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felerine ayrılan ve Gazneliler'Ie Selçuklu
lar (Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuk
lulanı tarihini de içine alan bölümü özet 
halindeki Türkçe tercümesiyle birlikte M. 
Fuad Köprülü tarafından yayımlanmıştır 
("Anadolu Selçukluları Tarihi'nin Yerli 
Kaynakları I: Anis al-Kulılb", Belleten, 

Vll/27 [1943[ , s. 497-519) 
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lu ·nun Fethi, İstanbul 1944, s. 54, not 1. 
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ENİSÜ'l-MÜSAMİRiN 

( y_,..Wl~ı ı 

Abdurrahman Hibri Efendi'nin 
(ö. 1087 / 1676) 

Edirne tarihine ait eseri. 
_j 

1636-1637 yıllarında kaleme alınmış 
olup Osmanlı tarih yazıcılığında örnek
lerine az rastlanan şehir tarihlerinden
diL Hibrf. Arap ve Acem müelliflerinin 
meşhur şehirlere dair tarihler yazdıkla
rım, bu şehirlerde yaşayan ulema ve me
şayih hakkında bilgi verdiklerini. Osman
lılar' da ise böyle bir eser telif edilmedi-

ğini belirterek kendi doğduğu şehir olan 
Edirne için bir kitap yazmaya ihtiyaç duy
duğunu ifade etmektedir. Osmanlılar'da 
şehir tarihi türünde ilk telif denemesi 
olan Enisü '1- müsdmirin daha sonra bu 
konuda yazılan eseriere örnek olmuştur. 

Kitap Edirne'nin tarihi yanında mimari
si ve topografik durumunu da anlatmak
tadır. Kadılar ve müderrisler hakkında 
verilen bilgiler ise eserin en önemli kıs
mıdır. Enisü '1- müsdmirin aynı zaman
da müellifin müşahedelerini de ihtiva 
etmektedir. 

On dört bölüm (fasıl) olarak düzenle
nen eserin birinci bölümünde Karesi ha
kimi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçi
şi, Çimbi. Malkara ve İpsala'nın fethi an
latılmaktadır. Ayrıca burada 1. Murad'ın 
Ankara ve Edirne'yi fethiyle Edirne' 
nin devlet merkezi yapılması ve Saray-ı 
Atik'in inşası yer almaktadır. İkinci bö
lümde Edirne Kalesi hakkında verilen 
ayrıntılı bilgiler dışında Haffaflar Çarşı
sı ile Sarraflar Çarşısı, ayrıca Saray-ı Ce
dfd ve (Ed irne Sarayıl Mamak Sarayı an
latılmaktadır. Üçüncü bölümde Abdur
rahman Hibrf onu selatin camii olmak 
üzere Edirne'deki kırk cami hakkında 

bilgi vermektedir. Selatin camileri ara
sında Selimiye Camii, Tunca nehri kena
rındaki Beyazıt Camii, ll. Murad tarafın
dan yaptırılan Üç Şerefeli Cami, Mura
diye ve Darülhadis camileri, Cami-i Atfk, 
Yıldırım Camii. Kilise Camii, Halebi Ca-

EN]SÜ ' I- MÜSAMiR]N 

mii ve ll. Murad tarafından inşa ettiri
len Şeyh Şüca Zaviyesi bulunmaktadır. 
Dördüncü bölümde medr:eseler, darül
kurra, hankah ve zaviyeler ele alınmak
tadır. Abdurrahman Hi b rf' nin yaşadığı 
devirde Edirne'de yirmi dört medrese 
bulunuyordu. Bunlardan üçü ll. Murad. 
ll. Bayezid ve ll. Selim'e aittir. Diğer med
reselerin en önemlileri ll. Murad'ın yap
tırdığı Atfk Medrese. Fatih Sultan Meh
med'in inşa ettirdiği Cedfd Medrese ve 
Halebiye, Taşlık. Emfniyye, Saraciye. İb
rahim Paşa, Şah Melek, Emfr Kadı, Ali 
Kuşçu medreseleridir. Ayrıca Selimiye 
Darülkurrası. Küçük Darülkurra ve Hüs
rev Ağa Darülkurrası olmak üzere üç da
rülkurra bulunuyordu. Otuza yakın zavi
yenin banilerinin ve şeyhlerinin de an
latıldığı bu bölümde Edirne dışında bu
lunanlara da yer verilmiştir. Ilıcalar ve 
ayazmalar da aynı bölümde yer alır. Be
şinci ve altıncı bölümler han ve hamarn
Iara ayrılmıştır. Buna göre o dönemde 
şehirde on sekiz han ve otuz iki hamam 
bulunuyordu. Yedinci bölümde Edirne'
nin su ihtiyacının nasıl karşılandığı ve 
Meriç, Tunca, Arda nehirleri üzerinde in
şa edilen köprüler anlatılmaktadır. Se
kizinci bölümde Edirne civarındaki otuz 
üç kasaba hakkında bilgi verilmektedir. 
Dokuzuncu bölüm Edirne'de medfun bu
lunan meşhur ulema ve mutasawıflara 
ayrılmıştır. Bunlar arasında Şücaüddin 

