
Giiyetü'l-i'caz fi'l-aJ:ıacve'l-elgiiz, Sül
lemü '1-J:ıirase ii 'ilmi'l-firase, Bestü '1- · 
feva'id ii J:ıisabi'l-]fava'id, Nef'u'l-ced
va fi'l-cem' beyne eJ:ıadişi'l- 'adva, İşra
lfu'n-nets fi 'l-J:ıamdelati'l-{ıams, İda'e
tü buh 'ala "ve yes'eWneke 'ani'r-ruJ:ı ", 
Menamü 'n-naşuJ:ı fi'l-kelam 'ala sure
ti 'n-NU.J:ı, el-İftiJ:ıô.ş 'ala sureti'l-İ{ılô.ş, 
Seyrü'ş-şarf ii sırri'l-J:ıarf, Bevadirü'l
J:ıuWm ii nevadiri'l-'uWm, er-Red 'ala 
Ta]fıyyüddin el-AJ:ına'i (diğer eserleri 
için b k. Safedl. A'yanü'L-'aşr, ll, 250-25 ı). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safedi, A'yanü'l-'aşr(nşr. Fuad Sezgin). Frank
furt 1410/1990, ll, 248-251;a.mlf .. el-Vafi,XXII, 
67 -69; İbn Kadi Şühbe, Tabak:atü 'ş-Şa.tl'iyye; 
lll, 107; İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, Bey
rut, ts. ( Darü'l-cll). lll, 106-1 08; Keşfü'?·?Unün, 
ı, 214, 245, 410,485, 486, 987; Şevkani, el
Bedrü't-tali', Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife).l, 477; 
Brockelmann, GAL, ll, 214; Suppl., ll, 213; He
diyyetü 'l-'arifin, ı, 723; Sarton, lntroduction, 
111/2, s. 1638-1639; İzzet Hasan, Fihrisü matıtu
ta.ti Dari'l-kütübi '?·:?ahiriyye: eş-Şi'r, Dımaşk 
1384/1964, s. 347-348; M. Ullmann, Die Natur 
und Geheimwissenschaften im Islam, Le iden 
1972, s. 38-39; Nüveyhiz. Mu'cemü'l-müfessi
rin, s. 379; Zirikli. el-A'lam (Fethullah), V, 6; Ali 
Refii, "İbn Düreyhim", DMBi, lll, 506-507. 

L 

[il MAHMUT KAYA 

İBNÜ'I-EBBAR 
(}~Yf 01 ı) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdiilah b. Ebi Bekr 

b. Abdiilah b. Abdirrahman 
b. Ahmed b. Ebi Bekr el-Kudai 

(ö. 658/1260) 

Hadis alimi, 
edip, şair, tarihçi ve katip. 

_j 

Endülüs'e yerleşen Kudaa kabilesine 
mensup bir ailenin çocuğu olarak S9S yılı 
Reblülahir ayında (Şubat 1199) Belensiye'
de (Valencia) doğdu. Tahsil hayatına ba
basından Kur'an ve kıraat dersleri alarak 
başladı. Daha sonra Ebü Abdullah Mu
hammed es-Sarakusti, Ebü'l-Hattab Ah
med el-Kaysi, Muhammed b. İbn Ebü Za
hir. Muhammed el-Ensilri, Ebü Abdullah 
Muhammed el-Bekri. İbn Matruh el-Kay
si ve Ebü'r-Rebi' Süleyman el-Kilai gibi 
alimlerden hadis, fıkıh. tarih. nahiv ve 
edebiyat okudu. Hocalarından onu en çok 
etkileyen Kilai'dir. O dönemde yalnız Be
lensiye'nin değil bütün Endülüs'ün hadis 
ilmini ve ricalini en iyi bilen kişilerinden 
biri sayılan Kilai aynı zamanda hatip, iyi 
bir hattat ve edipti. İbnü'l-Ebbar'a büyük 
emeği geçmiş, yirmi yıl boyunca dersleri-

ni takip eden bu sadık öğrencisini et-Tek
ınile'yi yazmaya yönlendirip onun kendi 
birikimlerinden ve elinin altındaki Endü
lüs ricaline dair kayıtlardan faydalanma
sını sağlamıştır. 

