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ni takip eden bu sadık öğrencisini et-TekGiiyetü'l-i'caz fi'l-aJ:ıacve'l-elgiiz, Süllemü '1-J:ıirase ii 'ilmi'l-firase, Bestü '1- · ınile'yi yazmaya yönlendirip onun kendi
birikimlerinden ve elinin altındaki Endüfeva'id ii J:ıisabi'l-]fava'id, Nef'u'l-cedlüs ricaline dair kayıtlardan faydalanmava fi'l-cem' beyne eJ:ıadişi'l- 'adva, İşra
sını sağlamıştır.
lfu'n -nets fi 'l-J:ıamdelati'l-{ıams, İda'e
tü buh 'ala "ve yes'eWneke 'ani'r-ruJ:ı ",
İbnü'l-Ebbar. bilgi ve görgüsünü arttır
Menamü 'n-naşuJ:ı fi'l-kelam 'ala suremak için Endülüs'ün diğer ilim merkezti 'n-NU.J:ı, el-İftiJ:ıô.ş 'ala sureti'l-İ{ılô.ş,
lerini de dolaşıp belli bir olgunluğa ulaş
Seyrü'ş-şarf ii sırri'l-J:ıarf, Bevadirü'ltıktan sonra Belensiye'ye döndü (ı 225J:ıuWm ii nevadiri'l-'uWm, er-Red 'ala
ı 2 30 aras ı ). O sırada Endülüs. 609'da
Ta]fıyyüddin el-AJ:ına'i (diğer eserleri
(1212) kaybedilen İkab Savaşı'nın ardın 
için b k. Safedl. A'yanü'L-'aşr, ll, 250-25 ı).
dan Muvahhidler'in zayıflaması üzerine
hem içeride bir dağılma süreci yaşamak
BİBLİYOGRAFYA :
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cunda Ebü Zeyd Abdurrahman Aragon
[il MAHMUT KAYA Krallığı'na sığınmak zorunda kalınca beraberinde giden İbnü'l- Ebbar. onun Aragon'da yaşamaya karar vermesi üzerine
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Belensiye'ye döndüve bu defa da şehri
(}~Yf 01 ı)
ele geçirmiş olan Ebü Cemi! Zeyyan b.
Merdeniş tarafından katip tayin edildi.
Ebu Abdiilah Muhammed
b. Abdiilah b. Ebi Bekr
Bu arada 633 (1235-36) yılında kısa bir
b. Abdiilah b. Abdirrahman
süre Daniye (Denia) kadılığı yaptı.
b. Ahmed b. Ebi Bekr el-Kudai
609'dan (1212) itibaren hızlanan hıristi
(ö. 658/1260)
yan istila hareketi (reconquista), 636 (1238)
Hadis alimi,
yılında Belensiye'ye ulaşıp şehir Aragon
edip, şair, tarihçi ve katip.
_j
kuwetlerince kuşatma altına alımnca İb
L
nü'l-Ebbar. İbn Merdeniş tarafından bir
Endülüs'e yerleşen Kudaa kabilesine
heyetin başında Hafsi Sultanı ı. Ebü Zemensup bir ailenin çocuğu olarak S9S yılı
keriyya Yahya'nın hükümranlığını tanıdık
Reblülahir ayında (Şubat 1199) Belensiye'larını bildirmek ve yardımını sağlamak
de (Valencia) doğdu. Tahsil hayat ın a bamaksad ıyla Tunus'a gönderildi. Onun,
basından Kur'an ve kıraat dersleri alarak
Hafsi sarayında yardım talebini dile gebaşladı. Daha sonra Ebü Abdullah Mutirirken okuduğu "Siniyye" adıyla bilinen
hammed es-Sarakusti, Ebü'l-Hattab Ahmeşhur kasidesi dinleyenleri derin bir
med el-Kaysi, Muhammed b. İbn Ebü Zaşekilde etkiledi ve heyetin amacına ulaş
hir. Muhammed el-Ensilri, Ebü Abdullah
masını kolaylaştırdı. Bu kaside uzun süre
Muhammed el-Bekri. İbn Matruh el-Kayedebi mahfillerde gündemde kalmış ve
si ve Ebü'r-Rebi' Süleyman el-Kilai gibi
gerek şiir tekniği gerekse muhteva açı
alimlerden hadis, fıkıh. tarih. nahiv ve
sından ele alınarak değerlendirilmiştir.
edebiyat okudu. Hocalarından onu en çok
Ancak EbO Zekeriyya, Belensiye'ye yardım
etkileyen Kilai'dir. O dönemde yalnız Begönderdiyse de bu yardım yerine ulaşa
lensiye'nin değil bütün Endülüs'ün hadis
madı ve 17 Safer 636'da (29 Eylül 1238)
ilmini ve ricalini en iyi bilen kişilerinden
İbn Merdeniş şehri ispanyollar'a teslim
biri sayılan Kilai aynı zamanda hatip, iyi
etmek zorunda kaldı: teslim şartlarını
bir hattat ve edipti. İbnü'l- Ebbar'a büyük
içeren antlaşma metni İbnü'l- Ebbar taemeği geçmiş, yirmi yıl boyunca derslerirafından hazırlandı.

