral la rı na da ir olup başlangıç se vi ye sin de ki öğ ren ci ler için ya zıl mış tır 
(Be ya zıt Dev let Ktp., Mer zi fon lu Kara Mus
ta fa Paşa, nr. 454, vr. 39b58b). 5. Şer¼u 
Æa ½î de ti’lBür de. Leâlî, Bûsîrî’nin ka si

Leâlî Ahmed Çelebi’nin Æånûnü’l-£Avâmil ve burhânü’l-mesâßil  adlı eserinin müellif hattı nüshasının ilk iki sayfası  (Beyazıt 
Devlet Ktp., Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, nr. 454)
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2. Bu³ye tü’lâmâl fî ma£ri fe ti müs taš

bi lâti’lef£âl. Fi il le rin ya pı la rı, sülâsî fi ille rin oku nu şu, fi il tür le ri, fi il ka lıp la rı gi bi ko nu la rın ele alın dı ğı eser, bi li nen kavâid ki tap la rın dan çok Sîbe vey hi gi bi ilk dö nem dil ci le ri nin me to du na uyu la rak te lif edilmiş tir (nşr. Ca‘fer Mâcid, Tu nus 1972). Eser da ha son ra Sü ley man b. İbrâhim elÂid ta ra fın dan bir çok yaz ma nüs ha sı na da ya nı la rak ilk ne şir de ki ha ta lar dü zel tilip tek rar ya yım lan mış tır (Mek ke 1411). 

3. elBernâmec. Mü el li fin ço cuk lu ğun dan iti ba ren oku du ğu ki tap la rı, bun la rı oku duğu ho ca la rı ve oku ma mekânla rı, kı ra at ko nu sun da ri va yet te bu lun du ğu şeyh le ri ni an lat tı ğı bir eser dir. Leblî’nin bü yük ve küçük ol mak üze re iki Bernâmec’inin ol du ğu kay de di lir (Ab derî, s. 43; nşr. Mu ham med 
Bûzeyyân Ben‘alî, Tan ca 2011). 4. elFih

rist. Usul ve kelâm ilim le ri ala nın da ki yir mi ka dar ho ca sı nı ve ho ca la rı nın ho ca la rı nı kap sa yan bir eser olup Yâsîn Yûsuf Ayyâş ve Avvâd Ab dü rab bih Ebû Zîne ta ra fından Fih ris tü’lLeblî adıy la ya yım lan mış 
(Bey rut 1408/1988), ay nı ad la Nûred din Şûbe ta ra fın dan da neş re dil miş tir (Ra bat 

1433/2012). 5. Lübâbü Tu¼fe ti’lmec

di’½½arî¼. Tu¼fe tü’lmec di’½½arî¼’in muh ta sa rı dır (Ra bat, Hizâne tü’lâmme, 
nr. 100C; bk. Leblî, Bernâme cü Ebî Ca£fer, 

s. 28). 6. Ref£u’ttelbîs £an ¼aš¢šati’t

tec nîs. Be lâ g¢ an la tım la rın Harîrî’nin 
elMa šå mât’ı üze ri ne uy gu lan dı ğı eser 
(Tu¼fe tü’l-mec di’½-½arî¼, neş re de nin gi ri
şi, s. 1617) Mu ham med b. Ah med elİdrî sî ta ra fın dan dok to ra te zi ola rak tah kik edil miş tir (Fas 1993). 7. Veş yü’l-¼ulel fî 
şer ¼i ebyâti’l-Cü mel. Zeccâcî’nin ese rinde ge çen şâhid be yit le rin şer hi dir. Leblî bu ki ta bı nı Tu nus’ ta Hafsî Hü küm da rı I. Mu ham med Müs tan sır’a he di ye et miş, o da Hâzim elKartâcennî’ye ve re rek ince le me si ni is te miş tir. Leblî, Kartâcennî’yi zi ya ret et ti ğin de ki ta bı nı onun elin de görün ce ha ta la rı nı hoş gö rüy le kar şı la ma sı nı tel mih ede rek ken di si ne İmam Şâfiî’nin “ وعين الرضا عن كل عيب كليلة ” (kişisevdiğininku
su runu gör mez) mıs ra ını oku muş, bu nun üzerine Kartâcennî ona, “Ey Ebû Ca‘fer, sen dos tum ve kar de şim sin, ama kralın em ri bu, on da hak söz den baş kası nı söy le mek müm kün de ğil dir. Ay rı ca il min müdâhe ne ye ta ham mü lü yok tur” de miş ve ha ta la rı nı gös ter miş, Leb lî de on ların bir kıs mı nı dü zelt miş tir (Mak karî, II, 