İbnü'l-Ebbar. bilgi ve görgüsünü arttır
mak için Endülüs'ün diğer ilim merkez
lerini de dolaşıp belli bir olgunluğa ulaş
tıktan sonra Belensiye'ye döndü (ı 225-

ı 2 30 aras ı ). O sırada Endülüs. 609'da 
(1212) kaybedilen İkab Savaşı'nın ardın 
dan Muvahhidler'in zayıflaması üzerine 
hem içeride bir dağılma süreci yaşamak
ta, hem dışarıdan hızlı bir biçimde hıristi
yan işgaline maruz kalmaktaydı. Çok geç
meden Belensiye de bu gelişmelerden na
sibini aldı ve şehrin idaresini. Muvahhid 
hanedamndaki bölünmenin ardından E bO 
Abdullah Muhammed b. Ebü Hafs el-Bey
yasİ ele geçirdi. İbnü'l-Ebbar. dönüşün
den hemen sonra Beyyasi tarafından ka
tipliğe getirildi ve onun bu görevi Beyya
si'nin yerine geçen oğ lu E bO Zeyd Abdur
rahman döneminde de sürdü . Ancak o 
sıralarda Doğu Endülüs'te güçlenmeye 

. başlayan İbn Merdeniş'in baskıları sonu
cunda Ebü Zeyd Abdurrahman Aragon 
Krallığı'na sığınmak zorunda kalınca be
raberinde giden İbnü'l-Ebbar. onun Ara
gon'da yaşamaya karar vermesi üzerine 
Belensiye'ye döndüve bu defa da şehri 
ele geçirmiş olan Ebü Cemi! Zeyyan b. 
Merdeniş tarafından katip tayin edildi. 
Bu arada 633 (1235-36) yılında kısa bir 
süre Daniye (Denia) kadılığı yaptı. 

609'dan (1212) itibaren hızlanan hıristi
yan istila hareketi (reconquista), 636 (1238) 
yılında Belensiye'ye ulaşıp şehir Aragon 
kuwetlerince kuşatma altına alımnca İb
nü'l-Ebbar. İbn Merdeniş tarafından bir 
heyetin başında Hafsi Sultanı ı. Ebü Ze
keriyya Yahya'nın hükümranlığını tanıdık
larını bildirmek ve yardımını sağlamak 
maksadıyla Tunus'a gönderildi. Onun, 
Hafsi sarayında yardım talebini dile ge
tirirken okuduğu "Siniyye" adıyla bilinen 
meşhur kasidesi dinleyenleri derin bir 
şekilde etkiledi ve heyetin amacına ulaş
masını kolaylaştırdı. Bu kaside uzun süre 
edebi mahfillerde gündemde kalmış ve 
gerek şiir tekniği gerekse muhteva açı
sından ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Ancak E bO Zekeriyya, Belensiye'ye yardım 
gönderdiyse de bu yardım yerine ulaşa
madı ve 17 Safer 636'da (29 Eylül 1238) 
İbn Merdeniş şehri ispanyollar'a teslim 
etmek zorunda kaldı: teslim şartlarını 
içeren antlaşma metni İbnü'l-Ebbar ta
rafından hazırlandı. 

