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nan, II. 1867). 7. en-Nehce(el-Behce)tü'l
merçiıyye şer]Ju'l-Behceti'l-verdiyye. 

Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin 
el-l:favi'ş-şag"ir'inin manzum hale getiril
miş şeklidir (Sehavl, I, 343; Brockelmann, 
GAL, I. 495; II, 79 ; Suppl., I, 679) . 8. el
Gayşü'l-hdmi' şer]Ju Şer]Ji Cem'i'l-ce
vami'. Taceddin es-Sübkl'nin Cem'u'l
cevami'ine Bedreddin ez-Zerkeşi'nin yaz
dığı şerhin muhtasarıdır (Süleymaniye 
Ktp., HekimoğluAli Paşa, nr. 305). Eseri 
Mahmud Ferec Süleyman'ın neşrettiği 
belirtilmektedir (el-Müste{fı.d, neşredenin 
girişi. I. 56). 9. Şer}Ju'n-Necmi'l-vehhac 
ii na?mi'l-Minhac. Zeynüddin el-lraki, 
Beyzavi'nin Minhacü'l-vüşiH ila 'ilmi'l
uşul adlı eserindeki hadisleri TalJiicü 
e}Jddişi MuJJ.taşari'l-Minhac (Tal;rfcü 
e/:ıftdfşi'l-Minhfı.c li'l-Beytfı.uf) adıyla tah
rk etmiş. ayrıca en-Necmü'l-vehhac ii 
na+mi'l-Minhac (N~mü Minhfı.ci'l-uüşül 
ila 'ilmi'l-uşül) adıyla 1367 beyitte man
zum hale getirmişti. İbnü'l-Iraki ise 788'
de ( 1386) kaleme aldığı bu eserinde ba
basının manzum kitabını şerhetmiş olup 
kitabın bir nüshası iran'da Kütüphane-i 
Meclis-i Şura-yı Milli'de (Şura, nr. 9/70) bu
lunmaktadır (DMBİ, IV, 220) . 

C) Diğer Eserleri. 1. Elfiyye ii tefsiri 
garibi elfa+i'l-Kur'an. Alfabetik olarak 
düzenlenen eser Tefsirü'l-Kur'ani'l
'a+im'in (Cava 1355, II. 205-274) ve Diri
ni'nin et-Teysir ti'ilmi't-tetsir'i (Kahire 
ı 310/1893, s. 2- ı 39) kenarında basılmıştır. 
2. · Şer]Ju 'ş-şadr bi-?,ikri leyleti'l-~adr. 

Mecmu'atü'r-resa'ili'l-müniriyye için
de (Riyad. ts., ı. 266-279) . ayrıca Leyle
tü'l-~adr adıyla müstakil olarak (Kahire. 
ts .) neşredilmiştir. 3. Ünsü'l-va]Jid. Arap 
edebiyatıyla ilgili olan eserin eksik bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 3786, I 26 
va rak) . 4. Şer]Ju '1-urcuzeti'l-Yaseminiy
ye (el-Mu'in 'alfı. {ehmi urcüzeti İbni'l-Yfı.
semin). İbnü 'l-Yasemln diye anılan Ebu 
Muhammed Abdullah b. Haccac' ın "el
cebr ve'l-mukabele" konusundaki urcu
zesinin şerhidir (Brockelmann,GAL, II, 79) . 

S. el-İnşaf (Brockelmann . GAL Suppl., ı. 
509; ll. 71). 

İbnü'l-Iraki'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Cem'u ]Java
şi'l-Bul~ini 'ale'r-Ravza, Cem'u turu~i 
}Jadişi'l-Mehdi, el-Cevahirü'l-behiyye 
şer}Ju '1-Erba'ini'n-Neveviyye, el-Er
ba'un ti'l-cihdd bi-duni'l-isnad, ed-De
lilü'l-~avim 'ald şı]J}Jati cem'i't-ta~dim, 
Fazlü'l-JJ.ayl ve ma tiha mine'l-JJ.ayr 
ve'n-neyl, Fihristü merviyyat, l:fallü'r
rumuz ve keşfü'l-künuz, l:faşiye 'ale']-
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Keşşdt, MuJ].taşarü'l-Keşşaf (bu çalış
mada el-Keşşfı.{'ın hadisleri tahrlc edil
diği gibi bazı eksiklikleri de tamamlan
mı ş tır). İkmalü Şer]Ji'l-a}Jkam (mü
ellifin babasının eseri üzerine yaptığı bir 
çalışmadır). el-İstifade bi'l-va]Jid min 
i~ ilmeti cum'ateyn ii mekan va]Jid, Ki
tab fi'l-a]Jkdm, Kitab ma çiu"ife min 
ebfıdişi'ş-Şa}Ji}Jayn, MuJ].taşarü'l-Men

