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Arap dili ve edebiyatı,
fıkıh ve kelam alimi.

_j

Rebfülahir 513'te (Temmuz 1119) Enbar'da doğdu . İbnü'l-Enbari diye de anıl
maktadır. İlk öğrenimini Enbar'da Halife b. Mahfüz b. Ali el-Müeddib'den gördü. Daha sonra babasından ve dayı sı
Ebü'l-Feth b. Hatib el-Enbarf'den ders
aldı. Genç yaşta ailesiyle birlikte Bağ
dat'a giderek buradaki Nizarniye Medresesi'ne girdi. Ebü MansOr Said b. Rezzaz'dan Şafii fıkhı , İbnü'ş-Şecerf'den nahiv, Ebü MansOr el-Cevaliki'den lugat ve
edebiyat, Sıbtu'l-Hayyat diye bilinen Ebü
Muhammed Abdullah b. Ali el -Mukrf'den Kur'an ilimlerini ve Ebü Said es -Sirafl'nin Sibeveyhi'nin el-Kitab'ına yazdığı şerhi okudu. Bunlardan başka devrinin ileri gelen alimlerinden fıkıh ve hadis tahsil etti. Daha sonra Bağdat ' taki
Nizarniye Medresesi'ne müderris tayin
edildi. Aralarında İbnü'd-Dehhan, Abdüllat)f el-Bağdadi ve İbnü ' d-Dübeysi gibi
alimierin de bulunduğu birçok talebe yetiştirdi.

Vefatma kadar Bağdat'tan hiç ayrıl 
mayan Enbari ömrünün sonlarına doğ 
ru evinde inzivaya çekilerek ibadet ve
telifle meşgul oldu. Babasından kalan
bir evin geliriyle geçinerek halife dahil
kimseden ihsan kabul etmedi. Arap dili
ve edebiyatı yanında fıkıh , kelam, hadis, tarih, ilm-i hilaf, dinler tarihi ve mezhepler tarihi gibi ilimleri iyi bilen, sağ
lam karakteri, zühd ve takvasıyla da tanınan Enbari 9 Şaban 577'de (18 Aralık
1181) Bağdat'ta vefat etti.
Eserleri. Ve!Qd bir müellif olan Enbarf'nin kaynaklarda daksana yakın eserinden söz edilmekteyse de bunlardan
sadece yirmi ikisinin günümüze ulaştığı
bilinmektedir. Seyyid Hüseyin Bağcivan,
Enbarf'nin Kitabü'd-Dacf ile'I-İslam'ı
nın mukaddimesinde eserlerinin listesini vermektedir (s 57-84). Bunlardan altmışının gramere, dokuzunun lugata, yedisinin edebiyata, beşinin akaid ve kelama, dördünün tarihe, dördünün de fık~72