İ BNÜ'I -EBBAR 

Bunun üzerine Belensiye'den ayrılan 
İbnü'l-Ebbar. önce İbn Merdeniş'le birlik
te Daniye'ye geçtiyse de daha sonra mevc 
cut şartlarda Endülüs'te kalmanın an
lamsızlığını görerek birçok aydın gibi Tu
nus'a gitti ve oraya varır varmaz Sultan 
E bO Zekeriyya tarafından alarnet katip
liğine ( Osmanlılar'daki tuğrakeşlik) tayin 
ediidiyse de daha sonra sultanın bu ma
kam için başka birini tercih etmesi üze
rine Divan-ı inşa katipliğinde görevlendi
rildL Bu tayin dolayısıyla duyduğu öfkeyi 
gizleyemeyince evinde göz hapsine alındı. 
Daha sonra yakınlık kurduğu veliaht Mu
hammed el-Müstansır'ın araya girmesi ve 
İ'tô.bü'l-küttab adlı eserini sultana.tak
dim etmesi sonucunda affa uğradı ve es
ki görevine iade edildi. Ebü Zekeriyya Yah
ya'nın 647'de (1249) vefatı üzerine yerine 
geçen oğlu Muhammed el-Müstansır'ın 

çoğunluğun u Endülüslü edip, şair ve alim
lerden oluşan sohbet meclisinde İbnü'l
Ebbar da bulunuyordu. Fakat onun bu ko
numu uzun sürmedi ve gerek kendi hata
ları gerekse aleyhinde çıkarılan dedikodu
lar neticesinde Bicaye'ye (Bougie) sürüldü. 
Orada el-lfulle, et-Tekmile gibi eserle
rini tamamlayan İbnü'I-Ebbar bu arada 
Müstansır'ın rızasını kazanarak tekrar Tu
nus'a döndü. Ancak kısa bir süre sonra 
bir rivayete göre şiirleri arasında sultanı 
kötüleyen bir beytin, diğer bir rivayete gö
re ise tarihe dair bir eserinde aynı mahi
yetteki bilgilerin dikkat çekmesi üzerine 
21 Muharrem6S8'de (7 Ocak 1260) idam 
edildi ve cesedi ele geçirilebilen kitapla
rıyla birlikte yakıldı. 

İbnü'l-Ebbar, Endülüs'ün yetiştirdiği en 
büyük şahsiyetlerden biri olup sonraki dö
nemlerde birçok alim tarafından övgüyle 
anılmıştır: bugün de üzerinde en fazla ça
lışma yapılan Endülüslü alimler arasında 
yer alır. Kaynaklarda ona ait hadis, ede
biyat ve tarih alanlarında kaleme alın
mış otuz dokuz eserin ismi geçmektedir. 
Bunlardan hadise dair olanlar günümüze 
ulaşmadığı için hadisçiliğini değerlendir
mek mümkün değildir. Mevcut eserleri 
ise onun iyi bir edip ve şair, özellikle de 
dikkatli bir tarihçi olduğunu göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. el-Mu'cem ii aşJ:ıabi'l-Kii
ı;li'l-İmam Ebi 'Ali eş-Şadefi. Müellifin 
hocası E bO Ali es-Sadefi'nin hocaları, alim 
arkadaşları ve öğrencileri hakkındayazıl
mış bir biyografi kitabıdır. Mağrib tarzı 
alfabetik sıra esas alınmak suretiyle 31 S 
kişinin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi verir. 
Eser ilk defa Francisco Coderatarafından 
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Bibliotheca Arabico-Hispana serisinin 
IV. cildi olarak neşredilmiş (Madrid 1885-
1886) ve bu neşrin Mektebetü'l-müsenna 
tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır (Bağ

dad 1966) . Kitabı daha sonra da Darü'l
katibi'I-Arabl müessesesi (Kah i re 1967) ve 
İbrahim ei-Ebyarl ( Beyrut- Kah i re 1402/ 
1982) yayımlamıştır. Z. et-Tekmile li-Ki
tabi'ş-Şıla. Kaynaklarda İbn Beşküval'in 
eş-Şıla'sının zeyli olarak tanıtılan eser, 
2188 Endülüslü ilim ve edebiyat adamı
nın biyografisini içermektedir. Mağrib 
usulü alfabetik sırayla düzenlenmekle be
raber zaman zaman bu sıraya uyulma
mıştır. Telif tarihi büyük bir ihtimalle el
Mu<cem'den önce olan kitapta verilen bil
giler genellikle kişilerin doğum ve ölüm 
tarihleri, beldeleri, hocalarının veya tale
belerinin isimleriyle sınırlıdır. Eser ilk önce 
Escurial Library'deki yazmalar (nr. 1675. 
1678) esas alınarak Coderatarafından 
yukarıda adı geçen serinin V-VI. ciltleri 
olarak neşredilmiştir (Madrid 1889). An
cak bu neşirde "clm"den önce, "mlm"den 
sonra ve "ayn" ile "lam" arasında yer alan 
bazı kısımlar eksiktir. Bu eksikliklerin bir 
bölümü, daha sonra Cezayir'de ei-Mek
tebetü'l-vatan iyye'deki nüshadan (nr. 