seki'l-kebir li-'İJ,zeddin b. Cema'a, 
MuJJ.taşarü'l-Mühimmat fi'l-fı~h, el
Müselsel bi'l-evveliyye, en-Nüket 
'ale'l-lza}J ti'l-menasik li'n-Nevevi, 
Şer]Ju ebyat min Eltiyeti validihi fi'l
]Jadiş, Şer]Ju M'a min Kitabi'd-De~ii'i~ 
ti'r-re~ii'~, Şer]Ju metni Minhaci'l-uşul, 
Teracimü ricaliMinhdci'l-uşul, et-Ta}J
rir limati'l-Minhaci'l-uşul mine '1-ma'
~ül ve'l-men~ül, Şer]Ju Na?mi'l-İ~tira}J 
fi'l-ıştıla}J (müellifin babasına ait eseri
nin şe rhidi rJ, Şer]Ju Nüketi Ebi İs}Ja~ 
eş-Şirazi ii 'ilmi'l-cedel, et-Ta'~ibat 
'aJe'r-Rafi'i(İbnü'l-Iraki'nin yazdığı kı sım

ların altı ci lt kadar olduğu belirtilmekte
dir). et-Te?;kiretü'l-mütide (birkaç ciltten 
meydana geldiği söylenmektedir). 'İ'u]Jfe
tü '1-varid bi-tercemeti'l-valid, e?;-Zeyl 
'ala ?;ey li validihi 'ale'l-Veteyat (Zey
nüddin el-Iraki 'nin Zeylü'?-Zeylli-Ve{eyfı.

ti'l-a'yfı.n'ı üzerine yapılan bu çalışma 806 
11403-14041 yılından başlamaktadır) . 
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İBNÜ'I-iBRi 
( 1.5~11)11 ) 

Ebü'l-Ferec Cemalüddln 
Yuhanna Mar Grigorius b. Tacidd!n 

EhrCın (HarCın-Aaron) el-Malati 
(ö. 685/1286) 

Süryani tarihçisi , 
filozof, ilahiyatçı , edip ve tabip. 

..J 

622'de (1225) Malatya'da doğdu. Baba
sı Malatya yakınlarındaki İbra köyünden
dir. Bu sebeple veya aslen yahudi olma
sından dolayı İbnü'l-İbrl(ibralı ' nın oğlu
ibrani'nin oğlu) lakabıyla tanınır. Süry~nl
ler kendisine Bar İbraya , Batılılar ise Bar
hebraeus derler. Kaynaklarda Ebü'l-Fe
rec künyesini ve Cemaleddin Iakabını ni
çin aldığına dair bilgi bulunmamaktadır. 

Yuhanna adını ise vaftiz sırasında almış
tır. Babası Ehrun din değiştirip hıristiyan 
olmuş itibarlı bir hekimdi. Ehrun oğlu
nun öğrenimiyle yakından ilgilendi. İbra
nice, Süryanlce, Grekçe ve Arapça öğren
mesini sağladı . İbnü'l-İbrl daha sonra fel
sefe ve ilahiyat okudu . Babasından ve 
devrin diğer tabiplerinden tıp öğrenimi 
gördü. Babası. Moğol istilası sırasında 
Moğol kumandanlarından birinin dokto
ru olarak görevlendirildi (I 243). Malatya'
nın düşmesinden kısa bir müddet sonra 
ailesiyle birlikte Haçlı hakimiyetinin hala 
devam ettiği Antakya'ya giden İbnü'l-İbri 
burada bir süre münzevi bir hayat yaşa
dı. Ardından Trablusşam'a geçerek Ya'
küb adındaki Nesturl bir alimden ilahiyat 
ve tıp tahsil etti. 1246'da Ya'küb1 patriği 
ll. lgnatius tarafından Malatya civarında
ki Cubas (Gabos) Ya'küb1 piskoposluğuna 
tayin edildi ve Grigeri us (Gregorg- Grigori) 
adını aldı. Ertesi yıl Cubas yakınlarındaki 
Lakabbln (Lakabhin, Lacabane) piskoposlu
ğuna g~tirildi. 1252'de Patrik Jgnatius'un 
ölümü üzerine patrik olması için John Bar 
Madani'ye (Yuhanna İbnü ' l-Ma'denl) karşı 

