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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 
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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).

BİB Lİ YOG RAF YA :

İb nü’t-Tu veyr, Nüz he tü’l-mušle teyn fî aÅ bâ-
ri’d-dev le teyn (nşr. Ey men Fuâd Sey yid), Bey rut 
1412/1992, neş re de nin gi ri şi, s. 4-102; Mün zi rî, 
et-Tek mi le, III, 7-8; Ze hebî, TârîÅu’l-İs lâm: se-
ne 601-630 (nşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf), Bey rut 
1424/2003, XI II, 507; Sa fedî, el-Vâfî, XVI, 287; 
XVI II, 254; XX, 145; İbn Dok mak, el-İn ti ½âr li-vâ-
sı ¹a ti £išdi’l-em½âr, Bey rut, ts. (Dârü’l-âfâ kı’l-ce-
dî de), s. 12; Kal ka şendî, Øub¼u’l-a£şâ, I, 136; II, 
107, 122; III, 550-560, 566-568; İbn Tağ rî ber dî, 
en-Nücûmü’z-zâhi re, V, 241; Ey men Fuâd Sey yid, 

“Di râ se našdiy ye li-me½âdi ri tâ rî Åi’l-Fâ¹ımiyyîn fî 
Mı½r”, Dirâsât £Ara biy ye ve İs lâ miy ye mühdât 
ilâ edî bi’l-£Ara biy yi’l-kebîr Ebî Fihr Ma¼mûd 
Mu ¼am med Şâkir bi-mü nâ se be ti bülû³ihi’s-
seb£în (haz. Ey men Fuâd Sey yid v.dğr.), Ka hi re 
1403/1982, s. 162; Şâkir Mus ta fa, et-Tâ rî Åu’l-
£Ara bî ve’l-müßer riÅûn, Bey rut 1987, II, 214; P. 

E. Wal ker, Exp lo ring an Is la mic Em pi re-Fa ti mid 
His tory and its So ur ces, Lon don 2002, s. 150-
151, 158, 166, 196; Sez gin, GAS, XV/2, s. 424; 
Cl. Ca hen, “Ibn al-ªu wayr”, EI° (İng.), III, 960; Rızâ 

İn zâ bî Nejâd, “İbn ªu veyr”, DMBİ, IV, 158-159.
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ka fi ye düzeninin kar şı laş tı rıl ma sı gi bi me-

se le ler dir. Øa ¼î fe tü Dâ ri’l-£ulûm’ da da 

“Neşßetü’l-ke lâm” gi bi (Ni san 1943) bir kaç 

ma ka le si ya yım lan mış tır.

İbrâhim Enîs hak kın da bir çok ça lış ma 

ya pıl mış tır: Ah med Temmâm, İbrâhîm 

Enîs, râßidü’d-dirâsâti’l-lu³aviy ye 

(Ka hi re 1397); Cühûdü İbrâhîm Enîs 

el-lu ³a viy ye (tez); Ali Necdî Nâsıf, “ed-

Duk tûr İbrâhîm Enîs” (MMLA, XL [Ka-
hi re 1397/ 1977]); Ali Sey yid Ah med, 

İbrâhîm Enîs Lu³aviy yen (As yut 1984 
[Mı sır]); Zey neb Selâhad din, Cuhûdü 

İbrâhîm Enîs fi’n-na¼v ve’½-½arf (yük-
sek li sans te zi, www.ta5atub.com//878-
to pic); Kemâl Mu ham med Bişr, İbrâhîm 

Enîs ve’d-der sü’l-lu³avî (Ka hi re 1999, 
Mahmûd Fehmî Hicâzî, Mu ham med Ha-
san Abdüla zîz, Mu ham med Hamâse Ab-
dül latîf ve İb râ him ed-Desûk¢’nin İbrâhim 
Enîs’le il gi li ma ka le le ri ni kap sar); Sey-

yid Ah med el-Mah zencî, İbrâhîm Enîs: 

