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di yâ nât).EbûSâkinÂmirb.Alieş-Şem-
mâ hî’ nin Ki tâ bü(U½û li’)dDi yâ nâtadlıeserineyazılmışbirşerholupMuhammedb.Yûsufel-Bârûnîtarafındanbirmecmuaiçindeneşredilmiş(Ka hi re 1304/1886, s. 
77133),dahasonraMuhammedHalîfeMâdîtarafındanel£Aš¢ de tü’lmü bâ re

keadlıkitapiçindedebasılmıştır(Ka hi re, 
ts. [elMat ba atü’lfeccâle tü’lcedîde], s. 
4678).EserinKü tüb MuÅ tâ readlıbirkitapiçindeyapılmışbirbaskısıdahavar-dır(Ka hi re, ts. [elMat ba atü’lBârûniy ye], 
s. 5086). 5. elLeßâ lißü’lmeymûniy ye 

£ale’lMan ¾û me ti’nnûniy ye.EbûNasrFethb.Nûhel-Melûşâî’ninenNûniy ye fî 

u½ûli’ddînadlıkasidesininşerhidir.Yak-laşıkikiayiçindetamamlananbueserindeyazmanüshalarımevcuttur(Cer be, 

Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 22.155; Benî Yez
cen, Mek te be tü Âli Hâ lid, nr. 477; Benî 
Yez cen, Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. 
Îsâ Ez bâr, nr. 477).Muhammedb.YûsufEttafeyyişbueserebirhâşiyeyazmıştır
(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 69.157). Abdülazîzes-Semînî’ninenNûradıylayazdığışerhise(Ka hi re 1306/1889)Te-lâtî’yeaitşerhinihtisarımahiyetindedir
(Gar dâ ye 1981). 6.Mirßâtü’nnâ¾ırînfî
u½ûli Teb ³† rîn.Tebg†rînb.Îsâel-Mel-şûtî’ninU½ûlü’ddînolarakbilinenese-riüzerineyazılanuzunbirşerholupbirnüshasıgünümüzeulaşmıştır(Benî Yez
cen, Mek te be tü’lKutb [Mek te be tü’şŞeyh 
Et ta fey yiş], nr. 813; Cer be, Mek te be tü’l
Bag tûr).Müellifin,halkındafaydalanma-sıiçinNuÅbe tü’lmetîn min u½ûli Teb

³† rînadıylaözetlediğieserMuhammedHalîfeMâdî’ninel£Aš¢ de tü’lmü bâ re ke adlıkitabı içindeyayımlanmış (Ka hi re, 
ts. [elMat ba atü’lfeccâle tü’lcedîde], s. 
144168),MinTürâ¦ine’lİslâmîbaşlığıaltındadiğerbazıkitaplarlabirliktedeba-sılmıştır(Gar dâ ye, ts. [elMat ba atü’lAra
biy ye]). 7. Na¾ mü’tta¼ š¢š fî £uš†di’t

ta£lîš.EbûHafsİbnCemî‘in£Aš¢ de tü’t

tev ¼îdadlıakaidrisâlesineEbü’l-AbbasAhmedb.Saîdeş-Şemmâhî’ninyazdığışerhinşerhidir.MüellifihenüzhayattaikenistinsahedilenbirnüshasıCerbe’debulunmaktadır(Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 
23.249). 8. elFü tû ¼â tü’lilâhiy ye £ale’l

man ¾û me ti’lƒaz re ciy ye (İ £râbü’l-Man-
¾û me ti’l-ƒaz re ciy ye).Abdullahb.Osmanel-Hazrecî’ninelÆa ½î de tü’lƒaz re ciy ye adıyladabilinenerRâmizetü’şşâfiye
fî £il me yi’l£arû² ve’lšåfi yeadlıeseri-ninşerhiolupyazmanüshasımevcuttur
(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 43.322). 
9. MuÅ ta ½a ru i£râbi’lMan ¾û me ti’l

