
cak Larnil Çelebi, mukaddimede kitabına 
İbretname adını verdiğini belirttiği gibi 
diğer eseri Şerefü'l-insan'da onu aynı 
isimle zikretmiş, bununla birlikte kitap 
İbretnüma diye meşhur olmuştur. Kita
bın sebeb-i te'lif bölümünde Larnil Çele
bi, 932 ( 1526) yılında Bursa'da bir gün 
düşüncelere daldığı sırada hatiften bir 
ses işittiğini, bu sesin kendisine fetihler
den söz edip bir fetihname telifiyle Sul
tan Süleyman menakıbı yazmasın ı telkin 
ettiğini anlatır. Bunu müjde olarak telak
ki eden müellif, menakıb yazma cesare
tini kendinde bulamadığından fetihleri 
kutlamak amacıyla ibretli hikayeler yaz
maya karar verir. Bu bölümden ayrıca La
mil' nin daha önceki fetihler, özellikle Bel
grad (927/1 520) ve Rodos (929/1522) ka
lelerinin alınışı için tarihler söylediği ve 
fetihnameler yazdığı da öğrenilmektedir 
(bugün mevcut olmayan bu fetihnameler 
için b k. Levend, s. 39, 43) Eserin bitiriliş 
tarihi de 932'dir. 

İbretname'nin mukaddime kısmında 
on sekiz bin alemle bunlar arasında meş
hur beş alem (avalim-i hamse) ve ricalü'l
gayba dair bilgiler yer alır. Bu bilgiler Muh
yiddin ibnü'l-Arabl, Hace Muhammed Par
sa, Şeyh Alaüddevle-i Simnanl'den verilen 
örneklerle zenginleştirilmiştiL iki bölüm
den meydana gelen eserin birinci bölü
münü tanınmış velllerin "tayy-i zaman ve 
bast-ı mekan"la ilgili kerametleri oluştu
rur. Burada Abdullah b. Es' ad el-Yafil, Ab
dülkadir-i Geylani, ibnü'l-Farız, Ahmed er
Rifal, Bahaeddin Nakşibend, imam Ali er
Rıza, Muhammed b. Hasan el-Askeri, Şeyh 
Müferrih, Muhyiddin ibnü'l-Arabl gibi su
filerden nakledilen yirmi bir hikayeye yer 
verilir. İkinci· bölümde ise merakları yü
zünden başlarına çeşitli dertler gelen in
sanların hikayesi anlatılır. Burada da Zen
bil, Vahşi Adem ve Zengller, Beşir ile Ne
zir, Ef!atun-ı İlahi, Harnmam-ı Nühtak, 
Tut!, Mahan ve Fitne-i Gllan başlıkl arı al
tında yedi hikaye bulunmaktadır. 

Lamii, eserinin başında da belirtmiş 
olduğu gibi İbretname'yi yazarken her
hangi bir sanat gayesi gütmemiştir. Kısa 
cümlelerle yazılan birinci bölümün daha 
basit bir anlatımı vardır. İkinci bölümde 
anlatım manzum parçalarla akıcı hale ge
tirilmiş, mensur kısımlarda çok basit de 
olsa seeiye yer verilmiştir. Larnil Çelebi 
özellikle ikinci bölümde hikaye türüne has 
özelliklerden de faydalanmıştır. 

