
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: 

Abdurr~hrpan Hibrf Efendi, Enfsü'l-müsami
rfn, Millet Ktp. , Ali Emfrf, Tarih, nr. 68, 69; Ba
binger. GOW, s. 213-214; Tayyib Gökbilgin. "Ta
rihinıizde Edirne'nin Mevkii ve Tarihçileri", 
Üniversite H{l{tası : Edirne Kon{eransları, istan
bul 1958, s. 38-63; a.mlf .. "Edirne Hakkın
da Yazılqı.ış Tarihler ve Enisü'l-müs&nıirin" , 

Edirne: Edirne 'nin 600. Fetih Yıldönümü Ar
mağan Kitabı, Ankara 1965, s. 77-117 ; Sevim 
ilgürel. Enfsü'L-müsamirfn (Abdurrahman Hib· 
rf' nin) Tahlili ve Tenkidli 1'/eşri (doktora tezi, 
ı972), iü KtR. , Tez, nr. 9418; a.mlf., "Hibri'nin 
Enisü' l-rpüsfunirin'i", GDAAD, sy. 2-3 (ı974) , 

s. 137-158; Fihrisü 'l-ma!J.tutati 't-Türkiyyeti ' l
'Oşmani!(Ye: 1870-1980 (nşr. Darü'l-Kütübi 'l
kavmiyyej, Kahire 1987, ı , 57. 
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~ MücTEBA İLGÜREL 

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. 

BİBLİYOGRAFY A : 

ibnü'ı-Cevzf, el-Muntd?am, X, 108-109; a. mıf., 
Sı{atü 'ş -sa{ve, ll, 498-499; ibnü'I-Esfr, el -Ka
mil, Xl, 96; ibnü' n- Neccar, el-Müste{ad min 
:feyli Tarfl)i Bagdad, 1-jaydarabad 1978, ı, 380-
384; Zehebf, A'Lamü 'rı-nübela', XX, 134-137; 
a.mlf., Tezkiretü 'l -hu{{az, IV, 1282-1284; a.mıf., 
el- 'iber, il, 454; ibn K~sfr, el-Bidaye ve'n-ni
Mye, xıı, 219; ibn Rf!Ceb. :feylü Tabal!:ati 'L
fjanabile, Beyrut, ts., ı, 201 -203; Süyütf, Taba
katü 'L-hu{{az (Ömer), s. 464-465; ibnü'ı-imact, 
Şe?erat: IV, 1.16-117; Hediyyetü 'l -'ari{fn, 1, 638 ; 
Kehhale, Mu'cemü 'L-mü'ellifin, VI, 227; Zirik
lf, ei-A' Lam (Fethu llah), IV, 185. 
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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 



artık aralarında akrabalık bağları (ensab} 
kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sor
mazlar" (el-Mü'minün 23/IOI). 

Araplar Cahiliye devrinde olduğu gibi 
İslami dönemde de ensab bilgisiyle te
mayüz etmjşler ve Arap olmayanlara kar
şı bu bilgileriyle övünmüşlerdir. Bazı mü
ellifler ensab bilgisi için "ilim" kelimesi
ni kullanmışiar, hatta bir kısmı bu ilmi 
"yüce ve ü~tün ilim" gibi ifadelerle ta
nımlamışlardır. Ensab bilgisi Cahiliye dev
ri Araplarırın şiir, hitabet. eyyamü'l
Arab* ~e ~hbar* gibi kültürlerinin en 
önemli parçasıydı. Onların ensab bilgisi
ne verdikleri önem. içinde yaşadıkları 
siyasi ve sosyal şartların bir sonucuydu. 
Araplar, bir babadan geldiğine inanan 
insanlaqn meydana getirdiği kabile esa
sına dayanan bir toplum yapısına sahip
tiler. Dqha çok erkek soyundan gelen 
akrabalık bağına (asabiyye) dayanan ka
bilede kan bağı önemli bir yer tutuyordu. 
Hilf*, civar* ve vela* yoluyla da akra
balık bağı kurulabiliyor, böylece kabile
ye yeni katılmalar oluyordu; ancak bu 
şekilde kurulan akrabalık kabilenin men
sup olduğu ceddi ve ona bağlılığı orta
dan kaldırmıyordu. Ensab bilgisi. kendi
lerini kqruyan ve bir araya getiren bir 
devletin bulunmayışının da tabii sonucu 
olarak ~abile fertlerini birbirine bağla
yan, çeşitli tehlikelerden koruyan ve baş
ka kabile mensuplarından ayıran bir zırh 
gibi kabul ediliyordu. Araplar için nese
be bağlılık ve ona duyulan ihtiyaç, ade
ta bugünkü insanın kendi haklarını ko
ruyan bir devlete ve bir vatana duydu
ğu ihtiyaç gibidir. Tabiat ve iklim şart
ları da fertleri birbirine bağlayan kabile 
asabiyetinin ortaya çıkmasına etken ol
muştur. Asabiyet kabile fertlerine ecda
dının şan ve şerefiyle övünmesini, kah
ramanlarını ve tarihi hadiselerini gurur
la yadetmesini telkin ediyor. bu duygu 
insanlaq neseplerini öğrenmeye sevke
diyordu. Cahiliye devri Araplarının geç
mişin d~vqmlı hatırlanınası için ensab 
bilgisine çok değer vermeleri. Araplar'
daki tarih şuurunun mevcudiyetine en 
güçlü bir delil kabul edilmiştir. "Nesep 
şecerelerinin muhafaza edilmesi" şek

linde tanımlanan ensab ilmi. şecerede 
adları g~çen kişilerle ilgili birçok tarihi 
malumatı da bir araya getiriyordu. 

