
iBNÜ'I-EHDEL 

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 es
nada Muhammed b. NGreddin ei-Müvez
zii'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-is
kenderi'nin el-Leta'if'ini. Kadı Cemaled
din Abdullah b. Muharruned en-Naşiri'
den de E bO ishak eş-Şirazi'nin el-Lüma' 
ii uşuli'l-iı~h adlı eserini okudu. Burada 
ayrıca Ebu Bekir el-Hadiri ve Muham
med b. Zekeriyya gibi alimlerden fay
dalandı. 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 ali
mi olarak kabul edildi (Şevkani. s. 219). 
Değişikyıllarda hac görevini yerine getir
mek 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 Muhar
rem 855 (11 Şubat 1451) tarihinde Ebya
tü Hüseyin'de vefat etti ve burada defne
dildi. 

Eserleri. 1. 'İddetü'l-mensu]]. Ebü'l- . 
Ferec İbnü'I-Cevzi'nin en-Nasil) ve'l
mensu]] adlı eserinin muhtasarı olup bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
mevcuttur(Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 303). 

2. MiftaJ:ıu'l-~iiri li-Cami'i'l-Bu]]ari. Da
ha çok Şemseddin ei-Kirmani şerhinden 
faydalanmak suretiyle Buhar\' üzerine ya
zılmış bir haşiyedir. 3. Kitab fi'l-uşul. 
Usul-i fıkıhla ilgilidir. 4. el-İşaretü'l-ve
cize ile'l-me'ani'l-garize. Esrna-i hüs
na şerhidir. S. Keşiü'l-gıta' 'an J:ıa~ii'i
~i't-tevJ:ıid ve 'a~ii'idi'l-muvaJ:ıJ:ıidin ve 
z,ikri 'l-e'immeti'l-Eş'ariyyin ve men ]]a
leiehüm mine'l-mübtedlin ve beyani 
J:ıali İbn ~rabi ve etba'ihi'l-mari~in 
(nşr. Ahmed Bekir, Tu-nus 1964). 6. el
Lüm'atü'l-mu~ni'a ii z,ikri'l-fıra~ı'l
mübtedla. Yetmiş iki bid'at fırkasını ele 
alan bir çalışmadır. 7. er-Resa'ilü'l-mar
ziyye ii naşri mez,hebi'l-Eş'ariyye ve 
beyani iesadi'l-ljaşviyye: a. Cevabü 
mes'eleti'l-~ader. Cebriyye'ye karşı ya
zılmıştır. 9. Kitabü'r-Rü'ye ve'l-kelam. 
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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. Ki
tap Abdullah Muhammed ei-Habeşi tara
fından neşredilmiştir (Beyrut 1407/1986). 

11. Gırbdlü'z-zaman. Ebu Muhammed 
Abdullah b. Es'ad ei-Yafii'nin Mir'atü'l
cinan adlı tarih kitabının muhtasarı olup 
bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde ka
yıtlı dır (nr. 1144). 12. Taba~iitü'l-Eş'ariy

ye. 13. el-Bahir ii mena~ıbi'ş-Şey]] ~b
dil~ adir. 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 eserle
rinin bir listesi ve bazılarının yazma nüs
haları için bk. Sehav!, eçi-l)au'ü'l-lami', lll, 
146-147; DMBİ, lll, 52-53). 
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Iii MusTAFA Öz 

İBNÜ'l-EHTEM 

(bk. HALiD b. SAFVAN). 

İBNÜ'I-EKFANİ 
( ~ ı.;r')' 1 lo)! 1 ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddln Muhammed 
b. İbrahim b. Said ei-Ensari es-Sincar! 

(ö. 749/1348) 

Tabip ve çok yönlü alim. 

_j 

_j 

Aslen Musul'un batısındaki Sincar şeh
rindendir; İbn Said es-Sincar\' diye de anı
lır. İlk eğitimini kadı olan babasından al
dığı düşünülebilir. Hayatının önemli bir 

. kısmını Mısır'da geçirmiştir; ancak bu ül
keye ne zaman gittiği bilinmemektedir. 
Kahire'de İbn Seyyidürtnas'ın derslerine 
clevam etmiş ve öğrencisi Safedi'yi onun 
meclisinde tanımıştır. Kaynaklar İbnü'I
Ekfani'nin tıp, eczacılık, felsefe, aströno-

mi. geometri, aruz, ahbar ve tarih saha
larında geniş bilgi sahibi olduğunu, özel
likle 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 Birna
ristan-ı Mansari'nin idaresi kendisine ve
rildikten sonra, daha önce yaşadığı gös
terişli hayattan ve pahalı zevklerinden 
vazgeçip ömrünü hastalarına adamış. 
bir salgın sırasında da vebaya yakalana
rak ölmüştür (Makrlzl, es-Sülak, lll/2 , s. 
797). 

