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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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