1735) faydalanılarak M. Alarcan ve Angel 
Gonzales Palencia tarafından tamamlan
mıştır ("Apendice ala edidön de Codera 
de la Tecmila deAben al-Abbar'', Miscela

nea de Estudios y Textos Arabes 1 Madrid 
ı 91 5 ı. s. 14 7-690). Diğer eksiklikleri ise 
Fas'ta buldukları bir el yazmasından isti
fadeyle Alfred Bel ve Muhammed Ben Şe
neb tamamlamışlardır ( Tecmilat as-Sila. 
Texte arabe, d 'apres un ms. de Fez. Tome 
1 completant les deux volumes edites par 
Codera, Cezayir 1920). Yine Muhammed 
Ben Şeneb eserin mukaddime kısmını bu
larak Fransızca tercümesiyle birlikte neş
retmiştir ("L'introduction d'Ibn al-Ab bar 
asa Tecmila", RA{r., Ll X 11918 J, s. 296-
297, 306-335) . Daha sonra İzzet ei-Attar 
ei-Hüseynl'nin düzeltmeleriyle Mektebe
tü'l-müsenna tarafından iki cilt halinde 
yayımlanan (Kahire 1955) eserdeki kadın 
müelliflere ait biyografıleri de M. Musta
fa Behcet müstakil olarak neşretmiştir 
( "A"lamü nisa'i'l-Endelüs", el-Mevrid, XIX/ 
ı 1 Bağda d I 9901. s. I00-124). 3. Kitabü'l
lfulleti's-siyera,. I. (VII.) yüzyıldan VII. 
(XIII.) yüzyıla kadar hükümdar, vezir, kiltip 
ve alim gibi önemli şahsiyetlerden şiirle 

· meşgul olmuş 21 7 kişinin biyografısini ve 
şiirlerinden örnekleri içerir; ihtiva ettiği 
şiirler kadar verdiği Mağrib ve Endülüs 
tarihiyle, hatta Doğu İslam dünyasıyla il-
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gili bilgiler bakımından da t emel bir kay
naktır. Mukaddime dışında metinde seei
den uzak, düzgün ve sade bir üslup kulla
nılmıştır. Eserin önemine ilk defa Reinhart 
Dozy dikkat çekmiş ve ondan bazı kişilerin 
hal tercümelerini neşretmiştir (Notices 

sur quelques manuscrits arabes, Leyde 
I 84 7- I 8 5 I; Recherches sur I 'histoire et la 

