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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). 
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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 
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lbnü'I-Enban'nin Kitabü '1-itaf:ı adlı eserinin ilk iki sayfası (KöprüiU Ktp., nr. ll) 

(nşr. Hatim Salih ed-Damin, I-11, Bağdad 
1399/I979; Bağda d I 408/1987). Büyük öl
çüde Mufaddal ed-Dabbl'nin el-Fa{ıir fi'l
emşal'ine dayanan eser Lisanü '1-'Ara b, 
el-Mu{ıaşşaş, el-'Ubdbü'z-za{ıir ve et
Tekmile gibi sözlüklerin temel kaynak
larından olup Abdurrahman ez-Zecdkl 
(Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, Lugat. nr. 557) 
ve Ebu Bekir Hattab b. Yusuf ei-Maridl 
ei-Kurtubl tarafından ihtisar edilmiştir. 
2. Kitabü 'I-EZdad. Arap dilindeki zıt an
lamlı kelimelere dair en geniş lugattır. 
Martin us Theodarus Houtsma (Leiden 
1881; Kahirel325/ 1907), MuhammedAb
dülkadir Said er-Ram- Ahmed eş-Şinkitl 
(Kahire 1325/1907) ve Muhammed Ebü'l
Fazl İbrahim (Küveyt 1380/I 960; Beyrut 
1407 !l987) tarafından yayımlanan eseri 
Takıyyüddin Abdülkadir et-Temlml Mu{ı
taşaru Kitabi'I-Ezdad adıyla ihtisar et
miş (Chester Beatty Library, nr. 5060), Mu
hammed b. Ahmed b. Hamza el-İskende
rani de Tertibü Kitabi'l-EZdad 'ala J:ıu
n1fi'l-mu'cem adıyla alfabetik olarak dü
zenlemiştir (Kah i re , el-Hizanetü't-TeymG
riyye, Lugat, nr. 246-247). 3. Kitabü'l-Mü
ıekker ve'I-mü'enneş (Kitiibü't-Te?kir 
ve't-te'niş). Kendi konusunda yazılan en 
mükemmel kitaplardan olup Tarık Abdü 
Avn ei-Cenabl (Bağdad 1978; I-II. Beyrut 
1986) ve Muhammed Abdülhalik Udayme 
(Kah i re 140 I/1981) tarafından neşredil-

miştir. 4. Kaşide ii müşkili'l-luga ve 
şerJ:ıuha (Risa/e fi'l-lugati 'l-garibeti'l
'Arabiyye, Garibü '1-/uga, Mari?-üme fi'l-lu
ga). Arap dilindeki nadir ve garlb kelime
lere dair 103 beyitlik kaslde-i lamiyye ve 
şerhinden ibaret olan eseri İzzeddin el
Bedevl en-Neccar (MMLADm., LXIY/ 4 
119891. s. 617-693) ve Abdülcelll et-Terni
ml (Beyrut 1989) yayımlamıştır. s. el
Emali (el-Mecalis, el-Mücalesat). Dil, ede
biyat, lugat. nahiv, şiir. tefsir, hadis ve ah
bara dair notlardan meydana gelen eser
den sadece bir meclis zamanımıza ulaş
mıştır (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 88/ 
ı O, vr. 139•-145•). Kitabü Mes'ele mine't
te'accüb (nşr. Muhyiddin Tevfik ibrahim, 
Mecel/etü Adabi'r-rafidin, V JMusull974J. 
S. 3-13 ), Sebebü vaz'ı 'ilmi']- 'Arabiy
ye (et-Tu/:ıfetü '1-behiyye içinde 1 istanbul 
13021. s. 49-51) ve Mes'eJe mine'I-il~a' 
(SüyGtl, el-Eşbah, lV, 122-123) bu eserden 
alınmış bazı kısımlar olmalıdır. 6. ŞerJ:ıu 
Gayeti'I-ma~ş(id fi'l-Ma~şlir ve '1-mem
dlid. İbn Düreyd'in maksur ve memdud 
isimleri topladığı meşhur manzumesinin 
şerhidir (Darü'l-kütüb i 'l-Mısriyye, Meca
mT', nr. 755). 7. ŞerJ:ıu'I-Kaşa'idi's-seb'i't
tıvali'I-Cahiliyyat. İmruülkays. Tarafe b. 
Abd, Züheyr b. Ebu Sülma. Antere. Amr 
b. Külsum. Haris b. Hillize ve Lebld b. Re
bla'ya ait Mu'alla~iitü seb' olarak tanı
nan yedi kasidenin şerhi olup Abdüsse-
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lam Muhammed Harun tarafından neş
redilmiştir (Kahire 1382/ 1963). Eserin bazı 
bölümlerini Osman Reşer (Oskar Rescher) 
ayrı olarak yayımlamıştır. "Şert:ıu Mu'al
la~ati 'Antere" (RSO, IY/4 Jl911-1912J. 

