iBN BERRECAN
b. Ebbar ve Abdülmelik b. Ayyaş onun
zikredilebilir.
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b. Abdirrahman b. Ebi'r-Rical
Muhammed el-Lahm!
(ö. 536/1142)
Endülüslü a lim ve
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Bazı

kaynaklarda Kuzey Afrika'da doğ
kaydedilmektedir. Ancak hakkında
ilk sağlıklı bilgileri veren İbnü ' l-Ebbar ile
İbn Abdülmelik ve İbnü'z-Zübeyr onu Endülüs'e dışarıdan gelen yabancılar arasın
da göstermemişlerdir. Bu durum İbn Serrecan ' ın Endülüs'te dünyaya gelmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bir görüşe
göre dedesi Muhammed'in künyesi olan
Ebü'r-Rical'in mahalli ağızia Berrecan biçiminde söylenınesi dolayısıyla İbn Serrecan diye meşhur olmuştur. Ebu Abdullah
b. Ahmed b. ManzOr'dan ŞaJ:ıiJ:ı -i Bul].ô.ri'yi okuyan İbn Berrecan astronomi ve
matematiğe de ilgi duymakla birlikte daha çok tasawufla meşgul olmuş, özellikle harflerin sırları konusundaki bilgisiyle
tanınmıştır. İbn Meserre'nin temsil ettiği
Endülüs tasawuf geleneğinden çok Gazzali'nin etkisinde kalmış , onun tasawuf
duğu

anlayışını benimsemiştir.

Tasawufi düşüncelerini İşblliye'de (SeviIla} yaymaya başlayan İbn Berrecan bir
süre sonra halk üzerinde etkili bir mutasawıf haline geldi. Dostu İbnü'l-Arif'le
birlikte Muvahhidler'i destekleyerek Murabıtlar'a karşı yürütülen harekete yardımcı oldu . Tasawufla ilgili fikirlerinden
hoşlanmayan fakihler, onu Murabıtlar
Devleti'nin ikinci hükümdan Ali b. Yusuf
b. Taşfin 'e şikayet ettiler. Bunun üzerine
Kurtuba'dan (Cordoba) Merakeş'e getirilerek mahkeme huzuruna çıkarı l dı . E l eş
tiri konusu yap ıl an görüşlerini başarıyla
savunduysa da mahkeme üyelerini ikna
edemedi. Halk üzerindeki etkisinin artmasından ve İbn Tümert gibi bir isyan hareketi başlatmasından çekinen hükümdar
onun hapsedilmesini emretti. Hapiste
iken hastalandı ve bir süre sonra öldü.
İbnü'l- Ebbar onun kıraat, hadis, kelam
ve !isan ilimlerine vakıf bir mutasawıf olduğunu söyler ve Endülüs'ün Gazzali'si
olarak tanıtır (et-Tekmile, ll. 645) . İbnü ' l
Harrat diye tanınan Abdülhak b. Abdurrahman el-İşbili ve Ebu Abdullah Muhammed b. Halil el-Kaysi gibi alimler ondan
hadis rivayet etmişlerdir. Bunlardan baş
ka Ebü'l-Kasım İbn Kasi, Ebü'l-Velid İb
nü'l-Münzir, Ebu Muhammed b. Yusuf

İbn Berrecan tefsir, hadis ve kelam gibi dini ilimiere derin vukufu olmakla birlikte tasawufa ağırlık vermiş, diğer sahalara dair çalışmalarında tasawufi bakış
açısını esas almıştır. Oluşturduğu tasavvufi çevre sağlığında giderek genişlemiş,
vefatından sonra Berrecaniyye adıyla varlığını sürdürmüştür (Zebldl, s. 82)
İbn Berrecan. eserlerinin birçok yerinde yaratıcı ile yaratılmışlar arasında farklılık bulunduğunu kesin bir dille ifade etmesine, hulül ve ittihad anlayışını reddetmesine rağmen bazı çevrelerin tenkidine
uğramaktan kurtulamamıştır. İbn HaldOn'un kendisini, İbnü'l-Arabive İbn Seb'in gibi tecelli ve mezahiri esas alan vah det-i vücüdcu ve bid'atçı bir mutasawıf
olarak göstermesi yanlıştır (Şi{fi' ü 's-sa'il,
s. 58. ll 0). Çünkü İbnü'l-Arabi'den bir asır
önce yaşamış olan İbn Berrecan 'ın İbnü'l
Arabi bağlamında vahdet-i vücüd fikrine
sahip olması mümkün değildir. İsimlerin
ve harflerin havas ve sırlarına önem vermesi, İbn Haldün'un onu vahdet-i vücüd
ehliyle aynı sıraya koymasına sebep teşkil
etmiştir. Münavi İbn Berrecan'ı dindar.
zahid ve samimi bir mutasawıf olarak
tanıtır (el-Kevakib, ıı. 91 ). Gazzali'den ve
bilhassa İJ:ıyô.'dan etkilenen İbn Berrecan
tasawuf konusunda müstakil bir eser yazmamış. konuyla ilgili görüşlerini diğer
eserleri içinde dile getirmiştir. Esrna-i ilahiyyenin ihtiva ettiği manalarla bütünleş 
me, marifet, murakabe, fena, velayet, keramet konuları üzerinde durmuş. halik
ile mahlükun ayrı ayrı varlıklar olduğunu
vurgulamış. hulül ve ittihadı reddetmiş,
mükellefiyeti ortadan kaldıran görüşlere
itibar etmemiştir.

