
da ra bad ı 962- ı 967) ve Nayif Abbas (VII ı 

ci lt. Beyrut ı 976) tarafından yayımlan
mıştır. Z. Teh?fbü müstemirri'l-evhdm 

İBN MALiK et-T Ai 
( ~ ib!ı ..:..U lo ı.)!' ) 

'ald ?evi'l-ma'rife ve üli'l-efhdm (Teh?i-
bü müstemirri'l-euham 'ala ?eui't-temen-
ni ue'l-ah.lam [a'lam]). el-İkmdl'in ve Ha-
tlb ei-Bağdadl'nin aynı konudaki eserinin 
müphem yönlerinin açıklanması ve eksik 
taraflarının tamamlanması amacıyla kale
me alınan eseri Seyyid Kisrevl Hasan neş
retmiştir(Beyrut 141 0/1990) . Tekmiletü'l
İkmdl adıyla zikredilen eser de (Zirikll, V, 
30) muhtemelen bu kitaptır. İbn MakO
la'nın ayrıca Müfd}]aratü'l-~alem ve's
seyf ve'd-dfndr( Keşfü'?-?unQn, ll , I 758). 
Kitdbü'l-Vüzerd' ( el-ikmal, I, 549; Safedl, 
XXII , 280) ve Kitô.b tf 'ilmi'J-J:ıadfş (He

diyyetü'l-'ari(ın, ı. 693) adlı eserleri bu
lunduğu belirtilmektedir. 
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Yemen İsmaililiği'ne dair 
Keşfü esrari'J-Batıniyye 

adlı eserin müellifi 
(bk. KEŞFÜ ESRARİ'l-BATINİYYE). 

L _j 

L 

Ebu Abdiilah Cemalüdd!n 
Muhammed b. Abdiilah b. Malik 

et-Ta! ei-Endelüs! ei-Ceyyan! 
(ö. 672/1274) 

el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan 
gramer, söziük ve kıraat alimi_ 

_j 

600'de ( 1204) Kurtuba (Cordoba) civa-
rındaki Ceyyan 'da (Jean) dünyaya geldi. 
Bazı kaynaklarda doğum tarihi olarak598 
(1202). 601 (1205) ve 602 (1206) yılları 
da verilmektedir. İspanya'nın fethinden 
sonra Kurtuba. İşblliye (Sevilla) ve Mürsi
ye (Murcia) bölgelerine yerleşen Tay kabi
lesine mensup olduğu için Ta! nisbesiyle 
anılır. İbn Malik Ceyyan'da Sabit b. Hıyar. 
Ebu Rezln ei-Külal. Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Nüwar ve Muhammed el-Merşan! gibi 
alimlerden dil ve kıraat dersleri aldı. Bir 
süre Ebu Ali Şelevb!n'in dil derslerini din
ledi. Endülüs'teki siyasi istikrarsızlık ve 
sosyal çalkantılar sebebiyle otuz yaşların
da Kuzey Afrika'ya göç eden İbn Malik da
ha sonra hacca gitti. Dönüşte Dımaşk'a 
uğradı ve burada muhaddis Ebü'I-Hasan 
Alemüddin es-Sehavl, Ebü'I-Fazl Müker
rem ve Ebu Sadık Hasan b. Sabbah'ın 
derslerine katıldı. Bu sırada Dımaşk'ta 
bulunan dil alimi Cemaleddin İbnü'I-Ha
cib'den de istifade etti. Ardından gittiği 
H alep'te Ebü'I-Beka İbn Yalş ile öğrencisi 
İbn Arnrün'un derslerinde bulundu. 

İbn Malik, öğrenimini tamamladıktan 
sonra Halep'te Sultaniyye ve Adiliyye 
medreselerinde dil ve kıraat dersleri ver
di. Bu dersleri gittiği Hama'da da sürdür
dü. Bir müddet sonra Dımaşk'a dönerek 
buraya yerleşti. Endülüs'ten gelen alim
ler gibi Maliki iken Şafii mezhebine geçen 
İbn Malik, hayatının sonuna kadar dil ve 
kıraat dersleri vermeye ve eser yazmaya 
devam etti. Birçok eserini şerheden ve 
İbnü'n-Nazım diye tanınan oğlu Bedred
din Muhammed ile Bedreddin İbn Cem aa. 
fıkıh alimi Ebu Zekeriyya en-Nevevl. hadis 
alimi Ebü'I-Hüseyin Ali b. Muhammed ei
YCınlnl ve şair Bahaeddin İbnü'n-Nehhas 
öğrencileri arasında zikredilebilir. 12 Şa
ban 672'de (21 Şubat 1274) Dımaşk'ta ve
fat etti ve KasiyOn dağının eteklerindeki 
mezarlığa defnedildi. Öğrencisi Sahaed
din İbnü'n-Nehhas ei-Halebl ile Şerefed
din ei-Hasnl onun hakkında mersiyeler 
kaleme almışlardır (SüyOt!, ı. ı 34· ı 37). 