Eserleri. A) Tıp. 1. Keşiü'r-reyn ii ai:ı 
vali ( emrazi)'l- 'ay n. Üç bölümden mey
dana gelen eserin birinci bölümünde gö
zün anatomisi, göz sağlığının korunması 
ve muayenesinde dikkat edilmesi gere
ken hususlar incelenir. Burada verilen bil
giler 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 hasta
lıklarının teşhisine önemli katkılarda bu
lunduğunu göstermiştir. Üçüncü bölüm 
ise göz hastalıkları için kullanılan basit 
ve birleşik ilaçlarla ilgili olup alfabetik sı
raya göre düzenlenmiştir ve Ali b. lsa ei
Kehhal'in listesindekinden daha fazla ilaç 
içermektedir (Süleymaniye Ktp., nr. 2900/ 
6; TSMK, lll. Ahmed, nr. 1968; Antalya El
malı 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 ihti
sar etmiş (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3576, vr. 
2h·43b), Ebü'I-Hümam Nüreddin Ali ei
Münavl 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 Muham
med Zafir el-Vefat ve Muhammed Rev
vas 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 bö
lümden oluşur; bunların birincisi koruyu
cu hekimliğe, ikincisi hastalıkların tedavi
sine. üçüncüsü koruyucu hekimlik ve ilaç 
tedavisine dair faydalı öğütlere, dördün
cüsü de denenmiş birleşik ilaçlara ayrıl

mıştır (TSMK, lll. Ahmed, nr. 2048; Çorum 
il Halk Ktp., nr. 2940, vr. 2b-ı2•). Eseri Sa
lih Mehdi Abbas neşretmiştir (Bağdad 
1984, 1989). 3. Nihdy('!tü'l-~aşd ii şına'a-
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ibnü'I·Ekfani 'nin Keş{ü'r-reyn {1 a/:ıviili (emriiii) ' l-'ayn adlı eserinin ilk iki sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 1968) 

ti'l-faşd . Kan alma konusunu nazari ve 
arneli açılardan geniş biçimde inceleyen 
bir eserdir (N uruosmaniye Ktp. , nr. 3618, 

vr. 70•- 80b). 4. Bugyetü's-sa'il ti 'J].tişa

ri'l-Mesa'il. Huneyn b. İshak'ın Kitabü'l
Mesa'il diye meşhur olan Mesa'il fi'Hıb 
li'l-müte'allimin adlı eserinin muhtasa
rıdır. İbnü ' l-Ekfanl, İbn İshak'ın tıp tale
bele ri için kaleme aldığı bu eserin dili
nin güncelleştirilmesi gerektiğini belir
tir (Darü ' l-kütübi'I-Mısriyye, TeymGr, Tıp, 
nr. 20) . 

B) Fizyonomi. 1. İkmalü's-siyase ii 'il
mi'l-firase. Bir dlbace. bir m ukaddime, 
on sekiz fasıl ve bir hat imeden meydana 
gelmiştir: başlıca kaynakları Aristo , Hi
pokrat, Muhammed b. Zekeriyya er-Ra
zi, Fahreddin er-Razi, imam Şafii ve Muh
yiddin İbnü'I-Arabl'dir. ibnü'I-Ekfanl'ye 
göre her milletin kendine has bir mizacı 
vardır ve ahlak da bu mizaca uygun ola
rak gelişir. Milletler ister Hint, Çin, Fars 
ve Rum gibi şehirli , isterse Türk ve Arap 
gibi yarı göçebe olsun bu durum değiş
mez. Müellif hatimede milletierin davra
nış özelliklerini açıklar ve Türkler'in cesur, 
sabırlı . sebatkar, sorumluluk sahibi, kim
seye haset etmeyen insanlar olduklarını 
söyler (vr. 28•-b) . Arkasından da Aristo , 
Cahiz ve İbnü'I-Eş'as'a dayanarak meşhur 

yedi hayvanın davranışlarını inceler ve bu
nu okuyucuya mukayese imkanı vermek 
için yaptığını belirtir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 3782, vr. Jb-33b). 2. en-Na
?-UI ve't- tal_ı/sils ii taJslibi'r-ra]sils (en-Na
?ar fi ta~Lfbi'r-ra~i~ ve te'emmüli af:ıvalih) . 