İbretname, tasavvufi muhtevalı ve 
nefsi ıslah amacına yönelik hikayelerden 
meydana geldiği için mev'iza türünün bir 
örneği sayılır. Kaynakları dikkate alındı-

ğında derleme bir eser olduğu anlaşıl
maktadır. Esasen bazı hikayelerin el-Fü
W:J:ıatü '1-Mekkiyye'n in sekizinci babın
da mevcut olduğunu müellifin kendisi de 
belirtir. İkinci bölümdeki hikayeler ise bazı 
Türkçe eserlerde de geçmektedir. Bun
lardan biri "Kırk Vezir Hikayeleri"dir ("Ef
latiln-ı ilahi" ve "Mahan ve Fitne-i Gllan" 
dışındaki hikayeler için bk. Kızıltan, s. 240, 

248, 272, 286, 290). Buna benzer hikayeler 
Binbir Gece, el-Ferec ba'de'ş-şidde, 
Kelile ve Dimne gibi kitaplarda da yer 
alır. Muhayyelô.t'ın baş tarafında fayda
landığı kaynaklar arasında İbretname'yi 
de zikreden Aziz Ali Efendi'nin "Ebu Ali 
Sina Hikayesi"nde Larnil Çelebi'den istifa
de ettiği anlaşılmaktadır (Boratav, ll, 55; 

Tietze, s. 266, 270, 31 1 ). 

Birçok nüshası bulunan İbretname'
nin biri tarihsiz ve eksik olmak üzere iki 
baskısı vardır. Tam olanı Kitab-ı İbretnü
ma adı altında 1273 (1856-57) yılında 
303 sayfa olarak basılmıştır. Diğeri 89 
sayfadır ve eserin yalnız birinci bölümün
den ibarettir. Salih Gülerer, Bursalı La
mi'i Çelebi-İbretnüma (inceleme-Metin) 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
( 1988, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) 
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Burhanüddfn Abdullah (Ubeydullah) 
b. Muhammed b. Ganim 

el-Ferganf et-Tebriz! el-ibrf 
(ö. 743/1342) 

L 
Fıkıh alimi. 

_j 

Tebriz'de doğdu. Hüseynl ve Haşim! nis
belerinden soyunun Kureyş'e ulaştığı so
nucu çıkarılabilirse de ibrl nisbesini niçin 
aldığı bilinmemektedir. Bir müddet Sul-
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taniye'de ikamet ettikten sonra Tebriz'e 
yerleşerek vefatma kadar burada kadılık 
yaptı; ayrıca kadılkudatlık görevinde bu
lunduğu da kaydedilir. Birkaç defa Bağ

dat'a gittiği bilinmekle beraber gidiş ama
cı ve orada kaldığı süre içindeki faaliyetle
rine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi 
yoktur. İbrl 13 Receb 743'te (12 Aralık 
1342) Tebriz'de vefat etti. Irak, İran, Azer
baycan ve Diyarbekir bölgelerinde ortaya 
çıkan ve altı ay kadar süren aşırı pahalılık 
dönemiyle irtibatlandırılarak ölümünün 
7 42 Recebinde (Aralık 1341) olduğu da 
belirtilir ( ibn Hacer. II, 433-434; Şevkanl, 

I, 412). 

Akli ve nakli ilimlerde, özellikle fıkıh 
usulü, fıkıh ve kelamda geniş bilgi sahibi 
olan İbrl hem Hanefi hem Şafii fıkhını öğ
renmiş ve öğretmiştir. Bu sebeple kay
naklarda hangi mezhebe mensup olduğu 
konusunda çelişkili bilgiler yer alır. Takıy
yüddin et-Temlml, Hanefi olduğunu kay
detmekte ve her iki mezhepte de eser 
kaleme aldığını belirtmektedir (et-Taba
l):atü's-seniyye, IV, 428-429; ayrıca bk. Ya
m. IV, 306; İbn Kadi Şühbe, lll, 31 ). İsnevl 
ise onun önce Hanefi iken sonradan Şafii 
mezhebine geçtiğini söyler ( Tabal):atü 'ş
Şafi'iyye,ll, 236) . Bazı kaynaklarda. İbrl' 
nin eserlerinde yer alan birtakım ibare
lerin Şla mezhebine meyilli olduğu kana
atini uyandırdığı kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u Tavali'i'l-envar min 
metali'i'l-en?:ô.r. Beyzavl'nin kelam ilmi
ne dair eserinin şerhidir. Şehabeddin Mü
barek Şah adına telif edilmiş olup kütüp
hanelerde çok sayıda yazma nüshası mev
cuttur (mesela bk. Fas Hizanetü'l-Karaviy
yln, nr. 1296; Süleymaniye Ktp., ŞehidAli 
Paşa, nr. 1656, Serez. nr. 1416, Fatih. nr. 
3044-3051, Ayasofya, nr 2296, Esad Efen
di, nr. 1226. Laleli, nr. 2299; iü Ktp., AY. 
nr. 297, 434 I, 5249; ayrıca b k. Brockel
mann, GAL, I, 533). 2. el-izô.J:ı ii şerhi'l
Mişbfı./:ı . Beyzavl'ye ait Mişbfı]J.u'l-er