Diyonisius'u destekledi. Diyenisi us patrik 
olunca kendisi de 1253'te Halep metro
politliğine getirildi. Ancak muhaliflerinin 
daha önce davranıp Halep hakimi el-Me
likü'n-Nasır Selahaddin Yusuf'un deste
ğini sağlamaları üzerine H alep'te tutuna
madı ve tekrar Malatya'ya döndü. Bir iki 
yıl Barsuma Manastırı'nda Patrik Diyoni
sius'un yanında kaldıktan sonra Dımaşk'a 
gitti ve el-Melikü'n-Nasır'dan Diyenisi
us'un patrikliğinin tasdikini talep etti. 
Anadolu Selçuklu Sultanı ll . izzeddin Key
kavus tarafından Batı Ya'kübileri'ne pat
rikliği onaylanan Diyonisius'un Doğu Ya'
küb11eri patrikliğine tayini hakkında da 
berat aldı. Moğollar Ocak 1260'ta Halep'e 



girdiğinde orada bulunan İbnü'I-İbrl, Hü
lagü'dan Ya'kübl cemaatine dokunulma
masını rica etti. Rabban işo (Yeşu), lll. lg
natius adıyla patrik olunca İbnü'I-İbrl'yi 
"11krlt ve şark mefriyanı" unvanıyla Irak. 
İran, Azerbaycan gibi eski Sasanltoprak
larında yaşayan Ya'kübl hıristiyanlarının 
Antakya patriğinden sonra en yüksek 
rütbeli din adamı tayin etti ( 66 3/ ı 26 5 ı. 
Hülagü ile görüşerek kendisi ve patrik lll. 
lgnatius için berat aldı. Ardından Musul 
ve Bağdat başta olmak üzere bazı yerleri 
gezen İbnü'I-İbrl birçok kilisenin inşaat 
işlerini kontrol etti. 1282'de İlhanlı Hü
kümdarı Abaka'nın tahta çıkışını tebrik 
etmek üzere Tebriz' e hareket etti, ancak 
onun ölümü üzerine yerine geçen Ahmed 
Teküder ile görüştü ve cülüs merasimin
de hazır bulundu. "Emlnü'l-ketebeti'I-Ye
akıbe" diye anılan İbnü'I-İbrl30 Temmuz 
1286'da Meraga'da öldü. Cenazesi Mu
sul'a getirilerek Mar Mettey Manastırı'n
da toprağa verildi. Ölüm döşeğinde iken 
islamiyet'i kabul ettiği rivayet edilmek
tedir (Tarih u muhtasari'd-düvel, tercüme 
edenin önsözü, s. 2-3). 

Eserleri. 1. Makhtebhanüth zabhne 
(Kronogra{ya, Tarif] u 'z-zaman). Süryanlce 
umumi bir tarih olup yaratılıştan 1286 
yılına kadar gelen olayları ihtiva eder. 

lbnü' l-lbri'nin gömülü olduğu Mar Mettey Manastırı 'nın 

bir gravürü (Ebü'I·Ferec, Tarih, lv. 1) 

Eser başlıca iki bölümden oluşmaktadır. 
"Chronicon Syriacum" adıyla anılan birinci 
bölüm Süryanlce, Arapça. Farsça ve diğer 
bazı kaynaklardan istifade edilerek kale
me alınmış bir dünya tarihidir. Kaynakları 
arasında Süryani Keşiş Mihailin Veka
yi'namesi, Melikname ve Alaeddin Ata 
M elik Cüveynl'nin Taril].-i Cihdngüşa ad-
lı eseri önemli yer tutar. Bu bölümde Hz. 
Adem'den Yeşü'a kadarki atalar, Beni İs
rail hilkimleri, İbranller. Keldanller. Med
ler. Persler, Romalılar, Yunanlılar, Bizans
lılar, Hz. Peygamber'den Abbas! halifeli
ğinin yıkılışma kadar İslam tarihi. Selçuk
lular. ismailller, Haçlılar, Harizmşahlar ve 
Moğollar hakkında bilgi nakledilmekte
dir. Müellifin VII. (XIII.) yüzyılda cereyan 
eden hadiselere dair verdiği bilgiler olay
ların birçağuna şahit olması sebebiyle 
önemlidir. Adı bilinmeyen bir müellif · 
eserin ilk bölümüne 696 (1297) yılına ka
dar gelen bir zeyil yazmıştır. "Chronicon 
Syriacum", Paul Jacob Bruns ve G. Kirsch 
tarafından Latince çevirisiyle birlikte 
iki cilthalinde yayımianmış ( Leipzig ı 789). 