Firaset hakkındaki bilgilerden hareketle 
müellif, köle alım satımında fiziki ve zih
nl özelliklerin dikkate alınması gerekti
ğini belirttikten sonra bu konuda bazı 
öğütler verir (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed 
Paşa , nr. 46 , vr. ı 50 •- ı 52b) . Antropoloji 
açısından ilginç bir çalışma sayılan risale 
üzerine Şıfatü edviyeti Kitabi TaJslibi'r
ra]si]s (Köprülü Ktp ., Il . k ı sım , nr. 187, vr. 
80•-82b) ve Münte{].ab min Kitabi TaJs
libi'r-ra]siJs(Köprü!ü Ktp., ll. kı s ım , nr. 187, 

vr. 82b- ı ı 8 • ı adlı iki çalışma yapılmıştır. 
İbnü'I-Emşatl diye bilinen Ebü's-Sena Mu- · 
zafferüddin Mahmud b. Ahmed el-Ayın
tabi risaleyi el-Kavlü 's-sedid fi'J].tiyari'l
ima' ve'l- 'abi d adıyla geniş bir şekilde 
şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr.3361). 

C) Mine raloj i. 1. NuJ].abü'?, -?,e{].a'ir ii 
ma'rifeti'l-cevahir. Nazari çerçevede, 
BlrOnl ve Tlfaşl başta olmak üzere bu 
alanda eser yazmış diğer islam müellif
leriyle Aristo gibi Yunan filozoflarının ça
lışmalarına dayanır. önce Luvls Şeyh o ta-
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rafında n yayımlanan kitabın ( el-Meşrı~. 

Xl [Beyrut I 9081. s. 75 1-765) tenkitli neşri

ni Anistas Marl ei-Kermill (Anastase Marie 
Karma li) yapmış (Kah i re 1 939; Beyrut 1 975, 

ı 984), Eilhard Wiedemann da çeşitli ma
kalelerinde Almanca tercümesini vermiş
tir (Sarton, lll, 90 ı) . Z: .Kitabü'?,-ZeJJ.a'ir 
(Mülha~ bi-Nui)abi '?-?;el].a' ir) . Günümüze 
ulaşmayan eserin ikinci adından NuJ].a
bü'?,-?,eJ].a'ir'e yapıimiş bir ekleme oldu
ğu anlaşılmaktadır. Safedi eseri hocası
na okumuş ve kendi kitabı el-Gayşü'l
mücessem'e ondan Nu{].ab'da bulunma
yan bilgileri ihtiva eden bazı pasajlar al
mıştır. 

D) Diğer Eserleri. 1. İrşadü '1-Jsiişıd ilô 
esne'l-ma]saşıd. Küçük çapta bir islam 
ilimleri tarihi ansiklopedisi olup bu alanda 
önemli bir kaynak teşkil eder. Mahiyeti 
bakımından İbnü'n-Nedlm'in el-Fihrist'i
nin takipçisi olan eser. altmış ilim dalının 
tanımını ve ana konuları ile kısa bir bibli
yografya verir. Aynı zamanda ilimler tas
nifi ve tarihi yanında Mezopotamya ve 
Mısır'dan başlayıp Yunan ve islam dünya
sında o güne kadar süregelen çeşitli alan
lardaki ilim anlayışını yansıtması açısın
dan da önem taşır. Yöntem bakımından 
Farabi'nin İJ_ışa'ü'l-'ulCım'u ile İbn Sina'
nın Kitabü 'l-I;iudud'unu. felsefi termi
noloji yönünden Gazzall'nin süzgecinden 
geçmiş İbn Sinacı çizgiyi takip eder. Kita
ba bir mukaddime ve iki girişle başlayan 
İbnü'I -Ekfanl, mukaddimede eğitim ve 
öğretime talip olan kişin in uyacağı adabı , 