Arap dilinin inceliklerine vakıf olmak hu
susunda büyük gayret sarfeden İbn Ma-

iBN MALiK et-TA! 

lik şöhreti Slbeveyhi'yi aşmış büyük bir dil 
alimidir. Arap dili ve grameri yanında lu
gat ve kıraat ilminde de otorite sayılırdı. 
Gramer ve lugata dair meselelerde zik
rettiği örnek beyitler alimierin takdirini 
kazanmıştır. Gramer meselelerinde Kur
'an'dan sonra hadisleri ilk defa yoğun ve 
sistemli bir şekilde örnek olarak kullanma
sı Arap gramerinde yeni bir çığırın açılma
sına vesile olmuştur (Ta ha Muhsin, XXXVI 
ı [ı 984 ı. s. 236-237) İbn Malik'ten önce 
gramer kuralları anlatılırken Kur'an'dan 
ve 1 SO (767) yılından önce yazılan şiirler
den örnek veriliyor. hadisler örnek olarak 
ku llanılmıyordu . öte yandan İbn Malik, 
karmaşık gramer meselelerini sade bir 
dille anlatarak Arap gramerinin öğreti
minde büyük ko laylik sağlamıştır. Aynı 
zamanda şair olan İbn Malik. gramer ve 
lugata dair çok sayıda didaktik manzume 
kaleme almıştır. Basra ve KCıfe dil mek
teplerinden etkilenmekle birlikte bunla
ra bağlı kalmamış, zaman zaman birine 
veya her ikisine muhalefet ettiği gibi ba
zan iki mektebin görüşlerini uzlaştırmış, 
bazan her ikisinde de olmayan görüşler 
ileri sürmüştür. 

Eserleri. A) Gramer. 1. Tesh ilü '1-Fe
vô.'id ve tekmflü '1-Ma~aşıd . Müellifin 
el-Fevô.'id ve el-Ma~iişıd adlı eserleri
nin sade bir dille genişletilmiş şeklidir (nşr. 
M. Kamil Berekat, Kahire ı 387/1 967). Eser 
üzerine başta müellifin şerh i olmak üzere 
otuz kadar şerh yazılmıştır. Bunların en 
meşhuru İbn Akil'in el-Müsô.'id 'ala Tes
hfli'l-Fevô.'id'idir (nşr. M. Kamil Berekat, 
1-11 , Mekke 1980) . Abdülfettah Ebü'I-Fü
tOh İbrahim, el-Mesô.'ilü '1-l.)ilô.tiyye ve 
'alô.~atühô. bi'l-lehecô.ti'l-'Arabiyye if 
Kitô.bi't-Teshflli'bn Malik adlı kitabın
da (Kah i re ı 990) eserdeki ihtilaflı mese
lelerin Arap lehçeleriyle ilgisini incelemiş

tir. z. Şer]J.u't-Teshfl. Bir önceki eserin 
şerhidir (nşr. Abd urrahm an es-Seyyid
Muhammed ei-MahtOn, 1-IV, Kah i re 1410/ 
ı 990) 3. el-Kô.fiyetü'ş-Şô.fiye. İbnü'I-Ha
cib'in el-Kô.fiye ve eş-Şô.tiye adlı eserle
rinden etkilenerek kaleme alınmış 2757 
(veya 2790) beyitlik bir urcOzedir (Kahire 
I 332/19 I 4) 4. Şer]J.u '1-Kô.fiyeti'ş-Şôfiye 
(el-Va{iye fi şerh.i'l·Ka{lye) (n ş r. Abdülmün
'im Ahmed Herldl, 1-V, Mekke 1402/1982). 
S. el-Elfiyye* (el-ljulfişatü'l-el{lyye, el-lju
laşa). el-Kô.fiyetü 'ş-Şô.fiye'nin özetidir. 
İbn Mu'tl'nin ed-Dürretü'l-eltiyye if 'il
mi']-'Arabiyye adlı eserinden esinieniie
rek nazmedilen eser Silvestre de Sacy ta
rafından Fransızca'ya çevrilerek metniyle 
birlikteyayımianmış (Paris - London 1833). 
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Enrico Vitto tarafından İtalyanca'ya çev
rilip şerhedilmiştir (Beyrut 1898). el-El
fiyye'nin çok sayıda n eş ri (Bu la k 125 ı. 