¥ayâtühû ve a£mâlüh (Ka hi re 2002); 
Ammâr İlyâs Bevâsi le, el-Fik rü’l-lu³avî 

£in de İbrâhîm Enîs: Dirâse va½fiy ye 

ta¼lîliy ye fi’l-e½vâti ve’½-½arf (Mûte 
2003); İbrâhim b. Kays b. Sü ley man el-He-

medânî, İbrâhîm Enîs ve en¾âru hü’d-

delâliy ye ve’n-na¼viy ye (tez, 2004, 
www.ah lalh de eth.com); Nâdi ye Tevhâmî, 

İbrâhîm Enîs ve arâßühû Åilâle kü tü-

bihî: Min Esrâri’l-lu ³a ve Delâle ti’l-

elfâ¾ ve el-E½vâtü’l-lu ³a viy ye (yük sek 
li sans te zi, 2005, Câ mi atü’l-Emîr Ab-
dülkådir li’l-ulûmi’l-İs lâ miy ye, Ko san tî-
ne / Ce za yir); Riyâz Zekî Kå sım, “Ri sâ le 

lu ³a viy ye min Æu¹rub ilâ İb râ hîm Enîs: 

He li’l-i‘râb hikâye?” (Me cel le tü’l-£Ara bî, 
sy. 642-2012/5 [Kü veyt 2012]; www.ala ra-
bi mag.com/Ar tic le); Azîz Erkîbî, Me Åâ-

ri cü’l-¼urûf £in de’l-šurrâß ve’l-li sâ niy-

yîn: Dirâse mušåre ne bey ne’l-¥â fı¾ 

Ebî £Amr ed-Dânî ve’d-Duktûr İb râ-

hîm Enîs (Bey rut 2012).
BİB Lİ YOG RAF YA :
İbrâhim Enîs Ahmed, Min Esrâri’l-lu³ati’l-£Ara-

biyye, Ka hi re 1958, s. 182 vd.; a.mlf., Delâletü’l-
elfâ¾, Ka hi re 1976, s. 207 vd.; Mu ham med Ab-

dülcevâd, Tašvîmü Dâ ri’l-£ulûm, Ka hi re 1952, 
II, 119; İbrâhim Med kûr, Ma£a’l-ƒâlidîn, Ka hi-
re 1401/1981, s. 185; Mu ham med el-Kettânî, 
e½-Øı râ£ bey ne’l-ša dîm ve’l-ce dîd fi’l-ede bi’l-
£Ara biy yi’l-¼adî¦, Dâ rül beyzâ 1403/1982, II, 
1235; Mevsû£atü a£lâ mi Mı½r fi’l-šar ni’l-£ışrîn 

(haz. Mus ta fa Necîb), Kal yûb 1996, s. 71-72; M. 

Mehdî Allâm, el-Mec ma£iyyûn fî Åam sî ne £âmen, 
Ka hi re 1406/1986, s. 4-7; M. Hayr Ra ma zan 

Yûsuf, Te tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/1998, 
I, 11-12; Ah med el-Alâ vi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid de 
1418/1998, s. 17; a.mlf., et-Te×yîl ve’l-istidrâk 
£alâ Mu£cemi’l-müßellifîn, Cidde 1423/2002, s. 
12; Ni zâr Abâza – M. Ri yaz el-Mâlih, İt mâ mü’l-

gi bi fo ne tik ol gu lar in ce len miş tir. Tâmir 

Ab dül vedûd el-Eş‘arî, el-Mu½¹ala¼âtü’½-

½av tiy ye fî kitâbi “Fi’l-Le hecâti’l-£Ara-

biy ye” li-İbrâhîm Enîs ad lı ça lış ma sın da 

(Ka hi re 1973) eser de kul la nı lan ses bi li mi 

te rim le ri ni ele al mış tır. 4. Mûsîša’ş-şi£r 

(Ka hi re 1952, 1965, 1981, 1988). 5. Delâ-

le tü’l-elfâ¾ (Ka hi re 1958, 1991). Eser de 

dil de delâlet (gös ter ge) ve se man tik bi li-

mi, la fız-an lam, la fız-delâlet, delâle tin 

ço cuk lar da ve ye tiş kin ler de olu şu mu, 

de lâ let çe şit le ri gi bi me se le ler üze rin de 

du rul muş tur. 6. Mu¼âŠarât £an müs taš-

be li’l-lu ³a ti’l-£Ara biy ye ti’l-müş te re ke 

(Ka hi re 1959-1960). Mü el li fin Ma‘he dü’d-

di râ sâ ti’l-Ara biy ye ti’l-âli ye’de Dil ve Ede-

bi yat Araş tır ma la rı Bö lü mü öğ ren ci le ri ne 

ver di ği kon fe rans lar dan iba ret tir. 7. E½ vâ-

tü’l-lu ³a £in de İbn Sînâ (Ka hi re 1963). 
İbn Sî nâ’ nın di li mey da na ge ti ren ses le rin 