ha dair olduğu anlaşılmaktadır. Enbarf'nin belli başlı eserleri şunlardır: 1. elİnşaf* if mesa' ili'l-l.Jilat. Basra ve Küfe
dilciler i a rasında tartı şma konusu olan
meselelerle ilgili bir eser olup bu hususta yazılan kitapların en tafsilatlısı ve en
çok ilmi mesel e ihtiva edeni dir. Bazı şar
kiyatçılar ta rafından parçalar halinde
yayımlanan eserin tamamın ı W. Weil Almanca notlar ilavesiyle neşretmiştir (Leiden ı 9 ı 3). Ayrıca Muhammed Muhyiddin Abdülhamid 'in, iki cilt halinde yayımladığı (Kahire 1364 / ı945) eser üzerine yazdığı el-İntişat mine'l- İnşdf adlı
iki ciltlik şerhi de önemlidir (Kahire 1953).
z. N üzhetü'l -elibba' * if taba~ati 'l-üde
M'. Dille ilgili çalışmaların başlangıcın
dan Enbarf'nin dönemine kadar geçen
sürede yaşamış olan 180 dil ve edebiyat
aliminin biyografisini ihtiva eden eserde, müellifin kendisinin de mensup olduğu Basra okulu aJimlerine daha çok
ilgi duyduğ u ve bunlar hakkında daha
geniş bilgi verdiği dikkati çekmektedir.
İlk defa taş baskısı olarak yayımlanan
(Kahire ı294 / 1876) eserin çeşitli baskı
larından en iyisi Muhammed Ebü'l-Fazl
İbrahim tarafından gerçekleştirilmiş olanıdır (Kahire ı386 / ı967) 3. Kitdbü'dDdci ile'I-İslam ii usuli cilmi'l -keldm.
İslam'a karşı olan dinleri, mezhepleri ve
çeşitli akımları reddetmek maksadıyla
yazılmıştır. Hayatının büyük bir kısmını
geçirdiği Bağdat ve çevresinde bulunan
çeşitli din, mezhep ve kültürlere mensup insanların İslam'a muhalif görüşle
rini iyi bilen Enbari el -Esnd (el ·Esma')
ff şerl}.i esmd'illahi'l-J:ıüsna, el-İl.Jti
sdr fi'l -k el dm c ald elfaz)eduru beyne'n -nüzzdr, et- Tefrid !fi kelimeti't tev]J.id, e~-Nurü 'l-ld 'iJ:ı;f(ti~adi's-se
lefi'ş-şdliJ:ı ve Uşwü'J - ftisul fi't-tasavvut gibi eserlerini de İsl~ın·ın doğru anlaşılmasını sağlamak içiO, kaleme almış
tır. İ slam dinine karşı :9Ianlara reddiye
mahiyetinde yazdığını'" söylediği Kitdbü'd-Ddci ile'I-İslam on bölümden meydana gelmektedir. Burada alemin sonradan yaratıldığını . Allah'ın varlığını inkar edenlerle Seneviyye (düalizm) mensuplarını , fizik dünyayı belli ilkelerle izaha çalışanları (tabfıyyün), müneccimleri,
Mecüsiler'i, nübüweti inkar edenleri. yahudileri ve hıristiyanları ele almakta, son
bölümde Hz. Peygamber'in nübüwetini
ispatlamaktadır. Müellif, İslam· a karşı
olanların düşüncelerini onların terimlerini kullanarak tarafsız bir şekilde naklettikten sonra yine aynı metotla görüş
lerinin tutarsızlığını ortaya koymakta-

dır. Bu arada yahudi ve hıristiyanların fikirlerini Tevrat ve İnciller'den nakiller
yaparak tenkit etmektedir. Kitabü'dDdci ile'l-İsldm Seyyid Hüseyin Bağci
van tarafından tahkik edilerek yayımlan 
mıştır (Beyrut ı409 / ı988). 4. Esrdrü'lcArabiyye. Gramere dair olan eseri Seybold (Leiden 1886) ve Muhammed Behcet el-Baytar (Dımaşk 1357 / ı957) neş 
retmişlerdir. s. el-İgrdb fi cedeli'l -icrdb.
Yine gramere dair olan bu eseri de Said
el-Efgani yayımiarnıştır (Dımaşk 1957).
6. el-Bulga fi'l-far~ beyne'l-mü?ekker ve '1- mü' enneş. Eser Ramazan Abdüttewab tarafından neşredilmiştir (Kahire 1970) . 7. el-Beyan if garibi icrdbi'lKur'dn. İ'rabü'l-Kur'an'a dair önemli
eserlerden ve müellifin en son kaleme
aldığı kitaplardan biri olup Taha Abdülhamid Taha tarafından iki cilt halinde
yayımlanmıştı r (Kahire 1969- ı 970, 1980)
8. Hilyetü'l- cu~iid fi'l-far~ beyne'lma~şur ve 'l-memdud (nşr. Atıyye Amir,
Beyrut ı 966) 9. Zin etü '1 - fuiald' fi'lfar~ beyne'q - ddd ve'?-za' (nşr. Ramazan Abdüttevvab, Beyrut 1971) . 10. ŞerJ:ıu
Bdnet Sücdd. Ka'b b. Züheyr'in Hz. Peygamber'e sunduğu kasidenin şerhi olan
eser önce Reşid el- Ubeydi (Mecelletü Külliyyeti'l-adab, XVIII, Bağdad ı974), daha
sonra da Mahmud Hasan Zeyni (Mektebetü Tihame, Suüdiyye 1400) tarafından
neşredilmiştir. 11. Ferd'idü'J-feva'id.
Münferit gramer konularına dair olan
eseri Hatem Salih e~-Qamin yayımlamış
tır (Mecelletü'l-Belag, X, Bağdad 1979) 12.
Lümacu'l-edille fi uşuli'n-naJ:ıv. Eseri önce el-İgrdb ile birlikte Said el -Efgani (Dımaşk 1957), ardından Atıyye Amir
(Beyrut 1963) yayımlamıştır. 13. el -Lüm ca
if şancati 'ş - şicr (nşr Abdülhadi Haşim,