1306; Tahran 1288; Kah i re 1 290; Beyrut 
ı 888) ve eliiye yakın şer hi mevcuttur. 6. 

Uimiyyetü'l-ef'Cıl (el-Mifta.f:ı tr ebniyeti'l
e(al). el-Elfiyye'nin sarf kısmının zey
li olup 114 beyitten ibarettir (nşr. A. H. 

A. Kellgren, Petersbou rg 1 864; el-El{lyye 
ile birlikte Fransızca tercümesi ve neşri 
A. Goguyer, Beyrut 1 888; nşr. W. Vo lck. 
Leipzig ı 866). Kahire ( 1273). Fas (ı 31 7) 
ve Tunus ( 13 29) neşirleri de bulunan 
eser. müellifin oğlu Bedreddin Muham
med tarafından Şer]J_u U'ımiyyeti'l
ef'Cıl adıyla şerhedilmiştir (nşr. Kel lgren. 
Helsingfors 1854; nşr. Kellgren- Volck. Pe
tersbourg 1864; eserin diğer neşir ve 
şe rhl eri için bk. Brockelmann. GAL, ı. 362; 
Suppl., ı . 526) 7. 'Umdetü'l-]J_Cıiı? ve 'Ud
detü'l-lfıfı?. Nahve dair bir risale olup mü
ellifi tarafından şerhedilmiştir (nşr. Ab
dülmün'im Ahmed Herldl. l-ll. Kahire ı 975; 
1-V. Dımaşk 1402; nşr. Adnan Abdurrahman 
ed-DGrl. I-ll , Bağda d 1397/1 977) . Müellif 
ayrıca esere İkmôlü '1-'Um de adıyla bir 
tetimme yazdığı gibi bunu da şerh etmiş
tir. 8. Şevôhidü't-tavzi}J. ve't-taş]J_i]J_ li
müşkilôti'l-Cami'i'ş-şa]J_i]J_ (Allahabad 
1319/1911; nşr. M. F. Abdü lbaki , Kahire 
1957; nşr. Taha Muhsin, Bağdad 1405/ 
1985). 9. el-Fevô'idü'l-ma]J_viyye fi'l
ma~aşıdi'n-naf:ıviyye (nşr. Vedad bint 
Yahya Lal. Mekke 1406). 10. Mes'eletü 
te~kiri "~arib" ii ~avlihi te'alfı "İnne 
raf:ımetallahi ~aribün mine'l-muf:ısi

nin" ( nş r. Abdü i fettah el-Ham uz, el-iklfl, 
Vll! l ISan ·a 19891. s. 211-229; nşr. M. Ve
clh Tikrltl, MMLAÜr., XVIII/46 lAmman 
1419/19981. s. 21 l-233). 11. fcazü't-ta'rit 
if 'ilmi't-taşrit (Süleymaniye Ktp., Şe h id 

A li Pa şa, nr. 6!6; Laleli, nr. 3073/2). 12. 
Taşrifü İbn Malik (et-Ta'ri{bi-zari.ı.riyyi't
taşri{) (Darü ' l-kütübi ' l-Mısriyye, nr. SYD. 
160/l; Süleymaniye Ktp., Şe h id A li Paşa, 

nr. 2334/3). 13. Tenbihôtü İbn MCılik. 
'Umdetü'l-J:ıdfı? adlı eseri üzerine düş
tüğü notlardan ibarettir (Ezher Ktp ., nr. 

137/4) 14.Şerf:ıu Taf:ıriri'l-]].aşôşafitey

siri'l-Ijulôşa. Müellifin el-Elfiyye'si üze
rine kaleme aldığı bir eserdir. 1 s. el-Min
hôcü '1-celi ii şerJ:ıi Kanuni'l-Cezuli. 
Ebu Musa lsa b. Abdülazlz ei-Cezull'nin 

el-Mu~addime ( el-Mu/!:addimetü ' 1-Cezi.ı.
liyye, el-}fani.ı.n ve el-i'timad) adıyla tanı
nan gramere dair eserinin şerhidir (Sü
leyman iye Ktp., Laleli. nr. 3450). 