olu şum se bep le ri ni, ses le rin mah reç ve sı-

fat la rı nı ir de le di ği MeÅâri cü’l-¼urûf ad lı 

ese rin de ki gö rüş le rin de ğer len di ril me si ve 

eleş ti ri si olup Ka hi re Arap Dil Ku ru mu’nun 

yir mi do ku zun cu dev re kon gre sin de su-

nu lan teb liğ le ri içer mek te dir. 8. ªurušu 

ten mi ye ti’l-elfâ¾ fi’l-lu³a (Ka hi re 1967). 
Ya za rın 1966-1967 ders yı lın da Dil ve Ede-

bi yat Araş tır ma la rı Bö lü mü öğ ren ci le ri ne 

ver di ği kon fe rans lar dan mey da na ge len 

eser de di lin ge li şi mi ni et ki le yen kı yas, 

iş ti kak, kalb, ibdâl, naht ve ir ticâl gi bi 

ko nu lar ele alın mış tır. Di ğer eser le ri: eş-

Şey Åu’l-mü te½âbî (ti yat ro); Yâ Ze£îmü 

ve dâ£an (1927 yı lın da he nüz öğ ren ci iken 
Mı sır dev let ada mı Sa‘d Zağlûl hak kın da 
yaz dı ğı ve tek şi iri olan el li beş be yit lik 
mer si ye dir); Rivâye (ro man) (Øa ¼î fe tü 
Dâ ri’l-£ulûm, Ka hi re Ocak 1937); £U² vü 

ba£ ¦e (hikâye) (Øa¼îfetü Dâri’l-£ulûm, Ni-
san 1945); el-Lu ³a bey ne’l-šav miy ye 

ve’l-£âle miyye (Ka hi re 1970); el-Mu£ce-

mü’l-vasî¹ (I-II, Ka hi re 1972, 1989, 1991, 
Mu ham med Ha le ful lah Ah med, Ab dül-
halîm Mün ta sır ve Atıy ye es-Savâlihî ile 
bir lik te); £İl mü’l-a½ vât bey ne’l-šudemâß 

ve’l-mu¼de¦în (Ka hi re 2003). Mü el lif ay-

rı ca Ah med Muh târ Ömer’le bir lik te İs-

hak b. İbrâhim el-Fâ râ bî’ nin Dî vâ nü’l-

edeb’ini neş ret miş tir (Ka hi re 1394/1974). 
İbrâhim Enîs, Ka hi re Arap Dil Ku ru mu 

der gi si nin çe şit li sa yı la rın da Arap di liy le 

il gi li birçok ma kale ya nın da çe şit li kon gre-

ler için tebliğ ler kale me al mış tır. Bun lar 

sülâsînin babları, mür te cel la fız lar, sü lâ-

sî mü cer red isimlerin ka lıp la rı, ha re key-

le i‘rab me se le si, Kur’an fâsı la la rı, “fi‘‘îl” 

( ّ  ) ka lı bı, naht, “semâ‘”ın eti mo lo ji si, lu-

gavî is ta tis tik, Arap ve İn gi liz şi ir le rin de ki 

Arap dil bi li mi âli mi Kut rub ile Karl Vol-

lers ve Paul E. Kahle gi bi şar ki yat çı la ra 

uy muş tur.