Süryanlce metnini daha sonra Paul Bed
jan neşretmiştir ( Gregory Barhebraei 
Chronicon Syriacum, Paris I 890). Eser, 
bu neşir esas alınarak Ernest A. Wallis 
Budge tarafından The Chronography 
of Gregory Abü'l-Faraj ... Barhebraeus, 
Being the First Part of, his Political 
History of the World adıyla ingilizce'ye 
çevrilmiş (I-II. London ı 932). Ömer Rıza 
Doğru!, ingilizce çevirisinden Abu'l-Fa
rac Tarihi ismiyle Türkçe'ye tercüme et
miştir (l-ll, Ankara I 945- I 950 ~ I 987). 
İshak E rm ele. kitabın on ve on birinci alt 
bölümlerini Tari]]. u' d-devleti's-Süryani 
adıyla Arapça'ya çevirerek el-Meşrıl(ta 
yayımlamış ( 1949-1950). bu çeviri, İbnü'I
İbrl'nin ölümünün 700. yılı münasebetiy
le Taril].u'z-zaman adıyla tekrar neşre
dilmiştir ( Beyrut ı 986). Eserin "Chronicon 
ecclesiasticum" adlı ikinci bölümü kilise 
tarihine ayrılmıştır. Burada Hz. Harun'
dan itibaren havariler sonrasına kadar 
olan dönem kısaca aniatıldıktan sonra Se
verus'a kadarki Antakya kilisesi patrikleri 
zikredilmiş, bu kilisenin monofizit kolu
nun tarihi 1285'e kadar getirilmiştir. Ar
dından Süryanl kilisesinin doğu kısmı ele 
alınmıştır. Marutha'dan sonra Tikrlt'in 
monofizit mefriyanları anlatılmış, bu ara-

. da Nestüriler'in patriklerine dair bilgi ve
rilmiştir. Bu kısım müellifin ölümüne ka
dar devam eder. Aynı bölüme müellifin 
kardeşi Bar Sauma es-Safi tarafından 
Barhebraeus'un hayatı eklenmiş ve 1288 
yılına kadar gelen bir zeyil yazılmıştır. 
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Daha sonra yapılan zeyillerle kitap 1495-
1496 yılına kadar getirilmiştir. "Chronicon 
ecclesiasticum", J. B. Abbelaos ve Th. J. 
Lamy tarafından Süryanlce metin ve La
tince çevirisiyle birlikte üç cilt halinde ya
yımlanmış ( Gregory Barhebraei Chroni
conEcclesiasticum, Louvain 1872-1877), 
İshak Ermele eseri özet olarakArapça'ya 
çevirmiştir ( el-Meşrık, XXI 11923]. s. 494-