ƒaz re ciy ye.Kitabındîbâcesindemüelli-

korkusuylaailesindenizinalmadanMı-sır’agitti.BuradaİbnTolunCamii’ndekiİbâzıyyeMedresesi’ndeöğrenimgördü.BirtaraftandaEzherCamii’ndekiderslerekatıldı.Tahsilinitamamlayıncazamanlakendisibumedresedegönüllüolarakdersverdi.EbûAbdullahMuhammedb.Yûsufel-Mus‘abîel-Melîkî,EbûZekeriyyâYahyâb.Sâlihel-EfdalîveRamazanb.Ahmedel-Gûlel-Cerbîyetiştirdiğiöğrencilerara-sındayeralır.EbûZekeriyyâel-Efdalîhak-kındabirkasideyazmasındanhareketleonudiğeröğrencilerindendahaönemlibirkonumdagördüğüsöylenebilir.Eserlerin-defakirliktensıkçaşikâyeteder.Hiçevlen-meyenTelâtîKahire’devefatetti.Geçdönemdeİbâzıyye’ninöndegelenâlimle-rindenbiriolarakkabuledilenTelâtîol-dukçaüretkenbirmüellifolupbaştaakaidolmaküzerefıkıhvefıkıhusulü,nahiv,ahlâk,tasavvufvemantıkilimlerinedaireserlertelifetmiştir.Yaşadığıdöneminilimgeleneğineuyarakdahaçoköncekiİbâzîâlimlerinineserlerineşerh,hâşiyeveta‘likleryazmış,sözkonusueserleriözetlemiştir.
Eser le ri. 1.el£İšdü’nna²îd£alânük

te ti’ttev ¼îd.Telâtî’nin,EbûHafsAmrb.Cemî‘in(VI II./XIV. yüz yıl)İbâzîlerarasın-daçokmeşhurolanveMušad di me tü’t

tev ¼îddiyedebilinen£Aš¢ de tü’ttev ¼îd adlırisâlesineyazdığıilkşerhtir.Müellifeserinibeşgündebitirdiğinisöyler.Onunyaşadığı dönemde istinsah edilen birnüshasıBenîYezcen’dekiMektebetüÂl-iYedder’debulunan(nr. 167)eserinpekçokyazmanüshasıvardır(Benî Yez cen, 
Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. Îsâ Ez
bâr, nr. 555; Mek te be tü’lKutb [Mek te be
tü’şŞeyh Et ta fey yiş], nr. 694; Mek te be tü 
Âli Hâ lid, nr. 163). 2. £Um de tü’lmürîd 

linük te ti’ttev ¼îd.EbûHafsAmr’ınaka-idrisâlesiüzerineyazdığıikincişerholupbirmecmuaiçindebasılmıştır(Ko santîne 
1323/1905, s. 30124). Aynı esere el

Lüßlüßetü’lmu²îße £alâ met ni’l£Aš¢ de adıylayazdığışerhinisegünümüzeula-şıpulaşmadığıbilinmemektedir.3. Ne

tîcetü’lefkârfîta£lîšı£Aš¢deti’lebrâr. EbûSüleymanDâvûdb.İbrâhimet-Te-
lâ tî’ nin (ö. 967/1560) yineEbûHafs’ıneserine yazdığı şerhedairbir ta‘liktir.Eserinyazmanüshalarımevcuttur(Benî 
Yez cen, Mek te be tü’lKutb [Mek te be tü’ş
Şeyh Et ta fey yiş], nr. 750; Mek te be tü Âli 
Hâ lid, nr. 111; Mek te be tü Âli Yed der, nr. 
48; Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. Îsâ 
Ez bâr, nr. 429). 4. elLeßâ li’lmey mû nât 

fî £uš†di’ddi yâ nât (Şerh £alâ U½ûli’d-
di yâ nât, Leßâlißü’l-man ¾û mât fî £uš†di’d-

İstanbul’dakurulanTürkKültürBirliği’ninbaşkanlığınıyürütmüştür.1936’dayayım-ladığıKe ma lizmadlıkitabındaKema-lizm’ibirideolojiolarakelealıpTürkruhuvedüşüncesiüzerindeyaptığıdeğişimedikkatçekmiş,milliyetçilikilkesineayrıbirönemvermiştir.1944’teOrtaAsya’danbaşlayarakKemalistdönemekadarkiTürktarihiniincelediğiTürk Ru huadıylabirkitapyayımlamıştır.Tekinalp’inTürk ler 

Bu Mu ha re be de Ne Ka za na bi lir ler? 

BüyükTürklük,EnMeşhurTürkçüle
rinMütâlaâtı(1330/1914),Türkismus
undPantürkismus(Wei mar 1915), The 

TurkishandPanTurkishİdeal,War
Staff,IntelligenceDivision (Lon don 

1917),Türkleştirme(1928), Ke ma lizm 

(1936), Türk Ru hu (1944) adlıeserleribu-lunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:JacobM.Landau, Te ki nalp: Bir Türk Yurtse ve-

ri (1883-1961) (trc. Bur han Par mak sı zoğlu v.dğr.), 
İs tan bul 1996; a.mlf.,“TekinAlp:Osmanlıİm
paratorluğu’nunSonDevrindeBirAydın”, TTK 

