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Eser günümüze intikal etmemekle birlikte Makrîzî başta olmak üzere İbnü’l-Furât,
Kalkaşendî, İbn Tağrîberdî, İbn Haldûn ve
İbnü’z-Zeyyât gibi tarihçiler önemli bir kısmını kitaplarında iktibas etmişlerdir. Eymen Fuâd Seyyid, bu iktibaslardan hareketle İbnü’t-Tuveyr’in kaydettiği Fâtımîler
döneminin idarî yapısı, vergi sistemi, saray hayatı ve geleneğinin yanında resmî
merasimlere, halifelerin kabullerine dair
bilgileri Nüzhetü’l-mušleteyn fî aÅbâri’d-devleteyn (sîreti’d-devleteyn) adlı
eserde bir araya getirerek yayımlamıştır
(Beyrut 1412/1992). Fâtımî Devleti’nde divanlar, burada çalışan görevliler, devlete
ait hazineler, görevlilerin maaşları, mahkemede uyulacak kurallar ve resmî prosedürle mahkeme görevlilerinin çalışma
esasları hakkında bilgilerin yer aldığı eser
tarih, idarî yapı, vergiler olmak üzere üç
bölümden oluşmuş, Selâhaddîn-i Eyyûbî
zamanında Fâtımî ve Eyyûbî idarî yapılarını
mukayese etmek amacıyla kaleme alınan
tarihin, adı da buna uygun biçimde verilmiştir. Ancak divanda görev yapmış olan
müellifin bu sayede birinci elden edindiği
bilgilere dayanan kayıtları Fâtımî dönemiyle sınırlı kalmış, Eyyûbîler’e ait fazla bilgi
vermemiştir. Eser ayrıca, İbnü’t-Tuveyr’den öncesine ait olup günümüze ulaşmayan rivayetleri aktarması bakımından
önemlidir. Eymen Fuâd Seyyid, “Nü¾umü’lFâ¹ımiyyîn ve rüsûmühüm fî Mı½r kemâ
câßet £inde İbni’¹-ªuveyr” adıyla bir çalışma
da yapmıştır (Nüzhetü’l-mušleteyn, neşredenin girişi, s. 31-102).
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Kahire’de doğdu. İlkokuldan sonra Ezher Üniversitesi Dârülulûm Fakültesi’nin
hazırlık okulu el-Medresetü’t-techîziyye’den lise diploması aldı ve Ezher’in Dârülulûmi’l-ulyâ kısmına girdi. Burada öğrenci
iken şiir yazmaya başladı, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı, okulun tiyatro
grubuna başkan seçildi. Kendi yazdığı eşŞeyÅu’l-müte½âbî adlı piyesin baş kahramanını bizzat kendisi oynadı. 1930’da
Ezher’den mezun olduktan sonra liselerde öğretmenlik yaptı. 1933’te Eğitim Bakanlığı’ndan kazandığı bursla İngiltere’ye
gidip Londra Üniversitesi’ne kaydoldu.
1939’da edebiyat alanında bakaloryasını
aldı, 1941’de felsefe ve Sâmî dilleri alanında doktorasını verdi. Burada da sosyal
etkinliklerden geri kalmadı. 1938’de Londra’daki en-Nâdi’l-Mısrî’ye başkan seçildi.
İngiltere’den döndükten sonra Dârülulûm Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak
tayin edildi, mesleğinde yükselerek dil
bilimi alanında profesör oldu. Fakültede
dil bilimi, Sâmî dilleri ve şarkiyat alanlarında, ayrıca Arap dili bölümünde başkan
sıfatıyla görev yaptı. 1955 yılında fakültenin dekanlığına getirildiyse de hemen
ardından işlerin arzu ettiği şekilde gitmediğini belirterek istifa etti. 1958’de ikinci
defa getirildiği dekanlık görevini birkaç yıl
sürdürdü. 1963-1964 öğretim yılında Amman’daki Ürdün Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra Dârülulûm Fakültesi’nde misafir
profesör olarak ders verdi. Bu fakültedeki
ilk yıllarında gittiği İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde iki yıl çalıştı.
