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ÝBNÜ’t-TAYYÝB eþ-ÞARKœ

“İb nü’¹-ªay yib Mu¼aşşi’l-Æåmûs: Mev li dühû ve 
neşßetühû ve ¼ayâtühû ve ne se büh”, a.e., XXX/1 
(1955), s. 87-90; “İbn-i ªay yib”, DMBİ, IV, 160-
161; “Şerkî, Mu¼am med b. e¹-ªay yib”, Ma£le-
me tü’l-Ma³rib, Ra bat 1423/2002, XVI, 5358; 
Ha san Cellâb, “İb nü’¹-Tay yib eş-Şarš¢”, Mv.AU, 
XIX, 324-330.

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’t-TUVEYR
( ا ا )

Ebû Muhammed el-Murtazâ Abdüsselâm
b. el-Hasen b. Abdisselâm b. Alî

b. Ahmed el-Fihrî el-Kayserânî el-Mýsrî
(ö. 617/1220)

Fâtýmî devlet adamý, 
tarihçi ve hadis hâfýzý.˜ ™

Zil hic ce 524’te (Ka sım 1130) Mı sır’da 

doğ du. Fâ tı mî ve Ey yû bî ler dev rin de 

önem li bü rok ra tik gö rev ler üst le nen Mı-

sır lı bir ai le ye men sup tur. Ken di si ne dö ne-

min meş hur şah si yet le rin den olan de de si 

Ab düs selâm’ın adı ve ril diy se de o da ha 

zi ya de ni çin ve ril di ği bi lin me yen İb nü’t-

Tu veyr la ka bıy la ta nın mış tır. Ço cuk lu ğu, 

genç li ği ve ye tiş me si hak kın da ye ter li bil gi 

yok tur, an cak iyi bir eği tim al dı ğı üst len-

di ği gö rev ler den an la şıl mak ta dır. Fâ tı-

mîler’in son dö ne min de Dîvânü’r-revâtib 

re is li ği ne ge ti ril di. Ey yû bî ler dev rin de 

de çe şit li di van lar da gö rev al dı ğı kay de-

dil mek le bir lik te (Mün zi rî, III, 7; Ze hebî, 
XI II, 507) bun lar hak kın da bil gi ve ril me-

mek te dir. De de si Sün nî olan İb nü’t-Tu-

veyr 15 Mu har rem 617’ de (22 Mart 1220) 
Ka hi re’de ve fat etti ve Mu kat tam da ğı nın 

etek le rin de ki me zar lı ğa def ne dil di. Ay rı ca 

ha dis hâfı zı olup öm rü nün so nu na ka dar 

öğ ren me ye ve öğ ret me ye önem ver miş, 

el li yaş la rın da iken İs ken de ri ye’ye yer le-

şen ha dis âli mi Ebû Tâhir es-Si lefî’den (ö. 
576/1180) ha dis tah sil et miş tir. Fâ tı mî ta-

ri hi ni, dev let teş kilâtı nı iyi bi li yor, za ma-

nı nın âlim le ri ni ve yük sek me mur la rı nı 

iyi ta nı yor du. Öğ ren ci le ri ara sın da ha dis 

hâfı zı Mün zirî sa yıl mak ta dır.

İb nü’t-Tu veyr’in en meş hur ese ri Nüz-

he tü’l-mušle teyn fî aÅbâri’d-dev le-

teyn’ dir. An cak mü el lif ese rin den ak ta rı-

lan bil gi ler de bu adı ta şı yan bir ese rin den 

bah set mez. Da ha son ra ki ta rih çi ler den 

Nâ sı rüd din İb nü’l-Furât, Makrîzî ve Kâtib 

Çe le bi onun ese ri ni Nüz he tü’l-mušle-

teyn fî aÅbâri (sîre ti)’d-dev le teyn şek-

lin de kay de der ken İbn Tağrîberdî bun dan 

el-Muš le teyn fî aÅbâri’d-dev le teyn di-

ye söz eder. İbn Haldûn ve Kal ka şendî ise 

ki ta bın adı nı zik ret me den İb nü’t-Tu veyr’in 

ta ri hin den fay da lan dık la rı nı be lir tir ler. 