MMİADm., XXX, 590-607) 14. Menşurü'l
fevd'id. Münferid bazı gramer konularına dair olan eseri Hatem Salih ed-Damin neşretmiştir (Beyrut 1403 / 1983) 15.
el -Mucez fi'l-~avafi (nşr. Abdülhadi Haşim , MMİADm. , XXXI, 48-58) 16. ŞerJ:ıu
Ma~şureti İbn Düreyd. Sonu uzun (memdüd) veya kısa (maksur) elifle yazılıp değişik manalar ifade eden kelimelerle ilgili olan eser Mahmud Hasan Zeyni tarafından yayı mlanmıştır (Büf:ıQşü Külliyyeti'l-lugati'l -cArabiyye, sy. 2 IMekke 140414051. s. 457-512) 17. Biddyetü'l-hiddye. Fıkha dair olan eserin Süleymaniye
Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 551; Hasan Hüsnü
Paşa, nr. 715 / !) 18. cUmdetü'l- üdebıl'
fi ma eriteti md yüktebü bi'l- elif ve'l yd'. Bazı kelimelerin imiasma dair olan

ENBARl, Kemaleddin
bu risalenin Topkapı Sarayı Müzesi (lll.
Ahmed. nr. 2729/ 8) ve Süleymaniye (Esad
Efendi, nr 27601 2) kütüphanelerinde birer nüshası vardır. 19. el -Mürtecel if şer
fıi's-Seb 'rt-tuvel. Mu 'alla~iit şerhi olan
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi· nde kayıtlıdır (Esad Efendi. nr.
2815). 20. el-Kelam 'ald 'Işıy ve magzüv. Sarfa dair olup bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir (nr. 1393/ 3). 21.
el- Veciz ii 'ilmi't- tasrif (Topkapı Sarayı
Müzesi Ktp ., III. Ahmed, nr. 2729/ 1).
Enbarf'nin kaynaklarda zikredilen diğer bazı eserleri de şunlardır: Fıkıh. etTenlpJı ii mesa'ili't-terciJı beyne'ş-Şa
ti'i ve Ebi Hanife, el-Lübôbü'l -mul].taşar. Lugat. Fe 'altü ve et'altü, Divanü'l-luga, Tefsiru garibi'l-Ma~iima
ti'l-lfaririyye, el-Bulga ii esalibi'l-luga, el-Eidad, el-Elfa~ü'l-cariye 'ald
lisani'l-cariye, Kabsetü'l-edib ii esma'i'v~ib, Hidayetü'~-~ahib ii ma'riteti'l-me~ahib. Tarih. A.l]bdrü'n-nü]ıat,
Tari.l]u'l-Enbôr. Edebiyat. el-Bulga ii
na~di'ş-ştr, Şer]ıu'l-lfamase, ŞerJıu
devavini 'ş-şu'ara', ~absetü't-tdlib ii

tem Salih ed-Damin). Beyrut 1403 / 1983, na·
şirin mukaddimesi, s. 3·22; a.mlf., ed-Da'r ile'[.