Karaman!, Şeyh Muslihuddin. Gül Baba 
adıyla meşhur Şeyh Mehmed Efendi. 
Cerrahzacte Muslihuddin. Fahreddfn-i 
Acemi ve Mfrim Efendi de bulunmakta
dır. Burada ayrıca Edirne müderrisleriy
le kadılarına da yer verilmektedir. Onun
cu bölümde, Ertuğrul Gazi'den başlaya
rak IV. Mehmed'e kadar Osmanlı fütu
hatı ve yaptırılan hayrat kısaca anlatıl
maktadır. On birinci bölüm Edirne kadı
Ianna ayrılmıştır. 1448'de Edirne kadısı 
olan Molla Hüsrev· den İlahizade Meh
med Efendi'ye kadar ( 16741 görev yapan 
kadılar tayin tarihlerine göre sıralanmış
tır. Abdurrahman Hibrf, Edirne kazası
nın istanbul kadılığından sonra paye iti
bariyle kadılıkların en şerefiisi ve büyü
ğü olduğuna işaret eder. Eserin kadılar 
listesine daha sonra gerek Hibrf gerek
se başkaları tarafından ilaveler yapılmış
tır. On ikinci bölümde Edirne'nin meş
hur şair ve ediplerinden bahsedilmek
tedir. Müellif bu konuda şuara tezkire
lerinden faydalanmış, ayrıca kendi bilgi
lerine de yer vermiştir. On üçüncü bö
lüm Edirne ve civarında meydana gelen 
önemli olaylara ayrılmıştır. Sırp Sındığı ' n

da düşman ordusunun mağlüp edilişi. 

243 



ENISÜ' 1- MÜSAMiR1N 

Düzmece Mustafa hadisesi ve Edirne 
yangını bu kısımda yer almaktadır. So
nuncu bölümde çeşitli şairlerin Edirne 
hakkındfl söyledikleri şiiriere yer veril
miştir. Bunların en ünlüleri Hatemi Bey, 
Hisarı rrıahlaslı Hüseyin Çelebi, TigT Bey, 
Nev'fzade AtaY, Nef'f ve Şeyhülislam Yah
ya'dır. Hibrf'nin eserini hazırlarken eş
Şe~a, i~ u 'IJ- nu 'maniyye ve AtaY zeylin
den de faydalandığı anlaşılmaktadır. 

Enisü'l - pıüsamirin'in sekiz yazma 
nüshası tesbit edilmiştir. Bunlardan iki
si Millet Kütüphanesi'nde (Ali Emiri, Ta
rih, nr. q8, 69). diğerleri istanbul Üniver
sitesi (TY, nr. 451), Süleymaniye (Reşid 

Efendi, nr. 616) kütüphaneleriyle Edirne 
Selimiye Kütüphanesi (nr 2163 / 5), Vi
yana Nationalbibliothek (nr. 1 052), Ka
hire Darü'l- kütübi'l- Mısriyye (Fihrisü 'l · 
mal]tutati't- Türkiyyeti 'l- 'oşmaniyye, 1, 57) 
ve Ekrem Hakkı Ayverdi özel koleksiyo
nunda bulynmaktadır. Eser üzerinde Se
vim İlgürel tarafından bir doktora çalış
ması yapılrpıştır (bk. bibl .). 

BİBLİVOGRAFYA: 
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Edirne: Edirne 'nin 600. Fetih Yıldönümü Ar
mağan Kitabı, Ankara 1965, s. 77-117 ; Sevim 
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ı972), iü KtR. , Tez, nr. 9418; a.mlf., "Hibri'nin 
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ENMATI 
( J..W~I) 

Ebü'l-Berekat Abdülvehhab 
b. el-Mübarek 

p. Ahmed ei -Enmatl 
(ö. 538/1143) 

Muhaddis. 
_j 

462'de (1069-70) Bağdat'ta doğdu ve 
orada Yf!Şqdı. Ebu Muhammed Abdul
lah b. ıvıuhammed es-Sarffinfden Ali b. 
Ca'd'ın el-Ca'diyyatdiye anılan rivayet
lerini okudu. Ayrıca Abdülazfz b. Ali ei
Enmatf, Ebu Nasr Muhammed b. Mu
hammed ef-Zeynf, Ali b. Ahmed el-Büs
rf ve Hızkullah b. Abdülvehhab et-Temf
mf gibi Bağdat'ın tanınmış hadis alim
lerinden ders aldı. İbnü't-Tuyürf Müba-
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rek b. Abdülcebbar es-Sayraff'nin bütün 
hadislerini kıraat yoluyla elde etti. O de
virde bilinen hadis kitaplarının tamamı
nı. çoğunu bizzat istinsah etmek sure
tiyle okudu ve pek çok hadisi bir araya 
topladı . istinsah ettiği eserler arasında 
İbn Sa'd'ın et- Taba~atü'l-kübra'sı. Ha
tıc ei-Bağdactf'nin Tar.Qıu Bagdad'ı gibi 
hacimli eserler de vardır. Talebesi Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzf onun kadar çok hadis 
yazan bir alim görmediğini söylemekte
dir. Güvenilir bir muhaddis olan Enma
ti'ye bu gayretleri sebebiyle "Bağdat mu
haddisi" ve "hadis hafızı " unvaniarı veril
di. Abdülkerfm b. Muhammed es-Sem'a
nf ve diğer bazı alimler ravilerin cerh ve 
ta'dfli hususunda onun görüşlerine baş
vururlardı. 