B) Lugat. 1. Zikru me' ani ebniyeti'l
esma'i'l-mevcude ti'l-Mufaşşal. Zemah-
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rinin son sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3073/2) 

şerl'nin el-Mufaşşal'ında geçen isimlerin 
anlamlarını açıklayan bir eserdir (nşr. M. 
Veclh Tikrltl, MMLAÜr:, Xl lAmman 19871. 
s. 191-214; nşr.Abdülilah Nebhan, Mfv!MA, 
XXX!ll/l IKüveyt 19891. s. 122-146); 2. TuJ:ı
fetü'l-mevdud fi'l-ma~şur ve'l-mem
dud. 164 beyitlik bir manzume olup ( nşr. 
ibrahim Yazici, Kah i re 1315; nşr. Ahmed 
Emin eş-Şinkitl, Kah ire 1329/ 191 l.ikma
lü 'l-i' lamzeylinde; n ş r. imadüddinAhmed 
Haydar. el-Mu' temed, ll ı 1 Beyrut 198 71. s. 
37-65; l/2, s. 23-39) müellifi tarafından 
şerhedilmiştiL 3. Şerf:ıu'n-Na?mi'l-ev

cez !ima yühmez ve ma ]{i yühmez. Ka
şide fi'l-mehmi'ı?; ve gayriha adlı man
zumesinin şerhidir (nşr. Ali Hüseyin el
Bewab, Riyad 1405/1984). 4. Risale (Man
:;;:i.ı.me) fimô verede mine'l-ef'al bi'l- vôv 
ve'J-ya'(Kahire 1278, 1310). s. Vifa~u'l
mefhılm fi']].tilafi'l-me~ül ve'l-mersum 
(el-Vifal). fi'l-ibdal). Bir harfi ibdal gereği 
farklı olduğu halde aynı anlamı ifade eden 

kelimelere dairdir (nşr. Bedrüzzaman M. 
Şefi' en-Niba ll, Medine 1409/1989). 6. el
İ'lam bi-müşelleşi'l-kelam. İlk harfinin 
üç değişik harekesine göre farklı anlam
lara gelen kelimelerle i lgili 2704 (veya 
2755) beyitlik urcuzedir. ibn Malik'in Ha
lep'te nazmedip Selahaddin-i Eyyubl'nin 
tarunu ei-Melikü'n-Nasır'a takdim ettiği 

eser Ahmed Emin eş-Şinkitl (Kah i re 1329) 

ve Sa'd b. Hamdan el-Gamidl (Cidde 1404/ 
1984) tarafından neşredilmiştir. 7. İkma
lü'l-İ'lam bi-teşlişi'l-kelCım. Bir önceki 
eserin mensur şeklidir (nşr. Sa'd b. Ham
dan el-Gamidl, ı-ıı. Cidde 1404/1984) 8. 
el-E lfa? ü '1-mu]].telife fi'l-me'ani'l-mü'
telife (nşr. Muhammed Hasan Awad. Bey
rut 1411 / 199 1; nşr. Necat Hasan Abdu llah. 
Mekke ı 99 1 ). 9. el-İ'tiçlôd fi'l-far~ bey
ne'?-?d' ve'çl-çlad. Altmış iki beyitlik bir 
manzumedir. Müellifin şerhiyle birlikte 
Hüseyin Tura! ve Taha Muhsin tarafından 
neşredilen esere (Necef 13911!972) yine 
müellifi tarafından iki zeyil yazılmıştır 
(Brockelmann. GAL Suppl., 1, 526) . 10. el
İ'timôd ti ne?ô'iri'?-?ô' ve'çl-çlad. Otuz 
üç benzer kelimenin anlamlarını incele
yen bir risaledir (nşr. Hatim Salih ed-Da
min, MMİ/r:, XXXl/3 IBağdad I 980 1. s. 331-
379; Beyrut 1404/!984). 11. FCı'itü ne?a'i
ri'?-?d' ve'çl-çlôd. Bir önceki eserin zey
lidir (nşr. Hatim Salihed-Dam in . Beyrut 
1404/1984) Müelljfin lugata dair VitMu'l
isti'mal fi'l-i'côm ve'l-ihmôl ile Kaşide 
fi'l-mehmu~ ve gayrihô (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2677) adlı iki eseri 
daha bulunmaktadır. 