Burada dil bilimiyle ses bilimi araştırmalarının, dil seslerinin sınıflandırılması ve
mukayesesinin modern yöntemlerle yapılacağı ses bilimi (fonetik, savtiyyât) laboratuvarını kurdu. Ramazan Abdüttevvâb
onun öğrencilerindendir. 1948 yılından
itibaren uzmanlık yaptığı Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye 1961’de üye oldu. Burada
metot, lehçeler ve el-Mu‘cemü’l-kebîr komisyonlarında bulundu. Dil sesleri, Arap
lehçeleri, lafız-delâlet-semantik, şiirde
müzikalite ve çeşitli gramer meseleleri

üzerine araştırmalar yaptı. 1967’de, dayısı
Zekî Mühendis’in yerine kurumun çıkardığı dergiyi (Mecelletü’l-Mecma£i’l-lu³ati’l£Arabiyye) yirmi ikinci sayısından itibaren
yönetti. 1958’de Delâletü’l-elfâ¾ (semantik) adlı eserinden dolayı kendisine Mısır
devlet teşvik ödülü verildi. 8 Temmuz
1977 tarihinde Kahire’de vefat etti. Ailesi kütüphanesini Dârülulûm Fakültesi’ne
bağışladı.
XX. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’da doğan modern dil bilimi araştırmaları, özellikle ses bilimi, lehçe bilimi,
morfoloji ve sentaks alanlarında yoğunluk kazanmış, bu arada İsviçreli dilbilimci
Ferdinand de Saussure, Batı’da modern
lengüistiğin öncüsü olarak görüldüğü gibi
İbrâhim Enîs de Arap âleminde ve Arap dil
biliminde bu alanın öncüsü kabul edilmiştir. İngiltere’de iken modern dil biliminin
meselelerine dair Saussure ve diğer bilginlerin görüşlerini öğrenip Arap dilinin
meselelerine uygulamış, 1939’da Mısır’a
dönünce bu alandaki bilgiler kabul görmüş, sadece i‘rab hakkındaki görüşü reddedilmiştir. Ona göre Kur’an’a i‘rab I. (VII.)
yüzyılın sonu ile II. (VIII.) yüzyılın başlarında uygulanmıştır. Araplar kelime sonlarını
-bugün de konuşmalarda görüldüğü gibihep sâkin telaffuz ederlerdi. Müslüman
nahiv âlimleri Yunan gramerinin etkisiyle
i‘rab olgusunu icat etmiştir (Min Esrâri’llu³a, s. 182 vd.; Delâletü’l-elfâ¾, s. 207 vd.).
İ‘rab harekelerinin fâillik-mef‘ûllük gibi
cümle öğelerini belirleme işlevi yoktur, sadece cümledeki kelimeleri birbirine ulama
vazifesi görür. Cümle öğelerini ise Arap
söz dizimi düzeniyle her öğenin cümle
içinde bulunması gereken yerler ve cümlelerde zarflarla edatlar gibi yan unsurlar
belirler. İ‘rab harekeleri iki sâkin harfin
çakışmasını önlemek için kullanılır. Çünkü
kelimelerde aslî telaffuz kelime sonlarının
sâkin olmasıdır. Hareke de bu sâkin harfi
okumak ve ulamak için getirilir. Aslında
İbrâhim Enîs bu düşüncelerinde öncelikle
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Arap dil bilimi âlimi Kutrub ile Karl Vollers ve Paul E. Kahle gibi şarkiyatçılara
uymuştur.