Devrinin tanınmış birçok alimi Enma
ti'nin geniş hadis bilgisinden faydalan
dı. Bağdatlı hadis hafızı İbn Nasır es
Selamı. Abdülkerim b. Muhammed es
Sem'ani, Ebü'I-Kasım İbn Asakir, Silefl. 
Ebu Musa ei-Medinf, İbnü'I-Cevzi ve İbn 
Sükeyne gibi tanınmış alimlerle, kendi
sinden yaşça büyük olmasına rağmen İb
nü'I-Kayseranf Muhammed b. Tahir on
dan hadis almışlardır. Sem'ani el- Ca' 
diyyat'ı, Ya'küb b. Şeybe ile Ya'küb ei
Fesevi'nin müsnedlerini, Ebu Tahir Mu
hallis'in el-Feva,idü'l - münte~at'ını on
dan okuduğunu söylemiştir. 

Enmatf yaşadığı sürece hadis okuyup 
ol<utmaya ve talebe yetiştirmeye devam 
etmiştir. 11 Muharrem S38'de (26 Tem
muz 1143) Bağdat'ta vefat etti ve şeh
rin batı tarafındaki Şünüziye Mezarlığı'
na defnedildi. Cenaze namazını devrin 
tanınmış vaizi Ebü'I-Hasan ei -Gaznevi 
kıldırclı. 

Selef akldesini benimseyen, ilmi ve üs
tün ahlaki sebebiyle çevresinde örnek 
insan kabul edilen Enmatf talebelerin
den hiçbir maddi karşılık beklemediği 
gibi bu maksatla para alanları ayıplar, 
"Sana nasıl parasız öğrettilerse sen de 
başkalarına parasız öğret" sözünü sık 

sık tekrarlardı. Enmati'nin bıkıp usan
madan talebe okuttuğundan bahseden 
İbnü'I -Cevzi hocaları arasında en çok on
dan faydalandığını, hadis rivayeti sıra
sında duygulanıp ağlamasından çok et
kilendiğini kaydeder. Güler yüzlü bir in
san olan Enmatf kimsenin dedikodusu
nu yapmaz, yanında gıybet edilmesin
den hoşlanmazdı. Başkasının hakkına 

saygı duyar, insanlara yapılan haksızlığı 
bağışlamazdı. Bir defasında Mansür Ca
mii'ne giderken gasbedilen arazi üzeri
ne kurulduğunu söyleyerek Kalain ırma-

ğındaki köprüden geçmemiş, eski köp
rüden dolaşmıştı. 

Enmatf'nin Ki tab, fi'l- icazat, Tehclric 
fi 'l-Jıadiş ve Feva,ifl. fi'l-Jıadiş adlı ~ser
lerinin bulunduğu kfiynaklarda haber ve
rilmekte, Kitab ti'l ~icazat'ta, yaygın ka
naatin aksine, icazet yoluyla alınan bir 
hadisin yine icazet yoluyla nakledilme
sini caiz görmediği belirtilmektedir. 
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Kehhale, Mu'cemü 'L-mü'ellifin, VI, 227; Zirik
lf, ei-A' Lam (Fethu llah), IV, 185. 

L 

ı 

L 

L 

li] SELMAN BAŞARAN 

EN'l'IİYYE 
(bk. İNNİYYE). 

ENSAB 

(bk. PUT). 

EN~AB 
(YW~I) 

Arap literatüründe 
kabHelerin soyunu inceleyen 

ilim dalı için k~anılan bir terim. 

_j 

_j 

ı 

_j 

Ensab "soy· anlamına gelen neseb ke
limesinin çoğuludur. Bir görüşe göre yal
nız baba tarafından, diğer bir görüşe gö
re ise hem baba h~m anne tarafından 
olan akrabalık bağına nesep denilir. Ne
seb, nüsbe ve nisbe kelimeleri bir kabi
leye veya bir beldeye mensup olmayı da 
ifade eder. Nesep bilgisi (i lmü'l -ensab) ko
nusunda uzmanlaşınış kimseye nessab 
yahut nessabe adı verilir. Nesep yakınlı
ğı ülke, meslek, sanat, mezhep ve tari
kat gibi hususlarla da ilgili olabilir. 

Nesep kelimesi Kur'an-ı Kerim'de "soy" 
anlamında iki yerde geçmektedir: "Sudan 
(meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve 
sıhriyete (kan ve evlil ik bağından doğan 
yakınlığa) dönüştüren O'dur" (el-Furkan 
25 1 54); "Allah ile cinler arasında bir ne
sep birliği uydurdular· (es-Saffat 371 158). 
Ensab kelimesi de bir ayette aynı anlam
da kullanılmıştır: "$ura üflendiği zaman 