birinci girişte ilmin önemiyle alimin değe
rini, ikinci girişte ise pedagojik kuralları 
açıklar. Ardından ilimleri sınıflandırmada 
takip ettiği yöntemi anlattıktan sonra na
zari ve arneli ilimierin tasnifini yapar. Her 
ilmin tarifini verir ve bu çerçevede konu
sunu belirt ir: arkasından da alt bölümle
rini ve uygulama alanlarını sayar. Ona gö
re on asli ilim mevcuttur ve bunlardan 
mantık. met afizik, fizik, geometri, arit
metik, astronomi. mOsiki nazari: siya
set. ahlak, tedblrü'l-menzil ise amelldir. 
İbnü' I - Ekfanl, her ilim dalını inceledikten 
sonra o alana katkıda bulunan alimlerle 
başlangıç (muhtasar). orta (mutavassıta) ve 
ileri (mebsGta) seviyedeki 400'e yakın ese
rin ismini kaydeder. Gerçekte kitaba bibli
yografik bir karakter kazandıran bu eser
ler, XIV. yüzyıl Doğu ve Batı islam dünya
sının birleştiği Kahire'de mütedavil olan 
kitaplardır. Zikredilen 190 alimin on do
kuzu Yunanlı'dır : altmışının ise XIV. yüz
yılda yaşayan kişiler olması dikkat çeker. 
Kitabın önemli özelliklerinden biri de is
lam ilimler tarihinde çeşitli alanlardaki 
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değişik gelenekleri ve aralarındaki felse
fi ve teknik temel farkları kısaca ortaya 
koyması olup bilhassa fen bilimlerinin ge
lişmesinin çerçevesini çizmesi bakımın
dan öncelikle başvurulacak bir kaynaktır. 

İrşô.dü'l-~aşıd bu alanda daha sonra ya
pılan çalışmalara kaynaklık etmiştir. Ese
rin anonim bir versiyonu olan Kitô.bü'd
Dürrü 'n-na?im ii a]Jvô.li'l-'ulı1m ve't
ta'lim, yahudi-Arap ortamında ibnü'I
Ekfani'nin ismi zikredilmeksizin üretil
miştir. Ahmed b. ömer b. Hilal ei-Matikl 
er-Rebi tarafından tasawufi bir çizgiye 
çekilerekkaleme alınan ed-Dürrü'l-man
?ı1m ii beyani J;aşri'l-'ulı1m adlı eserde 
yine İrşô.dü'l-~aşıd esas alınmıştır. Kal
kaşendi Şub]Ju'l-a'şô.'sında onu büyük 
oranda aktarmıştır (I, 467-481 ). Taşköp
rizade'nin ilimler tasnifiyle ilgili es-Sa'ô.
detü'l-fô.]].ire ii siyô.deti'l-ô.]].ire'si ile 
Miftô.J;u 's-sa'ô.de ve mişbô.J;u 's-siyô.de 
ii mevzCı'ô.ti'l-'ulı1m'unun ilimler tasni
fi bölümü (I. cilt) ve bu eserin Türkçe ter
cümesi olan MevzCıô.tü'l-ulCım, İrşô.dü 'l
~aşıd'ın büyük bir kısmını ihtiva eder. 
Yine Katib Çelebi'nin Keşfü'?·?unCın'u 
ile büyük oranda Taşköprizade'nin Mif
tô.l;u 's-sa'ô.de 'sinin ihtisarı olan Kevô.ki
bü's-seb'a'nın da ana kaynağı İrşô.dü'l
~aşıd'dır. Son olarak Kannevci'nin de Eb
cedü'l-'ulCım'unda Taşköprizade ile Ka
tib Çelebi üzerinden dotaylı biçimde bu 
kitaptan faydalandığı, modern dönemde 
ise Wiedemann'ın İslam ilim tarihi çalış
malarında yine en çok ona başvurduğu 
görülmektedir (Aufsatze zur arabischen 
Wissencha{tsgeschichte led. W. Fischerl, 
Hildesheim 1970, s. 589-595). Kitabın ha
len 1 OO'e yakın yazma nüshası bulunmak
ta ve bunların ondan fazlası İstanbul kü
tüphanelerinde muhafaza edilmektedir. 
Eser İngilizce tercümesiyle birlikte Aloys 
Sprenger (Kalküta 1849). Mahmud Ebü'n
Nasr (Kahire 1318/1900), M. Selim ei-Ami
di ei-Buhari (Beyrut 1904), Abdüllatif Mu
hammed el-Abd (Kahire 1978), Abdül
mün'im Muhammed ömer (Kahire 1990) 
ve Muhammed Avame (Cidde !414/1994) 
tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca musiki 
bölümünü A. Shiloah Fransızca'ya çevir
miş (Yuva/, I ı 19681, s. 221-248), Januarius 
Justus Witkam da Danimarka diline ter
cümesiyle birlikte tenkitli neşrini yapmış