İbrâhim Enîs’in dil tetkik yöntemi sarf,
nahiv, fonetik, mu‘cem (sözlük) ve delâlet
(semantik) meselelerini yeni bir metotla
incelemek, bu konularda Batı dünyasının
düşüncelerini doğru bir şekilde anlayıp
Arap diline uygulamak, çalışmaları tartışmalarda değil dilin öz meselelerinde
yoğunlaştırmak, yüksek edebî tahlili göz
ardı etmemek, dil olgularının istatistiğini ve verilerinin değerlendirmesini yapmak, Arap dilinin olgularıyla diğer Sâmî
dillerinin olguları arasında mukayeseler
yapmak, Basra ve Kûfe dil mekteplerinin
görüşlerini inceleyip karşılaştırmak gibi
ilkelere dayanır. Ona göre kelime üç değil
dört kategoriye ayrılır: Genel olarak ismin
ve mantıkçıların küllî isim dediklerinin
dahil olduğu isim; işaret, mevsul ve sayı
adlarının dahil olduğu zamir; fiil; nahivcilerin mâna harfleri dediği ve zarfları da
kapsayan edat. İbrâhim Enîs, Arap dilinin
seslerine ilişkin örnek bir telaffuz projesinin hazırlanıp Arap ülkelerinde basın yayın organları vasıtasıyla yaygınlaştırılması, okullarda mahallî lehçelerin gücünün
kırılması için gerekirse yasa çıkarılması,
Arapça’nın ve diğer Sâmî dillerinin özüne
ulaşmak amacıyla Arap âlemindeki halk
lehçelerinin incelenmesi gibi özgün projeler ortaya koymaya çalışmıştır.
Eserleri. 1. el-E½vâtü’l-lu³aviyye (Kahire 1947, 1950, 2007). Modern dil yöntemlerine göre dil seslerinin, seslerin
mahreç ve niteliklerinin, değişim ve dönüşümlerinin, dili oluşturan seslerin fonolojik ve fonetik özelliklerinin incelendiği Arapça yapılmış ilk önemli çalışmadır.
Yazar eserinde kısa ünlülerle (harekeler)
uzun ünlüler (med harfleri) arasında sadece
nicelik bakımından fark olduğunu belirtir.
2. Min Esrâri’l-lu³ati’l-£Arabiyye (Kahire 1951, 1998). Kalb, ibdâl, naht gibi dilin
gelişimini sağlayan olgulardan söz edilen
eserin “Æı½½atü’l-i£râb” adlı bölümünde
i‘rab harekelerinin sanıldığının aksine
cümle öğelerini belirleme değil cümlenin
kelimeleri arasında bağlama ve ulama işlevi gördüğü iddia edilmiştir. 3. Fi’l-Lehecâti’l-£Arabiyye (Kahire 1952, 1973,
1995). Bu eserde Arap dilinde lehçelerin
ortaya çıkışı, Kur’an kıraatindeki farklı
okuyuşların kadîm Arap lehçelerine dayandığı hususu, lehçe, ses, seslerin çeşitleri, mahreçleri ve nitelikleri, İslâm’dan
önce Arap dili, fonetik, fesahat, kıraat ve
fonetik bilimi, idgam, izhar, ihfâ, imâle
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gibi fonetik olgular incelenmiştir. Tâmir
Abdülvedûd el-Eş‘arî, el-Mu½¹ala¼âtü’½½avtiyye fî kitâbi “Fi’l-Lehecâti’l-£Arabiyye” li-İbrâhîm Enîs adlı çalışmasında
(Kahire 1973) eserde kullanılan ses bilimi
terimlerini ele almıştır. 4. Mûsîša’ş-şi£r
(Kahire 1952, 1965, 1981, 1988). 5. Delâletü’l-elfâ¾ (Kahire 1958, 1991). Eserde
dilde delâlet (gösterge) ve semantik bilimi, lafız-anlam, lafız-delâlet, delâletin
çocuklarda ve yetişkinlerde oluşumu,
delâlet çeşitleri gibi meseleler üzerinde
durulmuştur. 6. Mu¼âŠarât £an müstašbeli’l-lu³ati’l-£Arabiyyeti’l-müştereke
(Kahire 1959-1960). Müellifin Ma‘hedü’ddirâsâti’l-Arabiyyeti’l-âliye’de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Bölümü öğrencilerine
verdiği konferanslardan ibarettir. 7. E½vâtü’l-lu³a £inde İbn Sînâ (Kahire 1963).
İbn Sînâ’nın dili meydana getiren seslerin
oluşum sebeplerini, seslerin mahreç ve sıfatlarını irdelediği MeÅâricü’l-¼urûf adlı
eserindeki görüşlerin değerlendirilmesi ve
eleştirisi olup Kahire Arap Dil Kurumu’nun
yirmi dokuzuncu devre kongresinde sunulan tebliğleri içermektedir. 8. ªurušu
tenmiyeti’l-elfâ¾ fi’l-lu³a (Kahire 1967).