İb nü’t-Tay yib’e nis bet edi len Miftâ¼u’l-

vü½ûl ilâ £il mi’l-u½ûl ad lı eser (DMBİ, IV, 
161), isim ve nis be ben zer li ği bu lu nan Mu-

ham med Tay yib b. Mu ham med el-Fâsî’nin 

de de si Ab dülkådir b. Ali el-Fihrî el-Fâsî’nin 

ƒulâ½atü’l-u½ûl’üne yaz dı ğı şerh tir (nşr. 
İdrîs el-Fâsî, Dü bey 1425/2004). Ab dü-

lalî el-Vedg¢rî, İb nü’¹-ªay yib eş-Şarš¢: 

¥alša fî târîÅi’l-fik ri’l-lu³avî bi’l-Ma³-

rib (dok to ra te zi, 1986, Câmi atü Mu ham-
med el-Hâmis kül liy ye tü’l-âdâb, Ra bat), 
ÆaŠâye’l-mu£ce mi’l-£Arabî fî kitâbâti 

İb ni’¹-ªay yib eş-Şarš¢ (Ra bat 1989) ve 

et-Ta£rîf bi’bni’¹-ªay yib eş-Şarš¢ (Ra-
bat 1990) adıy la üç eser ka le me al mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İb nü’t-Tay yib eş-Şark¢, İ²âßetü’r-râmûs ve 
i²â fe tü’n-nâmûs £alâ i²âßeti’l-Æåmûs (nşr. Ab-
düs se lâm el-Fâsî – Tihâmî er-Râcî el-Hâşimî), 
Mu ham me di ye 1403/1983, neş re den le rin gi ri-
şi, I, e-d; a.mlf., Fey²u neş ri’l-in şirâ¼ min rav²i 
¹ay yi’l-İštirâ¼ (nşr. Mahmûd Yûsuf Feccâl), Dü-
bey 1421/2000, neş re de nin gi ri şi, I, 19-41; Ab-

dur rah man b. Ab dül kerîm el-Ensârî, Tu¼fe tü’l-
mu¼ibbîn ve’l-a½¼âb fî ma£ri fe ti mâ li’l-Me de-
niyyîn mi ne’l-ensâb (nşr. Mu ham med el-Arûsî 
el-Matvî), Tu nus 1390/1970, s. 335-336; Zebîdî, 
Tâcü’l-£arûs (nşr. Ali Şîrî), Bey rut 1414/1994, 
Mu kad di me, I, 48; Murâdî, Sil kü’d-dü rer, IV, 
91-94; İbn Sûde, el-Feh re se (nşr. Ab dül mecîd 
Hayâlî), Bey rut 1423/2002, s. 70; Ce bertî, 
£Acâßibü’l-â¦âr, I, 298; Mu ham med b. Ca‘fer el-

Kettânî, Sel ve tü’l-en fâs (nşr. Ab dul lah el-Kâmil 
el-Kettânî v.dğr.), Dâ rül beyzâ 1425/2004, III, 
66-67; Broc kel mann, GAL Suppl., I, 541, 685; 
II, 194, 277, 522-523; He diy ye tü’l-£ârifîn, II, 
331; Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde, Delîlü 
müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, Dârül beyzâ 1960-65, 
I, 246; II, 287, 348; R. Mach, Ca ta lo gue of Ara bic 
Ma nus cripts (Ya hu da Sec ti on) in the Gar rett 
Col lec ti on Prin ce ton Uni ve rsity Lib rary, Prin-
ce ton-New Jer sey 1977, s. 10, 165; Ab dül hay el-

Kettânî, Fih ri sü’l-fehâris, I, 100, 178, 192, 209, 
475; II, 606-607, 661, 834, 1067-1071; ay rı ca 
bk. İn deks; Menûnî, el-Me½âdi rü’l-£Ara biy ye li-
târîÅi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 1404/1983, I, 176-
177; a.mlf., Æabes min £a¹âßi’l-maÅ¹û¹i’l-Ma³ribî, 
Bey rut 1999, II, 1001-1004; Zi riklî, el-A£lâm (Fet-
hul lah), VI, 177-178; Mu ham med Hâccî, ez-Zâvi-
ye tü’d-delâßiy ye ve dev ru ha’d-dînî ve’l-£ilmî 
ve’s-siyâsî, Dârül beyzâ 1409/1988, s. 273; M. 