208209). Ese ri Su dan lı Ah med Tay yib elFâtih dok to ra te zi ola rak tah kik etmiş tir (Edin burgh Üni ver si te si, 1988; bk. 
Tu¼fe tü’l-Mec di’½-½a rî¼, neş re de nin gi ri şi, 
s. 17). 8. el-İ£lâm bi-¼u dû di ša vâ£i di’l-

Leblî’den Tir mizî’nin eş-Şemâßilü’n-ne-
be viy ye, Kudâî’nin Müs ne dü’ş-şihâb, Ham za elKinânî’nin Mec li sü’ssi cillât, Ha san eşŞeybânî’nin elEr ba£ûne ¼a

dî ¦en, Sa‘leb’in Kitâbü’lFa½î¼, İbn Düreyd’in elMaš½ûre ad lı ki tap la rıy la Leb lî’nin ken di eser le ri el£Aš¢de tü’lFih riy ye 

fi’li£tišådâti’sse niy ye, Tu¼fe tü’lmec

di’½-½arî¼ fî şer¼i Kitâbi’l-Fa½î¼’ini okumuş tur (Leblî, Bernâme cü Ebî Ca£fer, s. 

208, 218, 237, 266, 283, 288, 289, 292). Abderî de on dan elMu va¹¹aßın baş ta rafla rı nı, Buhârî’nin elCâmi£u’½½a¼î¼’inin ta ma mı nı, Şâtıbî’nin ¥ır zü’l-emânî ad  lı tec vid ve kı ra at ka si de si ni, Tir mizî’nin 
eş-Şemâßilü’n-ne be viy ye’si ni, Ebû Amr edDânî’nin et-Teysîr fi’l-šırâßât’ini okudu ğu nu ve icâzet al dı ğı nı zik ret miş tir 

(Ri¼le, s. 116117). Râvi, mu had dis, nahiv âli mi, edip, ta rih çi ola rak şöh ret bulan Leblî’yi İb nü’tTavvâh, “ka le mi akı cı ve an la şı lır, di li ise tu tuk” di ye ni te le miş 
(Seb kü’l-mašål, s. 170), Ab derî de onun çok din dar, al çak gö nül lü, ta le be le ri ni il  me ve takvâya teş vik eden gö nül eh li bir âlim ol du ğu nu be lirt miş tir (Ri¼le, s. 116; 

ay rı ca bk. Mak karî, II, 208). Dö ne min de Af ri ka’da ken di sin den ilim öğ re ni len bir âlim, müş kül me se le ler de ken di si ne başvu ru lan üs tat lar dan bi ri ha li ne gel miş tir 
(Ebü’lAb bas elGubrînî, s. 346).

Eser le ri. Leblî ki tap la rın da ge nel lik le ese ri ni ni çin ka le me al dı ğı nı, ken di sin den ön ce bu alan da eser ya zı lıp ya zıl ma dı ğı nı, te lif te iz le di ği me to du, pla nı nı ve ki ta bı için uy gun bul du ğu is mi be lirt mek te dir 
(Fâdî Sakr Ah med Asîde, s. 112). Eser le ri bir ka çı dı şın da Arap dil bil gi si ve ede bi ya tı hak kın da dır. 1. Tu¼fe tü’lmec di’½½arî¼ 

fî şer¼i Kitâbi’l-Fa½î¼. Sa‘leb’in dil de kulla nım yan lış lık la rı na (ga lat) iliş kin meş hur ese ri nin şer hi dir. Mü el lif bu ki ta bı nı, kendi si nin ders hal ka sın da bu lun du ğu es na da Sa‘leb’in elFa½î¼’ini okut ma da ki ma ha reti ni gö ren İşbîli ye ve zir le rin den Ebû Be kir b. Vezîr Ebü’lHa san’ın is te ği üze ri ne te lif et miş tir. Leblî’nin dil ve ede bi yat ta ki engin bil gi si ni ve zen gin kül tü rü nü gös te ren eser elFa½î¼’in en ge niş şerh le rin den dir. Dok san bir kay nak tan ya rar la na rak hazır la dı ğı şerh te mü el lif eleş ti ri le re kar şı Sa‘leb’i sa vun muş ve onun sa fın da yer al mış tır. Şer hin öz gün yan la rın dan bi ri de za ma nı mı za ulaş ma yan bir çok lu gat ve ki tap la elFa½î¼ şerh le rin den zen gin na kil le ri içer me si dir. Tu¼fe, Ab dül me lik esSü beytî ta ra fın dan Üm mül kurâ Üni versi te si Arap Di li Bö lü mü’nde dok to ra te zi ola rak su nul muş (1417) ve Mek te be tü’lâdâb ta ra fın dan ba sıl mış tır (Mek ke 1997). 