Cahiliye devri Arap şiirinde şairlerin 

Adnani. Kahtani veya Mudari olmakla 
övündü~lerini gösteren örneklere sıkça 
rastlanması, kabileler arasında kan ba
ğına dayanan bir asabiyet anlayışının var
lığını gösterir. Ensab ilmiyle uğraşanla-

rın Arap şiiriyle de çok yakın ilgileri var
dı. Çünkü nesep bilgilerine ulaşmak ka
bilelerin ahbar ve şiirlerini de yakından 
bilmeyi gerektiriyordu. Nitekim ensab 
kitapları incelendiğinde bunlarda ahbar. 
eş'ar ve ensab bilgilerinin birlikte yer 
aldığı göze çarpar. İslami dönemde telif 
edilen eserlerde bu husus hemen far
kedilir. Bugüne ulaşan en eski nesep ki
tapları olan Müerric es-Sedüsi'nin Kitô
bü Ifa?:f min nesebi J(ureyş'i ile Mus'ab 
ez-Zübeyri'nin Kitôbü Nesebi J(ureyş'in
de, Kureyş kabilesinin nesep silsilesi ya
nında tarihi ve edebi haberlerle bunlara 
dair şiirlerin yer aldığı görülür. Aynı du
rum, bütün Arap kabilelerinin nesebi için 
kaleme alınmış olan İbnü'l - Kelbi'nin 
Cemheretü'n-neseb adlı eseri için de 
geçerlidir. Ensab ilmiyle meşgul olanlar 
şiir, eyyamü'l-Arab ve ahbarla da ilgiliy
diler. Nitekim Cahiz. "Kureyş ' te dört ki
şi şiirleri rivayet eden kimselerdir; bun
lar aynı zamanda Kureyş'in ensab ve ah
barını da bilen alimleriydi" (el-Beyan ve't 

tebyfn, ll, 323) demektedir. Araplar'ın sa
hip olduğu ahbarı şiir. emsal ve ensa
ba dair bilgilerden ayrı olarak ele almak 
mümkün değildir. Ensabla ilgili bilgile
rin de esasını ahbar teşkil etmektedir. 
Cahiliye devrinde ve İslam'ın ilk dönem
lerinde bu alanlardan birinde mesela ah
barda meşhur olan bir ravi veya alim ay
nı zamanda şiir, emsal ve ensabda da 
söz sahibiydi. Cahiliye devrinde her ka
bilenin ahbarını. şairlerinin adlarını, şiir
lerini ve neseplerine ait bilgileri, emsa
lini, eyyamını ve mefahirini yazdığı bir 
ana kitabı yani divanı bulunurdu. Cahiz, 
çoğu İslam öncesinde veya İslam'ın zu
huru esnasında yaşamış, ensaba dair 
kitap yazan on dört alimin adını zikre
der. Bunlardan biri olan Satih el-Kahin 
hicretten elli iki yıl önce ölmüştür. Arap
lar'ın nesebe verdikleri önemin yanında 
bu şekildeki yazılı metinlerin. ensab şe
cerelerinden şüphe edilmesini önlemek 
ve uydurma şecerelerin ortaya çıkması

na engel olmak için meydana getirildiği 
söylenebilir. Cahiliye devriyle İslami dö
nemin başlangıcında yaşayan ve kaynak
larda kendilerinden "ulemaü'l-Arab" di
ye bahsedilen bazı nessabın, ahbar ve 
eyyam sahalarında yetişmiş insanların 

ensaba dair kitap telif ettikleri bilinmek
tedir. Cahiz bunlardan Mahreme b. Nev
fe!. Ebü Cehm, Huveytıb b. Abdüluzza 
ve Akfl b. Ebü Talib'in adlarını zikreder 
(a.g.e., ll, 323-324). Öte yandan ensab bil
gisinin kaynakları arasında Tevrat'tan 
alınmış bilgilerin de bulunduğunu söy-

ENSAB 

!emek gerekir. Bu husus. Kahtan'ın ne
sebine dair Tevrat kaynaklı bilgileri ese
rinde zikrettikten sonra bunların doğru 
olmadığını söyleyen İbn Hazm'ın ifade
lerinden de anlaşılmaktadır ( Cemhere, 

naşirin önsözü, s. 7-8). Yemenliler'in en
sabı ve tarihiyle uğraşan meşhur alim 
HemdanT. Yemenli Araplar'ın ellerinde 
neseplerini göstererı ve Zübür (Zübür) adı 
verilen sicillerin bulunduğunu haber ve
rir (el-iklfl, I, I I 9). Araplar ensab konu
sundaki bilgilerini Cahiliye devrinde ek
seriyetle şifahi. zaman zaman da yazılı 
olarak rivayet etmişler. İslam'dan sonra 
ise belli usul ve esaslara bağlı kalarak 
birçok eser kaleme almışlardır. Bu ara
da pek çok kabilenin, neseplerini riva
yet eden ravilerinin bulunduğu bilinmek
tedir. Cahiliye devrinden itibaren, nesep 
kitaplarının telif edilmeye başlandığı IL 
(VIII.} yüzyıla kadarki dönemde insanlar 
nesepleriyle ilgili bilgileri belki de yazılı 
vesikalara sahip bu ravilerden öğreniyor
lardı. Nitekim 146'da (763) Küfe'de ölen 
meşhur nesep alimi Muhammed b. Saib 
el-Kelbi, başta Kureyş olmak üzere Kin
de, Mead b. Adnan, İyad. Rebia gibi ka
bilelerin neseplerini hep bu kabHelerin 
nesep alimlerinden almıştır (İhsan en
Nas, MMLADm., LXIV/ 3, s. 542-543). 

Cahiliye devrinin ensab bilgisinin öğ
renilmesini. soy sopla iftihar edilmesini 
teşvik eden asabiy~t anlayışı İslamiyet 
tarafından yasaklanmıştır. Kur'an-ı Ke
rim, insanların bir erkekle bir kadından 
yaratıldığını beyan etmiş (ei-Hucurat 49/ 
13), Hz. Peygamber de Arab'ın Arap ol
mayana. Arap olmayanın Arab 'a, beya
zın siyaha. siyahın beyaza yaratılışları ve 
nesepleri bakımından hiçbir üstünlüğü

nün bulunmadığını belirtmiştir (Müsned, 
V, 4 I I). Ahirette süra üfürüldüğünde ne
sep farkı gözetilmeyeceği ve insanlara 
soylarının fayda vermeyeceği (el-Mü'mi
nün 23 1 ı O ı), onların yalnız tanışıp gö
rüşmek için milletler ve kabileler halin
de yaratıldığı. insarııara üstünlük sağla
yacak yegane vasfın takva olduğu (el-Hu
curat 491 13) Kur'an-ı Kerim'de haber ve
rilmiştir. Yüce Allah. nesep çokluğu ile 
övünmenin insanları aldatıp oyaladığı

nı bildirmiştir (et-Tekasür 102/ ll İsla
miyet'te mal, evlat çokluğu ve atalarla 
övünme kınanmıştır. 