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 anlamsızlığını görerek birçok aydın gibi Tunus'a gitti ve oraya varır varmaz Sultan
EbO Zekeriyya tarafından alarnet katipliğine (Osmanlılar'daki tuğrakeşlik) tayin
ediidiyse de daha sonra sultanın bu makam için başka birini tercih etmesi üzerine Divan-ı inşa katipliğinde görevlendirildL Bu tayin dolayısıyla duyduğu öfkeyi
gizleyemeyince evinde göz hapsine alındı.
Daha sonra yakınlık kurduğu veliaht Muhammed el-Müstansır'ın araya girmesi ve
İ'tô.bü'l-küttab adlı eserini sultana.takdim etmesi sonucunda affa uğradı ve eski görevine iade edildi. Ebü Zekeriyya Yahya'nın 647'de (1249) vefatı üzerine yerine
geçen oğlu Muhammed el -Müstansır'ın
çoğunluğun u Endülüslü edip, şair ve alimlerden oluşan sohbet meclisinde İbnü'l
Ebbar da bulunuyordu. Fakat onun bu konumu uzun sürmedi ve gerek kendi hataları gerekse aleyhinde çıkarılan dedikodular neticesinde Bicaye'ye (Bougie) sürüldü.
Orada el-lfulle, et-Tekmile gibi eserlerini tamamlayan İbnü'I-Ebbar bu arada
Müstansır'ın rızasını kazanarak tekrar Tunus'a döndü. Ancak kısa bir süre sonra
bir rivayete göre şiirleri arasında sultanı
kötüleyen bir beytin, diğer bir rivayete göre ise tarihe dair bir eserinde aynı mahiyetteki bilgilerin dikkat çekmesi üzerine
21 Muharrem6S8'de (7 Ocak 1260) idam
edildi ve cesedi ele geçirilebilen kitaplarıyla birlikte yakıldı.
İbnü'l-Ebbar, Endülüs'ün yetiştirdiği en
büyük şahsiyetlerden biri olup sonraki dönemlerde birçok alim tarafından övgüyle
anılmıştır: bugün de üzerinde en fazla çalışma yapılan Endülüslü alimler arasında
yer alır. Kaynaklarda ona ait hadis, edebiyat 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 göstermektedir.