Muhtâr Vüld Ebbâh, TârîÅu’n-na¼vi’l-£Arabî 
fi’l-meş riš ve’l-ma³rib, Selâ 1417/1996, s. 414-
415; İdrîs el-Fu daylî, ed-Dü re rü’l-be hiy ye ve’l-
cevâhi rü’n-ne be viy ye (nşr. Ah med b. el-Mehdî 
el-Alevî – Mus ta fa b. Ah med el-Alevî), Mu ham me-
di ye 1420/1999, II, 336-337; Ab dul lah Murâbıt 

et-Terg¢, eş-Şürû¼u’l-ede biy ye fi’l-Ma³rib £alâ 
£ah di’d-dev le ti’l-£Ale viy ye, Ra bat 1426/2005, s. 
71-75, 104-106, 119, 127-130; Ab dur rah man b. 

Zey dân, Mu£ce mü ¹abašåti’l-müßel lifîn £alâ £ah di 
dev le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Ha san el-Vezzânî), Ra-
bat 1430/2009, s. 291-292; Mu ham med Azzûz, 
el-Mu¼ad di¦ûne’l-Me³åri be fî Dı maşš, Bey rut 
1431/2010, s. 412-431; Ab dülhâdî b. Mu ham med 

es-Selâvî, “Ma¼¹û¹ât Nefîse”, MMİ ADm., XII/1-2 
(1932), s. 55-56; Mu ham med el-Arabî el-Azzûzî, 

(İbn Hişâm en-Nahvî’nin Şevâhi dü Ev-
Ša hi’l-mesâlik  ad lı ese ri nin şer hi dir); 
İšåme tü’l-burhân £alâ en ne’l-ef£âle’n-

nâšı½ate in nemâ te dül lü £ale’z-zamân 

(Eser de İbn Mâlik’in et-Teshîl ’de ki ko nuy la 
il gi li gö rü şü eleş ti ril mek te dir); TelÅî½ü’t-

telÅî½ min şevâhi di’t-TelÅî½; Es he lü’l-

mašå½ıd bi-¼il ye ti’l-meşâyiÅ ve ref£i’l-

esânîdi’l-vâšı£a fî mer viyyâti şeyÅine’l-

imâm el-vâlid; el-Ufušu’l-müş riš 

bi-terâci mi men leš¢nâhü bi’l-meş riš; 

el-Enîsü’l-mu¹rib fî-men leš¢ tühû min 

üdebâßi’l-Ma³rib; Şer¼u Sîre ti İbn 

Fâris (İbn Fâris’in Ev ce zü’s-si yer li-Åay-
ri’l-be şer  ad lı risâle si nin şer hi dir); el-İs-

timsâk bi-ev¦aši’l-£ur ve fi’l-a¼kâmi’l-

mü te£al liša bi’l-šah ve; Envâ£u’l-envâr 

fî şer¼i şevâhi di’l-Keşşâf ve’l-Envâr 

(Ze mah şerî ve Kådî Beyzâvî’nin tef sir le rin-
de ki şevâhi din şer hi dir); Sim¹ü’l-ferâßid 

fîmâ ye te£al laš bi’l-bes me le ve’½-½alât 

mi ne’l-fevâßid; el-Ezhârü’n-ne diy ye; 

Temhîdü’d-delâßil ve telÅî½ü’l-evâßil.