Öte yandan Hz. Pı;ıygamber, "Sıla-i ra
him yapmanızı temjn edecek ölçüde ne
seplerinizi öğreniniz" (Müsned, ll , 374) di
yerek müslümanların akraba ziyaretini 
yerine getirmek için soy kütüklerini öğ
renmelerini emretmiştir. Başka bir riva-
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EN SAB 

yete göre ise ResGl-i Ekrem bir gün mes
cide girdiği zaman bir adamın etrafın
da bazı kimselerin toplandığını görmüş, 

niçin toplandıklarını sorunca o kişinin 

allame olduğunu söylemişler. neyin al
lamesi olduğunu sorunca da Arap en
sabını. şiiri ve Araplar'ın ihtilaf ettikle
ri hususları en iyi onun bildiğini ifade 
etmişler. bunun üzerine ResGl- i Ekrem, 
"Bu fayda vermeyen bir ilim ve zarar 
vermeyen bir cehalettir" demiştir (Müt
taki el-Hindi, X, 280). Hz. Peygamber'in 
burada yasakladığı husus, Muhammed 
Abdülhay el-Kettanfnin de belirttiği gi
bi, daha önemli şeyleri öğrenmekten alı 

koyacak şekilde ensab ilmine dalmaktır 
(et·Teratfbü'l · idariyye, lll, 51). İbn Hazm 
Cemhere'sinin mukaddimesinde (s. 5), 
ensabın faydasız bir ilim olduğuna dair 
rivayetin asılsız kabul edildiğini belirte
rek ensab ilmini faydalı ilimlerden say
mış, hatta bu ilmin insanlara farz olan 
kısmının bulunduğunu söylemiştir. İbn 
Hazm, "Ensabınızı sıla-i rahimde bu
lunacak ölçüde öğrenin" rivayetini Hz. 
Ömer'in sözü olarak kaydetmiş, Hz. Ebü 
Bekir. Ebü Cehm b. Huzeyfe el-Adevf ve 
Cübeyr b. Mut'im'in ensabı en iyi bilen 
kişiler arasında bulunduğunu, Hz. Ali. 
ömer ve Osman'ın da bu konuyu bildik
lerini belirtmiştir. Ayrıca ResOlu !lah 'ın 
Hassan b. Sabit'e, Kureyş ensabı konu
sunda ihtiyaç duyduğu bilgileri Hz. Ebü 
Bekir'den öğrenmesini emrettiğini, bu
nun da nesep ilminin fayda vermeyen 
bir ilim olduğu şeklindeki rivayeti Hz. 
Peygamber'e isnat etmeyi imkansız kıl
dığını söylemiştir. 

Kendi nesebini ceddi Nizar'a kadar zik
reden Hz. Peygamber. İslam'a davet sı
rasında Mekke dönemindeki faaliyetle
rinde, başta Kureyş kabilesinin kolları 

olmak üzere insanlara daima mensup 
oldukları kabileterin adıyla hitap ederdi. 
Hatta hac veya umre maksadıyla Mek
ke'ye gelen Arap kabilelerine İslamiyet'i 
anlatırken ensab bilgisi alanında meş
hur olan Hz. Ebü Bekir'i yanında bulun
durur ve bu kabileler hakkında ondan 
bilgi alırdı. Müşriklerle mücadelesi es
nasında Hassan b. Sabit'e, Kureyş'i iyi 
hicvetmesi ve kendisini bu hicvin dışın
da tutabitmesi için Hz. Ebü Bekir' den 
ihtiyaç duyduğu nesep bilgisini öğren
mesini emretmesi de Resülullah'ın en
sab bilgisine verdiği önemi göstermek
tedir. 

İslamiyet'in getirdiği hukuk sistemin
de ve bazı şer'f hükümterin uygulanma
sında da nesep bilgisine ihtiyaç duyu!-
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muştur. Başta sıla-i rahim olmak üzere 
evlilikte eşler arasındaki denklik. yakın 
akraba ile evleomenin yasaklanması. ev
lenilecek kadının nesebinin belli olması. 
insanın babasına nisbette çağrılması. va
kıf için şart koşulan akrabalığın bilin
mesi, Hz. Peygamber'in yakınlarına ze
kat verilmemesi ve onlara ganimetten 
pay ayrıtabilmesi gibi hususlar. diyetin 
ödenmesi de asabenin hepsinin değil bir 
kısmının dahil olacağı akıle* ile ilgili uy
gulamalar ve miras taksiminin doğru 
olarak yapılabilmesi nesep bilgisine bağ
lıdır. 

İslamiyet Araplar'ı nesepleriyle övün
mekten ve başkalarının neseplerini kötü
lernekten menetmiştir. Kabile taassu
buna dayanan Cahiliye zihniyetinin yeni
den ortaya çıkmasından endişe eden Re
sülullah bir hadisinde şöyle demiştir : 

"Ümmetimin içinde Cahiliye döneminden 
kalma tamamen terkedemeyecekleri dört 
şey vardır: Asaletleriyle övünmek, baş
kalarının soyuna dil uzatmak. yağmur 
yağmasında yıldızların etkili olduğunu 
sanmak, ölünün arkasından yüksek ses
le ağlamak" (Müslim, "Cena\z", 29). 

Hz. Peygamber'den sonra Araplar'ın 
kabile ve nesep konuları etrafında bü
yük gelişmeler olmuştur. Hilafetin Ku
reyş'e ait olduğu iddiası ve irtidad hare
ketlerindeki kabile taassubu bir tarafa 
bırakılırsa ensabla ilgili en önemli geliş

meler Hz. Ömer zamanında ortaya çık
mıştır. İslam fetihlerinin sonucunda 
meydana gelen bazı önemli gelişmeler 
ensab konusunu ciddi bir şekilde gün
deme getirmiştir. Hz. ömer. artan fey 
gelirlerini bütün müslümanlara dağıt

mak üzere 20 (641) yılında divan teş
kilatının kurulmasını kararlaştırmıştır. 

Toplumda canlı bir şekilde varlığını de
vam ettiren kabile gerçeğini esas alan 
halife, en büyük payın Bedir Gazvesi'ne 
katılanlara verilmesi şartıyla Hz. Peygam
ber'in mensup olduğu Kureyş kabilesi
nin Benf Haşim kolundan başlayıp daha 
sonra bu kabileye nesep bakımından en 
yakın olanları sıralamak suretiyle divan 
defterlerini tanzim ettirmiştir. Ensab hu
susunda ilk yazılı faaliyet olarak değer
lendirilebilecek olan bu iş için Hz. Ömer. 
o sırada ensab konusunu en iyi bilen Cü
beyr b. Mut'im, Mahreme b. Nevfet ve 
Akil b. Ebü Talib'i görevlendirmiştir. Bun
ların düzenlediği divan defterleri. Arap 
kabileleri hakkında daha sonra yazıla
cak olan nesep kitaplarında önce Hz. Pey
gamber'in kabilesi Kureyş'in ve mensup 
olduğu Benf Haşim kolunun ele alınma-

sı şeklindeki geleneğin esasını teşkil et
miştir. Başta Medine olmak üzere Küfe. 
Basra. Vasıt. Dımaşk, Humus. Ürdün. Pi
listin ve Mısır'da düzenlenen divan def
terleri, İslam dünyasının çok önemli ilmf 
semeresi kabul edilen İbn Sa'd ve Half
fe b. Hayyat'ın et- Taba~at adlı eserle
riyle Belazürfnin Ensô.bü '1- eşraf'ındaki 
ashabın sıralanışında Hz. Ömer'in anlayı
şının esas alınmasını sağlamıştır. Bu def
terler nesep ve tabakat alimlerinin esas 
kaynaklarından birini oluşturmuştur. 