Eserleri. 1. el-Mu'cem ii aşJ:ıabi'l-Kii
ı;li'l-İmam Ebi 'Ali eş-Şadefi. Müellifin
hocası

EbO Ali es-Sadefi'nin hocaları, alim
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
arkadaşları
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Bibliotheca Arabico-Hispana serisinin
IV. cildi olarak neşredilmiş (Madrid 18851886) ve bu neşrin Mektebetü'l-müsenna
tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır (Bağ 

dad 1966) . Kitabı daha sonra da Darü'lkatibi'I-Arabl müessesesi (Kah i re 1967) ve
İbrahim ei-Ebyarl ( Beyrut- Kah i re 1402/
1982) yayımlamıştır. Z. et-Tekmile li-Kitabi'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 beraber zaman zaman bu sıraya uyulmamıştır. Telif tarihi büyük bir ihtimalle elMu<cem'den önce olan kitapta verilen bilgiler genellikle kişilerin doğum ve ölüm
tarihleri, beldeleri, hocalarının veya talebelerinin 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). Ancak 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-Mektebetü'l-vatan iyye'deki nüshadan (nr.
1735) faydalanılarak M. Alarcan ve Angel
Gonzales Palencia tarafından tamamlanmıştır ("Apendice ala edidön de Codera
de la Tecmila deAben al-Abbar'', Miscelanea de Estudios y Textos Arabes 1Madrid
ı 91 5 ı. s. 14 7-690). Diğer eksiklikleri ise
Fas'ta buldukları bir el yazmasından istifadeyle 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 bularak Fransızca tercümesiyle birlikte neş
retmiştir ("L'introduction d'Ibn al-Ab bar
asa Tecmila", RA{r., Ll X 11918 J, s. 296297, 306-335) . Daha sonra İzzet ei-Attar
ei-Hüseynl'nin düzeltmeleriyle Mektebetü'l-müsenna tarafından iki cilt halinde
yayımlanan (Kahire 1955) eserdeki kadın
müelliflere ait biyografıleri de M. Mustafa Behcet müstakil olarak neşretmiştir
("A"lamü nisa'i'l-Endelüs", el-Mevrid, XIX/
ı 1Bağda d I 9901. s. I00-124). 3. Kitabü'llfulleti'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 kaynaktır. Mukaddime dışında metinde seeiden uzak, düzgün ve sade bir üslup kullanılmıştır. 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, München I866-I878) ve Lübnan asıllı rahip
Michael Casiri de Bibliotheca ArabicoHispana Escurialensis serisinin ll. cildi
olarak (Madrid 1770) yine kısmi neşirler
gerçekleştirmişlerdir. Kitabın tamamı önce Abdullah Enis et-Tabbil' (Beyrut 1962),
ardından Hüseyin Munis (1-11, Kahire 196364) tarafından yayımlanmıştır. 4. i<tabü'lküttab. Müellif bu eseri, kendisini katiplik görevinden azieden Hafsl Sultanı Ebu
Zekeriyya'nın affına mazhar olmak amacıyla yazmış ve bunun için çalışmasında,
özellikle gerek Doğu gerekse Batı İslam
dünyasında hükümdarlar tarafından azIedilip daha sonra bağışlanan yetmiş beş
katibin hayat hikayesine yer vermiştir.
Kitabın en önemli taraflarından biri, kiltipierin biyografilerinin yanı sıra dönemIerindeki siyasi hayat, medeniyet ve kurumlar hakkında bilgi aktarmış olmasıdır
(nşr. Salih ei-Eşter, Dımaşk 1961 ). S. TuJ:ı
fetü'l-Mdim. V-VI. (XI-XII.) yüzyıllardaya
şamış 100 erkek ve dört kadın şairin hal
tercümeleriyle seçme şiirlerinden meydana 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 nesir kısımları büyük ölçüde çıkarılmıştır. Bu
muhtasarı A. Sustani (Mecelletü 'I-Meş
rı(<,X LI/3 1Beyrut 1947J, s. 35 1-400; XLI/4
119471. s. 543-585) ve İbrahim ei-Ebyarl
(Kahire I 957 ), eserin aslını da metni yeniden tesis ederek notlarla birlikte İhsan
Abbas (Beyrut 1986) yayımlamıştır. 6. Dürerü'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 eur Ghedira
tanıtmış ("Un traite inedit d'Ibn al-Abbar a tendance chute", Al-Anda/us, XXII
IMadrid 1957J, s. 3I-54), yayımını daAbdüsselam ei-Herras ile Said A'rab (Tıt
van I 972) ve izzeddin Ömer Musa ( Beyrut
I 407/198 7) gerçekleşti rmiştir. Bazı muahhar tarihçiler, bu kitaptaki fikirlerinden