bizzat ken di al mış tır. Leblî’ye Ef da lüd din ve Şehâbeddin (Şihâbüddin) la kap la rı da veril miş tir. Meşhur kün ye si Ebû Ca‘fer olup Ebü’lAb bas sa de ce ken di Fih rist’in de geç mek te dir.Leblî, Bernâmec’in de ken di le rin den ilim öğ ren di ği ve ri va yet te bu lun du ğu ho ca la rın dan bah se der, han gi il mi ve ya ki ta bı kim den ne re de oku du ğu nu be lirtir. İlk eği ti mi ni Leb le’de Ebû Ze ke riyyâ Yahyâ b. Ab dül kerîm elFendûlâbî’den al dık tan son ra En dü lüs ulemâsı nın ge lene ği ne uya rak hac va zi fe si ni ye ri ne getir mek ve tah si li ni iler let mek için çık tı ğı yol cu luk ta uğ ra dı ğı şe hir le rin ile ri ge len âlim le rin den ders ler al dı. Za ma nın ilim ve kül tür mer ke zi İşbîli ye’de Ebû Ali Ömer eşŞe levbîn, Ali b. Câbir edDebbâc, A‘lem elBa tal yevsî, Ab dul lah b. Ebü’lKåsım elEn sârî, İbn Halfûn gi bi üs tat lar dan ilim öğ ren di, Ba tal yevsî’den Nâfi‘, İbn Kesîr ve Ebû Amr kı ra at le ri ni bir kaç de fa hatmet ti (Leblî, Bernâme cü Ebî Ca£fer, s. 40). Seb te’ de Ab dur rah man İbn Rahmûn, Muham med b. Ab dul lah elEzdî; Bicâye’de 
(Bou gie) Ah med İb nü’sSerrâc elİşbîlî; Tunus’ta Ah med b. Ali elBa latî; İs ken de riye’ de Mu ham med b. Ebü’lFazl elMürsî, Sıb tü’lHâfız esSi lefî, Ab dü lazîz edDârî; Ka hi re’de İbn Dak¢kul‘îd, Reşîd elAttâr, İz zed din İbn Ab düs selâm, Mu ham med b. Lüb eşŞâtıbî, İbn Sürâka eşŞâtıbî, Ab düla zîm elMün zirî; Dı maşk’ta İbn Derrâc, Hür revşâhî, Ab dul lah b. Ebü’lVefâ elBazrâî, Kåsım b. Ah med elLûrak¢, Hü se yin b. İbrâhim elEr bilî gi bi ho ca lar dan ders al dı (Leblî, a.g.e., s. 1523; a.mlf., Bu³ye-

tü’l-âmâl, s. 1011; Vâdîâşî, s. 58). Hac va zi fe si ni ye ri ne ge tir dik ten son ra ge ri dö nüp Tu nus’a yer leş ti, ve fa tı na ka dar tale be okut tu. 691 yı lı nın Mu har rem ayın da 
(1292 Ocak) ve fat et ti ve bu ra da ki evi ne def ne dil di (Ebü’lAbbas elGubrînî, s. 345; 
Vâdîâşî, s. 58; İbn Ferhûn, I, 253). Leblî’nin Tu nus’a ne za man git ti ği ke sin ola rak bilin me mek le bir lik te bu nun Leb le’nin 634 

(1236-37) yı lın da İs pan yol lar’ın eli ne geçme sin den son ra ola bi le ce ği tah min edilmek te dir. Ni te kim İşbîli ye de VII. (XI II.) yüz yı lın or ta sın da İs pan yol lar ta ra fın dan zap te di lin ce hal kı Tu nus’a göç et ti. Çün kü Hafsîler’in ata sı Ebû Hafs elHintânî da ha ön ce İşbîli ye’de va li lik yap tı ğın dan İşbîli yeTu nus ya kın lı ğı söz ko nu su dur.Leblî’nin en meş hur öğ ren ci le ri Ebû Hayyân elEn de lüsî, İbn Rü şeyd esSebtî, İb nü’lHâc elAb derî ve oğ lu Mu ham med, İbn Câbir elVâdîâşî, İşbîli ye’de Ve zir Ebû Be kir b. Vezîr Ebü’lHa san b. Gålib, Ebü’lAb bas Ah med elGubrînî’dir. Vâdîâşî, 
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Muhammed Abdülhalîm b. Muhammed
Emînillâh el-Ensârî el-Leknevî