Yazarın 1966-1967 ders yılında Dil ve Edebiyat Araştırmaları Bölümü öğrencilerine
verdiği konferanslardan meydana gelen
eserde dilin gelişimini etkileyen kıyas,
iştikak, kalb, ibdâl, naht ve irticâl gibi
konular ele alınmıştır. Diğer eserleri: eşŞeyÅu’l-müte½âbî (tiyatro); Yâ Ze£îmü
vedâ£an (1927 yılında henüz öğrenci iken
Mısır devlet adamı Sa‘d Zağlûl hakkında
yazdığı ve tek şiiri olan elli beş beyitlik
mersiyedir); Rivâye (roman) (Øa¼îfetü
Dâri’l-£ulûm, Kahire Ocak 1937); £U²vü
ba£¦e (hikâye) (Øa¼îfetü Dâri’l-£ulûm, Nisan 1945); el-Lu³a beyne’l-šavmiyye
ve’l-£âlemiyye (Kahire 1970); el-Mu£cemü’l-vasî¹ (I-II, Kahire 1972, 1989, 1991,
Muhammed Halefullah Ahmed, Abdülhalîm Müntasır ve Atıyye es-Savâlihî ile
birlikte); £İlmü’l-a½vât beyne’l-šudemâß
ve’l-mu¼de¦în (Kahire 2003). Müellif ayrıca Ahmed Muhtâr Ömer’le birlikte İshak b. İbrâhim el-Fârâbî’nin Dîvânü’ledeb’ini neşretmiştir (Kahire 1394/1974).
İbrâhim Enîs, Kahire Arap Dil Kurumu
dergisinin çeşitli sayılarında Arap diliyle
ilgili birçok makale yanında çeşitli kongreler için tebliğler kaleme almıştır. Bunlar
sülâsînin babları, mürtecel lafızlar, sülâsî mücerred isimlerin kalıpları, harekeyle i‘rab meselesi, Kur’an fâsılaları, “fi‘‘îl”
( ّ ) kalıbı, naht, “semâ‘”ın etimolojisi, lugavî istatistik, Arap ve İngiliz şiirlerindeki

kafiye düzeninin karşılaştırılması gibi meselelerdir. Øa¼îfetü Dâri’l-£ulûm’da da
“Neşßetü’l-kelâm” gibi (Nisan 1943) birkaç
makalesi yayımlanmıştır.
İbrâhim Enîs hakkında birçok çalışma
yapılmıştır: Ahmed Temmâm, İbrâhîm
Enîs, râßidü’d-dirâsâti’l-lu³aviy ye
(Kahire 1397); Cühûdü İbrâhîm Enîs
el-lu³aviyye (tez); Ali Necdî Nâsıf, “edDuktûr İbrâhîm Enîs” (MMLA, XL [Kahire 1397/ 1977]); Ali Seyyid Ahmed,
İbrâhîm Enîs Lu³aviyyen (Asyut 1984
[Mısır]); Zeyneb Selâhaddin, Cuhûdü
İbrâhîm Enîs fi’n-na¼v ve’½-½arf (yüksek lisans tezi, www.ta5atub.com//878topic); Kemâl Muhammed Bişr, İbrâhîm
Enîs ve’d-dersü’l-lu³avî (Kahire 1999,
Mahmûd Fehmî Hicâzî, Muhammed Hasan Abdülazîz, Muhammed Hamâse Abdüllatîf ve İbrâhim ed-Desûk¢’nin İbrâhim
Enîs’le ilgili makalelerini kapsar); Seyyid Ahmed el-Mahzencî, İbrâhîm Enîs:
¥ayâtühû ve a£mâlüh (Kahire 2002);
Ammâr İlyâs Bevâsile, el-Fikrü’l-lu³avî
£inde İbrâhîm Enîs: Dirâse va½fiyye
ta¼lîliyye fi’l-e½vâti ve’½-½arf (Mûte
2003); İbrâhim b. Kays b. Süleyman el-Hemedânî, İbrâhîm Enîs ve en¾âruhü’ddelâliyye ve’n-na¼viyye (tez, 2004,
www.ahlalhdeeth.com); Nâdiye Tevhâmî,
İbrâhîm Enîs ve arâßühû Åilâle kütübihî: Min Esrâri’l-lu³a ve Delâleti’lelfâ¾ ve el-E½vâtü’l-lu³aviyye (yüksek
lisans tezi, 2005, Câmiatü’l-Emîr Abdülkådir li’l-ulûmi’l-İslâmiyye, Kosantîne / Cezayir); Riyâz Zekî Kåsım, “Risâle
lu³aviyye min Æu¹rub ilâ İbrâhîm Enîs:
Heli’l-i‘râb hikâye?” (Mecelletü’l-£Arabî,
sy. 642-2012/5 [Küveyt 2012]; www.alarabimag.com/Article); Azîz Erkîbî, MeÅâricü’l-¼urûf £inde’l-šurrâß ve’l-lisâniyyîn: Dirâse mušårene beyne’l-¥âfı¾
Ebî £Amr ed-Dânî ve’d-Duktûr İbrâhîm Enîs (Beyrut 2012).