Tefsir ilmine süfi kimliğiyle yaklaşan İbn
Berrecan ayetleri daha çok tasawufi anl ayı ş çerçevesinde yoruml amıştır. Güçlü
dil t ahlillerinin yanı s ır a ayetlerin Mekkl
ve Medeni oluşlarına , sebeb-i nüzüllerine
ve nasih - mensuh yönlerine de temas etmiş . bunun yanında Kur'an'ın hadisle tefsir edilmesine önem vermiş, ilgili ayetin
zahirine ve iş ari- b atıni an l amına uygun
düşen hadisler nakletmek suretiyle bir
bakıma yeni bir yol takip etmiştir (Şevki
Ali Ömer. s. 166). Onun Kur'an'ı açıklamak
için kullandığı işari tefsir usulü daha sonra İbnü'l-Arabi tarafından genişletilerek
devam ettirilmiştir (İbnü ' l-Arabi, ı. 268,
502)
İbn Berrecan tefsirinde ve Şer]J.u'l-es
mô.'i'l -J:ıüsnô. adlı

eserinde kelami görüş-

lerini açıklar. Alemin yaratılışında Allah' ın
tek sebep olduğunu , O'nun önceliğinin
kevn ve mekana sebkat ettiğini söyler.
İbn Berrecan. isbat-ı vacib konusunda felsefi deliliere başvurmayı gereksiz görür.
Çünkü ona göre Allah'ı tanımak insan aklında bulunan fıtri bir melekedir. Allah'ın
isim ve sıfatları konusunda teşbih ve ta'tile varmayan orta bir yol takip eden İbn
Berrecan Allah'ın kendisinin bildirmediği
isimlerle vasıflandırılamayacağını ve bildirdiğ i isimlerin hiçbirinin terkedilemeyeceğini söyler. Sıfat-ı meaniyi kabul etmekle beraber Kur'an'a uymak için isimleri sıfat- ı ma'nevi şeklinde kullanır. Haberi sıfatları Allah'a nisbet ederken ulühiyet makamına yakışan te'villerde bulunur.
Ese rle ri. 1. Şerf:ıu '1-esmô.'i'l -]J.üsnô. .
Kur'an ve hadiste geçen 130 ismini içeren eserde her ismin sözlük ve
terim anlamı verilmiş . bağlı bulunduğu sıfat grubu, taalluku , özellikleri açık
lanmış, nasıl tecelli ettiği, gereğiyle
nasıl kulluk edileceği açıklanmıştır. Eserin çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunmaktadır (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 766 ; Laleli. nr. 1551;
Ayasofya, nr. 1869). 2. Tefsirü'l-Kur'ô.ni'l'a?im . Eserin adın ı Katib Çelebi el-İrşô.d
ii tefsiri'l-Kur'ô.n (Keşfü '?-?Un ün, 1. 6970). Brockelmann Tenbihü'l-efhô.m ilô.
tedebbüri'l-kitô.b ve ta'arrufi'l-ô.yô.t
ve'n-nebe'i'l-h?im ( GAL, 1, 559) şeklin 
de vermişse de Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan yedi nüshasında da (Şe
hid Ali Paşa, nr. 73; Relsülküttab Mustafa
Efendi, nr. 30; Carullah Efendi, nr. 53; Damad İbrahim Paşa. nr. 25 , 26, 27; Darülmesnev\', nr. 42) ismi Tefsirü'l-Kur'ô.ni'l'a?im olarak kaydedilmiştir. Eserde Kur' an ' ın Kur'an ve hadisle açıklanmasına
önem verilmekte, ayrı ca harflerin havas
ve es rarı üzerinde durulmakta, b azı ayet lerin ileride meydana gelecek olaylara işa
ret ettiği ileri sürülmektedir (İbn Hallikan,
IV, 229-230) . Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Mahmud Paşa, nr. 3, 4) bulunan lzô.J:ıu'l-J:ıikme bi-af:ıkô.mi'l-'ibre adlı iki
ciltlik eserin İbn Berrecan'ın tefsiri olduğu kaydedilmişse de yapılan incelemede
eserin ona ait olmadığı anlaşılmıştır. 3.
Kitabü 'Ayni'l-ya]Jin. Salih b. Mehdi elMakbill, ibn Haldün'un tasawuf konusundaki fetvasını zikrederken bu eseri İbn
Berrecan'a nisbet etmiştir (el-'Alemü'ş
şamii]., s. 324 ). 4. Tercümô.nü lisô.ni'l-J:ıa]J
el-meb§U§ fi'l-emr ve'l-l].al]J (Brockelmann, GAL, 1, 559).
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İBN BERRİ
(.ş.i. w-ı' )
Ebu Muhammed Abdullah
b. Berri b. Abdilcebbar
b. Berri el-Makdisi el-Mısri
(ö. 582/1187)
L