' s. 301-331; Y/5 Jl914J, s. 317-352; Vl/6 
119 I 5J, s. 931-959), "Şert:ıu Mu'alla~ati Ta
rafe" (istanbul I 329/I9 I ı). "Şert:ıu Mu'al
la~atiZüheyr"(MO, Yil !Paris 191 3J,s. 137-
195) Ali Muhammed (Nur) el-Medeni 
eser üzerinde el-İ'rab ii ŞerJ:ıi'l-Kaşa'i
di's-seb'i'Hıvali'l-Cahiliyyat adıyla bir 
çalışma yapmıştır (Riyad 1414). a. Diva
nü 'Amir b . Tufeyl bi-şerJ:ıi'l-Enbari. 
Amir b. Tufeyl'in şiirleri ve bunların şerh
lerine dair hacası Sa'leb'den yaptığı na
killerle kendi ilavelerinden oluşan ese
ri Charles James Lyall (Le iden- London 
1913) ve Enver Ebu Süveylim ( Beyrut 
1416/I996) neşretmiştir. 9. ŞerJ:ıu '1-Mu
façlçlaliyyat. Mufaddal ed-Dabbl'ye ait 
eski Arap şiirine dair antolojinin şerhidir. 

İbnü'I-Enbarl. babası Kasım ei-Enbarl ta
rafından yapılan şerhi düzenlemiş ve ba
zı ilavelerde bulunmuştur. İlk defa İstan
bul'da ( 1308) kısmen basılan eseri Char
les James Lyall İngilizce tercümesiyle bir
likte yayımiarnıştır (Beyrut 1920). Muham
med Said eş-Şeway, el-Mesa'ilü'n-naJ:ı

viyye ve'ş-şarfiyye ii şerJ:ıi'I-Kasım el
Enbdri li'I-Mutaçlçlaliyyat adıyla bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır ( 1409, Camia
tü'l-imam Muhammed b. Suud el-islamiy
ye). 10. ŞerJ:ıu (garibi) ljutbeti 'A'işe 
Ümmi'l-mü'minin ii ebiha Ebi Bekir 
eş -Şıddi~ (nşr. Selahaddin ei-Müneccid, 
MMiADm., XXXY1111962J. s. 414-427; Dı
maşk 1962) . 

İbnü'I-Enbilrl'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Na~zu me
sa'ili İbn Şenebuı (ibn ŞenebGz' un şaz 
kıraatierine recldiye), er-Red 'ala men {la
le fe MuşJ:ıaia 'Oşman, er-Red 'ale'I
mülJ:ıidin fi'I-Kur'an, Risale fi'l-müşkil 
(Te'vilü müşkili'l-J:(ur'ansahibi ibn Ku
teybe'ye ve E bO Hatim es-Sicistanl'ye red
diye), Kitabü'l-Müşkil ii ma'ani'l-Kur
'an (Taha sOresine kadar) , Zama'irü'l
Kur'an, Tefsirü'ş-şaJ:ıabe, en-Nasi{ı 
ve'l-mensli{ı, Garibü'l-J:ıadiş, el-VazıJ:ı 
fi'n-naJ:ıv, el-MuvazzaJ:ı (el-Mü.Zı/:ı) fi'n
naJ:ıv, el-Kafi fi 'n-naJ:ıv, ŞerJ:ıu'l-Kati, 