(ö. 1285/1868)

Hindistanlý Hanefî âlimi.
˜ ™

1239 (1823) yı lın da Lek nev’de doğ du. Hin dis tan lı meş hur Ha nefî âlim le rin den Mu ham med Ab dül hay elLek nevî’nin ba ba sı olup meş hur sahâbî Ebû Eyyûb elEnsârî’nin so yu na men sup tur. Kü çük yaş ta Kur’an’ı ez ber le di ve ba ba sın dan sarfna hiv ders le ri al dı. Da ha son ra yöre nin âlim le rin den İslâm ilim le ri ni tah sil et ti. Ho ca la rı ara sın da müf tü lük ya pan am ca sı Yûsuf b. Mu ham med As gar elLek nevî ve da yı sı Ni‘me tul lah b. Nûrul lah elLek nevî, ba ba sı nın am ca sı Zuhûrul lah b. Ah med, ay rı ca Ah med elMe lihâbâdî gi bi âlim ler yer alır. Tıb ba ve fel se fe ye da ir de çe şit li eser ler oku du. Genç yaş ta Banda’da mü der ris lik yap ma ya baş la dı. Dört yıl bo yun ca bu gö re vi sür dür dük ten son ra Lek nev’e dön dü ve bir yıl bu ra da İslâmî teb liğ fa ali yet le rin de bu lun du. Ar dın dan Ci vanpûr’a gi dip elİmâmiy ye tü’lHa ne fiyye Med re se si’nde do kuz yıl mü der ris lik yap tı. 1860 yı lın da tek rar Lek nev’e dön dü, bir müd det kal dık tan son ra Hay darâbâd’a ge çe rek Dârü lulûm Med re se si’nde müder ris ola rak ça lış tı. 1863’te hac ca git ti; Me di ne’de Cemâl b. Ab dul lah elHa nefî, Ah med b. Zeynî Dahlân eşŞâfiî, Mu hammed b. Mu ham med elGarbî eşŞâfiî ve Ab dül ganî elÖmerî edDih levî gi bi âlim lerden ha dis oku du. Ali b. Yûsuf elHarîrî’den 
Delâßilü’lÅayrât icâze ti al dı, Ab dürreşîd b. Ah med edDih levî’den Nak şi bendiy ye’ye da ir eser ler oku du. İki yıl son ra Hay darâbâd’a dön dü, bu ra da yar gıç lık gö re vin de bu lun du. Bu gö rev de iken 14 Ara lık 1868’de Hay darâbâd’da ve fat et  ti. Lek nevî, oğ lu Ab dül hay elLek nevî gi bi mü ced did bir âlim ola rak ye tiş tir di ği öğren ci ler le eği tim öğ re tim ha ya tı na önem li kat kı lar sağ la mış tır.

Eser le ri. 1. et-Ta¼š¢šåtü’l-mar²ıy-
ye li-¼al li ¥âşi ye ti’s-Sey yid ez-Zâhid 
£ale’rRisâle ti’lÆu¹biy ye. Kut büd din Mah mûd b. Mu ham med’in man tık la il gi li risâle si için Mîr Zâhid elHe revî’nin ka le me al dı ğı hâşi ye üze ri ne 1846’da Ban da’da bu lun du ğu sı ra da yaz dı ğı hâşi ye dir. 2. el

Ašvâlü’l-er ba£atü’l-ma£lûme fî red di’ş-
şü bühâti’l-mûre de fî Sül le mi’l-£ulûm 

(di ğer ba zı eser ler le bir lik te, Kânpûr 1286; 
Lek nev 1326). 3. elÆav lü’les lem li¼al

li Şer¼i’s-Sül lem. Ah darî’ye ait esSül

Ha mevî, Mu£ce mü’l-bül dân, Bey rut 1977, V, 

10; Ab derî, Ri¼le (nşr. Ali İbrâhim Kürdî), Dı-
maşk1419/1999,s.43,116-117;Ebü’lAb bas elGubrînî, £Unvânü’d-dirâye (nşr. Âdil Nü vey
hiz), Bey rut 1979, s. 345-346; İb nü’tTavvâh, 
Seb kü’l-mašål li-fek ki’l-£išål (nşr. M. Mes‘ûd 
Cübrân), Trablusgarp2008,s.170;İbn Rü şeyd, 
Milßü’l-£ay be bimâ cü mi£a bi-¹ûli’l-³ay be (nşr. 
M. Habîb İb nü’lHo ca), Tu nus 1402/1981, II, 209-