Hz. Ömer zamanında fethedilen yer
lerde ve bilhassa Küfe. Basra ve Fustat 
gibi yeni kurulan şehirlerde kabilelerin, 
özellikle de bedevi zümreterin iskanı. ken
dilerine tahsis edilecek semt ve mahal
leleri belirleme çalışmaları hep nesep 
esasına göre yapılmış ve bu şekilde ak
raba kabileterin birbirine yakın oturma
ları sağlanmıştır. 

Hulefa-yi Raşidfn döneminde ensab 
bilgisinin bu pratik faydalarından baş
ka Cahiliye devrindeki olumsuz tesirle
rini ortaya çıkaran gelişmeler de olmuş

tur. Hz. Osman'ın akrabaları olduğundan 
dolayı devletin nimetlerinden faydalan
ınayı düşünen Emevf kabilesine mensup 
bazı amil ve valilerin Hz. Osman'ın şehid 

edilmesiyle sonuçlanan olumsuz faali
yetleri bir yana. Muaviye b. Ebü Süfyan 
kendi kabilesine mensup olduğu için Hz. 
Osman'ın intikamını almak üzere orta
ya çıkmış ve nesebe dayanan siyası mü
cadeleleri başlatmıştır. Böylece kabile
ler arasında ihtilaf ve kavgalar çıkmış, 
bu gelişmeler EmevTier'in yıkılışını hazır
layan Şuübiyye hareketinin doğmasına 
sebep olmuştur. Siyası ve dinf konular 
etrafında başlayan bu tartışmalar. o dev
rio şiirlerinde görülen ensab bilgi ve ima
larının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bun
dan dolayıdır ki Cahiz gibi edebiyatçılar. 
İbn Kuteybe gibi tarihçiler eserlerinde 
ilk ensab alimlerinden ve onların nese
be dair kitaplarından bahsetmek ihti
yacını duymuşlardır. 

Ensab bilgisine büyük önem veren 
Emevf halifeleri ve emirlerinin kabilete
rin nesebini iyi bilen kimseleri Dımaşk'a 
davet ettikleri, çocuklarına Arap kabile
lerinin ensabını öğretmeterini istedik
leri. bazılarına da kabileleri birbirinden 
ayırt edebilmek, idari ve askeri düzenle
melerde gerekli bilgileri sağlamak için 
ensab konusunda kitap yazmalarını em
rettikleri kaydedilmektedir. Emevııer za
manında diğer bazı sebepler de ensaba 
duyulan ilgiyi arttırmıştır. EmevTier'in 
bir Arap devleti anlayışıyla hareket ede-



rek kavmi ihtilafları ortaya çıkarmaları, 
Araplar'ı üstün tutup mevallyi ezmeleri
nin yanında Arap kabileleri arasında da 
bilhassa Irak ve Horasan'da kabile ihti
laf ve rekabetlerini körüklemeleri sonu
cunda iç savaş ve isyanların vuku bul
duğu. neticede de Emevller'in yıkıldığı 
bilinmektedir. Bu dönemde içtimal, si
yası ve askeri gelişmelerin temelinde ka
bile rekabetinin bulunduğu, dolayısıyla 
Arap olan herkesin kendi nesep bilgisiy
le yakından ilgilendiği görülmektedir. 

Muaviye b. Ebu Süfyan, çeşitli kabile
lerin neseplerine dair bilgi almak üzere 
Nahhar b. Evs, Saib b. Bişr ei-Kelbl, Su
har b. Abbas ve Kudame b. Dırar ei-Ku
ray'fyi Dımaşk'a davet etmiştir. Bunlar 
arasında yer alan bir nesep alimi de Dağ
fe! b. Hanzale es-Sedusl'dir. Dağfel. Mu
aviye'nin oğlu Yezld'e ensabı öğretme
si yanında uzun süre Dımaşk'ta kalıp 
halifenin edebi sohbetlerinde bulunmuş 
ve onun huzuruna çıkanların nesepleri
ni, kabilelerinin menakıbını, ayıp ve ku
surlarını (mesalib) kendisine anlatmıştır. 
Ubeyd (Abid) b. Şeriyye de Muaviye'nin 
emriyle San'a'dan Dımaşk'a gelmiş ve 
A{ıbôrü'1- Yemen ve eşcô.ruhô ve ensô.
bühô. adıyla bir risale kaleme almıştır. 
Günümüze ulaşan bu risale İbn Hişam'ın 
Kitô.bü't- Ticô.n'ının zeylinde basılmıştır 
(Haydarabad ı 34 7) 

Abdülmelik b. Mervan ensabı iyi bilen 
bir hükümdardı. Meşhur hadis ve siyer 
alimi Zührl halifenin çeşitli ilim dalların
da kendisini imtihan ettiğini, ensab ko
nusuna gelince onun Kureyş'in nesebini 
kendisinden daha iyi bildiğini söyler. Hi
şam b. Abdülmelik bu konudaki bilgi
lerin öğrenilmesine, düzenli bir şekilde 
toplanıp tesbit edilmesine önem verir
di. Oğlu Muhammed'i yetiştirmek üzere 
görevlendirdiği, Kelb kabilesinin azatlısı 
Süleyman b. Süleym el-Hımsl'ye ensa
bı oğluna öğretmesini emretmiş, nesep 
alimlerinden de ensaba dair bir kitap 
yazmalarını istemiştir. Bu dönemde Ku
reyş dışındaki Arap kabilelerinin mena
kıb ve mesalibine dair kaleme alınan ve 
kabHelerin neseplerine de yer verilen bir 
kitap yazılmıştır. Kitô.bü'1- Vô..J:ıide adı

nı taşıyan ve V. (Xl.) yüzyılda mevcut ol
duğu bilinen bu eser, Hişam'ın meclisi
ne katılan nesep alimlerinden Nadr b. 
Şümeyl ile Halid b. Selerne el-Mahzumf 
tarafından telif edilmiştir. Diğer Emevl 
halifelerinin yanı sıra Ömer b. Abdülazlz 
de ensab alimlerine ilgi göstermiştir. Ve
lid b. Ravh ile Avn b. Abdullah el-Hüze-
11 bunlar arasında sayılabilir. Zührl Mu-

dar'ın ensabını ele alarak Halid b. Ab
dullah ei-Kasrl için bir nesep kitabı yaz
maya başlamışsa da bunu tamamlaya
mamıştır. Zübeyri ve İbn Hazm gibi bazı 
ensab müellifleri Zührl'den nakillerde 
bulunmuşlardır. 