hareketle İbnü'I-Ebbar'ın Şii olduğunu iddia etmişlerse de bu doğru değildir. Kendisi, diğer eserlerinde yer yer Sünnlliğiy
Ie övündüğü gibi bu eserini de Ehl-i sünnet kaynaklarından istifade ile hazırlamış
tır (Dürerü's-simt, neşredenin girişi, s. 758) . 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 mukaddimede bu konuya geniş yer ayırmıştır. Onun
tesbitlerine göre İbnü'I-Ebbar'ın bu ifadeleri eviad-ı resille olan bağlılık ve sevgisinden kaynaklanmıştır. 7. Mü?tiheratü 's-sa<yi'l-cemil ve muJ:ıa~eratü '1mer<a'l-vebil. Ebü'I-Aia ei-Maarrl'nin
Müna's-sebil ii'I-va<? ve'z~zühd'üne
nazlre olarak yazılan eser Selahaddin eiMüneccid tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1963). 8. Divan. Müellifin Mağrib usulü alfabetik sırayla düzenlenmiş kasidelerini içeren eserin tekyazma nüshası (Rabat ei-Hizanetü'l-melekiyye, nr. 4602) Abdüsselam ei-Herras tarafından yayım
Ianmıştır (Tunus 1985). Müellifin şiirdeki
mertebesini ortaya koyan divan, aynı zamanda o dönemde Endülüs ve Kuzey Afrika'da meydana gelen gelişmelerle ilgili
bilgileri vermesi açısından da önemlidir;
kasidelerin büyük bir bölümü tarihi birer
vesika niteliğindedir.
BiBLİYOGRAFYA

:

İbnü'l-Ebbar, Dürerü 's-simt fi l)aberi's-sibt
(nşr. izzeddin ömer Musa). Beyrut 1407/1987,
neşredenin girişi, s. 7 -58; İbn Said el-Mağribi.

el-Mugrib, ll, 309-312; Gubrini, 'Unuanü'd-diraye (nşr. Adil Nüveyhiz) , Beyrut 1969, s. 309313; Zehebi. A'lamü 'n-nübela', XXlll, 336 -339;
Kütübi. Feuatü'l-Ve{eyat (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld). Kahire 1951, ll, 450-452; Safedi. elVafi, lll, 355-358; ibn Haldun, el-'iber, Beyrut
1979, VI, 283-285; Makkari, Nef/:ıu 't·tfb, bk. indeks; a.mlf., Ezharü 'r-riyaz (n ş r. Mustafa esSekka v . dğr), Kahire 1358/1939, bk. indeks; ibnü'I-imad. Şe?erat, V, 295; Brockelmann. GAL,
1, 340-341; Suppl., I, 580-581; Abdülaziz Abdülmecid. ibnü 'l-Ebbar J:ıayatühü ve kütübüh,
Tıtvlin 1954; Zirikli, el-A'lam, VI, 233; Kehhale.
Mu'cemü 'l-mü'ellifin, X, 204; P. Boigues, Los
histarladaresy geogra{os arabigo-espafioles,
Amsterdam 1972, s. 409; Abdülhay ei-Kettani,
Fihrisü'l-feharis, 1, 142-143; Mahfuz, Teracimü'l-mü'elli{in, ll, 16-43; A'yanü'ş-Şf'a, IX,
384 -386; lbn al-Abbar, politic i escriptor arab
ualencia (1199-1260): actes del Cangres lnternacional "lbn al-Abbar i el seu temps", Va-