213; Vâdîâşî, Bernâmec (nşr. M. Habîb elHîle), 
Tu nus 1401/1981, s. 57-58, 208, 218, 237, 258, 

266, 283, 288, 289, 292; Sa fedî, el-Vâfî bi’l-ve-
feyât (nşr. Ah med elAr naût – Türkî Mus ta fa), 
Bey rut 1420/2000, VI II, 192; İbn Ferhûn, ed-Dî-
bâcü’l-mü×heb, I, 253-254; Süyûtî, Bu³ye tü’l-
vu£ât, I, 402-403; İb nü’lKådî, Dür re tü’l-¼icâl, I, 
38; Mak karî, Nef¼u’¹-¹îb, II, 208-209; Ab dülkådir elBağdâdî, ƒizâne tü’l-edeb, I, 19, 25; V, 328; VI, 

101; VII, 6, 448; X, 245; Broc kel mann, GAL (Ar.), 

II, 212; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel lifîn, IV, 202-

203; Fâdî Sakr Ah med Asîde, Cühûdü nü¼âti’l-

En de lüs fî teysîri’n-na¼vi’l-£Arabî (yük sek li

sans te zi, 2006), Câmiatü’n-Necâhel-vataniyye
Külliyyetü’d-dirâsâti’l-ulyâ,Nablus/Filistin, s.
112-113; Ab dü lazîz elMey menî, “esSif rü’lev

vel min Tu¼fe ti’lmec di’½½arî¼”, MMİ ADm., 
XXXV (1960), s. 542-545; a.mlf., “¥av le nüsÅati 

Şer¼i Ebî Ca£fer el-Leblî £ale’l-Fa½î¼”, a.e., XXXVII 

(1962), s. 517-521; M. Tâhir b. Âşûr, “Tu¼fe tü’l

mec di’½-½a rî¼ fî şer¼i Kitâbi’l-Fa½î¼”, a.e., XXXVII 

(1962), s. 199-206.
ÿDur sun Ha zer

kelâm. Ke li me ve ke li me çe şit le ri nin ele alın dı ğı bir eser dir (Mak karî, II, 208). 9. 

el£Aš¢de tü’lFih riy ye fi’li£tišådâti’s

se niy ye. As lı kelâm il mi ne da ir bir ka si de 
(urcûze) olup bu na ne sir kı sım la rı da ek lenmiş tir (Vâ dî âşî, s. 58; İbn Ferhûn, I, 254). 
10. Şer¼u Ede bi’l-kâtib (İbn Ku tey be) 
(Ab dülkådir elBağdâdî, I, 19, 25; VI, 101; 
VII, 6, 448). 11. Şer¼u ebyâti Ede bi’l-
kâ tib (a.g.e., V, 328). 12. Şer¼u I½lâ¼i’l-
man¹ıš (İb nü’sSik kît) (a.g.e., I, 25; X, 

245). 13. Şer¼u’l-Mu fa½½al (Ze mah şerî). 
14. Kitâb fi’½-Øarf (İbn Rü şeyd, II, 213; 
Vâdîâşî, s. 283). 15. elKe rem ve’½½af¼ 

ve’l³ufrân. Bir baş ka sı ta ra fın dan ih tisar edil miş tir (Vâdîâşî, s. 58).
BİBLİYOGRAFYA:Leblî, Tu¼fe tü’l-mec di’½-½arî¼ fî şer¼i kitâbi’l-

Fa½î¼ (nşr. Ab dül me lik b. Ay za b. Reddâd esSü
beytî), Kahire1418/1997,neşredeningirişi,s.
1-99; a.mlf., Fih ris tü’l-Leblî (nşr. Yâsîn Yûsuf 
Ay yâş – Avvâd Ab dü rab bih Ebû Zîne), Bey rut 

1408/1988, s. 5; a.mlf., Bernâme cü Ebî Ca£fer 
el-Leblî el-En de lüsî (nşr. Mu ham med Bûzeyyân 
Ben‘alî), Tan ca 2011, s. 8-9, 12, 15-23, 24-28, 

40,57,ayrıcabk. tür.yer.; a.mlf., Bu³ye tü’l-
âmâl fî ma£ri fe ti müs taš bi lâti’l-ef £âl (nşr. Ca‘fer 
Mâcid), Tu nus 1972, s. 9-11, 25-27; Yâk†t el
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