
iBNÜ'I-ENBARf. EbO Bekir 

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'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. 



İbnü'I-Esir rivayetleri değerlendirirken 
ihtiyatlı davranmasıyla, haberleri tahlil ve 
tenkit süzgecinden geçirdikten sonra kul
lanmasıyla ve yalnız güvenilir kaynaklara 
başvurmasıyla tanınmıştır. Bir tarihçi sı
fatıyla geçmişe ait bilgilerden. örnek ha
dise ve tecrübelerden faydalanılması ge
rektiğini, tarihin iyi ve kötü yönleriyle te
kerrürden ibaret olduğunu, dolayısıyla in
sanların ondan ibret alarak kendilerine 
yön vermelerini ve ahiret hayatı için de 
azık hazırlamalarını tavsiye eder. İbnü 'd
Dübeysi, Şehab ei-Küsi. Mecdüddin b. 
Ebu Cerade. Ebü'I-Kasım Şeref b. Asakir. 
Ebu Said Sungur ei-Kudai. Ebü'I-Fazl b. 
Asakir ve İbn Hallikan ondan rivayette bu
lunmuşlardır (Sübkl, VIII, 300). 

Eserleri. 1. el-Kamil* fi't-tdrib.. İbnü ' I
Esir'e Ortaçağ 'ın en büyük ve en güveni
lir tarihçilerinden biri olma vasfını kazan
dıran umumi tarih kitabı olup ilk defa 
Carolus Johannes Turnberg tarafından 
yayımianmış (Leiden 1851- 1876). daha 
sonra çeşitli baskıları yapılmış ve Türk
çe'ye çevrilmiştir. z. et-Tariou'l -bahir 
fi'd-devleti'l-Atdbekjyye (Tarif; u 'd-dev
leti'l-Atabekiyye fi'l-Mevşll). İbnü'I-Esir 
bu eserini Zengiler'in İslam'a, müslüman
lara. ailesine ve şahsına yaptıkları iyilik
leri vefa duygusuyla dile getirmek, isim
lerini ebedileştirmek ve onları dünyaya 
örnek bir hanedan olarak tanıtmak ama
cıyla yazmıştır. Telif sırasında daha çok 
babasının verdiği haberleri esas almış. 
ayrıca İbn Asakir'in Tarib-u Medineti Dı
maşl(ı ve İbnü'I-Adim'in Ab.bfıru lf.a
leb'iyle (Bugyetü't-taleb fi taril]i ljaleb) 
İmadüddin ei-İsfahani'nin bazı eserlerin
den, görgü şahitlerinden ve el-Kamil için 
kullandığı kaynak ve belgelerden fayda
lanmıştır. Nureddin Arslanşah'ın maddi 
ve manevi desteğiyle yazımına başlanan, 
ancak oğlu ei-Melikü'I-Kahir İzzeddin 
Mes'Gd zamanında ( 121 l-1218) tamam
lanıp ona sunulan kitap, hanedan ın atası 
Kasimüddevle Aksungur'dan NCıreddin 
Arslanşah'ın vefatma (607 /1211) kadar 
gelen olayları kapsar. Eser genelde el
Kamil ile uyuşur; zaman zaman da ters 
düşer. Bu arada onda verilmeyen bazı bil
giler de içerir. Mesela İmadüddin Zengi'
nin, babası öldürüldükten sonra küçük 
yaşta Musul emirleriyle birlikte savaşlara 
katıldığı anlatılarak onun savaş ve siyaset 
konusundaki başarısının sebeplerine dik
kat çekilmiş. yine NCıreddin Mahmud Zen
gi'nin hayatı hakkında el-Kamil'de zik
redilmeyen önemli bilgiler verilmiştir. Ay
rıca Zengiler devrindeki ilmi ve idari mü
esseseler. onların Musul'a yaptıkları hiz
metler, İmadüddin Zengi ve NCıreddin 