Lugat ve nahiv alimi.

_j

S Receb 499 ( 13 Mart 11 06) tarihinde
Kahire'de doğdu. Aslen Kudüslü olduğu
için Makdisi, Mısır'da doğup büyüdüğü
için Mısri. temayüz ettiği ilmi sahalar dolayısıyla da Lugavi ve Nahvi nisbeleriyle
anılır. İbn Berri küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi. Ailenin adını yaşatacak büyük bir
alim olmasını isteyen babası gördüğü bir
rüya üzerine (Safedi, XVII. 83-84) onu nahiv tahsiline yönlendirdi. Mısır ve Suriye
(Dımaşk) uleması ile Endülüs'ten Mısır'a
göç eden alimlerden başta lugat ve nahiv
olmak üzere edebiyat, şiir, ah bar. hadis,
tefsir ve fıkıh okuyan İbn Berri, Divan-ı
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İnşa'da görev yapabilecek seviyede ilmi ve edebi kültüre sahip oldu. İbnü'I
Katta' es-Sıkılli ve Muhammed b. Abdülmelik eş-Şenterini'den nahiv, lugat ve
edebiyat öğrenimi gördü. et-Tenbih ve'li:d'ıl:ı adlı eserinde İbnü'I-Katta'ın etkisi
açıkça görülür. Nahiv, lugat ve edebiyat
alimi Muhammed b. Berekat es-Saidi ile
nahiv ve edebiyat alimi Abdülcebbar b.
Muhammed ei-Meafiri de hocaları arasın
da yer alır. Ebu Sadık ei-Medini. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed er-Razi, Ali
b. Abdurrahman ei-Hadrami. İbnü'I-Mu
faddal ei-Makdisi gibi alimlerden hadis
dinleyen İbn Berri (İbn Hallikan. lll, 108;
Zehebi, s. 140). ayrıca kitapçı olan babasının dükkanından aldığı kitapları okuyarak kendini yetiştirdi. Hacası Muhammed
b. Berekat es-Saidi'nin ölümü üzerine yirmi bir yaşlarında iken Divan -ı İnşa'ya baş
katip ve "mutasaffıh" olarak tayin edildi.
Burada diğer katipler tarafından hazırla
nan her türlü resmi yazı ve mektuptaki
yazım hatalarını düzelten İbn Berri'nin
(İbn Hallikan. III, 108; İbnü ' I-Kıfti, ll, 110ııı) bu görevinin ne kadar sürdüğü konusunda kaynaklarda bilgi yoktur. Bir süre
Kahire'deAmr b. As Camii'nde lugat, nahiv, kıraat ve hadis dersleri veren, Fustat'taki ei-Camiu'l-atik'te hadis hocalığı da
yapan İbn Berri 27 Şewal 582 (10 Ocak
1187) tarihinde Kahire'de vefat etti.
İbn Berri özellikle lugat ve nahiv sahalarında, hataların