Abbasller zamanında hilafet konusun
daki ihtilafın bilhassa Beni Haşim ile Ab
basoğulları arasında cereyan etmesi ne
sep konusunun daha da ağırlık kazan
masına sebep olmuştur. Şuubiyye hare
ketiyle birlikte kabileterin ve bazı önemli 
kişilerin Arap veya Arap olmadıkları şek
linde cereyan eden nesep mücadelesi 
yerini. Il. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
(VIII. yüzyılın sonları) hangi Arap kabile
lerinin Hz. Peygamber'e mensup oldu
ğu veya ona nesep bakımından daha ya
kın bulunduğu tartışmasına dönüşmüş

tür. Hz. Ali soyundan gelenlerin mi, Hz. 
Ca'fer'in neslinden olanların mı, yoksa 
iktidarı ele alan Hz. Abbas'ın torunları
nın mı Resül-i Ekrem'e nesep bakımın
dan daha yakın bulunduğu ve dolayısıy
la iktidarın hangisinin hakkı olduğu me
selesi hep ensab sınırları içerisinde tar
tışılan bir konu haline gelmiştir. Abbas! 
Devleti'nin kurulmasıyla birlikte ensaba 
dair telif çalışmaları da hız kazanmıştır. 

İbn Hacer, İbnü'l- Kewa diye meşhur 
olan Abdullah b. Amr ei-Yeşkürl'nin (ö. 

80 / 699 I?J) Kitô.bü'n-Neseb'inden fay
dalanmıştır. Cahiz, Mescur b. Gaylan ed
Dabbl'nin (ö. 85 / 704 J?J) Kitô.b fi'n-ne
seb adlı bir risalesi olduğunu zikreder. 1. 
(VII.) yüzyılda yaşamış olan Zeyd b. Ab
dullah en-Nemeri de (ibnü'I-Keyyis) aynı 
adla bir kitap telif etmiştir. Meşhur ne
sep alimi İbnü' 1- Kelbl'nin hocalarından 
olan Hıraş b. İsmail eş-Şeybanl'nin (ö. 
120/738 [?]) ensab konusunda A{ıbôru 
Rebta ve ensô.bühô. ve en-Nesebü'1-
catil~ ii a{ıbô.ri Beni pabbe adlı iki ki
tabı vardır. Birden fazla kabilenin ne
sebine ait ilk ensab kitabını telif eden 
Ebü'l-Yakzan Sühaym b. Hafs (ö . 190/ 
806), içerisinde İyad. Kinane ve Esed ka
bilelerinin nesebine de yer verilmiş olan 
en-Nesebü'1-kebir, Kitô.bü A{ıbôri Te
mim ve Kitô.bü Nesebi ljındif adlı üç 
eserin müellifıdir. Günümüze kadar ulaş
mayan bu eserlerden Belazürf, Halife b. 
Hayyat ve İbn Kuteybe gibi alimler ikti
haslarda bulunmuşlardır. 

Kureyş kabilesinin nesebine dair za
manımıza ulaşan ilk müstakil kitap, Şey
hü'I-Arabiyye diye meşhur olan Müerric 
es-Sedusl'ye (ö I95 /810) aittir. Aynı za
manda büyük bir dil alimi olan Müer
ric'in Kitô.bü Ha?f min nesebi ~ureyş 
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adlı eseri Selahaddin ei-Müneccid tara
fından yayımlanmıştır (Kahire ı 960; Bey
rut 1396/ 1976). Ebü'I-Bahterl Vehb b. 
Vehb ei-Kureşlei-Esedlise (ö . 200/815) 
hadis uydurmakla tanınan bir ensab ve 
ahbar alimidir. 

Ensab konusunda Arap- İslam dünya
sının en mühim şahsiyeti, İbnü' ı- Kelbl 
diye meşhur olan Hişam b. Muhammed 
el-Kelbl'dir (ö . 204/819). Başta İbnü'n
Nedlm'in e1-Fihrist'i olmak üzere pek 
çok kaynakta zikredilen ensaba ve ah
bara dair eserlerinin toplamı 150'ye yak
laşmaktadır. İbnü' 1- Kelbl büyük bir ne
sep alimi olan, fakat bu alanda eser ve
rip vermediği bilinmeyen babası Muham
med b. Saib ei-Kelbl'nin yazılı ve şifahl 
bilgilerinden oluşan malzemeyi düzen
leyerek eserlerini ortaya koymuştur (lis
tesi için b k. ibnü'n-Nedim, s. 145-149 ; Keş· 
fü'?·?unan, 1, 178-179; Brockelmann, GAL, 
I, 145; Suppl., I, 21I-2I2). İbnü'I-Kelbl, 
babasının her kabile için ayrı ayrı topla
dığı risaleleri Cemhere tü 'n -neseb ve 
en-Nesebü '1- k e bir adlı iki kitapta bir 
araya getirmiştir. Bunlardan Cemhere
tü'n-neseb, bugün elde sadece eksik bir 
nüshasının bulunmasına rağmen günü
müze ulaşan ensab kitaplarının en ge
nişi olması yanında daha sonra eser ve
ren bütün ensab müelliflerinin, tarih ve 
tabakat alimlerinin esas aldığı bir kay
nak olmuştur. Bu eserin Abdüssettar 
Ferrac (Küveyt I403/ I 983), Mahmud Fir
devs ei-Azm (Dımaşk 1984-I986) ve Na
cl Hasan (Beyrut ı 4071 I 986) tarafından 
gerçekleştirilen üç ayrı baskısı vardır. 

Cemhere tü 'n-neseb 'in muhtasarları da 
yapılmıştır. İbnü'l- Kelbl'nin en-Nese
bü '1- kebir'ini başta müsteşrik Werner 
Caskel olmak üzere birçok araştırmacı 
Cemheretü'n-neseb'in devamı gibi ka
bul etmiştir. en-Nesebü'1-kebir Nacl 
Hasan (1-11 , Beyrut I988) ve Mahmud Fir
devs el-Azm (1-III, Dımaşk 1988) tarafın
dan yayımlanmıştır. Müellifin diğer bir 
nesep kitabı da Ensô.bü'1 - {ıayl'dir. Arap
lar yalnız kendi nesepleriyle ilgilenme
mişler, atlarının ve develerinin soylarıy
la da meşgul olmuşlardır. İbnü'I-Kelbl'
nin kitabı bu tür eserlerin ilki olması ba
kımından da dikkati çekmektedir. Ensô.
bü'1-{ıay1 önce Leiden'de (1928), daha 
sonra Ahmed Zeki Paşa'nın tahkik ve 
şerhleriyle Kahire'de (1946) basılmıştır. 