Mü el lif şu eser le rin üze ri ne hâşi ye ve ta‘-

lîkåt da yaz mış tır: Teftâzânî’nin el-MuÅ-

ta½ar ve el-Mu¹av vel’i, İmruülkays’ın 

di va nı, Zü heyr b. Ebû Sülmâ’nın di va nı, 

Fîrûzâbâdî’nin er-Rav²ü’l-meslûf fîmâ 

lehû ismâni ilâ ülûf’ü, İbn Hişâm’ın Mu³-

ni’l-lebîb’i, İbn Mâlik’in Teshîlü’l-Fevâßid 

ve tekmîlü’l-Mašå½ıd’ı, Mek kû dî’ nin 

İbn Mâlik’e ait el-El fiy ye üze ri ne yaz dı ğı 

şerh, İb nü’n-Nâzım’ın Şer¼u Lâ miy ye ti’l-

ef£âl’i (İbn Mâlik), Süyûtî’nin TelÅî½ü’l-

Miftâ¼’ı naz ma çek ti ği £Uš†dü’l-cümân 

ad lı ese ri ne yi ne ken disinin yaz dı ğı şerh, 

Ze ke riyyâ el-Ensârî’nin Fet¼u Rab-

bi’l-beriy ye bi-şer¼i’l-Æa½îde ti’l-ƒaz-

reciyye’ si, İbn Ümmü Kåsım di ye ta nı nan 

Ha san b. Kåsım el-Mu râdî’nin İbn Mâlik’in 

El fiy ye’si (el-ƒulâ½a) üze ri ne Tav ²î¼u’l-

mašå½ıd ve’l-mesâlik bi-şer¼i El fiy ye ti 

İbn Mâlik adıy la yaz dı ğı şerh, Hâ lid el-Ez-

herî’nin Mû½ılü’¹-¹ullâb ilâ Æavâ£idi’l-

i£râb’ı (İbn Hişâm en-Nahvî), ay nı müelli-

fin Şer¼u’l-Âcurrûmiy ye ve İbn Hi şâm 

en-Nahvî’nin EvŠa¼u’l-mesâlik ilâ 

El fiy ye ti İbn Mâlik (et-Tav²î¼ / Tav²î-
¼u’l-ƒulâ½a) ad lı şer hi ne et-Ta½rî¼ 

£ale’t-Tav²î¼ (et-Ta½rî¼ bi-ma²mûni’t-
Tav ²î¼) adıy la yaz dı ğı hâşi ye, Şehâbeddin 

el-Hafâcî’nin Şifâßü’l-³alîl’i, Harîrî’nin 

Dür re tü’l-³avvâ½ fî evhâmi’l-Åavâ½s’ı, 

Kas tallânî’nin İrşâdü’s-sârî’si, Ebû Sâlim 

el-Ayyâşî’nin İk tifâßü’l-e¦er ba£de ×e hâ bi 

eh li’l-e¦er’i, Tefsîrü’l-Ce lâleyn ve Tir-

mizî’nin eş-Şemâßil’i (eser le ri nin bir lis-
te si için bk. Fey²u neşri’l-in şirâ¼, neşrede-
nin gi ri şi, I, 33-41).
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ÝBRÂHÝM ENÎS AHMED

üze ri ne araş tır ma lar yap tı. 1967’de, da yı sı 

Zekî Mü hen dis’in ye ri ne ku ru mun çı kar dı-

ğı der gi yi (Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-lu³ati’l-
£Ara biy ye) yir mi ikin ci sa yı sın dan iti ba ren 

yö net ti. 1958’ de Delâle tü’l-elfâ¾ (se man-

tik) adlı ese rin den do la yı ken di si ne Mı sır 

devlet teş vik ödü lü ve ril di. 8 Temmuz 

1977 tarihin de Ka hi re’de ve fat et ti. Aile-

si kütüp ha ne si ni Dârü lulûm Fa kültesi’ne 

ba ğış la dı.

XX. yüz yı lın baş la rın dan iti ba ren Av-

ru pa’da do ğan mo dern dil bi li mi araş tır-

ma la rı, özel lik le ses bi li mi, leh çe bi li mi, 

mor fo lo ji ve sen taks alan la rın da yo ğun-

luk ka zan mış, bu ara da İs viç re li dil bi lim ci 

Fer di nand de Sa us su re, Ba tı’da mo dern 

len gü is ti ğin ön cü sü ola rak gö rül dü ğü gi bi 

İbrâhim Enîs de Arap âle min de ve Arap dil 

bi li min de bu ala nın ön cü sü ka bul edil miş-

tir. İn gil te re’de iken mo dern dil bi li mi nin 

me se le le ri ne da ir Sa us su re ve di ğer bil-

gin le rin gö rüş le ri ni öğ re nip Arap di li nin 

me se le le ri ne uy gu la mış, 1939’da Mı sır’a 

dö nün ce bu alan da ki bil gi ler ka bul gör-

müş, sa de ce i‘rab hak kın da ki gö rü şü red-

de dil miş tir. Ona gö re Kur’an’a i‘rab I. (VII.) 