vaJ:ı'ın şerhi olup mukaddimesinde kela
mın mantık ilmine bağlı olduğu belirtile
rek mantıkla ilgili malumat verildikten 
sonra kelam konuları ele alınır (Süleyma
niye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1674; TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 3394; Ragıb Paşa Ktp., nr. 
793, 794) Katib Çelebi, İbrl'nin Nasır b. 
Abdüsseyyid el-Mutarrizl'nin nahve dair 
el-MişbaJ:ı adlı eserini de şerhetti ğini 

kaydederse de Keşfü '?-?Unun n aşiri dip
norta Beyzavl'nin eseriyle karıştırılmış ol
ması ihtimaline dikkat çeker (Keşfü'?-?U
nün, Il, 1709) Ayrıca Süleymaniye Kütüp-
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ibri'nin Şer(ıu Tavali'i'l-envar min metali~'l-en?ar adlı eserinin ilk Iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Şehid Ali Paşa, nr. 
1656) 

hanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. 1674) el
i:Uı./:ı ii şer./:ıi'l-Mişbô../:ı li'l-Mutarrizf 
adıyla kayıtlı nüshanın incelenmesinden 
kitabın Mutarrizi'nin eseriyle bir ilgisinin 
bulunmadığı ve Beyzavi'nin eserinin şer
hi olduğu anlaşılmıştır. 3. Şer ./:ı u Minhô.
ci'l-vüşul ila (ff) 'ilmi'l-uşul. Yine Beyza
vi'ye ait eserin şerhidir. İbri, Beyzavi'nin 
diğer muhtasar eserlerine de şerh yaz
maya karar verdiğini, usulün fürua önce
liği bulunduğundan ewela Minhô.cü'l
vüşul'ü şerhedeceğini. daha sonra el
Gayetü'l-~uşvô. için de bir şerh kaleme 
alacağını belirtir. Minhô.cü 'l-vüşul üze
rine yazılan şerhterin en güzeli olduğu 
kaydedilen eserin İstanbul kütüphanele
rinde çok sayıda yazma nüshası mevcut
tur (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
544, 545, Kıl ı çAli Paşa, nr. 309, Yenicam i, 
nr. 342, Turhan Valide Su ltan, nr. 89, Da
mad İbrahim-Paşa, nr. 4 70-4 71. Laleli, nr. 
772; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 623, 

Mu ra d Molla, nr. 700; Hacı Selim Ağa Ktp., 
-nr. 268; ayrıca bk. Brockelmann, GAL, I. 
533). 4. ŞerJ:ıu'J-Gayeti'l-~uşvô. . Gazza
li'nin Şafii fıkhına dair el-V asit adlı eseri
ne Beyzavi'nin el-Gayetü'l-~uşvô. ii di
rô.yeti'l-fetvô. adıyla yazdığı özetinin şer
hidir (TSMK, Koğuşlar, nr. 768; Kütahya 
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Vahld Paşa Ktp., nr. 182; Paris Bibliotheque 
Nationale, nr. 1024 ). S.ljavô.şi'ale'l-ed