Kitabın üçüncü baskısını neşre hazırla
yanlar Araplar'ın at üzerine yazmış ol
duğu eserlerin uzun bir listesini vermiş
ler ve eseri İbnü'l-A'rabl'nin (ö . 23 I 1 846) 
Kitô.bü Esmô. 'i 1Jay1i'l- <Ara b ve fürsô.-
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nih<'i adlı kitabıyla birlikte yayımlamış
lardır {nşr. Nüri Hammüdi el-Kaysi- Ha
tim Salih ed-Damin, Beyrut 14071 ı 987) 

İbnü'l-Kelbi'nin çağdaşı Heysem b. 
Adi'nin ensabla ilgili Büyılt<'itü '1- cArab, 
Büyıltôtü ~ureyş, Nesebü Tay, T<'iri
.l]u '1- eşr<'ifi '1- k e bir ve T<'iri.l]u '1- eşr<'iii 'ş 

şagir adlı kitaplarıyla EbO Ubeyde Ma'
mer b. Müsenna et-Teymi'nin Kitôbü 
Büyı1tati'l- cArab, Kit<'ibü'l-Kabô,il, Ali 
b. Muhammed el -Medainf'nin Kitôbü 
Nesebi ~ureyş ve a.l]biiruhô, Kit<'ibü 
A.l]bôri Ebi T<'ilib ve veledihi gibi nesep 
kitapları ise günümüze ulaşmamıştır. 

Zübeyr b. Awam'ın torunlarından am
ca - yeğen olan iki alim, bugün elde bu
lunan iki Kureyş tarihiyle büyük şöhre
te ulaşmışlardır. Bunlardan, en-Nese
bü '1- k e bir adlı eseri günümüze ulaşma
yan Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyri'nin 
{ö 236/ 851) Kit<'ibü Nesebi Kureyş'i E. 
Levi- Provençal {Kahire ı953, 3. bs.), Ki
t<'ibü A.l]biiri'n- neseb ve Kitôbü '1 -Evs 
ve '1-ljazrec adlı eserleri zamanımıza 

intikal etmeyen Zübeyr b. Bekkar'ın {ö. 
256/ 870) Cemhere tü nesebi ~ureyş ve 
a.l]b<'iruhô adlı kitabı da MahmUd Mu
hammed Şakir {Kahire 138ı) tarafından 

yayımlanmıştır. 

Ensab kitaplarından sadece bir kabi
le için yazılmış olanlar içinde Kureyş ka
bilesiyle ilgili bulunanlar çoğunluğu teş
kil etmektedir. Bazı kabHelerin isim ya
kınlığından dolayı ortaya çıkan ihtilaflar 
üzerine de ensab kitapları yazılmıştır. 

Bunlar arasında, günümüze kadar ulaş
mayan en-Neseb, Ensabü'ş-şucar<'i,, 
El~abü ·ı- ~abd, il küllihô, Feth b. Hakan 
için yazdığı, her cüzü 200 varak olan, kırk 
cüzden meydana gelmiş ve İbnü'n-Ne
dim'in bizzat gördüğünü söylediği Kitô
bü'l-Kabô'ili'l-kebir, Kitôbü'J- cAmô'ir 
ve'r-~abô,t ii'n -neseb gibi ensab ki
taplarının da müellifi olan İbn HabTb el
Bağdadi'nin Mu.l]teleiü'l-~abii,il ve 
mü,teleiüh<'i adlı eseriyle {nşr . Wüsten
feld, Göttingen ı850) Vezfr el-Mağribf'
nin el-lnôs ii cilmi'l-ens<'ib'ı {nşr. İb
rahim el-EbyarT, Kahire 1400/ 1980; Ha
med el-Gisir, Riyad 14001 ı 980 [İbn Ha
bib 'in Mul]telefi ile birlikte!), ayrıca İb
nü'l-Kayseranf el -Makdisf'nin Kit<'ibü 'l
Ensdbi'l-müttefi~a fi'l-.l]afti'l-mütemd
şile ii'n-na~t ve'i-iabt'ı (Leiden 1865) 
zikredilebilir. Bu arada, İbn Düreyd'in ka
bile isimlerinin iştikakını gösteren önemli 
bir kaynak olan el-İşti~a~·ını da zikret
mek gerekir (nşr. Wüstenfeld, Göttingen 
ı 854; nşr. Abdüsselam Muhammed Ha
rün, Kahire 1958). Nesebi bir başka kabi-
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lenin nesebine geçmiş kabHelere dair 
bazı eserler de yazılmıştır. Ancak "en
Nevakıl " adı verilen bu kitaplardan hiç
biri zamanımıza ulaşmamıştır. 

Belazürf' nin Ens<'ibü '1- eşr<'if'ı nesep 
esasına göre yazılmış bir tarih kitabıdır 
{bk. ENSABÜ'l-EŞRAF) . Müberred'in Ne
sebü cAdnon ve ~aJ:ıtan ' ı ise küçük bir 
risale olmasına rağmen dikkati çeken 
bir çalışmadır (nşr. Abdülaziz el-Meyme
ni, Kahire ı354). 

Hadis ve tarih yanında ensab ilminde 
de meşhur bir alim olan İbn Ebü'd-Dün
ya ·nın el-İşrôt c al <'i mend~ıbi'J- eşr<'ii, 
A.lJbiiru ~ureyş ve bedevflere dair A.l]
bôrü'l-A cr<'ib adlı eserleri günümüze 
ulaşmamıştır. lll. (IX.) yüzyılın önemli en
sab müelliflerinden Muhammed b. Ab
de el -Abdf'nin de hemen tamamı ensa
ba dair yirmi kadar eserinden hiçbiri za
manımıza intikal etmemiştir. 