507, 589-599, 660-67 1; XXII 119241 . 182-
!92, 272-281,364-372,417-427,5 19-527. 
604-614). İbnü'I-İbrl, eserin bu bölümü
nü yazarken Süryanl Mikail'in vekayi'na
mesini esas almış. bazı tashihler yapmış 
ve ilavelerde bulunmuştur. z. Taril].u 
mul].taşari'd-düvel (Mul]taşaru taril]i 'd
düvel). Müellifin Süryanke umumi tari
hinin bizzat kendisi tarafından yapılan 
Arapça muhtasarıdır. İbnü'I-İbrl bu ese
ri, hayatının son yıllarında Meragalı alim 
ve Arap asilzadelerinin ricası üzerine ka
leme almıştır. Başlıca on devletin tarihi
nin (Hz. Adem'den Hz. Musa'ya kadar ata
lar [patriyarkl devleti. i sra iloğulları'nın ha
kimler devleti, i srailoğu lları' nın hükümdar
lar devleti, Keldanller, i ran hükümdarları, 
Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar. müslü
man Arap hükümdarları, Moğol hükümdar
ları) ele alındığı bu kitaba Süryanlce umu
mi tarihte bulunmayan bazı bilgiler ilave 
edilmiştir. Eser. çeşitli alim ve tabipierin 
biyografilerini de ihtiva etmektedir. İb
nü'I-İbrl bu bilgileri İbn Cülcül ei-Endelü
sl, İbnü'I-Kıftl ve Said b. Ahmed el-Ende
lüsl gibi müslüman müelliflerin kitapla
rından almış, bu arada esere kısa bir in
cil tarihi de eklemiştir. Tari]]. u mul].taşa
ri'd-düvel, daha çok İbnü'I-Kıftl'den nak
ledilen İskenderiye Kütüphanesi'nin Hz. 
Ömer devrinde yakıldığına dair malumat 
sebebiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 
Eser ilk defa Edward Pococke tarafından 
Latince tercümesiyle birlikte yayımian
mış (Historia Compendiosa Dynastiarum, 
Oxford 1663). daha sonra Antuvan Saliha
ni ei-YesGI Arapça metnini neşretmiştir 
(Beyrut 1308/1890, !377/1958, 1983).0. L. 
Bourer, eseri Des Grigorius Abulfa
radsch Kurze Geschichte der Dynas
tien adıyla Almanca'ya (l-ll, LE~ipzig 1783-
1785) ve Herman G. B. Teule The Ethi
con of Barhebraeus ismiyle İngilizce'ye 
(Louvain 1993) tercüme etmiştir. Kitabın 
Moğollar'a dair bölümünü M. Şerefettin 
Yaltkaya Türkçe'ye çevirmiştir (istanbul 
1941 ı. 3.Kethabhii DM Sullaka hauna
naya (Aklın yükse lmesi kitabı). Astro
nomi ve kozmografya ile ilgili eserin bir 
bölümünü Richard James Horatio Gottheil 
neşretmiş (Berlin 1890). daha sonra eser 
Süryanlce metin ve Fransızca çevirisiyle 
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lbnü'l-lbri'nin Makhtebhaniith zabhne (Tari(:ıu'z-za
man) adlı eserinin Süryanice aslından bir sayfa (Bodleian 

Library, Hunt., nr. 1, s. 454) 

birlikte François Nau tarafından yayım
lanmıştır (Livre de l'ascension de /'esprit, 
Paris 1899-1900). 4. Kethdbha dh€-şem
he (Işıklar kitabı). Zemahşeri'nin Arapça 
grameri örnek alınarak yazılmış Süryanl
ce gramer kitabıdır (Paulin Martin, Oeu
vres grammaticales d'Abou'l-Faradj, dit 
Bar hebreus, Paris 1872). S. Kethabha 
dhe bhabbatha (Göz bebekleri kitabı). 
Mantık ve diyalektikle ilgilidir (Leipzig 
1908). 6. Hewatth hekhmethd (Hikme
ti n özü). Aristo felsefesine dair bir ansik
lopedi olup büyük kısmı Gazzall'nin İl;
ya'ü 'ulı1mi'd-din adlı eserinden iktibas 
edilmiştir. Başlıca dört bölümden (man
tık, fizik, metafizik, ahlak-ekonomi-siya
s"et) oluşur (Ebü'I-Ferec, Tarih, Budge'ın 
önsözü, 1, 30; Sarton, 11/2, s. 977). 7. Mu.l]
taşar ii 'ilmi'n-nefsi'l-insani (nşr. Paul 
Sbath, Kah i re 1928). 8. Ausar raze (Ken
zü 'i-esrar 1 Te{slrü 'l-Kitabi'l-Mukaddes 1 
Horreum Mysterioum). Ahd-i Atık ve 
Ahd-i Cedld'in İbranice, Yunanca ve di
ğer dillerdeki metinler dikkate alınarak 
yapılmış tenkitli tefsirinden ibaret olup ı. 
cildi yayımlanmıştır (Ebü'I-Ferec, Tarih, 
Budge'ın önsözü, ı. 33). MüellifSüryanke 
yazdığı bu kitabın bir kısmını Arapça'ya 
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çevirmiş ve çevirisine Kenzü'l-esrar adı
nı vermiştir. 9. Kethdbhd dM zalge (Ki
tabü'l-Eşra) . ilahiyat hakkında olan eser 
Arapça'ya çevrilmiştir (Sarton, 11/2, s. 978). 

1 o. Kethabhd dh 'ithiqon (Kitabü '1-AI].
lak) . Bu eser de Arapça'ya tercüme edil
miştir (Sarton, 11/2, s. 978). 11. Kethdbhd 
dhe-yauna (Kitabü'l-f:lamame). Beden 
ve ruh terbiyesinden, kamil insanların 
duyduğu manevi huzurdan, kendisinin 
ruhani tecrübelerinden, itikadl ve arneli 
yönden karşılaştığı güçlüklerden bahse
den eserin büyük bölümü İJ;ya'ü 'uW
mi'd-din'den iktibas edilmiştir (nşr. Paul 
Bed jan, Le livre de la colombe, Paris 1898). 

