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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.

_j

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
L
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
L
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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798 yılı Receb ayında (Nisan 1396) Ebyatü
Hüseyin'e geçerek burada Muhammed b.
İbrahim ei-Harazive NGr Ali b. EbG Bekir
ei-Ezrak'tan fıkıh öğrenimini sürdürdü.
Özellikle NGr Ali'nin derslerini büyük bir
ilgiyle takip ederek tahsilini tamamladı 
ğında kendisine fetva izni verildi. Bu esnada Muhammed b. NGreddin ei-Müvezzii'den istifade eden İbnü'I-Ehdel bir süre
Zebid'de kaldı. Zebid'de İbnü'r-Reddad'
dan er-Risaletü'l-Kuşeyriyye'yi, Ali b.
ömer ei-Kureşi'den ibn Ataullah el-iskenderi'nin el-Leta'if'ini. Kadı Cemaleddin Abdullah b. Muharruned en-Naşiri'
den de EbO ishak eş-Şirazi'nin el-Lüma'
ii uşuli'l-iı~h adlı eserini okudu. Burada
ayrıca Ebu Bekir el- Hadiri ve Muhammed b. Zekeriyya gibi alimlerden faydalandı. Zebid'den Mekke'ye giderek Ali
ei-Meragi, Razi EbG Hamid el-Matari ve
İbnü'I-Cezeri'nin derslerini takip etti.
Memleketine döndükten sonra buranın
müftüsü olarak eğitim, öğretim ve fetva
faaliyetleri yanında eser yazmakla meş
gul oldu. Çağında Yemen'in en büyük alimi olarak kabul edildi (Şevkani. s. 219).
Değişikyıllarda hac görevini yerine getirmek amacıyla Mekke'ye giden, burada
bir süre mücavir olarak kalan, aralarında
Hasafe b. Cerir ei-Maliki ve Ala b. Seyyid
Afifüddin'in de bulunduğu çok sayıda
öğrenci yetiştiren İbnü'I-Ehdel 9 Muharrem 855 (11 Şubat 1451) tarihinde Ebyatü Hüseyin'de vefat etti ve burada defnedildi.

Kelam ilminin rü'yetullah ve kelam sıfatı
konularını ele alan bir eserdir. 10. TuJ:ıie
tü'z-zemen ii tc'iri]]i saddti'l- Yemen. ·
İbnü'l-Ehdel bu kitabında Muhammed
b. Yusuf ei-Cenedi'ye ait Kitabü's-SüWk
adlı eseri ihtisar etmiş ve kendi zamanı
na kadar gelen bir zeyil ilave etmiştir. Kitap Abdullah Muhammed ei-Habeşi tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1407/1986).
11. Gırbdlü'z -zaman. Ebu Muhammed
Abdullah b. Es'ad ei-Yafii'nin Mir'atü'lcinan adlı tarih kitabının muhtasarı olup
bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde ka-

ye. 13. el-Bahir ii mena~ıbi'ş-Şey]] ~b

mi. geometri, aruz, ahbar ve tarih sahalarında geniş bilgi sahibi olduğunu, özellikle Moğol tarihi üzerinde tartışılmaz
bir yerinin bulunduğunu kaydeder; ayrı
ca mineraller, alet yapımı ve hat sanatı
gibi konularda da iyi yetişmiştir. Onun
ilaç hazırlamakta başkalarından sakladı
ğı, kendine has bazı yöntemler uyguladı 
ğı da belirtilmektedir. Kahire'deki Birnaristan-ı Mansari'nin idaresi kendisine verildikten sonra, daha önce yaşadığı gösterişli hayattan ve pahalı zevklerinden
vazgeçip ömrünü hastalarına adamış.
bir salgın sırasında da vebaya yakalanarak ölmüştür (Makrlzl, es-Sülak, lll/2 , s.

dil~ adir.

797).

yıtlı dır (nr. 1144). 12. Taba~iitü'l-Eş'ariy

14.