yüz yı lın so nu ile II. (VI II.) yüz yı lın baş la rın-

da uy gu lan mış tır. Arap lar ke li me son la rı nı 

-bu gün de ko nuş ma lar da gö rül dü ğü gi bi- 

hep sâkin te laf fuz eder ler di. Müs lü man 

na hiv âlim le ri Yu nan gra me ri nin et ki siy le 

i‘rab ol gu su nu icat et miş tir (Min Esrâri’l-
lu³a, s. 182 vd.; Delâle tü’l-el fâ¾, s. 207 vd.). 
İ‘rab ha re ke le ri nin fâil lik-mef‘ûllük gi bi 

cüm le öğe le ri ni be lir le me iş le vi yok tur, sa-

de ce cüm le de ki ke li me le ri bir bi ri ne ula ma 

va zi fe si gö rür. Cümle öğe le ri ni ise Arap 

söz di zi mi dü ze niy le her öğe nin cüm le 

için de bu lun ma sı ge reken yer ler ve cüm-

le ler de zarf lar la edat lar gibi yan un sur lar 

be lir ler. İ‘rab ha re ke le ri iki sâ kin har fin 

ça kış ma sı nı ön le mek için kul la nı lır. Çün kü 

ke li me ler de aslî te laf fuz ke li me son la rı nın 

sâkin ol ma sı dır. Ha re ke de bu sâkin har fi 

oku mak ve ula mak için ge ti ri lir. As lın da 

İbrâhim Enîs bu dü şün ce le rin de ön ce lik le 

– —İBNÜRREFİK AHMET NURİ

(bk. SEKİZİNCİ, Ahmet Nuri).˜ ™

– —ÝBRÂHÝM ENÎS AHMED
ا أ أ ) ( إ

(1906-1977)

Arap dünyasýnda 
modern dil bilimi araþtýrmalarýnýn 

öncüsü.˜ ™

Ka hi re’de doğ du. İl ko kul dan son ra Ez-

her Üni ver si te si Dârü lulûm Fa kül te si’nin 

ha zır lık oku lu el-Med re se tü’t-techîziy ye’-

den li se dip lo ma sı al dı ve Ez her’in Dâ rü-

lulûmi’l-ulyâ kıs mı na gir di. Bu ra da öğ ren ci 

iken şi ir yaz ma ya baş la dı, sos yal ve kül-

tü rel et kin lik le re ka tıl dı, oku lun ti yat ro 

gru bu na baş kan se çil di. Ken di yaz dı ğı eş-

ŞeyÅu’l-mü te½âbî ad lı pi ye sin baş kah-

ra ma nı nı biz zat ken di si oy na dı. 1930’ da 

Ez her’den me zun ol duk tan son ra li se ler-

de öğ ret men lik yap tı. 1933’te Eği tim Ba-

kan lı ğı’ndan ka zan dı ğı burs la İn gil te re’ye 

gi dip Lon dra Üni ver si te si’ne kay dol du. 

1939’da ede bi yat ala nın da ba ka lor ya sı nı 

al dı, 1941’de fel se fe ve Sâmî dil le ri ala-

nın da dok to ra sı nı ver di. Bu ra da da sos yal 

et kin lik ler den ge ri kal ma dı. 1938’de Lon-

dra’da ki en-Nâdi’l-Mısrî’ye baş kan se çil di.

İn gil te re’den dön dük ten son ra Dârü-

lulûm Fa kül te si’ne öğ re tim üye si ola rak 

ta yin edil di, mes le ğin de yük se le rek dil 

bi li mi ala nın da pro fe sör ol du. Fa kül te de 

dil bi li mi, Sâmî dil le ri ve şar ki yat alan la-

rın da, ay rı ca Arap di li bö lü mün de baş kan 

sı fa tıy la gö rev yap tı. 1955 yı lın da fa kül-

te nin de kan lı ğı na ge ti ril diy se de he men 

ar dın dan iş le rin ar zu et ti ği şe kil de git me-

di ği ni be lir te rek is ti fa et ti. 1958’de ikin ci 

de fa ge ti ril di ği de kan lık gö re vi ni bir kaç yıl 

sür dür dü. 1963-1964 öğ re tim yı lın da Am-

man’da ki Ür dün Üni ver si te si’nde ça lış tık-

tan son ra Dârü lulûm Fa kül te si’nde mi sa fir 

pro fe sör ola rak ders ver di. Bu fa kül te de ki 

ilk yıl la rın da git ti ği İs ken de ri ye Üni ver si-

te si Ede bi yat Fa kül te si’nde iki yıl ça lış tı. 