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İstanbul’da doğdu. Ayasofya türbedarlarından Kadı Hâfız Mûsâ Efendi’nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldıktan
sonra Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne girdi.
Çalışkanlığıyla Reîsülküttâb Süleyman
Necip Efendi’nin dikkatini çekti ve onun
kızıyla evlendi. Kısa süre içinde hâcegânlık
rütbesi aldı, Âmedî Odası halifeliğine getirildi. Nisan 1829’da başmukåtaacılığa tayin
edildi. Aynı yılın kasım ayında Halil Rifat Paşa’nın maiyetinde başkâtip olarak Rusya’ya
gönderildi. Dönüşünde Küçük Evkaf Kalemi muhasebecisi oldu (Mart 1831). Ocak
1833’te Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile görüşmek için Mısır’a giden Dîvân-ı Hümâyun
âmedcisi Mustafa Reşid Bey’e vekâlet etti. Aynı yıl bu görevin yanında ikinci defa
başmukåtaacılığa, 9 Mayıs 1834’te kaptan
paşanın kapı kethüdâlığına ve ardından
aklâm-ı seb‘a hocalığına getirildi.
30 Aralık 1834’te Beylikçi Mehmed
Nûri Efendi’nin Londra sefâretine tayini
üzerine beylikçilik vekâletine tayin edildi.
Bu görevinin yanı sıra, Mısır meselesinde Mehmed Ali Paşa’nın niyetini anlamak
ve iki taraf arasında uzlaşma sağlamak
amacıyla Aralık 1836’da Mısır’a gönderildi.
Buradaki temasları sonucu Mehmed Ali
Paşa’nın düşünceleri daha açık bir şekilde
ortaya çıktı. İstanbul’a dönünce asaleten
beylikçiliğe getirildi. 20 Haziran 1837’de
İngiltere Kralı IV. William’ın ölümünden
sonra yerine yeğeni Victoria tahta geçtiğinde beylikçilik uhdesinde kalmak üzere
Londra büyükelçiliğine tayin edildi. Kendisine böyle önemli bir görevin verilmesinin
sebebi, bu sırada devleti meşgul eden Mısır meselesi hakkındaki bilgisi dolayısıyla
İngiltere’nin bu konuda yardımını temin
edebilme ihtimaliydi. Büyükelçiliği sırasında Mısır ve Cezayir meselelerinde İngiltere’nin desteğini almaya çalıştı. Bir yıl
sonra görevini Mustafa Reşid Paşa’ya bıraktı. Henüz Londra’da iken Dâr-ı Şûrâyı Bâbıâlî üyeliğine ve ardından Dahiliye

müsteşarlığına tayin edildi. Müsteşarlığın
yanında vekâleten Meclis-i Umûr-ı Nâfia
başkanlığına getirildi. 9 Eylül 1839’da
sadâret müsteşarı, 10 Ekim’de Sultan
Abdülmecid’in tahta çıkışını İran şahına
haber vermek üzere İran büyükelçisi oldu.