el-Ma~şlir ve'l-memdlid, Edebü'l-ka~ 
tib, ŞerJ:ıu Edebi'l-katib (li 'bn /:(utey
be), el-Hica', el-Lamat, el-V asit, ŞerJ:ıu 
(J:(aşideti) Banet Sü'ad (li -Ka' b b. Zü
heyr), ŞerJ:ıu (garibi) Ijadişi Üm Zer', 
ŞerJ:ıu (garibi) Kelami Hind b. Ebi Hale 
fi-şıtati Raslilillah, Risale ii şerJ:ıi Ma'a
ni'l-ke~ib, en-Nevadir, A{ıbaru İbni'l-
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Enbari. Müellifin ayrıca eski Arap şiirin
den seçerek meydana getirdiği Kitdbü'l
Cahiliyyat adlı bir antoloji ve şerhinin 
bulunduğu ve A'şa Meymun b. Kays, Zü
heyr b. Ebu Sülma. Nabiga ez-Zübyanl, 
Nabiga el-Ca'd1, Railibil'in divanlarını der
leyip şerhettiği kaydedilmektedir. Kay
naklarda İbnü'l-Enbarl'ye nisbet edilen 
Ijal]fu'l-insan, Ijal]fu'l-feres ve el-Em
şal adlı eserler muhtemelen babası Kasım 
el-En bari'ye aittir. Yine ona izafe edilen 
'Aca'ibü 'uJCımi'l-Kur'an ise (İskenderi
ye, Mektebetü'l-belediyye, nr. 3599) eser
de geçen bazı isimlerden anlaşıldığına gö
re daha sonraki bir döneme aittir.· 
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--, 
İBNÜ'l-ENBARI, Kemiileddin 

(bk. ENBARİ, Kemaleddin). 
_j 

L 

İBNÜ'I-ESİR, İzzeddin 
(ftYf 0!' ~~ı): ) 

Ebü.'l-Hasen İzzüddln All 
b. Muhammed b. Muhammed 

eş-Şeybanl el-Cezerl 
(ö. 630/1233) 

el-Kamil ve Üsdü'l-gabe 
adlı eserleriyle tanınan 

. tarihçi, edip ve muhaddis. 
_j 

4 Cemaziyelewel SSS'te ( 12 Mayıs 1160) 
Cizre'de (Cezlre-i İbn ömer) doğdu ; bundan 
dolayı Cezerl nisbesiyle, bapasının Esirüd
din lakabını taşımasındandolayı da İbnü'l
Eslr künyesiyle anılır. İlk İslam fetihleri sı
rasında lrak'a yerleşen ve IV. (X.) yüzyılda 
Şehrizor'da yaşarken Büveyhl Hükümda
rı Adudüddevle'nin baskısıyla Cizre'ye gi
den Bekir b. Vail kabilesinin Şeytanoğul
ları kolundan bir aileye !llensuptur. İbnü'l
Eslr'in yazdıklarından , babasının Musul 
Atabegi İ madüddin Zengl döneminde 
(ı 127-1146) Vezir Cemaleddin'in Cizre'de
ki naibi, Mevdud b. İmadüddin Zengi dev
rinde ise ( 1149-1170) Cizre Dlvanü'l-hara
cı'nın reisi olduğu , aynı zamanda ticaret
le ve Kasruharb adlı köyü ile Akime kö
yündeki çiftliğinde tarımla uğraştığı öğ
renilmektedir (et-Tarll]u'l-bahir, s. 118, 
14 7, 157). İbnü'l-Esir babasının ölüm ta
rihi .hakkında bilgi vermez; ancak onun 
587'de (1191) hayatta olduğu anlaşılmak
tadır (a.g.e., s. 186-187). 

Ebü'l-Kerem Eslrüddin. üçu de ileride 
İbnü'l - Eslr 1akabıyla ün kazanacak birer 
alim olan oğulları Mecdüddin, İzzeddin ve 
Ziyaeddin'in öğrenimiyle yakından ilgile
nerek onları en yetkili hocalara gönderdi. 
İzzeddin yirmi bir yaşında iken hacca gitti 
ve Haremeyn'de bazı alimlerle görüşüp 
onlardan hadis öğrendi; dönüşünde de bir 
süre Bağdat'ta kalarak Şafii fakihi Şeyh 
Ebü'l-Kasım Yalş ile hadisçi İbn Sükeyne'
nin derslerine devam etti. 579 (1183) yı
lında, babası Eslrüddin'in çocuklarının 