· litterature de l'Espagne pendant le moyen 

age, Paris-Leyde 1881, I, Ek-X, XX, XXIV; 
lı, Ek-ll, IX) . Marcus Müller (Beitragezur 
Geschichte der Westlichen Araber, Mün
chen I866-I878) ve Lübnan asıllı rahip 
Michael Casiri de Bibliotheca Arabico
Hispana Escurialensis serisinin ll. cildi 
olarak (Madrid 1770) yine kısmi neşirler 
gerçekleştirmişlerdir. Kitabın tamamı ön
ce Abdullah Enis et-Tabbil' (Beyrut 1962), 
ardından Hüseyin Munis (1-11, Kahire 1963-
64) tarafından yayımlanmıştır. 4. i<tabü'l
küttab. Müellif bu eseri, kendisini katip
lik görevinden azieden Hafsl Sultanı Ebu 
Zekeriyya'nın affına mazhar olmak ama
cıyla yazmış ve bunun için çalışmasında, 
özellikle gerek Doğu gerekse Batı İslam 
dünyasında hükümdarlar tarafından az
Iedilip daha sonra bağışlanan yetmiş beş 
katibin hayat hikayesine yer vermiştir. 
Kitabın en önemli taraflarından biri, kil
tipierin biyografilerinin yanı sıra dönem
Ierindeki siyasi hayat, medeniyet ve ku
rumlar hakkında bilgi aktarmış olmasıdır 
(nşr. Salih ei-Eşter, Dımaşk 1961 ). S. TuJ:ı
fetü'l-Mdim. V-VI. (XI-XII.) yüzyıllardaya
şamış 1 00 erkek ve dört kadın şairin hal 
tercümeleriyle seçme şiirlerinden meyda
na gelmiştir. Telifinden iki asır sonra İbra
him b. Muhammed el-Billifiki tarafından 
el-Mu~teçlab min Kitabi TuJ:ıfeti'l-~ö.
dim adı altında ihtisar edilmişse de ne
sir kısımları büyük ölçüde çıkarılmıştır. Bu 
muhtasarı A. Sustani (Mecelletü 'I-Meş

rı(<,XLI/3 1Beyrut 1947J, s. 35 1-400; XLI/4 
119471. s. 543-585) ve İbrahim ei-Ebyarl 
(Kahire I 957), eserin aslını da metni ye
niden tesis ederek notlarla birlikte İhsan 
Abbas (Beyrut 1986) yayımlamıştır. 6. Dü
rerü's-simt ii al].bôri's-sibt. Müellif bu 
eserinde, Ehl-i beyt'e yapılan haksızlıkları 
ve bu haksızlıklar karşısında vicdanında 
oluşan Ehl-i beyt muhabbetini işlemiştir. 
Kitabı ilim alemine ilk defa Am e ur Ghedira 
tanıtmış ("Un traite inedit d'Ibn al-Ab
bar a tendance chute", Al-Anda/us, XXII 
IMadrid 1957J, s. 3I-54), yayımını daAb
düsselam ei-Herras ile Said A'rab (Tıt
van I 972) ve izzeddin Ömer Musa ( Beyrut 
I 407/198 7) gerçekleştirmiştir. Bazı muah
har tarihçiler, bu kitaptaki fikirlerinden 

hareketle İbnü'I-Ebbar'ın Şii olduğunu id
dia etmişlerse de bu doğru değildir. Ken
disi, diğer eserlerinde yer yer Sünnlliğiy
Ie övündüğü gibi bu eserini de Ehl-i sün
net kaynaklarından istifade ile hazırlamış
tır (Dürerü's-simt, neşredenin girişi, s. 7-
58) . Ayrıca Şiilik isnadı, gerek sağlığında 
gerekse ölümünden sonra muhalifleri 
tarafından onun aleyhine bir delil olarak 
kullanılmamıştır. Bununla beraber Ehl-i 
sünnet mensubu bazı alimler, onun bu 
kitabında açıkladığı Hz. Ali hakkındaki 
kanaatini garipsemişler, bazı Şit alimleri 
de kendisini Şla'nın ileri gelen simaları 
arasında göstermişlerdir (Nyanü'ş-Şi"a, 