İbn Malik'in kaynaklarda geçen ve bir
çoğunun yazma nüshası mevcut olan di
ğer eserleri de şunlardır: el-Kaşidetü'd
Daliyyetü '1-Malikiyye ti'l-~ıra'at, el
Kaşidetü'l-Lamiyye fi'l-~ıra'at, el-Mu
~addimetü'l-Esediyye (oğlu Takıyyüddin 

el-Esed için yazdığı nahiv özü). en-Nüke
tü'n-naf:ıviyye 'alCı Mu~addimeti İb
ni'l-HCıcib, el-Muvaşşal ii na?mi'l-Mu
taşşal (li 'z-Zemal]şerf), Sebkü'l-man?ılm 

ve fekkü'l-ma]].tılm (bir önceki manw
menin mensur hali olm alıdır). Zavabitu 
Z:a 'ati'l-Kur'Cın, el-Far~ beyne'?-?d' 
ve'çl-çlad, Kaşide fi'l-esmô'i'l-Mü'enne
şe, Mesô'il fi'n-naf:ıv, el-İrşad fi'l-far~ 
beyne'?-?ô' ve'çl-çlôd, TuJ:ıfetü '1-i]J.?a' 
fi'l-far~ beyne'çl-çlad ve'?-?d', Risôle 
fi'l-işti~aJs, Urcuze ii cümleti'l-~asem, 
Risale ii ba'zı'ş-şıyag ve me'aniha, eş
Şatiye şerJ:ıu'l-Vafiye, Şülaşiyyatü'l

et'al, Fetava ti'l-'Arabiyye, Urcuze ti't
ta' ve'ş-şad, el-Lamiyye ti na?ireti Bd
net Sü'Cıd, Ma~şadü's-sôlik(ibn Malik'in 

eserleri için bk. Brockelmann, GAL, 1, 298; 
Suppl., I, 521-527; el-Elfa?ü '1-mul]teli{e, 
neşredenin girişi, s. 58-86; Vifa!!:u'l-mef
hi.ı.m , neşredenin g iri ş i , s. 8-19; Şerf:ıu'l
'umde, neşredenin g ir işi, l , 43-45) . Bazı 
kaynaklarda ibn Malik' e nisbet edilen Ki
tabü'l-'Aruz oğlu Bedreddin İbn Malik'e 

aittir. Yine ona izafe edilen Na?mü'l-Ki
faye fi'l-luga adlı eser de İbnü'I-Ecdabl'
nin Kifayetü'l-müteJ:ıaffı?'ının Muham-



med el-Huy! tarafından manzum hale 
getirilmiş şeklidir. 

İbn Malik hakkında kaleme alınmış baş
lıca eserler şunlardır: Abdülmün'im Ah
med Herldl. İbn Môlik ve eşerühu fi'n
naJ:ıv (Kahire 1968); G. Ganim el-Yenbu
avl, İbn Môlik el-lugavi (Me kk e 1399/ 

1979); Muhammed Ade m ez-Zakl. Eşerü 
İbn Mfılik fi'd-dirôsfıti'ş-şarfiyye (Mek
ke 1400/ 1980); Fehml Hasan en-Nemlr. 

Mesfı'ilü 'n-naJ:ıvi'l-]].ilfıfiyye beyne'z
Zema]].şerive İbn MfıJik(Kahire 1985); 

Besyunl Sa'd Ahmed Leben. Mesô'il mü
teQ_fıribe 'inde İbn Môlik (Kahire ı 989) 
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med Şefi · en-Niball). Medine 1409/ 1989, neşee
denin girişi , s. 7-40; a.mlf .. Şerf:ıu 't-Teshil (n ş r. 
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İbn Tağr1berd1, en-Nücümü'z-zahire, VII, 243-
244; SüyCıti, Bugyetü '1-uu'at, 1, 130-137; Taş