Bil di ri ler, IX (1988), II, 1127-1139; LizBehmo-
aras, Bir Kim lik Ara yı şı nın Hikâyesi, İs tan bul 
2005, tür.yer.; CavitOrhanTütengil,“MunisTeki
nalp’inYazıveFikirHayatıileİlgiliBirBelge”, 
Ye ni Yayın lar, VII/4, An ka ra 1962, s. 210-213; a.mlf.,“MunisTekinalp’leİlgiliİkinciBirBel
ge”, a.e., VII/6 (1962), s. 133-134; ArdaOdabaşı,
“Mu nis Te ki nalp (Mo iz Ko hen)’inErkenDönem
BiyografisineveBibliyografyasınaBirKatkı”, 
Top lum sal Ta rih, sy. 204, İs tan bul 2010, s. 34-
45.

ÿMuratKılıç
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( أبو حفص التاتي )

Ebû Hafs Amr b. Ramazân
b. Ebî Bekr el-Bedr
et-Te lâ tî el-Cerbî
(ö. 1187/1773)

Geç dönem Ýbâzî âlimi.
˜ ™

Tunus’unCerbeadasındakiTelât(Tülât) mahallesindedoğdu.ZiriklîisminiyanlışolarakÖmer,nisbesinidemuhtemelenmahallîlehçede“tâ”harfinin“sâ”şeklindeokunmasısebebiyleSelâsî(Sülâsî)şeklin-dekaydeder.BazıkaynaklardatarihçivefakihEbü’r-Rebî‘Süleymanb.Ahmedel-Hîlâtî’nin(ö. 1099/1688)öğrencisiolduğuzikredilirsedeHîlâtî’ninölümtarihigözönünealındığındabubilgişüpheligörün-mektedir.Telâtî,memleketindebaşladığıtahsilindensonrakendisiniengelleyeceği
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ardındanCerbe’yedöndü.BuradafakihEbü’l-Kåsımb.Yûnuses-Sedvîkeşî’denveEbûYahyâZekeriyyâb.İbrâhimel-Hev-vârî’dendersaldı.DahasonraCebelü-nefûse’yedöndüveençokfaydalandığı-nısöylediğihocasıEbûYûsufYa‘k†bb.Sâlihet-Tendemîretî’ninöğrencisioldu.HocasıCerbeadasınagöçedinceodaBak-kåle’yegeçti.BuradaEbûMansûrİlyâsen-Nefûsî’ninsoyundangelenİbrâhimb.AhmedEbü’l-Ahbas’tanmantıkvebeyanokudu.961 (1554)yılındaCerbe’yedönüşyolundaŞeyhAmmîSaîdb.Aliel-Cerbî’ninöğrencisiŞeyhEbûMehdîÎsâb.İsmâil’inderslerininşöhretiniduyuncaonunCeza-yir’ingüneyindeVâdîmîzâb’ınMelîkebel-desindebulunanmedresesinegitti.Bu-radakiöğreniminitamamladıktansonra
962’de (1555)tekrarCerbe’yedöndüvedersveripöğrenciyetiştirmeyebaşladı.DersleriniKasabiyyûnMescidi’ndeokutu-yordu.Mahfûz’unkendisinenisbetettiği
Şer¼uÎsâ³†cî’ninbaştarafındayeralan
Îsâ³†cîrisâlesini,Mısır’daEbü’l-HasanAlib.İbrâhimel-Gîlânîel-Mısrî’den913’te 

(1507)okuduğunubelirtenifadesineda-yanarakgenç yaştaKahire’yegittiğini
kay det me si (Te râ ci mü’l-müßel lifîn, I, 237, 
239)yanlışolupbuşerhinEbü’r-Rebî‘Sü-leymanel-Cerbî’yeaitolduğuanlaşılmak-tadır(aş. bk.).ÖğrencileriarasındaAbdur-rahmanel-HîlâtîveMuhammedb.Zeke-riyyâel-Bârûnîsayılmaktadır.HayatınınsonbeşyılındaCerbe’debiryandandersveripöğrenciyetiştirirkendiğeryandanKuzeyAfrika’daİbâzîcemaatinindinîveiçtimaîişlerinikararabağladığıAzzâbemeclislerininCerbe’dekibaşkanlığınıvebumeclistarafındanseçilenenyüksekmertebeyiifadeedenhükümşeyhliğiniüstlendi.AzzâbeMeclisibaşkanlığınıkısasayılacakbirsüreyürütmesikendisindensonrameclisin sorumluluklarını yükle-nebilecekbirnesilyetiştirmesineimkânvermediğiiçinCerbeadasındakiAzzâbeMeclisi’ninsonreisikabuledilir(Ali Yah yâ 
Mu am mer, s. 161; Mu ham med b. Mûsâ 
Bâ bâ am mî v.dğr., II, 141).CerbeadasıOs-manlıDevleti’ninTrablusgarpBeylerbe-yiTurgutReistarafındanelegeçirilinceadanınOsmanlılar’adeğilTunushâne-danlığınabağlanmasıiçinmüzakerelerdebulunması,OsmanlıyönetimineveTurgutReis’ekarşıAzzâbemeclislerindealeyhtekonuşmalaryaparakadadaçıkarılanisyanhareketiniteşviketmesisebebiyleöncebiraykadarhapsedildi,ardındanidamedildi.HeryılTelâthalkıtarafındanziyaretedilenkabriBerk†kmahallesindekiEbûDâvûdCamiihazîresindedir.