İstinsah ettiği kitaplar ve Abbasf ileri 
gelenleriyle olan münasebetleri sayesin
de bazı Arap kabilelerini yakından tanı
ma imkanı bulanAllan el-Verrak (ö. 218/ 
833'ten sonra). Akil b. EbQ Talib ve Ziyact 
b. Ebfh'ten başlayıp EbO Ubeyde Ma'mer 
b. Müsenna'ya kadar devam etmiş olan 
mesalib ile uğraşanlar arasında yer al
maktadır. Alla n, Kit<'ibü '1- Meyd<'in ti'l
meş<'ilib adlı eserinde İbnü'l-Kelbi'nin 
Cemhere tü '1- ens<'ib 'ındaki sırayı esas 
alarak Beni Haşim'den Yemen kabilele
rine kadar bütün Arap kabilelerinin kö
tü taraflarını ortaya koymuştur. Allan'ın 
Kitdbü Fei<'i,ili Kin<'ine, Kit<'ibü Nese
bi'n-Nemr b. ~asıt, Kitdbü Nesebi Tag
lib b. V<'i,il, Kit<'ibü Fei<'i,ili Rebica ad
lı eserleri ise günümüze ulaşmamıştır. 

Bunların yanı sıra Abdülmün'im ed-Dim
yati'nin Hazrec, Benf Muttalib, Benf Nev
fe!, Benf Cumah, Benf Sehm gibi kabile
lerle ilgili eserlerini de zikretmek gere
kir (bk. DİA, IX, 312) 

Kahtanfler' e dair müstakil bir ensab 
kitabı olan ve zamanımıza yalnız ı. ll, VIII 
ve X. ciltleri ulaşmış bulunan Hemdanr
nin el-İklil ii ens<'ibi lfimyer ve eyy<'i
mi mülılkihô adlı on ciltlik ansiklopedik 
eseri de ensab kitapları arasında sayıl

malıdır (bk. bibl.) Ensab kitaplarının ka
bilelerin soy kütüklerini vermesi yanın
da tarihf, siyası. askeri, iktisadi, içtimar 
konularla folklorik bilgileri de ihtiva et
tiğine dair en güzel örnek Hemdanf'nin 
bu eseridir. 

İslam dünyasında V. (Xl.) yüzyıldan gü
nümüze kadar yazılmış ensab kitapları
nın en önemlileri arasında, Abdülganf el
Ezdf'nin (ö . 409 / ıOI8) el-Mü ,telif ve'J-

mu.l]telii ii esm<'i ,i'r-ric<'il ile Müştebi
hü'n-nisbe; İbn Abdülber en-Nemeri'
nin el-Kasd ve'J - ümem ile el-İnbôh 
cal<'i kab<'i,tli'r-ruv<'it; İbn Hazm'ın Cem
heretü ens<'ibi'l- cA.rab; Ebiverdi'nin Kab
setü '1- c acl<'in ii nesebi Ebi Süfy<'in, 
Ma'.l]telefe ve'teleie ii ens<'ibi'l - cArab, 
Kit<'ib Kebir ti'l-ens<'ib; Ruşatf'nin İ~
tibôsü'l-env<'ir ve'lümdsü'l -ezhôr ii en
s<'ibi'ş -şaJ:ı<'ibeti ve ruv<'iti'l- <'iş<'ir; EbO 
Ali el-Cewanf'nin Uşı11ü'l-aJ:ıs<'ib ve iuşı1-
lü'l- ensdb, Taba~atü'n-ness<'ibin, T<'i
cü'l-ens<'ib ve minh<'icü'ş-şav<'ib; İbn 
Kudame el-Makdisf'nin Kitôbü't - Tebyin 
ii ens<'ibi'l-~ureşiyyfn ile el - İstibş<'ir ii 
ens<'ibi (nesebi)'J-enşar; el-Melikü'l
Eşref er-ResQli'nin Turietü'J -ash<'ib ii 
ma crifeti'l- ens<'ib; Abbas er- R~;Qlf'nin 
Bugyetü ?evi'l-himem ii ma criieti en
s<'ibi'l- cArab ve'J- cAcem; Kalkaşendi'
nin Nih<'iyetü '1- ere b ii ma eriteti ens<'i
bi'J- cArab ile Kal<'i,idü'J - cüman ii't
tacrif bi-kabô,tli cArabi'z-zam<'in; Sü
veydf'nin (b . ı246/ ı830) Sebô,i~u·?-?e
heb ii macriieti ~abô,ili ensôbi'l- cA.rab 
adlı eserleri zikredilebilir. Bu arada ka
bilelerin nesebi yanında insanların men
sup oldukları şehir, belde, ülke, meslek, 
mezhep gibi mensubiyetlerini (nisbe) esas 
alan Sem'anf'nin el-Ens<'ib'ını. ayrıca 

Sem'ani'nin bu eserini hulasa eden ta
rihçi İbnü' l - Esir'in el-Lübôb ii teh?ibi'l
ensab 'ı ile onun eserini yeniden telhis 
eden Süyütf'nin Lübbü '1- Lübiib ii taJ:ı 
riri'l- ens<'ib 'ını da çok kullanılan ensab 
kitapları arasında saymak gerekir. Gü
nümüz alimlerinden Ömer Rıza Kehha
le'nin Mu ccemü ~ab<'i,ili'l- cA.rab adlı 
alfabetik ansiklopedisi de kayda değer 
bir çalışmadır. 

Ensaba dair müstakil eserlerin yanın
da başta tabakat, tarih ve siyer -mega
zf kitapları olmak üzere pek çok eserde 
de bu konuda bilgi bulunmaktadır. 

Hz. EbO Bekir'den başlayarak ensab 
konusunda geniş bilgi sahibi olanların 

ve kitap telif edenlerin sayısı, Bekir EbO 
Zeyd'in Taba~atü'n-ness<'ibin (Riyad 
ı407 1 ı 987) adlı eserinde 623 olarak 
tesbit edilmiştir. Burada, eserin basıldı
ğı tarihe kadar yazılmış olan kitaplar ve 
müellifleri her hicret asrı bir tabaka ka
bul edilerek sıralanmıştır (ensab kitapla
rı için ayrıca bk. Cahiz, el-Beyan ve't·teb· 
yin, I, 3 ı8-325 ; ll, 323-327 ; İbn Kuteybe, s. 
534-540; İbnü'n-Nedim, s. ı 37- ı 73). Aye
tullah el-Mar'aşi, İbn Funduk'un Lübd
bü'l-ens<'ib ve'l-el~ii.b ve'J-ac~ii.b (Kum 
ı4ıO) adlı eserine yazdığı mukaddime
de 200 ensab alimi hakkında bilgi ver
miştir. 
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~ MusTAFA FAYDA 

el-ENSAB 
( ....,L.;~\ ) 