IX, 384-386). Kitabın son neşrini yapan İz
zeddin ömer Musa yazdığı mukaddime
de bu konuya geniş yer ayırmıştır. Onun 
tesbitlerine göre İbnü'I-Ebbar'ın bu ifa
deleri eviad-ı resille olan bağlılık ve sev
gisinden kaynaklanmıştır. 7. Mü?tihe
ratü 's-sa<yi'l-cemil ve muJ:ıa~eratü '1-
mer<a'l-vebil. Ebü'I-Aia ei-Maarrl'nin 
Müna's-sebil ii' I-va<? ve'z~zühd'üne 
nazlre olarak yazılan eser Selahaddin ei
Müneccid tarafından neşredilmiştir (Bey
rut 1963). 8. Divan. Müellifin Mağrib usu
lü alfabetik sırayla düzenlenmiş kasidele
rini içeren eserin tekyazma nüshası (Ra
bat ei-Hizanetü'l-melekiyye, nr. 4602) Ab
düsselam ei-Herras tarafından yayım
Ianmıştır (Tunus 1985). Müellifin şiirdeki 
mertebesini ortaya koyan divan, aynı za
manda o dönemde Endülüs ve Kuzey Af
rika'da meydana gelen gelişmelerle ilgili 
bilgileri vermesi açısından da önemlidir; 
kasidelerin büyük bir bölümü tarihi birer 
vesika niteliğindedir. 
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yin eş-Şehidi. DMT, VI, 314-315. 

r 

L 

Iii MEHMET ÖZDEMİR 

İBNÜ'I-ECDABi 
(ı.şıi~YI ıJ!ı) 

Ebu İshak İbrahim b. İsmail 
b. Ahmed el-Levati et-Trablusi 

(ö. 470/1077 [?]) 

Arap dili, aruz ve ensab alimi. 
_j 

Trablus'ta doğdu. Serberi Levate (Lüva
te) kabilesine mensuptur. Atalarının böl
gedeki Eectabiye şehrinden olması sebe
biyle İbnü'l-Ecdabl künyesiyle tanınır. 
Trablus'tan hiç ayrılmadığı ve burada 
vefat ettiği kaydedilen İbnü'l-Ecdabl'nin 
ölüm tarihi olarak 470 (1077) ve 650 
( 1252) gibi birbirinden çok farklı tarihler 
verilmektir. Ancak 444-477 (1 052-1 084) 
yılları arasında Trablus kadılığı görevinde 
bulunan İbn Hanlş Abdullah b. Muham
med et-Trablusl ile görüştüğü dikkate 
alındığında 4 70 ( 1 077) tarihinin daha isa
betli olduğu söylenebilir(Ticanl, CLXXXV, 
263). Arap dili , aruz veensabın yanı sıra 
fıkıh, hadis, ketarn ve edebi ilimlerde de 
iyi yetişmiş bir alim olan İbnü'l-Ecdabi ay
nı zamanda tanınmış bir hattattır. Bazı 
Hafsi hükümdarlarının onun eserlerinin 

müellif nüshalarını satın almak için bir
birleriyle yarıştıkları , hatta bu amaçla çe
şitli ülkelere adam gönderdikleri bilin
mektedir. Abdullah b. Ahmed et-Ticani de 
onun eserlerinin müellif nüshalarını kü
tüphanesinde topladığını söyler (a.g.e. , 
a.y. ). 

Eserleri. 1. Kifô.yetü'l-müteJ:ıaifı? ve 
nihô.yetü'l-mütelaffı?- Çeşitli konularda 
aynı anlama gelen kelimeler arasındaki 
mana farklılıklarını gösteren kavram söz
lüğü ve "fıkhü'l-luga" mahiyetinde bir 
eserdir: büyük kısmını canlılara dair keli
meler oluşturur. Müellif önce insan. ar
dından deve ve atla ilgili kelime! ere yer 
vermiş . bunları savaş . silah, yırtıcı hay
vanlar. kuşlar ve böceklere dair kelimeler 
takip etmiştir. Daha sonra yeryüzü şekil
leri , dağlar. binalar. insan toplulukları, 
rüzgarlar. bulutlar ve sularta devam eden 
eser bitkilere dair kelimelerle sona er
mektedir. Ahmed b. Muhammed el-Fey
yQml ve Kemaleddin ed-Demiri gibi alim
lerin esere çok önem verdikleri ondan 
yaptıkları alıntılardan an laşılmaktadır. 