iBNÜ'I-EHDEL
lencia 1990; Abdülvehhab es-Sabı1ni, 'Uyilnü '1mü'el.le{at, Halep 1413/1992,1, 187-188, 193194; Salihiyye, e l-Mu'cemü'ş-şamil,l, 13-16;
Ramazan Şeşen , Müslümanla rda Tarih- Coğ
rafya Yazıcılığı , istanbul 1998, s . 171-173; A.
Ghedira. "Un traite inedit d'Ibn al-Abbar
tendance chiite", Al-Anda/us, XXII, Madrid 1957,
s. 31-54; G. C. Anawati, '"Iextes arabes anciens
edites e n Egypt ... ", MIDEO, VIII ( 1964-66). s.
308-309; Said ei-A'rab, "İbnü'l-Ebbar el-mu-

a

I:ıaddiş",

Mecelle tü

Dari'l-J:ıadlşi 'l-ljaseniyye,

lll , Rabat 1982, s . 35-52; Mohamed Meouak,
"La Takınilla d'1bn al-Abbar", Revue de l'occident musulman et de la Mediterranee, sy. 40,

Aix-en-Provence 1985, s. 143-146; a.mlf., "Las
principales fuentes del !'tab al-Kuttab de Ibn
Al-Abbar", Al-Qantara, XVI, Madrid 1995, s .
449-457; Maria Jesus Viguera. "Los Fatımies
de Ifrtqıya enel-Kitab al-Hulla de ıbnAl-Abbar
de Valencia", Sharq al-Anda/us, sy. 2, Alicante
1985, s. 29-37; Victoria Aguilar, "Mujeres de la
Takınila de Ibn Al-Abbar en un manuserita de
Rabat", Estudios onomastico - biogra[ıcos de alAnda/us, 1, Madrid 1988, s. 413-418; Maria
Luisa Avila , "el-Metodo historiografıco de Ibn
al-Abbar", a .e., s. 555-583; Carmen Romero.
"Andalusies en el-I'tabu'l-Kuttab de Ibn Al-Abbar". a.e., IV ( 1990) , s. 147-158; Reşact el-imam,
" İbnü '1-Ebbar ve 'aş ruh ", Mecelle tü d irasat Endelüsiyye, sy. 2, Tunus 1989, s. 116-174; Jesus
Zan6n. "Formas de la transmisian del saber ıs
lamico a traves de la Takınila de Ibn Al-Abbar
de Valencia", Sharq Al-Anda/us, sy. 9, Alicante
1992, s. 129-149; M. Ben Cheneb- [Ch. Pellat].
"Ibn Al-Abbar", EJ2 (ing.), lll, 673; Abdülhüseyin eş-Şehidi. DMT, VI, 314-315.

Iii
r

MEHMET

ÖZDEMİR

İBNÜ'I-ECDABi
(ı.şıi~YI ıJ!ı)

Ebu İshak İbrahim b. İsmail
b. Ahmed el-Levati et-Trablusi
(ö. 470/1077 [?])
L

Arap dili, aruz ve ensab alimi.
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Trablus'ta doğdu. Serberi Levate (Lüvate) kabilesine mensuptur. Atalarının bölgedeki Eectabiye şehrinden olması sebebiyle 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. Muhammed et-Trablusl ile görüştüğü dikkate
alındığında 4 70 ( 1077) tarihinin daha isabetli 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 aynı zamanda tanınmış bir hattattır. Bazı
Hafsi hükümdarlarının onun eserlerinin

müellif nüshalarını satın almak için birbirleriyle yarıştıkları , hatta bu amaçla çeşitli ülkelere adam gönderdikleri bilinmektedir. Abdullah b. Ahmed et-Ticani de
onun eserlerinin müellif nüshalarını kütüphanesinde topladığını söyler (a.g.e. ,
a.y. ).

Eserleri. 1.

Kifô.yetü'l-müteJ:ıaifı?

nihô.yetü'l-mütelaffı?- Çeşitli

ve
konularda

aynı anlama gelen kelimeler arasındaki
mana farklılıklarını gösteren kavram sözlüğü ve "fıkhü'l-luga" mahiyetinde bir
eserdir: büyük kısmını canlılara dair kelimeler oluşturur. Müellif önce insan. ardından deve ve atla ilgili kelime! ere yer
vermiş . bunları savaş . silah, yırtıcı hayvanlar. 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 ermektedir. Ahmed b. Muhammed el-FeyyQml ve Kemaleddin ed-Demiri gibi alimlerin esere çok önem verdikleri ondan
yaptıkları alıntılardan an l aşılmaktadır.