Bu ra da dil bi li miy le ses bi li mi araş tır ma-

la rı nın, dil ses le ri nin sı nıf lan dı rıl ma sı ve 

mu ka ye se si nin mo dern yön tem ler le yapı-

la ca ğı ses bi li mi (fo ne tik, sav tiyyât) la bo ra-

tu va rı nı kur du. Ra ma zan Ab düt tevvâb 

onun öğ ren ci le rin den dir. 1948 yı lın dan 

iti ba ren uz man lık yap tı ğı Mec mau’l-lu ga-

ti’l-Ara biy ye’ye 1961’de üye ol du. Bu ra da 

me tot, leh çe ler ve el-Mu‘ce mü’l-kebîr ko-

mis yon la rın da bu lun du. Dil ses le ri, Arap 

leh çe le ri, la fız-delâlet-se man tik, şi ir de 

mü zi ka li te ve çe şit li gra mer me se le le ri 

Eser gü nü mü ze in ti kal et me mek le bir lik-

te Makrîzî baş ta ol mak üze re İb nü’l-Furât, 

Kal ka şendî, İbn Tağrîberdî, İbn Haldûn ve 

İb nü’z-Zeyyât gi bi ta rih çi ler önem li bir kıs-

mı nı ki tap la rın da ik ti bas et miş ler dir. Ey-

men Fuâd Sey yid, bu ik ti bas lar dan ha re-

ket le İb nü’t-Tu veyr’in kay det ti ği Fâ tı mîler 

dö ne mi nin idarî ya pı sı, ver gi sis te mi, sa-

ray ha ya tı ve ge le ne ği nin ya nın da res mî 

me ra sim le re, ha li fe le rin ka bul le ri ne da ir 

bil gi le ri Nüz he tü’l-mušle teyn fî aÅ bâ-

ri’d-dev le teyn (sîre ti’d-dev le teyn) ad lı 

eser de bir ara ya ge ti re rek ya yım la mış tır 

(Bey rut 1412/1992). Fâ tı mî Dev le ti’nde di-

van lar, bu ra da ça lı şan gö rev li ler, dev le te 

ait ha zi ne ler, gö rev li le rin ma aş la rı, mah-

ke me de uyu la cak ku ral lar ve resmî pro-

se dür le mah ke me gö rev li le ri nin ça lış ma 

esas la rı hak kın da bil gi le rin yer al dı ğı eser 

ta rih, idarî ya pı, ver gi ler ol mak üze re üç 

bö lüm den oluş muş, Selâhaddîn-i Ey yû bî 

za ma nın da Fâ tı mî ve Ey yû bî idarî ya pı la rı nı 

mu ka ye se et mek ama cıy la ka le me alı nan 

ta ri hin, adı da bu na uy gun bi çim de ve ril-

miş tir. An cak di van da gö rev yap mış olan 

mü el li fin bu sa ye de bi rin ci el den edin di ği 

bil gi le re da ya nan ka yıt la rı Fâ tı mî dö ne miy-

le sı nır lı kal mış, Ey yû bî ler’e ait faz la bil gi 

ver me miş tir. Eser ay rı ca, İb nü’t-Tu veyr’-

den ön ce si ne ait olup günümü ze ulaş-

ma yan ri va yet le ri ak tar ma sı ba kımın dan 

önem li dir. Eymen Fuâd Sey yid, “Nü ¾u mü’l-

Fâ¹ımiyyîn ve rüsûmü hüm fî Mı½r kemâ 

câßet £in de İb ni’¹-ªuveyr” adıy la bir ça lış ma 

da yap mış tır (Nüz he tü’l-muš le teyn, neş re-
de nin gi ri şi, s. 31-102).
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