Sem'ani'nin 
(ö. 562/ 1167) 

nisbeteri esas alarak yazdığı 
biyografik eseri 

(bk_ SEM'ANİ, Abdülkerim b. Muhammed). 
L ~ 

L 

ENSABÜ'I -EŞRAF 
( u~~~ ....,wı ı 

Belazüri'nin 
(ö. 279 / 892-93) 

ensab ve tabakat esasına göre 
yazdığı İslam tarihine dair 

meşhur eseri. 
~ 

Belazürfnin zamanımıza intikal eden 
iki eserinden biri olan Ensabü'l- eşraf 
Cahiliye devri, Hz. Peygamber'in hayatı 
ve şahsiyeti, Hulefa-yi Raşidfn, Ernevf
ler ve Abbasller'in ilk dönemi için önem
li bir kaynaktır. Eserden bahseden veya 
iktibasta bulunan kaynaklarda en-Ne
seb, el-Al]bôr ve'l- ensab, Cümelü ne
sebi'l- eşrat, et- Tarfl]u'l- meşhur, En
sabü'l- eşrCıt ve al]bôruhum, Tarif] u 'I
eşraf, el-İstiksa fi'l- ensab ve '1- al]bôr 
gibi adlarla anılan eser ensab* esasına 
göre kaleme alınmıştır. Hz. Ömer'in kur
duğu divan teşkilatındaki sıralamaya gö
re Arap kabileleri Hz. Peygamber'in men
sup olduğu Beni Haşim'den başlayarak 
sıralanır, ona nesep bakımından en ya
kın olan Beni Ümeyye ve Kureyş'in diğer 
kollarıyla devam edilir. Devlet arşivine 

hakim olan bu anlayış ensab ve tabakat 
kitaplarında da aynen muhafaza edil
miştir. Nesep konusunda günümüze in
tikal eden en hacimli eser olan Cemhe
retü'l-ensab'ın müellifi İbnü'I-Kelbf ile 
İbn Sa'd ve Halife b. Hayyat da et- 'faba
~iit adlı eserlerinde bu sıralamayı takip 
etmişlerdir. Belazürf, bazı ilave ve açık
lamalar dışında Hz. Peygamber'in soyu
nu İbnü'l- Kelbf'nin eserinden aynen al
mış, diğer bölümlerinde de aynı çerçe
veyi muhafaza etmiştir. 

Belazürf, eserin adında geçen "eşraf" 
kelimesiyle bugün anlaşıldığı gibi Ehl-i 
beyt mensuplarını değil kavmi arasında 
ileri gelen meşhur şahsiyetleri kaste
der. Esasen Belazürf ve ondan önceki 
müellifler zamanında eşraf, Hz. Ali - Hz. 
Fatıma'nın soyundan gelenlere has bir 
terim olarak kullanılmıyordu. Kelimenin 
bu son anlamı IV. (X.) yüzyılın sonların
da ortaya çıkmıştır. Müellif idari, fikri 
ve edebi sahalarda temayüz eden her
kese eserinde yer vermek suretiyle eş
raf kavramının sınırlarını genişletmiştir. 
Eşraf ifadesiyle Belazürf' nin eserini ay
nı zamanda bir tabakat (hal tercümesi) 
kitabı olarak düşündüğü anlaşılmakta
dır. Nitekim müellif eseri hem ensab 
hem tabakat kitabı gibi yazmayı planla
mıştır. 

ENSABÜ ' 1- EŞRAF 

Eserine Hz. Peygamber'in hayatını an
latarak başlayan Belazürf onun nesebini 
ele almak için Hz. Nuh'tan itibaren Arap
lar'ın soyuna. oradan ResOl-i Ekrem'in 
büyük ceddi Adnan'a, oradan da sırayla 
dedelerine kadar inerek onların kısaca 
şahsiyetleri ve çocukları hakkında bilgi 
verir, daha sonra da Hz. Peygamber'in 
doğumuna temas eder. Eserin siyer kıs
mı, ResOl-i Ekrem'in vefatı ve EbO Be
kir'in halife seçildiği Saklfe olayı anlatıl
dıktan sonra EbO Bekir, Ömer, Ali, Has
san b. Sabit ve Hz. Peygamber'in hala
sı Safiyye bint Abdülmuttalib'in ResOl -i 
Ekrem'in ölümü üzerine söyledikleri mer
siyelerden verilen . örneklerle sona erer. 
Ensabü'l-eşraf'ın bu bölümü Muham
med Hamidullah tarafından neşredilmiş
tir (Kahire 1 959) . 

Siyerden sonra tekrar Hz. Peygamber'in 
nesebine dönen Belazürf ResOluilah ' ın 

amcalarından ve onların çocuklarından 

bahseder. Önce öz amcası olan EbO Ta
lib ile oğlu Ali'yi, daha sonra onun ço
cukları ve torunlarını ele alır. Bu kısmın 
ilk bölümü Hz. Ali'nin şehid edilmesiyle. 
ikinci bölümü Muhammed b. Hanefiy
ye'nin hal tercümesiyle sona erer. Ese-

. rin bu kısmı Muhammed Bakır ei-Mah
mOdf tarafından iki cilt olarak yayımlan
mıştır (Beyrut ı 974- ı 977). 

Ensabü'l- eşrCıf'ın Hz. Peygamber'in 
diğer amcası Abbas ve çocuklarına yani 
Abbasfler'e ait kısmında MansOr zama
nına (754-775) kadarki tarihi gelişmele
re genişçe yer veren Belazürf, Mehdi
Billah (775-785) ve HarOnürreşfd (786-
809) dönemlerini oldukça kısa anlatmış, 
daha sonraki Abbasf halifelerine yer ver
mediği gibi kendi yaşadığı devri de yaz
mamıştır. Bu durum, Belazürf'nin, çağ
daşı olduğu Abbasf halifelerini ve içinde 
yaşadığı olayları yazmak istemediği şek
linde yorumlanabilir. Eserin Abbasller 'e 
ait kısmı Abdülazfz ed-DOrf tarafından 
neşredilmiştir (Beyrut ı 398/ ı 978) Zeyd 
b. Ali b. Hüseyin'in hal tercümesini ihti
va eden kısmı ise hem MahmOdf hem 
de DOrf tarafından atlanmıştır. 

Emevller'e ayırdığı bölüme Emevfler'in 
ceddi Abdüşems b. Abdümenaf ve oğlu 
Ümeyye'yi anlatarak başlayan Belazürf 
bu kabile mensupianna geniş yer ver
miştir. Emevller'in önce Süfyanller, son
ra da Mervanller kolunu ele alan müel
lif bu dönemdeki Harici hareketlerine 
büyük önem vermiş, Emevf halifelerini 
anlatırken "ei-Havaric ff ahdihf" başlığı 
altında bu zümrenin çıkardığı isyanlara 
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