viyeti'l-mürekkebe mine'l-Mucez. İbn 
Sinirnın el-Kdnun'una İbnü'n-Nefis'in 
el-Mucez fi't-tıb ismiyle yazdığı muhta
sarın "el-Edviyetü'l-mürekkebe" başlıklı 
kısmının haşiyesidir (Köprü lü Ktp., nr. 
985, vr. 75 b-77a) . 6. Risô.le fi'l-baJ:ış 'an 
evveli J:ıadfşin min bô.bi'l-~unut. Hz. 
Peygamber'in namazda rüküdan sonra 
bazı kişiler için dua ettiği ve bunun üze
rine Al-i İ m ran suresinin 128. ayetinin in
dirildiğine dair nakledilen hadisle ilgili ola
rak yazılan. insanların hidayeti konusu
nun ele alındığı bir risaledir (Süleymani
ye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1215, vr. 118-

119). 

İbri'nin ayrıcaMu'temedü'l-{ıalô.'i~ ii 
'ilmi'l-veşô.'i~ (Keşfü '?·?unun, ll , 1732; 

fzaJ:ıu'l-meknO.n, ıı. 508) ve el-Emô.li(Ya
m. IV, 306; Hediyyetü'l-'arifin, 1, 649) adlı 

eserleri bulunduğu belirtilmişse de Sira
cüddin Ali b. Osman ei-Üşi ei-Fergani'nin 
el-Emô.lf'si (~aşfdetü bed'i'l-emalf) yan
lışlıkla İbri'ye nisbet edilmiş olmalıdır. 
Şevkani de ŞerJ:ıu'l-Mişbô.J:ı'tan başka 
ŞerJ:ıu'l-meşô.biJ:ı adlı bir eserinden söz 
etmekte (el-Bedrü'Hali', ı. 412), ancak 
hakkında bilgi vermemektedir. 
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ibril,<. isminin Arapça beri,<. "parlamak" 
kökünden geldiği ileri sürülmüşse de 
(Kurtubl, XVII, 203; Alaeddin el-GazGII, ll, 
65) genelde Farsça abriz "su döken" keli
mesinin Arapçalaşmış şekli olduğu kabul 
edilmektedir (Usanü'l-'Arab, "fdm" md.; 
Ebu MansOr es-Sealib!, s. 3 I 7). Kur'an'
da bir yerde (ebarl~) geçer ve çoğul halde 
cennetteki Main pınarından şarap doldu
rulan kapların bir türünü ifade eder (e I
Vakıa 56/18). Hz. Peygamber de bu keli
meyi kullanmış ve kendisine kevser havu
zunun kapları olup olmadığını soran bir 
sahabiye gökteki yıldızların sayısınca al
tın ve gümüş ibrikleri bulunduğu ceva
bını vermiştir (Buhar!, "Ril5a~", 53; Müs
lim, "Feza,il", 39, 44) . Bugün İran'da ve 
İran etkisinde kalan bazı Orta Asya Türk 
bölgelerinde ibrik kelimesinin yanı sıra 
abdestan 1 abdesdan (ab-dest-dan) tabiri 
de kullanılmaktadır (Steingass. s. 6). 

Kitab-I Mukaddes'te su ve içki kapla
rıyla ilgili birçok bilginin yer almasına rağ
men hangi isimle hangi türün kastedildi
ği kesin biçimde belirlenememiş, ayrıca 
çeşitli dillere yapılan çeviriler sırasında te
rimlerin tam karşılıkları titizlikle araştırıl
mamiş olduğu için ortaya bazı farklılıklar 
çıkmıştır. Bu bakımdan Kitab-ı Mukad
des'te özellikle ibrikten bahsedilip edil
mediği anlaşılamamaktadır. Ancak Süley
man Mabedi'ne Babil'den geri getirilen 
5400 altın -gümüş kap (Ezra, l/9-1 ı) ara
sında ibriklerin de bulunması tabii dir; ni-