islam (nşr. Seyyid Hü seyin Bağcivan ). Beyrut
1409/1988, naşirin mukaddimesi, s. 5·114; İbn
Hallikan. Ve{eyat, lll, 139-140 ; İbnü'I-Kıfti, in·
btlhü 'r-ruua~ ll, 169·171 ; Zehebi, A'lamü 'n·
nübela', XXI, 113·115; Safedi, el-Va{f, XVIII,
247-250; Kütübi. Fevatü 'l-Ve{eyat, ll, 292·295;
Sübki, Tabaka~ VII, 155-156 ; İbn Kadi Şühbe,
Tabal!:~tü 'ş-Şa[i'iyye, ll, 10-11 ; Süyüti, Bug·
yetü ' l·uu'at, ll, 86-88 ; İbnü'I-İmad , Şe?erat,
IV, 258 ; Hansari. Raviatü'l-cennat, V, 30-32;
Hediyyetü ' l· 'ari{fn, 1, 519·520 ; Serkis, Mu'cem,
ı , 479·480; Brockelmann. GAL, ı, 334; Suppl.,
ı , 494-495 ; a.mlf.. "Enbari", iA, IV, 265·266;
a.mlf., "al-Anbari", E/ 2 (Fr.), ı , 500; Sadeddin
Saçı. ibn al-Anbtlrf, Hayatı, Şahsiyet!, Eserleri
ve istanbul Kütüphane/erindeki Mevcut Yaz·
ma Eserlerinin Tausi{i (mezun iyet tezi. 1973). İÜ
Ed. Fak.; Cemil All Oş, ibnü 'l-Enbtlrf ve cüha·
düh fi'n ·naJ:w, Tunus 1981; Ömer Ferruh, Ta·
rfl]u'l-edeb, lll, 371-374; C. Zeydan, f..dab, lll,
43-44; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü'elli{fn, V, 183;
Zirikli, ei·A' lam (Fethullah), lll, 327 ; Azertaş
Azernüş, "İbn-i Enbil.ri", DMBi, ll, 44-46.
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Akaide Dair Görüşleri. Kemaleddin eiEnbari, Arap dili ve edebiyatı yanında
İslam akaidine dair eserler de yazarak
şerfıi l].utbeti Edebi'l -kôtib, Lübôbü'lmateryalist görüşler ve Seneviyye, Meedeb, Megiini '1- megiini, Bas tü '1- ma~ 
bui ii 'ilmi']- 'arUi. Gramer. İşti~~u·ı
cusilik, Brahmanizm. Yahudilik, Hıristi
ti'l mine'l-masdar, el - Uşill ii 'ilmi 'l yanlık gibi dinler karşısında İslam inanç
'Arabiyye, el-lfad 'ald ta'limi'l- 'Araesaslarını savunmaya çalışmıştır. Kitabiyye, ljilyetü '1- 'Arabiyye, ljavaşi '1bü'd-Da'i ile'I-İslam ii uşuli 'ilmi'liiaJı, 'U~üdü'l-i'rab, lfilyetü't-tırdz ii
keldm, en-Nı1rü'l-la'ih ti'ti~iidi's-Se
Jıalli 'l- elgiiz, M es' ele tü dul].Uli'ş-şart
lefi'ş-şdlilı ve el-Esnd ii şerfıi esmd'il'ale'ş-şart, el-Mu'teber fi'l-far~ beyldhi'l-Jıüsna bu alanda kaleme aldığı
ne'l -vasf ve'l -.l]a ber, Mizdnü'l- 'Arabaşlıca eserlerdir. Kelam ilmini Nizamibiyye.
. ye Medresesi'nde Eş'ariyye kaynaklarından öğrenen Enbari'nin, günümüze
Süleymaniye Kütüphanesi kataloglaulaştığı bilinen Kitdbü'd-Dd'i ile'l-İs
rında (Hamidiye, nr. 981) Enbarf'ye nislam adlı eserini kelam metoduna göre
bet edilen el-Cevhere ii nesebi'n-neyazmasına rağmen bu eserin sonuç kıs
bi ve aşJıdbi'l- 'aşere adlı eserin Endümında benimsenmesi gereken en doğ
lüslü Muhammed b. Ebu Bekir ei-Ensaru inancın Selef akidesi olduğunu ve bu
ri ei-Kureşi'ye ait olduğu anlaşılmakta 
dır. Nu'man ei-Aiusf'nin Enbari'ye nisakideyi en - Nilrü'l-la'ilı adlı kitabında
açıkladığını bildirmesi (ed-Da ' i ile'l-islam,
bet ederek Kitdbü Elfdzi'l-eşbôh ve'nne~d'ir adıyla yayımladığı eser de Abs. 466-467) onun Selefiyye'ye meylettiği
nin bir delili sayılabilir. Ancak en-Nurü'ldurrahman ei-Hemedani'ye ait el-Elid~ü ·ı- kitabiyye 'dir.
ld'ilı zamanımıza intikal etmediğinden
Enbari'nin itikadi mezhebi konusunda
BİBLİYOGRAFYA:
kesin bir hüküm vermek mümkün değil
Enbarf, e l-inşa{ {f mesa 'ili'l·l]ila{(n ş r. Muhammed Muhyiddin Abdülhamfd). Kahire 1380 /
dir. Zira "Selef akidesi" tabiriyle Ehl -i
1961 ; a.mlf.. Nüzhetü 'l- elibba' tr tabakati ' l ·
sünnet mezhebini de kastetmiş olabilir.
üdeba' (nşr . Muhammed Ebü'I-Fazi İbr~him).
Onun itikadi görüşleri, diğer din ve felKahire 1386/1967, naşirin mukaddimesi, s. 3·
sefeler karşısında İslamiyet'i müdafaa
12 ; a.mlf., el·Bulga fi'l ·fark beyne'l·mii?ek·
ker ue'l · mü 'enneş (nşr. Ramazan Abd ütteviçin yazdığı Kitdbü'd-Dd'i ile'I-İslam
vab), Kahire 1970, naşirin mukaddimesi, s. 7 ·
adlı eserinden tesbit edilebilmektedir.
36; a.mlf., el-Beyan {f garibi i'rabi'f.Kur'an
Kelam konularının yeterince işlendiği mü(nşr. Ta ha Abdülhamfd Ta ha - Mustafa es-Sekteahhir
dönem alimlerinden olan Enbari'ka), Kahire 1400 j 1980, n aşirierin mukaddime·
si, ı , 5-28 ; a.mlf., Menşarü '[.feua'id (nşr. Hanin itikada dair görüşleri Ehl-i sünnet'in