šal bi’lce×îbadıylayenidendüzenlen-miştir(Cus ters, I, 172173). 18. Ce vâ bü 

Ebî ¥af½ £Amr bin Ra ma²ân etTe lâ

tî liba£²i £ulemâßi Benî Mu½£ab. Benî Mus‘abkabilesinemensupbazıâlimlerinTelâtî’yesorduklarısorularaverilencevap-lardanoluşanbirrisâledir(Cer be Mek te
be tü’lBâ rû nî, nr. 563.229, 573.238). 19. 
Æa½âßidmüştemile£alâevlâdi’nnebî
ve zevcâtih ve £ade di’l³azavât (Benî 
Yez cen, Mek te be tü Âli Fazl, nr. 4, 12). 20. 
Æa½âßidü’şŞeyÅ£AmrbinRama²ânet
Te lâ tî.Müellifeaitolandiğerbazışiirleriiçermektedir(Karrâre, Mek te be tü Ma‘he
di’lHa yât).Telâtî’ninbütünşiirleriDî vân başlığıaltındatoplanmıştır.EserinbirnüshasınınBenîYezcen’deMektebetü’l-Kutb’da (Mek te be tü’şŞeyh Et ta fey yiş) bulunduğubelirtilir(Mv.AU, IV, 563).

BİB Lİ YOG RAF YA:EbûHafset-Telâtî, NuÅbe tü’lmetîn min u½ûli 

Teb ³† rîn (el-£Aš¢ de tü’lmü bâ re ke  için de, nşr. 
Mu ham med Ha lî fe Mâdî), Ka hi re, ts. (elMat ba
atü’lfec câ le tü’lcedîde), s. 144, 148; Et tafey yiş, 

Şer¼u £Aš¢ de ti’ttev ¼îd (nşr. Mus ta fa b. Nâ sır 
Vîn ten), Gar dâ ye 1422/2001, neş re de nin giri-

şi, s. 13-14; Zi rik lî, elA£lâm, V, 46; Mahfûz, 

Te râ ci mü’lmüßel li fîn, I, 242; Ferhât el-Ca‘bîrî, 
elBu£dü’l¼aŠârî li’l-£aš¢ de ti’lİbâ²ıy ye, [bas kı 
ye ri yok] 1989 (Mat ba atü’lel vâ ni’lhadîse), bk. 

İn deks; Saîd b.Yûsuf el-Bâ rû nî, Fih ri sü maÅ ¹û

¹â ti Mek te be ti’lBâ rû nî, Tu nus 1998, s. 81, 89-

92, 99, 125, 142, 231, 261; Mu ham med b.Mûsâ Bâbâammî v.dğr., Mu£ce mü a£lâmi’lİbâ²ıy ye, 

Bey rut 1421/2000, II, 318-319; M.H.Cus ters, 

Bîb liyû³râfya’lİbâ ²ıy ye (trc. Mûha med Ümâdî – 
Hadîce Kerîr), Mas kat 1433/2012, I, 110, 169-

170, 172-173, 181-182, 239, 268, 282-295, 

301, 311-312, 326-327, 560, 584; Mu ham med Îsâ Mûsâ, “etTe lâ tî,Ebû ¥af½ £Ömer b. Ra ma²ân 
elBedr”, Mv.AU, IV, 562-564.