Muhtelif

baskıları

bulunduğu

kaydedilmektedir); er-Red'alô.
ve tel]fif.ıi'l-cenô.n (E bO
Ha fs İbn Mekkl es-Sıkı lll'nin eserine reddiyedir) ; 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); elMu{J.taşar fi 'ilmi'l-ensô.b.
Teş]fifi'l-lisô.n
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bulunan Kifô.yetü'l(Kahire 1285, 1287, 1313,
132311905; Beyrut 1305) ilmi neşrini Ab dürrezzak el-Hilali (Bağdat 1986) ve Saih
AHMET 'fu.RAN ARSLAN
Ali Hüseyin {Trablus. ts.) gerçekleştirmiş
tir. Muhammed b. Tayyib el-Fasl'nin eser
reyazdığı şerh i Ali Hüseyin el-Bevvab yaİBNÜ'I-EFTAS
yımlamış (Riyad 1983). eser Muhibbüd( ~YI ıJ!f )
din et-Taberi, İbn Cabir ve başkaları taraEfiasi
emirlerine
verilen isim
fından nazma çevrilmiştir (Hüseyin Nas(bk.
ABDULlAH
b.
EFTAS;
EFTASiLER;
sar, el-Mu'cemü 'l-'Arabf, S . 21 3). 2. el-Ez- .
MUHAMMED el-MUZAFFER).
mine ve'l-envô.'. Zaman, astronomi ve
_j
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meteoroloji bilgisi (enva') konularına dair
yazılan ilk eserlerdendir. Kitap bu konur
İBNÜ'I-EHDEL
daki bilgileri özlü olarak aktarması bakı
(J~Y I ıJ!f )
mından ilmi, şiir, da rbımesel, seeili söz
vb. malzerneye yer vermesi açısından
EbCı Muhammed Bedrüddin Hüseyn
b. Abdirrahman b. Muhammed
edebi, aynı alanla ilgili kelime ve terimleri
el-Hüseyni el-Alevi
açıklaması yönünden lisani, ilimler tarihi
(ö. 855/1451)
ve Arap medeniyeti sahasında güvenilir
Yemenli alim.
bir kaynak olarak da tarihi bir değere sa_j
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hiptir. üç bölümden meydana gelen eserin ilk bölümünde zaman çeşitleri. yıl. ay
Tahminen 779 (1377) yılında Yemen'in
ve gün hesapları: ikinci bölümde gezeKuhriye (Kuhziye) şehrinde doğdu . Güneygenler. güneş . ay ve yıldızlar: son bölümbatı Arabistan'da yaşayan ve Ca'fer esde ise mevsimler. burçlar ve aylar hakkın 
Sadık'ın soyundan gelen bir aileye menda bilgi verilmiştir. Eserin ilmi neşri İzzet
suptur. "Kutbü'l-Yemen" lakabıyla tanı
Hasan tarafından gerçekleştirilmiştir (Dı
nan büyük dedelerinden Muhammed el1
ma şk ı 964).
Ehdel'den ctolayı İbnü'l-Ehdel olarak anıl
İbnü'l-Ecdabi'nin kaynaklarda adı gemıştır. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra fıkıh okumaya başlayan İbnü'l-Ehdel,
çen diğer eserleri de şunlardır: İ{J.tişô.ru
795'te (1393) Müravega'ya gidip Ali b.
Nesebi .Kureyş (Zübeyr b. Bekkar'ın NeActem ez-Zeylai'nin fıkıh derslerine desebü f:\ureyş'inin ihtisarı olmakla beraber
ibnü'l-Ecdabl'nin esere öneml i ilavelerde
vam etti ve ondan çeşitli eserler okudu.
mütef.ıaffı?'ın
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