Mahmud Zengi'nin Haçlılar karşısında 
gösterdikleri kahramanlıklar dile getiril
miştir. Eserde Zengiler'le Eyyubiler ara
sındaki mücadeleye temas edilmeyip bu 
hususta el-Kamil'e atıfta bulunulur. İb
nü'I-Esir'in el-Kamil'de olayları bir tarih
çi sıfatıyla ve sade bir üslup içerisinde ve
ciz bir ifadeyle anlatırken et-Tarib.u'l-bd
hir'de tarihçiliğinin yanı sıra ediplik vas
fını da ortaya koyareasma seeili ifadeler 
kullandığı görülür. Bu arada Muhammed 
ei-Kayserani. Ahmed et-Trablusi, Haysa 
Beysa gibi çağdaşı şairlerin şiirlerinden 
örneklere ve darbımesellere de yer ver
miştir. Müellif. el-Kamil'de olduğu gibi 
bu eserinde de babasından ve ağabeyi 
Mecdüddin'den duyduklarına ve tarih ki
taplarındaki bilgilere istinat ettiğini söy
lemekle yetinmiş . ayrıca kaynaklarının 

adlarını saymamıştır. Ebu Şame ei-Mak
disi Kitdbü'r-Rav:lateyn'i, İbn Vasıl Mü
ferricü '1-Kürub'u, Nasırüddin İtmü'I-Fu
rat Tari{ı'ini. Bedreddin İbn Kadi Şühbe 
el-Kevakibü 'd-dürriyye fi's-sireti'n
Nuriyye'yi yazarken onun bu kitabın 

dan faydalanmıştır. Eserin ilk defa. Haçlı 
seferleriyle ilgili bölümünün Arapça met
ni Baran Mac - Guckin de Slane tarafın 

dan tıeşre hazırlanmış, Casimir Adrien 
Barbier de Meynard tarafından da His
toire des Atabegs adıyla Fransızca'ya 
çevrilerek Arapça metinle birlikte yayım
lanmıştır (RHC Or., sy. 11/2, s. 5-375). Da
ha sonra Abdülkadir Ahmed 1\Jieymat ki
tabın tamamını neşretmiştir (Bağda d- Ka-. 
hi re 1382/1963) . 3. Üsdü'l-ğabe* ii ma'
rifeti'ş-şaJ:ıabe (AI]barü 'ş-şaf:tabe). Saha
bilerin hayatı hakkında olup bu tür eser
ler arasında çok seçkin bir yere sahiptir. 
Eser ilk defa Mısır'da yayımianmış ( 1863-

1869), daha sonra çeşitli baskıları yapıl
mıştır. 4. el-Lübdb n tehıibi'l-ensab. 
Sem'ani'nin nisbeleri esas alarak yazdığı 
Kitdbü'l-Ensab~ın. büyük bir itina ile göz
den geçirilip hataları düzeltilerek ve ek
sikleri tamamlanarak yapılmış bir ihtisa
rıdır. İbnü'I-Esir'in senedieri kısaltmak ve 
tekrarları çıkarmak suretiyle daha kul
lanılır hale getirdiği üç cilt hacmindeki 
kitabın bir bölümü ilk defa Ferdinand 
Wüstenfeld ( Specimen el-Lebabi sive ge
neologicarum arabum, Göttingen 1835), 

tamamı ise Hüsameddin el-Kudsi ( Kahi
re 1356-1357) ve Mustafa Abdülvahid (Ka
hi re 1971) tarafından yayımlanmıştır. İbn 
Hallikan'ın, kendi zamanında çok yaygın 
olarak kullanıldığını belirttiği eser ( Vefe

yat, III, 349) İslam toplumunun sosyal ya
pısı açısından zengin malzeme içerir. Sü
yuti de kitabı Lübbü '1-lübdb n taJ:ıri-

iBNÜ'I-ESlR, izzeddin 

ri'l-Ensab adıyla ihtisar etmiştir. İbnü'I
Esir'in bunlardan başka Tarib-u '1-Mevşıl 
adlı tamamlanmamış bir çalışması bulun
makta, ayrıca diğer bazı eserler de ona 
nisbet edilmektedir (Muhammed b. Ab
dullah ei-Hamdan, s. 99-104). 
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