köprizade. Mi{taf:ıu 's-sa'ade, 1, 136-138; Mak
karı. Neflıu't-tib, ll , 222-233; Keş{ü '<.-zunün, 1, 
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1166, 1170,1 301, 1369,1536, 1774, 1798, 
1800, 1960; İbnü ' I-İmad , Şe?erat, V, 339; Ser
kls. Mu'cem, 1, 232-234; Brockelmann. GAL, 1, 
359-363; Suppl., ı , 521-527; Hediyyetü 'l-'ari
fin. ll, 130; c. Zeydan. Adab (Dayf). lll, 151-152; 
Şevki Dayf. ei-Medarisü 'n -naf:ıuiyye, Kah i re 
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VI, 260-270; Abdülal Salim Mekrem. el-Medre
setü 'n-naf:ıuiyye fi Mışr ue'ş-Şam {ı'l-karney
ni's-sabi' ue'ş-şamin mine'l-hicre, Beyrut 1410/ 
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"Te'aruza· ı - ara' fi nal:tvi İbn Malik", Mecelle
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hadü'n-nal:tvi fı kitabi Şevahidi ' t-TavZil:t ve't
taşl:til:t li'bn Malik", MMilr., XXXV /1 ( 1984) , s. 
231-250; Mo h. Ben Cheneb, "İbn Malik", iA , V 1 
2, s. 767-768; H. Fleisch. "Ib n Malik" , E/ 2 ( İn g.), 
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~ ABDÜLBAKİ TURAN 

ı 
İBN MANZÜR 

ı 

()~ı,)' l) 

Ebü'l-Fazl Cemalüddin 
Muhammed b. Mükerrem b. All 
b. Ahmed el-Ensari er-Rüveyfii 

(ö. 711/1311) 

Lisanü'J-<,4rab adlı 
ansiklopedik sözlüğüyle tanınan 

L 
dil alimi, edip ve Şafii fakihi. 

_j 

22 Muharrem 630 (8 Kasım 1 232) tari
hinde Kahire'de doğdu. Yedinci kuşaktan 
dedesi Manzur'a nisbetle İbn Manzür. ba
bası Mükerrem'e nisbetle İbn Mükerrem 
diye anılır. Muaviye b. Ebu Süfyan tarafın
dan Trablusgarp'a emir olarak gönderi
len sahabi Rüveyfi' b. Sabit' e izafetle (i b n 
ManzG r. Nişarü ' i-ez har, s. ı ı ı En sari ve 
Rüveyfil, dedelerinden bir kısmının İfrl
kıye'de yerleşmesi sebebiyle İfrlki, Mısır'
da doğup vefat etmesi dolayısıyla Mısrl 
nisbeleriyle de bilinir. İlk bilgilerini baba
sından alan İbn Manzur onun çevresinin 
de etkisiyle ilim tahsiline başladı. Küçük 
yaştan itibaren Yusuf b. Muhayyell, İb 
nü'I-Afif. Abdürrahlm b. Tufeyl ve İbnü'l
Mukayyer lakabıyla tanınan Ali b. Hüseyin 
el-Bağdadl el-Hanbell gibi hocalardan dil, 
edebiyat, inşa, hadis ve fıkıh dersleri aldı. 
Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'de 
Divan-ı inşa'da çalışmaya başladı ve bu 
görevini ölümüne kadar devam ettirdi. 
Bir süre de Trablus'ta kadılık yaptı. Tu
nus'ta İbn Manzür adına 1971 ve 1972 

yıllarında milletlerarası iki sempozyum 
düzenlenmiştir (Ahmed Muhtar Ömer, 
XVIII 11 974-1975 ı. s. 164 ). Gramer, tarih, 
lugat, yazı ve all isnadlı hadis rivayetinde 
temayüz eden İbn Manzur. Divan-ı inşa'
daki görevi yanında eğitim ve öğretim fa
aliyetlerini de sürdürdü. Dımaşk ve Ka
hire'de hadis dersleri verdi (ibnü 'l-imad , 
VIII , 49) 

İbn Manzur hacimli eseriere yaptığı ih
tisarlarıyla da tanınır. el-Egani, el-'İ~
dü'l-ierid, e;r;-Zal].ire, Tfıril].uDımaş~. 
Tfıril].u Bagdôd, Yetimetü'd -dehr, et
Taba~atü'l-kübrô ve Zehrü'l-ôdfıb gibi 
birçok geniş hacimli kitabı özetleyerek 
herkesin kolayca faydalanabileceği duru
ma getirmiştir. Safedi, onun ihtisar et
mediği hemen hiçbir büyük kitap bulun
madığını, oğlu Kutbüddin ise ömrünün 

sonlarına doğru gözlerini kaybetmesine 
sebep olacak kadar çok kitap okuyup bun
ları ihtisar eden babasının vefatında ken
di hattıyla soo ci lt ihtisar edilmiş kitap bı
raktığını söyler (Safedl, el-Vafı, V, 56-57) 