genel telakkileriyle paralel bir görünüm
arzeder.
Enbari'ye göre aklıselim sahibi olan
her insan fıtri bir zaruretle Allah'ın varlığına inanmak durumundadır. Nitekim
dehriler hariç hemen hemen bütün düşünürler kainatın yüce bir yaratıcısı bulunduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
Peygamberlerin insanları Allah'ın varlı
ğından ziyade birliğine iman etmeye çağırmaları da her insanın Allah'ın varlığı
nı zaruri olarak kavrayabileceğinin bir
delilidir. Bununla birlikte düşünürler kainatın hadis oluşundan hareketle çeşitli
ispat delilleri geliştirmişlerdir. Enbari,
bu tür delillerin isbat-ı vacib literatüründe yer alanlarından bazılarını kaydettikten sonra karşı fikirlerio eleştirisine
yer verir. Dehrilerin, bir şeyin var olması
nı duyu organlarıyla algılanması şartına
bağlamaları ve bunun bir sonucu olarak
Allah'ın varlığını inkar etmeleri makul
değildir. Zira insanın böyle bir hükme
varabilmesi için evrenin tamamını müşahede etmesi gerekir, bu ise imkansız
dır. Şu halde bir şeyin varlığı hakkında
ki bilgiye duyulardan başka akıl yoluyla
da ulaşmak mümkündür (ed-Da'i ile 'l·
islam, s. 150-154. 200-213) . Mecusiler'in
kainatın iki ilahı olduğuna , hıristiyanla
rın ise ilahın üç unsurdan oluştuğuna
inanmalarının akli bir temeli yoktur. Çünkü "temanü"' delili Allah'ın birliğini kesin olarak kanıtlamaktadır. Enbari'ye göre uluhiyyetle ilgili bazı nasların te'vil
edilmesi gerekir. "Nerede olursanız olun
O sizinle beraberdir'' (ei-Hadid 57 / 4) ayetinde olduğu gibi, Allah'ın insanlarla beraber olması onları görmesi ve yaptık
larından haberdar olması anlamındadır
(el-Beyan {i garibi i'rabi'l-Kur' an, II, 420) .

Enbari nübüweti, sosyal hayatın düzenini sağlayacak objektif, adil ve kabul
edilebilir ilkelerin ancak Allah tarafından
konul abileceği , bundan da sadece peygamber vasıtasıyla haberdar olunabileceği tezinden hareketle ispat etmeye çalış
mıştır. Ayrıca ahlaki erdemierin oluşma
sı, ruhi yücelişin gerçekleşmesi ve ebedi
mutluluğa ulaşılabilmesinde de nübüvvetin vazgeçilmez bir rol oynadığına dikkat çekmiştir. Ona göre nübüwetin doğ
ruluğu mucize ile sabit olur. Enbari Hz.
Peygamber'in mucizelerini akli, ahlaki
ve hissi olmak üzere üçe ayırır. Akli mucizeyi oluşturan Kur'an - ı Kerim, erişil
mez nazım güzelliği ve belagat üstünlüğü yanında geçmişe ve geleceğe dair
gaybi haberler içermekte ve bu iki açı-
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