tahsilini düşünerek Cizre'den ayrılıp o 
devrin önemli ilim ve kültür merkezlerin
den biri olan Musul'a yerleşmesi üzerine 
Ebü'l-Faz1 Abdullah et-Tüsl, Ebü'l-Ferec 
Yahya es-Sekafi, Ebu Mansur Müslim es
S1hl ve İbn Şebbe en-Nahvl el-Mukrl'nin 
öğrencisi oldu. Ayrıca hocaları arasında 
Ebu Muhammed Abdullah et-Tikrlt1, 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Efdalüzzaman, 
Cemaleddin Ebu Ali el-Hamevi, Ebü'l-Fe
rec Abdülmün'im el-Harran!. Ebu Hafs 
ömer el-Bağdadl, Abdülmuhsin el-Hatlb 
et-Tusl ve Kadı İbn Ganaim el-Halebl de 
vardı. İbnü'l-Eslr, tahsil hayatının bu son 
yıllarında Musul atabeginin sözlü mesaj-

larını halifeye iletmek üzere birkaç defa 
Bağdat'a gidip geldi ve her seferinde hem 
Abdülmün'im b. Küleyb gibi bilginlerden, 
hem de kütüphanelerdeki kıymetli kitap
lardan ve temin edebildiği resmi belge
lerden faydalandı. Bu arada yine atabe
gin elçisi sıfatıyla Dımaşk, Halep ve Ku
düs'e. gitti; sefaret görevini yerine getir
mesinin yanında birçok fakih, kurra, mu
haddis ve nahivciden de çeşitli bilgiler aldı. 

Kudüs'ün fethinden sonra 584'te (1188) 
Dımaşk'ta Selahaddin-i EyyQbl ile görüşen 
ve Hittln Savaşı'nın cereyan ettiği alanı 
gezen İbnü'l-Eslr, aynı yıl hükümdarın An
takya Prinkepsliği'ne karşı düzenlediği 
sefere Musul askerlerinin yanında tarihçi 
olarak katıldı. Ardından Musul'a döndü 
ve ölümüne kadar hayatını Atabeg Bed
reddin Lü'lü'ün himayesinde geçirdi. 603'
te (1207) tekrar hacca. 626'da da (1229) 
Halep'e gitti. İbn Hallikan, İbnül Esir'in bu 
Halep ziyaretinde e1-Melikü'l-Azlz'in ata
begi Şehabeddin Tuğrul tarafından say
gın bir misafir olarak ağır1andığını bizzat 
gördüğünü söyler ve onu mütevazi, ah
lak ve fazilet abidesi bir alim olarak tanı
tır; kendisinin de onun ilminden istifade 
ettiğini belirtir ( Vefeyat, lll, 349). İbnü'l
Esir 627'de (1230) tekrar Dımaşk'a gitti; 
Müsnidüşşam Kasım b. Sasra ve Zeynü
lümena b. Asakir'den sema yoluyla hadis 
aldı; ertesi yıl Halep'e ve oradan da fazla 
gecikmeden Musul'a döndü. ömrünün 
son yıllarında kendini hadis ilmine vakfe
derek ilerlemiş yaşına rağmen bu alanda 
öğrenci yetiştirip özellikle sahabe biyog
rafilerine ve hadis ravilerinin nisbelerine 
dair eserler verdi. İbnü'l-Eslr 25 Şaban 
630'da (6 Haziran 1233) Musul'da vefat 
etti. Musul'daki kabrinin üzerinde bugün 
1939'da yaptırılan büyük bir türbe bulun
maktadır. 

·el-Kamil fi't-tariJJ. adlı eseriyle haklı 
bir şöhrete kavuşan İbnü'l-Eslr aynı za
manda hadiste hafızlık derecesine ulaş

mış, usul-i hadis, siyer, edebiyat, ensab 
ve eyyamü'l-Arab'da da üstat sayılmıştır; 
evi her zaman alim ve ediplerle dolup ta
şardı. Hafızası çok kuwetli, zeki ve müte
vazi bir insandı. Makam ve mevki sahibi 
olmayı istememiş, kendisine itibar gös
teren Zengller'in ve EyyQb1ler'in yaptık
ları bütün teklifleri geri çevirmiştir. el
Kamil'de, önemli mevkilere çıkmış nice 
devlet adamının hiç beklemediği anda na
sıl perişan bir hale düştüğünü anlattık
tan sonra geçimini sağlayacak geliri olan 
bir insanın resmi görev almamasını tav
siye eder. İbn Keslr, onun Musul hüküm
darlarına vezirlikyaptığını söylerse de (el
Bic;laye, Xlll, 139) bu doğru değildir. 