tır (De Egyptische Arts lbn al-Akfani [gest. 
749/1348]. En zijn Inde/ing van deWeten
schappen,Leiden 1989). 2. Risô.le ii ô.dô.
bi şo]Jbeti'l-mülCık. İran, Yunan ve Hint 
siyasi gelenekleriyle İslam siyasi literatü
rü çerçevesinde hükümdartarla sohbet 
etmenin adabını ve önemini anlatmakta-
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dır (Süleymaniye K tp ., Ayasofya, nr. 2828, 
vr. 1a·14a) . 

İbnü'I-Ekfani'nin bunlardan başka el
Lübô.b fi'l-l;isô.b adlı kısa bir çalışması 
(Bağdad, el-Methafü'l-Iraki, nr. 3435). Ne
vevi'nin Kitô.bü'l-Egkô.r'ından çıkardığı 
Levô.mi'u'l-envô.r ii tel]].işi'l-E;r;kô.r adlı 
bir özetle (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Pa
şa, nr. 46, vr. I 30-150) simya ve şiir hakkın

da birer parça yazısı zamanımıza ulaş
mıştır. Diğer bazı eserleri de şunlardır: 
Ş eri; 'alô. tuşıli Bu~rô.t, Kitô.b ii 'ilmi'n
nabZ, Kifô.yetü'l-J;üssô.b ii 'ilmi'l-l;isô.b, 
Tel]].işü'l~ıtnô.b ii 'ameli'l-usturlô.b, Ni
hô.yetü't-teysir ii ~a'ideti 'ilmi't-tefsir, 
Mu]].taşarü'l-Erba'in li'l-İmô.m Fa]].rid
din, et-Ta' li~ 'ala Keşfi'l-J;a~a'i~ (eser
lerinin bir listesi ve geniş bilgi için b k. İr
şadü'l-kaşıd, neşredenin girişi, s. 50-1 08). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İ bnü'ı-Ekfani. İrşadü '1-/!:ti.şıd ila esne'l-mal!:a
şıd (nşr. ı. ı . Witkam), Leiden 1989, neşredenin 
giriş i , s. 11-170;Safedi, el-Vafi, ll, 25-27; a.mıf .. 
A'yanü'l-'aşr, Atıf Efendi Ktp ., nr. 1809; Kaıka
şendi, Şub/:ıu'l-a'şa, ı, 467-481; Makrizi, es-Sü
lük, 111/2, s. 797; a.mıf., el-Mul!:affe'l-kebir(nşr. 
Muhammed eı-Ya'ıavl), Beyrut 1411/1991, V, 
71-73; İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, lll, 279-
280; Şevkani, el-Bedrü Hali', ll, 79; Ahmed isa, 
Mu'cemü'l-etıbba', Beyrut 1361/1942, s. 354-
357; Brockeımann , GAL, ll, 100, 171; Suppl., 
ll, 93, 169; Sarton, lntroduction, lll, 899-901; 
M. Ullmann, Die Medizin im Islam, Leiden 1970, 
s . 179; Salihiyye, el-Mu 'cemü 'ş-şamil, ı, 95; U. 
Rebstock, Rechnen im islamisehen Orient, 
Darmstadt 1992, s. 36-37; /C, Xıll/4 ( ı939), s . 
513 vd.; J. J. Witkam, "Ibn al Akfani (d. 749/ 
ı 348) and his Bibliography of the Sciences", 
Manuscripts of the Middle East, ll, Le iden 1987, 
s . 37-41; a.mıf., "Ibn al-Akfani", EJ2 Suppl. 
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İBNÜ'I-EKVA' 

(bk. AMiR b. SiNAN). 

İBNÜ'I-ENBARI, Ebii Bekir 
(ı.Ş.)~~' 1)11 _A~i) 

Ebu Bekr Muhammed b. el-Kasım 
b. Muhammed ei-Enbarl 

(ö. 328/940) 

Arap dili ve edebiyatı, 
Kur'an ilimleri ve hadis alimi. 