Yaklaşık bir yıl süren bu görevi esnasında
bir süreden beri İran’la devam eden sınır
ihlâlleri meselesini ele aldı. Kısa bir müddet sonra birinci rütbe ile Sayda defterdarlığına tayin edildiyse de görev yerine
gitmeden sağlık sorunlarını bahane ederek istifa edince Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliyye üyeliğine seçildi.
İbrâhim Sârım Paşa 13 Haziran 1841’de
Ticaret nâzırlığına getirildi. 13 Aralık’ta nezaretin İstanbul Gümrük Emaneti’ne bağlanmasının ardından Hariciye nâzırlığına
nakledildi. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bu
görevinde Lübnan’daki Dürzî-Mârûnî çatışması ve çifte kaymakamlığın kurulması
meseleleriyle Fransa’nın Tunus üzerindeki emelleri ve Sırbistan’da yaşanan idarî
sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla
çalıştı. 9 Nisan 1843’te bu görevden alındı
ve yeniden Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye
üyeliğine getirildi. 16 Kasım 1844’te ikinci
defa tayin edildiği Londra büyükelçiliği esnasında İran’la sınır sorunları, Lübnan’daki
Dürzî-Mârûnî çatışması, Fransa’nın Cezayir’i işgali ve Yunanistan’ın sınırda Osmanlı
aleyhindeki faaliyetleri gibi konularla ilgilendi. Ertesi yıl Paris büyükelçiliğine getirildiyse de henüz bu görevine başlamadan
ikinci defa Ticaret nâzırlığına tayin edildi.
Aynı yılın temmuz ayında Meclis-i Umûmî
üyeliğine, ağustosta gümrük eminliğine,
ekim ayında ise tekrar sadâret müsteşarlığına getirildi. 17 Şubat 1847 tarihinde
müşirlikle vezâret rütbesi verilerek Maliye nâzırı oldu, ancak bir yıl sonra azledilip
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye başkanlığına tayin edildi. 30 Nisan 1848’de sadrazam
oldu. Avrupa’da yaşanan 1848 ihtilâllerinin
Balkanlar’a etkisini azaltmak amacıyla bazı

tedbirler aldı. Fakat Mustafa Reşid Paşa
ile aralarındaki sorunlar yüzünden bu görevi uzun sürmedi, üç ay sonra azledildi.
2 Eylül 1849’da tayin edildiği Bursa valiliği iki yıl sürdü. 6 Şubat 1853’te Trabzon
valiliğine gönderildi. Bir süre sonra, yaklaşan Osmanlı-Rus savaşı yüzünden stratejik bir mevkide bulunan Trabzon’a askerî
meseleleri bilen bir valinin tayin edilmesi
gerektiğini bildirerek İstanbul’a dönmek
istedi. Döndükten bir yıl sonra 30 Ağustos
1854’te vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı Miskinler Tekkesi’nin yanına gömüldü.
Sârım Paşa elçilik, nâzırlık, valilik ve sadrazamlık gibi önemli görevlerde bulunmasına rağmen Bursa valiliği dışında hiçbirinde
bir yıldan fazla kalamadı. Bu yüzden bir
makamın meselelerine hâkim olamadan
diğerine gönderildi ve sadrazamlığa kadar yükselmesine rağmen etkisiz bir devlet adamı olarak kaldı.
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Sözlüklerde ‘Ubr / ‘Abr ve Benî ‘İbr / ‘Abr
isimli kabilelerden ve Nûh’un oğlu Sâm’ın
torunlarından olan ‘Âber (Eber) adlı bir
kişiden bahsedilmekte, ‘ibrî veya ‘ibrânî
ise “yahudilerin dili / İbrânîce (İbrâniyye)”
şeklinde açıklanmaktadır (Lisânü’l-£Arab,
“£abr” md.; Tâcü’l-£arûs, “£abr” md.; ayrıca
bk. Buhârî, “Va¼iy”, 3; “İ£ti½âm”, 25). Kelimenin İbrânîce biçimi olan ‘ibrî (‘ivrî) Tevrat’ta ilk defa Hz. İbrâhim hakkında kullanılmıştır (Tekvîn, 14/13; Ya‘k†b’un oğlu
Yûsuf ve kardeşlerine yönelik kullanım
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