Muhtelif baskıları bulunan Kifô.yetü'l
mütef.ıaffı?'ın (Kahire 1285, 1287, 1313, 

132311905; Beyrut 1305) ilmi neşrini Ab
dürrezzak el-Hilali (Bağdat 1986) ve Saih 
Ali Hüseyin {Trablus. ts.) gerçekleştirmiş
tir. Muhammed b. Tayyib el-Fasl'nin ese
reyazdığı şerh i Ali Hüseyin el-Bevvab ya
yımlamış (Riyad 1983). eser Muhibbüd
din et-Taberi, İbn Cabir ve başkaları tara
fından nazma çevrilmiştir (Hüseyin N as
sar, el-Mu'cemü 'l-'Arabf, S . 21 3). 2. el-Ez- . 
mine ve'l-envô.'. Zaman, astronomi ve 
meteoroloji bilgisi (enva') konularına dair 
yazılan ilk eserlerdendir. Kitap bu konu
daki bilgileri özlü olarak aktarması bakı
mından ilmi, şiir, darbımesel, seeili söz 
vb. malzerneye yer vermesi açısından 
edebi, aynı alanla ilgili kelime ve terimleri 
açıklaması yönünden lisani, ilimler tarihi 
ve Arap medeniyeti sahasında güvenilir 
bir kaynak olarak da tarihi bir değere sa
hiptir. üç bölümden meydana gelen ese
rin ilk bölümünde zaman çeşitleri. yıl. ay 
ve gün hesapları: ikinci bölümde geze
genler. güneş . ay ve yıldızlar: son bölüm
de ise mevsimler. burçlar ve aylar hakkın

da bilgi verilmiştir. Eserin ilmi neşri İzzet 
Hasan tarafından gerçekleştirilmiştir (Dı
maşk ı 964). 

İbnü'l-Ecdabi'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: İ{J.tişô.ru 
Nesebi .Kureyş (Zübeyr b. Bekkar'ın Ne
sebü f:\ureyş'inin ihtisarı olmakla beraber 
ibnü'l-Ecdabl'nin esere öneml i ilavelerde 

iBNÜ'I-EHDEL 

bulunduğu kaydedilmektedir); er-Red'alô. 
Teş]fifi'l-lisô.n ve tel]fif.ıi'l-cenô.n (E bO 
Ha fs İbn Mekkl es-Sıkı lll'nin eserine red
diyedir) ; Şerf.ıu mô. ô.{J.iruhu yô.' müşed
dede mine'l-esmô., ve beyô.nü i'tilô.l 
hô.g;ihi'l-yô.' (eserde sonunda ya harfi 
bulunan isimler incelenmiştir); el-'Aruz 
(önemli bir eser olduğu belirtilmektedir); 
Risô.letü'l-J:ıavel (edebi bir risaledir); el
Mu{J.taşar fi 'ilmi'l-ensô.b. 
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İBNÜ'I-EFTAS 

--, 

( ~YI ıJ!f ) 

Efiasi emirlerine verilen isim 
(bk. ABDULlAH b. EFTAS; EFTASiLER; 

L 
MUHAMMED el-MUZAFFER). 
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İBNÜ'I-EHDEL 

--, 

(J~YI ıJ!f ) 

EbCı Muhammed Bedrüddin Hüseyn 
b. Abdirrahman b. Muhammed 

el-Hüseyni el-Alevi 
(ö. 855/1451) 

Yemenli alim. 
L _j 

Tahminen 779 (1377) yılında Yemen'in 
Kuhriye (Kuhziye) şehrinde doğdu . Güney
batı Arabistan'da yaşayan ve Ca'fer es
Sadık'ın soyundan gelen bir aileye men
suptur. "Kutbü'l-Yemen" lakabıyla tanı
nan büyük dedelerinden Muhammed el
Ehdel'den 

1ctolayı İbnü'l-Ehdel olarak anıl
mıştır. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten son
ra fıkıh okumaya başlayan İbnü'l-Ehdel, 
795'te (1393) Müravega'ya gidip Ali b. 
Actem ez-Zeylai'nin fıkıh derslerine de
vam etti ve ondan çeşitli eserler okudu. 
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