_j 

..., 

_j 

18 Receb 271'de (9 Ocak 885) Bağdat 
yakınlarındaki Enbar'da doğdu. ilmi ça
lışmalarına Bağdat'ta devam ettiği için 
Bağdildi nisbesiyle de anılır. İbnü'I-Enba
ri, küçük yaşta babası Kasım b. Muham
medei-Enbari ile birlikte Bağdat'a gitti. 
Başta dönemin Kufe dil mektebi üstadı 

Sa'leb olmak üzere İsmail b. İshak ei-Ceh
dami ve Ahmed b. Heysem ei-Bezzaz gi
bi alimlerden dil, edebiyat, lugat. nahiv, 
şiir, kıraat, tefsir ve hadis dersleri aldı. 
Kıraat ilminde hem babasının hem ken
disinin hacası babasının amcası olan Ah
med b. Beşşar el-En bari' dir. Bir ara Abba
si Halifes i Razi- Billah 'ın çocuklarının eği

tim görevini de üstlendi. Hayatı boyunca 
hiç evlenmeyen ve münzevi bir hayatya
şayan İbnü'I-Enbari 1 o Zilhicce 328'de 
(16 Eylül940) Bağdat'ta vefat etti. Han
beli mezhebine mensup dindar bir alim 
olup çok güçlü bir hafızaya sahipti. Biz
zat kendisi tefsir, hadis ve şiire dair ezbe
rinde on üç sandık dolusu kitap tutacak 
kadar malumatın bulunduğunu söylemiş
tir. İbnü'I-Enbari hadis rivayetinde sika ve 
saduk olarak nitelenir. Bağdat'taki Man
sur Camii'nin bir köşesinde babasının, di
ğer bir köşesinde kendisinin hadis okut
tuğu, başta Darekutni olmak üzere bir
çok öğrencinin onun derslerine katıldığı 
bilinmektedir. İbnü'I-Enbari'nin bütün 
ilimlerde üstat olduğu (İbnü'l-Eslr, VIII, 
118), Arap dili ve edebiyatını çok iyi bildi
ği, özellikle Kufe dil mektebini onun ka
dar özümseyen bir baŞka alimin bulun
madığı kaydedilmektedir (Yaküt, VI, 73) . 

Eserleri. A) Kıraat. 1. Kitô.bü izô.l;i'l
va~f ve'l-ibtidô.' (fi Kitabillah). Müellifin 
imam lakabıyla anılmasını sağlayan eseri 
olup Muhyiddin Abdurrahman Ramazan 
tarafından neşredilmiştir (HI, Dımaşk 
1390/1971 ). Z. Kitô.bü'l-Hô.'ô.t ({i Ki tabii
lah) (nşr. Nevar Muhammed Hasan Ali Ya
sin, Mecelletü'l-Belag, VI/41Bağdad 19761. 
S . 68-73; Vl/5, S. 62-72). 3. Kitô.bü'l-Elifô.t 
(Kitabü Şerl;i'l-eli{at, Kitab Mul]taşar fi 
?ikri '1-elifat, Kitabü '1-Eli{ati'l-mübtede' at 
fi'l-esma' ve'l-ef'al, Kitabü'l-Hemze). Kur
'an kıraatinde vasıl halinde okunan ve 
okunmayan eliflere (hemze) dair olup Ebu 
Mahft1z Kerim Ma'sumi (RAAD, XXXIV/2 
!19591, s. 273-290; XXXIV/3, s. 447-461), 
Hasan Şazeli Ferhud (Mecelletü Külliyye
ti'l-adab, sy. 6 !Riyad 19791. s. 69-94; Ka" 
hire 1401/1980) ve Ali Tevfik Hamed (Eb
l;~ü'l-Yermuk, III/I !Yermük 1405/1985], 
s. 7-43) tarafından yayımlanmıştır. 4. Ki
tô.bü MersCımi'l-]].at (nşr. i. Ali Arşi, Yeni 
Del hi ı 977) . 

B) Dil ve Edebiyat. 1. ez-Zô.hir ii me'ô.
ni kelimô.ti'n-nô.s (ez-Zahir fi'l-luga, ez. 
Zahir fi me' ani [ma'ne]'l-kelam [kelimat] 
elle?i [elleti] yesta'milühü 'n-nas). Mü el-

. lif bu eserinde halkın namaz, dua, tesbih 
ve günlük konuşmalarında anlamlarını 
bilmeden kullandığı tabir, ifade, deyim 
ve atasözlerinin manalarını açıklamıştır 