Arent Jean Wensinck eseri Book of the 
Dave adıyla İngilizce'ye çevirmiştir (Lei
den 1919) . Kitabın bir kısmı Yusuf Hablka 
tarafından Kitabü'l-lfamame adıyla (el
Meşrıl~. Lll [Beyrut 1956]. s. 21-66). daha 
sonra tamamı yine aynı adla Zekka ivas 
tarafından (Bağdat 1974) Arapça'ya ter
cüme edilmiştir. 12. Kethabha dhe 
Thunnaye Meghahhekhane. Mizahi hi
kayeleri ihtiva eden eser, Kitabü Det'i'l
hem adıyla Arapça'ya çevrilmişse de gü
nümüze intikal etmemiştir (İA, V/2, s. 
802). 13. Kethabha Dhe-Menarath 
Kudhshe (Mabedin çırağı). Eserde kili
senin temelini oluŞturan on iki esas açık
lanmaktadır. 14. Kethabha Dhe-Hud
deye (Kitabü'l-İşarat). Kilise hukukuyla il
gilidir. 

İbnü'I-İbrl ayrıca İbn Sina'nın 'UyCı
nü'l-l;ikme ile Kitabü'l-İşarat ve 't-ten
bihat'ını, Eslrüddin ei-Ebheri'nin Züb
detü'l-esrar ile Tenzilü'l-efkar li-ta'di
li'l-esrar'ını, Ahmed b. Muhammed ei
Gafiki'nin el-Edviyetü'l-müfrede'sini 
Süryanke'ye çevirmiş, son kitabı Mün
te.l]abü Kitabi Cami'i'l-müfredat li-Al;
med b. Mul;ammed el-Gati~i adıyla ih
tisar etmiştir. İbn Sina'nın el-Kanun ti't
tıbb'ını da Süryanke'ye çevirmeye baş
lamış, ancak tamamlayamamıştır (diğer 
eserleri için bk. Ebü'I-Ferec, Tarih, Sud
ge'ın önsözü, 1, 29-34; Sarton, ll/2, s. 975-
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

İBNÜ'I-iFLiLi 

(bk. iFLiLI). 

İBNÜ'I-İHŞiD 
(~~f..:,.ıf) 

Ebu Bekr Ahmed b. All 
b. Ma'cGr (BağcGr) 

(ö. 326/938) 

Mu'tezile alimi. 
_j 

270 (883) yılında doğdu. Soğd veya Fer
gana bölgesinde idarecilik yaparak daha 
sonra Bağdat'a yerleşen Türk asıllı bir aile
ye mensuptur. Bazı kaynaklarda İ bnü'I
Ahşad. İbnü'I-Ahşaz ve İbnü'I-İhşlz şeklin
de de geçen künyesini dedelerin e verilen 
unvandan almıştır. Babası, Abbas! halife
lerinden ei-Mu'tazıd- Billah ve Müktefi
Billah dönemlerinde sınır bölgelerinde va
lilik görevinde bulunmuştur. Bağdat'ın 
ilim çevresinde yetişen İbnü'I-İhşld, Ab
bas! Veziri Ebü'I-Feth İbnü'I-Furat'ın hu
zurunda Ebu Said es-Sirafi ile Ebu Bişr 
Metta b. Yunus arasında cereyan eden 
münazaralara şahit oldu. Bir süre Mısır'
da ve hac amacıyla Mekke'de bulundu. 
İbnü'I-İhşld'in kelam dersleri aldığı en 
önemli hocası, önceleri Bağdat Mu'tezile
si'ne bağlı iken daha sonra dönemin Bas
ra ekolü reisi Ebu Ali ei-Cübbal'ye intisap 
eden ve vefatından sonra onun yerine ge
çen (ibnü'n-Nedlm, s. 219; Kadi Abdülceb
bar. Fatlü'l-i'tizal, s. 308-309) Ebu Abdul
lah Muhammed b. Ömer es-Saymerl'dir. 
Ayrıca Ebü'I-Hasan ei-Kerhl'nin meclisin
de bulundu. Saymert gibi İbnü'I-İhşld de 
Cübbal'nin oğlu Ebu Haşim'e sert bir şe
kilde muhalefet etti. Ebu imran Musa b. 
Rebah es-Sayrafi, Ebü'lcHasan ei-Ensarl 
ve Ebü'I-Hasan Ali b. Isa er-Rummanl gi-