İbrâhim Enîs’in dil tet kik yön te mi sarf, 

na hiv, fo ne tik, mu‘cem (söz lük) ve delâlet 

(se man tik) me se le le ri ni ye ni bir me tot la 

in ce le mek, bu ko nu lar da Ba tı dün ya sı nın 

dü şün ce le ri ni doğ ru bir şe kil de an la yıp 

Arap di li ne uy gu la mak, ça lış ma la rı tar-

tış ma lar da de ğil di lin öz me se le le rin de 

yo ğun laş tır mak, yük sek edebî tah li li göz 

ar dı et me mek, dil ol gu la rı nın is ta tistiği-

ni ve ve ri le ri nin de ğer len di r me si ni yap-

mak, Arap di li nin ol gu la rıy la di ğer Sâmî 

dil le ri nin ol gu la rı ara sın da mu ka ye se ler 

yap mak, Bas ra ve Kûfe dil mek tep le ri nin 

gö rüş le ri ni in ce le yip kar şı laş tır mak gi bi 

il ke le re da ya nır. Ona gö re ke li me üç değil 

dört ka te go ri ye ay rı lır: Ge nel ola rak is min 

ve man tık çı la rın küllî isim de dik le ri nin 

da hil ol du ğu isim; işa ret, mev sul ve sa yı 

ad la rı nın da hil ol du ğu za mir; fi il; na hiv ci-

le rin mâna harf le ri de di ği ve zarf la rı da 

kap sa yan edat. İbrâhim Enîs, Arap di li nin 

ses le ri ne iliş kin ör nek bir te laf fuz pro je si-

nin ha zır la nıp Arap ül ke le rin de ba sın ya-

yın or gan la rı va sı ta sıy la yay gın laş tı rıl ma-

sı, okul lar da ma hallî leh çe le rin gü cü nün 

kı rıl ma sı için ge re kir se ya sa çı ka rıl ma sı, 

Arap ça’nın ve di ğer Sâmî dil le ri nin özü ne 

ulaş mak ama cıy la Arap âle min de ki halk 

leh çe le ri nin in ce len me si gi bi öz gün proje-

ler or ta ya koy ma ya ça lış mış tır.

Eser le ri. 1. el-E½vâtü’l-lu³aviy ye (Ka-
hi re 1947, 1950, 2007). Mo dern dil yön-

tem le ri ne gö re dil ses le ri nin, ses lerin 

mah reç ve ni te lik le ri nin, de ği şim ve dö-

nü şüm le ri nin, di li oluş tu ran ses le rin fo-

no lo jik ve fo ne tik özel lik le ri nin in ce len di-

ği Arap ça ya pıl mış ilk önem li ça lış ma dır. 

Ya zar ese rin de kı sa ün lü ler le (ha re ke ler) 
uzun ünlü ler (med harf le ri) ara sın da sa de ce 

ni ce lik ba kı mın dan fark ol du ğu nu be lir tir. 

2. Min Es râ ri’l-lu³ati’l-£Ara biy ye (Ka hi-
re 1951, 1998). Kalb, ibdâl, naht gi bi di lin 

ge li şi mi ni sağ la yan ol gu lar dan söz edi len 

ese rin “Æı½½atü’l-i£râb” ad lı bö lü mün de 

i‘rab ha re ke le ri nin sa nıl dı ğı nın ak si ne 

cüm le öğe le ri ni be lir le me de ğil cüm le nin 

ke li me le ri ara sın da bağ la ma ve ula ma iş-

le vi gör dü ğü id dia edil miş tir. 3. Fi’l-Le-

hecâti’l-£Ara biy ye (Ka hi re 1952, 1973, 
1995). Bu eser de Arap di lin de leh çe le rin 

or ta ya çı kı şı, Kur’an kı ra atin de ki fark lı 

oku yuş la rın kadîm Arap leh çe le ri ne da-

yan dı ğı hu su su, leh çe, ses, ses le rin çe şit-

le ri, mah reç le ri ve ni te lik le ri, İslâm’dan 

ön ce Arap di li, fo ne tik, fe sa hat, kı ra at ve 

fo ne tik bi li mi, id gam, iz har, ihfâ, imâle 
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ted bir ler al dı. Fa kat Mus ta fa Re şid Pa şa 

ile ara la rın da ki so run lar yü zün den bu gö-

re vi uzun sür me di, üç ay son ra az le dil di. 

2 Ey lül 1849’da ta yin edil di ği Bur sa va li li-

ği iki yıl sür dü. 6 Şu bat 1853’te Trab zon 

va li li ği ne gön de ril di. Bir sü re son ra, yak-

la şan Os man lı-Rus sa va şı yü zün den stra-

te jik bir mev ki de bu lu nan Trab zon’a as kerî 

me se le le ri bi len bir va li nin ta yin edil me si 

ge rek ti ği ni bil di re rek İs tan bul’a dön mek 

is te di. Dön dük ten bir yıl son ra 30 Ağus tos 

1854’te ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar-

lı ğı Mis kin ler Tek ke si’nin ya nı na gö mül dü. 