ÿOr han Şe ner Ko loğ lu

– —TELÂTÎ, Ebû Süleyman
( أبو سليمان التاتي )
Ebû Süleymân Dâ vûd

b. Ýbrâhîm et-Te lâ tî el-Cer bî
(ö. 967/1560)

Ýbâzî âlimi.
˜ ™

Tunus’unCerbeadasındakiTelât(Tülât) mahallesindedoğdu.KünyesiEbûSüley-manolmaklabirlikteBerberîler’in,önem-lişahsiyetlerinkünyelerinikişininoğlunadeğil kendisine nisbetle kullanmalarısebebiylehalkarasındaEbûDâvûdola-rakdatanınır.HattaöğrencilerininçoğuonuneserleriniEbûDâvûdkünyesiylebilir.Küçüklüğündenitibarenilimiçinbirçokdefaseyahateçıktı.ÖnceLibya’dakiCe-belünefûse’deEbûZekeriyyâb.Îsâel-
Bâ rû nî’den aka ide da ir eser le ri oku du, 

finaynımanzumeüzerinegenişbirşerhyazdığıbelirtildiğinegörebueserelFü

tû ¼â tü’lilâ hiy ye £ale’lman ¾û me ti’l

ƒaz re ciy ye’denfarklıbireserolmalıdır
(Benî Yez cen, Mek te be tü Âli Fazl, nr. 80; 
Benî Yez cen, Mek te be tü’şŞeyh elHâc Sâ
lih La‘lî, nr. 167). 10.elEzhârü’rriyâ²ıy
ye £ale’lMan ¾û me ti’rrâßiy ye. EbûNasrFethb.Nûhel-Melûşâî’ninnamazhakkındakielMan ¾û me tü’rrâßiy ye’si-ninşerhiolupyazmanüshasımevcuttur
(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 31.159; el
At tuf, Mek te be tü’lBek rî, nr. 31; Karrâre, 
Mek te be tü Bel hâc). 11. Ref£u’tterâÅî 

fîmuÅta½ari’şŞemmâÅî.EbûYa‘k†bel-Vercelânî’ninİbâzîfıkıhusulünedair
el£Adl ve’lin ½âfadlıeserineEbü’l-Ab-baseş-Şemmâhî’ninMuÅta½arü’l£Adl 

ve’lin ½âfadıylayazdığıihtisarınta‘likidir
(Benî Yez cen, Mek te be tü Âli Hâ lid, nr. 
163; Benî Yez cen, Mek te be tü’şŞeyh Mu
ham med b. Îsâ Ez bâr, nr. 554). 12. Nüz

hetü’llebîbfîşer¼i’tTertîbliEbîSit
te.Rebî‘b.Habîb’inelMüsned’ininEbûYa‘k†bel-Vercelânîtarafındandüzenlen-mişşekliolanetTer tîb’e,EbûAbdullahMuhammedb.Ömerb.EbûSitteel-Cerbîel-Kasbîes-Sedvîkeşî’ninyazdığıhâşiyeninmuhtasarıdır(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, 
nr. 539.138). 13. Ki tâ bü’lLaš¹.Fıkhîko-nularıiçeren,Muhammedb.YûsufEtta-feyyiş’inyenidendüzenlediği,günümüzeulaşıpulaşmadığıtesbitedilemeyeneser
(Cus ters, I, 289)bilinmeyenbirmüelliftarafındanTertîbüLaš¹ı’şŞeyÅ£Amr
bin Ra ma²ân etTe lâ tî adıyla tekrardüzenlenmiştir(Benî Yez cen, Mek te be
tü Âli Fazl, nr. 83). 14.¥âşiye£alâŞer
¼i’rRisâleti’l£AŠudiyyefîâdâbi’lmü
nâ ¾a ra.Adudüddinel-Îcî’ninerRisâle
tü’l£AŠudiyye(Âdâbü’l-ba¼¦)adlıkısarisâlesineMuhammedŞemseddinet-Teb-rîzî’nin(Mol la Ha nefî)yazdığışerheyapıl-mışbirhâşiyedir(Benî Yez cen, Mek te be tü 
Âli Fazl, nr. 398). 15.Şer¼u’lmüvâcehât
fi’lman¹ıš.Birnüshasıgünümüzeulaş-mıştır(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 19). 
16.Rav²atü’lmüştâšlizehreti’lişrâš. Fıkhî,ahlâkîvetoplumsalkonularadairkısabireserolupEbûZekeriyyâel-Ce-nâvünî’ninKi tâ bü’nNikâ¼’ıylabirliktetaşbaskısıyapılmıştır(Ka hi re, ts., s. 315
335). 17. Nüz he tü’ledîb ve rey ¼â ne

tü’llebîb.Ahlâkvetasavvufkonularıy-lailgiliolupyazmanüshalarımevcuttur
(Cer be, Mek te be tü Sâlim b. Ya‘k†b; Benî
Yez cen, Mek te be tü’şŞeyh Bâbâ b. Hâc 
Mu ham med b. Sâ lih; elAt tuf, Mek te be tü 
İr vân)veMuhammedb.YûsufEttafeyyiştarafındanTu¼ fe tü’ledîb ve taÅ½îbü’l