Divan-ı inşa 'da katiplikyapan oğlu Kut-

iBN MANZOR 

büddin ile tarihçi ve muhaddis Zehebl, 
Takıyyüddin es-Sübl<i ve tarihçi Alemüd
din el-Birzall gibi alimler öğrencileri ara
sında sayılır. Şaban 711 'de (Aralık 1311) 

Kahire'de vefat eden İbn Manzur Karare 
Kabristanı'na defnedildi. Onun mutedil 
bir Şii olduğu rivayet edilir (Zehebl, fvlu'
cemü 'ş-şüyül], ll , 288 ; Sa fedT , el-Va{ı, V, 
55; SüyGtl. Bugyetü 'l-uu'at, ı, 248). Taeed
din es-Sübkl, babasının hocaları arasında 
bulunduğu halde muhtemelen sırf Şilliğe 
meyli yüzünden onu Taba~atü'ş-Şfıti'iy
ye'sine almamıştır. İbn Manzur'un kay
naklarda yer almış latife. nükte ve m izah 
türü şiirlerinden aynı zamanda iyi bir şair 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. Lisanü'l-cArab*. Kelime 
sayısı ve ihtiva ettiği ayrıntılı bilgiler ba
kımından Arapça sözlükler arasında bi
rinci sırada yer alır. Mukaddimesinde da
ha önce telif edilmiş sözlükterin ihtiyacı 
karşılamadığını söyleyen müellif ayet. ha
dis ve şiirden bol örneklerle takviye edil
miş açıklamaları ihtiva eden yeni bir lu
gat meydana getirmek ve böylece. fasih 
Arapça ile yazma ve konuşmanın ayıp sa
yıldığı bir devirde Kur 'an ve Sünnet dili 
olan Arapça'yı korumak için eserini ka
leme a ldığını belirtir. Lisônü '1- 'Ara b ilk 
olarak 1299-1308 ( 1881-1890) yılları ara
sında Ahmed Faris eş-Şidyak tarafından 
Bulak'ta on beş cilthalinde yayımlanmış . 

daha sonra değişik baskıları yapılmıştır. 
2. Mul]tfırü'l-Egani fi'l-a]].bôr ve't-tehfı
ni. Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'nin el-Egani 
adlı eserinin kısaltılmış ve şairlerin isim
lerine göre alfabetik olarak yeniden dü
zenlenmiş şeklidir (nşr. Z üheyr Şavlş, 1-Xll . 
Beyrut 1383/ 1 964; n şr. ibrahim el-Ebyilrl 
v.dğr., Kah i re 1 385/ ı 964). 3. Nişôrü'l-ez

hfır fi'l-leyli ve'n-nehfır ve etôyibi (eu
kati)'l-aşfı'il ve'l-esi:ıfır ve sô'iri mfı yeş
m elü 'aleyhi min kevfıkibi'l-feleki'd
devvfır. Bu eserin aslı, İbn Manzur'un 

baba dostu Ahmed b. Yusuf et-Tlfaşl'nin 
edebiyat ve ilimler tarihine dair ansiklo

pedik mahiyetteki Faşlü'l-l.J.itôb bi-me
dôriki 'l-J:ıavassi'l-]].ams li-üli'l-elbôb 
adlı kitabı olup Nişôrü '1-ezhfır eserin ilk 

kısmının muhtasarıdır (i stanb ul ı 298; 

n şr. Ahmed Abdülfettah Temmam, Beyrut 
1409/ 1988). 4. Sürurü'n-nefs bi-medfı
riki'l-J:ıavôssi'l-]].ams. Ahmed b. Yusuf 
et-Tlfaşl'ye ait eserin ikinci kısmının ihti
sarıdır (nşr. i h san Abbas. Beyrut ı 980) S. 

A]].bfıru Ebi Nüvôs (1 , Kahire 1924, nşr. 

ve şe rh Muhammed AbdürresG I ibrahim; 
ll. n şr. Şükrl Muhammed Ahmed, Bağdad 
1952; nşr. Ömer Ebü'n-Nasr. Beyrut 1987). 
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