el-Kavlü'l-muntaşır

(en-

naçiır) 'ale'd-de'ava'l-iariga bi -J:ıayati
Ebi'l-~bbds el-ljaQ.ır. Hızır'la

ilgili ola-

rak yazılan eserde uzun süre yaşadık
ları iddia edilen kişilerle ilgili rivayetler
eleştirilmektedir (İbnü'l-Ehdel'in eserlerinin bir listesi ve bazılarının yazma nüshaları için bk. Sehav!, eçi-l)au'ü'l-lami', lll,
146-147; DMBİ, lll, 52-53).
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Eserleri. 1. 'İddetü'l-mensu]]. Ebü'l- .
Ferec İbnü'I-Cevzi'nin en-Nasil) ve'lİBNÜ'l-EHTEM
mensu]] adlı eserinin muhtasarı olup bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
(bk. HALiD b. SAFVAN).
_j
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mevcuttur(Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 303).
2. MiftaJ:ıu'l-~iiri li-Cami'i'l-Bu]]ari. Daha çok Şemseddin ei-Kirmani şerhinden
İBNÜ'I-EKFANİ
faydalanmak suretiyle Buhar\' üzerine ya( ~ ı.;r')' 1lo)! 1)
zılmış bir haşiyedir. 3. Kitab fi'l-uşul.
Ebu Abdiilah Şemsüddln Muhammed
Usul-i fıkıhla ilgilidir. 4. el-İşaretü'l-ve
b. İbrahim b. Said ei-Ensari es-Sincar!
cize ile'l-me'ani'l-garize. Esrna-i hüs(ö. 749/1348)
na şerhidir. S. Keşiü'l-gıta' 'an J:ıa~ii'i
Tabip ve çok yönlü alim.
~i't-tevJ:ıid ve 'a~ii'idi'l-muvaJ:ıJ:ıidin ve
_j
L
z,ikri 'l-e'immeti'l-Eş'ariyyin ve men ]]aAslen Musul'un batısındaki Sincar şeh
leiehüm mine'l-mübtedlin ve beyani
rindendir; İbn Said es-Sincar\' diye de anı
J:ıali İbn ~rabi ve etba'ihi'l-mari~in
lır. İlk eğitimini kadı olan babasından al(nşr. Ahmed Bekir, Tu-nus 1964). 6. eldığı düşünülebilir. Hayatının önemli bir
Lüm'atü'l-mu~ni'a ii z,ikri'l-fıra~ı'l
mübtedla. Yetmiş iki bid'at fırkasını ele . kısmını Mısır'da geçirmiştir; ancak bu ülkeye ne zaman gittiği bilinmemektedir.
alan bir çalışmadır. 7. er-Resa'ilü'l-marKahire'de İbn Seyyidürtnas'ın derslerine
ziyye ii naşri mez,hebi'l-Eş'ariyye ve
clevam etmiş ve öğrencisi Safedi'yi onun
beyani iesadi'l-ljaşviyye: a. Cevabü
meclisinde tanımıştır. Kaynaklar İbnü'I
mes'eleti'l-~ader. Cebriyye'ye karşı yaEkfani'nin tıp, eczacılık, felsefe, aströnozılmıştır. 9. Kitabü'r-Rü'ye ve'l-kelam.
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Eserleri. A) Tıp. 1. Keşiü'r-reyn ii ai:ı 
vali ( emrazi)'l-'ayn. Üç bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde gözün anatomisi, göz sağlığının korunması
ve muayenesinde dikkat edilmesi gereken hususlar incelenir. Burada verilen bilgiler İbn Sinifnın el-Kanun fi't-tıbb'ın
dan aktarılmıştır. İkinci bölümde kırktan
fazla göz hastalığının belirti, sebep, teş
his ve tedavileri ele alınır. Yapılan araştır
malar, İbnü'I-Ekfani'nin bazı göz hastalıklarının teşhisine önemli katkılarda bulunduğunu göstermiştir. Üçüncü bölüm
ise göz hastalıkları için kullanılan basit
ve birleşik ilaçlarla ilgili olup alfabetik sı 
raya göre düzenlenmiştir ve Ali b. lsa eiKehhal'in listesindekinden daha fazla ilaç
içermektedir (Süleymaniye Ktp., nr. 2900/
6; TSMK, lll. Ahmed, nr. 1968; Antalya Elmalı Halk Ktp. , nr. 2900, vr. 74•-99b). İb
nü'I-Ekfani bu çalışmasını et-Tecrid min
Keşfi'r-reyn ii aJ:ıvali'l- 'ayn adıyla ihtisar etmiş (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3576, vr.
2h·43b), Ebü'I-Hümam Nüreddin Ali eiMünavl de bu ihtisarın Vi~iiyetü'l-'ayn
bi-şerJ:ıi Tecridi Keşfi'r-reyn adıyla bir
şerhini yapmıştır (Vatikan Ktp., Sbath 16,
vr. 5b- 199"). Eserin tenkitli metni Muhammed Zafir el-Vefat ve Muhammed Revvas ei-Kal'aci tarafından yayımlanmıştır
(Riyad 1414/1993). 2. Gunyetü'l-lebib
'inde gaybeti't-tabib (Gunyetü 'l-lebib
{ima yüsta'melü 'inde gaybeti't-tabib).
Bir el kitabı mahiyetindeki eser dört bölümden oluşur; bunların birincisi koruyucu hekimliğe, ikincisi hastalıkların tedavisine. üçüncüsü koruyucu hekimlik ve ilaç
tedavisine dair faydalı öğütlere, dördüncüsü de denenmiş birleşik ilaçlara ayrıl 
mıştır (TSMK, lll. Ahmed, nr. 2048; Çorum
il Halk Ktp., nr. 2940, vr. 2b-ı2•). Eseri Salih Mehdi Abbas neşretmiştir (Bağdad
1984, 1989). 3. Nihdy('!tü'l-~aşd ii şına'a-