tesbit ve tashihinde yota'lik ve
şerhler kaleme almıştır. Şerh ve haşiye
ile tenkidi birleştirmek onun üslübunun
temel özelliğidir. Nah iv alanında Sibeveyhi'ye özel sevgisi ve Basra mektebine temayülü bulunmakla birlikte kendine has
görüşleri de mevcuttur. Eleştirilerinde
gerçek bir alime yakışır tarzda nazik davranmış. kendisinden önceki alimiere saygıda kusur etmemiştir. Onun edep, terbiye ve tevazuuna hayran olan Tôcü'l'arus müellifi Zebidi. Firuzabadi'nin Cevheri'nin eş-ŞıJ:ıôJ:ı'ını eleştirirken kullandığı. "Cevheri hata etti" ifadesindeki kabalığa dikkat çekerek İbn Berri'nin Cevheri'nin hatalarını açıklarken kullandığı .
"Durum zikredildiği gibi değildir" sözündeki nezaketi övmektedir.
İbn Berri'nin en ünlü öğrencisi nahiv
alimi lsa b. Abdülaziz ei-Cezuli'dir. Cezuli'nin el-Kanun (el-Mu~addimetü'l-Ceza
liyye) adıyla tanınan nahiv muhtasarı İbn
Berri'nin derslerinde tuttuğu notlardan
meydana gelmiştir (İbn Hallikan,lll, 108).
Cezuli'nin öğrencisi İbn Mu'ti'de İbn Serri'nin tesiri görülür. Kıraat ve nahiv alimi
ğunlaşan eleştiri ağırlıklı Mşiye.

Ebu Tahir İsmail b. Zafir ei-Ukayli, Ebü'IHüseyin (Seltü'I-Fil) en-Nahvi, nahiv, lugat
ve edebiyat alimi Süleyman b. Benin b.
Halef ed-Dakiki, hadis hafızı Abdülgani eiCemaili, nahiv alimi Abdülmün'im b. Salih et-Teymi, nahiv alimi Mühezzebüddin
Mühelleb b. Hasan ei-Mühellebi, muhaddis Ebu Ömer Muhammed b. Ahmed b.
Kudame, fıkıh ve hadis alimi İbn Şas da
İbn Berri'nin seçkin öğrencileri arasında
yer alır. Selahaddin-i Eyyubi, ei-Melikü'IKamil ve ei-Melikü'I-Aziz İmadüddin gibi
Eyyubi melik ve emirlerinin birçoğu ve
Mısır'ın ileri gelen devlet ricali onun ders
halkalarına katılmış ve aralarından kendisinden icazet alanlar da olmuştur (İb
nü'l-Kıfti,ll, 110; İbn Tağrtberdi, VI, 127,
227-228). İbn Hallikanda Mısır'da İbn Ser-

ri'nin öğrencilerinden okuyup icazet aldı
kaydeder (Ve{eyatü'l-a'yan, lll, 109).

ğını

Eserlerinden keskin bir zekaya sahip
titiz bir araştırmacı olduğu anlaşılan İbn
Berri'nin son derece saf ve temiz kalp li
o lması gafil ve dalgın olduğuna dair bir
hikayenin (Yaküt. XII, 56-57; İbnü ' I-İmad,
VI, 449) uydurulmasına yol açmış olmalı
dır. Eserlerinde dalgınlık izi göremeyenler bu hikayeyi günlük hayatında dalgın
olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Divan-ı

İnşa gibi son derece dikkat isteyen bir görevde bulunması, derslerini melik ve emirlerin ilgiyle takip etmiş olması ve eserlerinde gaflet ve dalgınlık izi bulunmaması bu fıkranın uydurma olduğunu göstermektedir.

Eserleri. 1. et-Tenbih ve'l-izôJ:ı (ifşaf:ı)
'amma va]fa'a (mine'l-vehm) ii (Kitiibi)'ş
ŞıJ:ıôJ:ı. Cevheri'nin eş-ŞıJ:ıôJ:ı'ı üzerine
kaleme alınmış en mükemmel Mşiye ve
eleştiridir. İbn Berri. 576'da (1180) yazmaya başladığı eserde eş-ŞıJ:ıôJ:ı'taki eksik kelimeleri tamamlamış. nahiv ve sarfla ilgili bilgileri değerlendirmiş. kökü yanlış veya ihtilaflı kelimelerin köklerini tesbit etmiş, anlam ve yorum hatalarını düzeltmiş, örnek eksikliğini gidermiştir. Eser
Lisônü '1- 'Arab'ın beş temel kaynağından
biri olup özeti Emôli İbn Berri adıyla Lisônü'l-'Arab'da nakledilmiştir. İbnü'I-K.ıf
ti, İbn Berri'nin eş-Şı}J.QJ:ı üzerine düştü
ğü notların başkaları tarafından düzenlenerek buna et-Tenbih ve 'l -izô]J. adının
verildiğini kaydeder (İnbahü'r-ruvat, ll,
110). Safedi ise eserin ilk iki cildini İbn
Berri'nin yazdığım, onun vefatı üzerine
Abdullah b. Muhammed ei-Endelüsi tarafından tamamlandığını ve toplam sekiz cilt olduğunu söyler(ei-Vafi, XVII. 82).
Diğer bir rivayete göre de İbn Berri. eserini hacası İbnü'I-Katta'ın yazmaya başla-