Sârım Pa şa el çi lik, nâzır lık, va li lik ve sad ra-

zam lık gi bi önem li gö rev ler de bu lun ma sı-

na rağ men Bur sa va li li ği dı şın da hiç bi rin de 

bir yıl dan faz la ka la ma dı. Bu yüz den bir 

ma ka mın me se le le ri ne hâkim ola ma dan 

di ğe ri ne gön de ril di ve sad ra zam lı ğa ka-

dar yük sel me si ne rağ men et ki siz bir dev-

let ada mı ola rak kal dı.
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ÿBe güm Ya vaş

– —ÝBRÂNÎLER
ن ) ّ ا ( ا

Yahudilerin atalarýnýn baðlý olduðu
Batý Sâmî kavimler topluluðu.˜ ™

Söz lük ler de ‘Ubr / ‘Abr ve Benî ‘İbr / ‘Abr 

isim li ka bi le ler den ve Nûh’un oğ lu Sâm’ın 

to run la rın dan olan ‘Âber (Eber) ad lı bir 

ki şi den bah se dil mek te, ‘ibrî ve ya ‘ibrânî 

ise “ya hu di le rin di li / İbrânîce (İbrâniy ye)” 

şek lin de açık lan mak ta dır (Lisânü’l-£Arab, 
“£abr” md.; Tâcü’l-£arûs, “£abr” md.; ayrıc a 
bk. Bu hâ rî, “Va¼iy”, 3; “İ£ti½âm”, 25). Keli-

me nin İb râ nîce bi çi mi olan ‘ibrî (‘ivrî) Tev-

rat’ ta ilk de fa Hz. İbrâhim hak kın da kulla-

nıl mış tır (Tekvîn, 14/13; Ya‘k†b’un oğlu 
Yû suf ve kar deş le ri ne yö ne lik kul la nım 

müs te şar lı ğı na ta yin edil di. Müs te şar lı ğın 

ya nın da vekâle ten Mec lis-i Umûr-ı Nâfia 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 9 Ey lül 1839’da 

sadâret müs te şa rı, 10 Ekim’de Sul tan 

Ab dül me cid’in tah ta çı kı şı nı İran şa hı na 

ha ber ver mek üze re İran bü yü kel çi si ol du. 

Yak la şık bir yıl sü ren bu gö re vi es na sın da 

bir sü re den be ri İran’la de vam eden sı nır 

ihlâlle ri me se le si ni ele al dı. Kı sa bir müd-

det son ra bi rin ci rüt be ile Say da def ter-

dar lı ğı na ta yin edil diy se de gö rev ye ri ne 

git me den sağ lık so run la rı nı ba ha ne ede-

rek is ti fa edin ce Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Ad liy ye üye li ği ne se çil di.

İbrâhim Sârım Pa şa 13 Ha zi ran 1841’de 

Ti ca ret nâzır lı ğı na ge ti ril di. 13 Ara lık’ta ne-

za re tin İs tan bul Güm rük Ema ne ti’ne bağ-

lan ma sı nın ar dın dan Ha ri ci ye nâzır lı ğı na 

nak le dil di. Yak la şık bir bu çuk yıl sü ren bu 

gö re vin de Lüb nan’da ki Dürzî-Mâ rû nî ça-

tış ma sı ve çif te kay ma kam lı ğın ku rul ma sı 

me se le le riy le Fran sa’nın Tu nus üze rin de-

ki emel le ri ve Sır bis tan’da ya şa nan idarî 

so run la rı çö zü me ka vuş tur mak ama cıy la 

ça lış tı. 9 Ni san 1843’te bu gö rev den alın dı 

ve ye ni den Mec lis-i Vâlâ-yı Ah kâm-ı Ad liy ye 

üye li ği ne ge ti ril di. 16 Ka sım 1844’te ikin ci 

de fa ta yin edil di ği Lon dra bü yü kel çi li ği es-

na sın da İran’la sı nır so run la rı, Lüb nan’da ki 

Dürzî-Mârûnî ça tış ma sı, Fran sa’nın Ce za-

yir’i iş ga li ve Yu na nis tan’ın sı nır da Os man lı 

aley hin de ki fa ali yet le ri gi bi ko nu lar la il gi-

len di. Er te si yıl Pa ris bü yü kel çi li ği ne ge ti-

ril diy se de he nüz bu gö re vi ne baş la ma dan 

ikin ci de fa Ti ca ret nâzır lı ğı na ta yin edil di. 

Aynı yı lın tem muz ayın da Mec lis-i Umûmî 

üye liğine, ağus tos ta güm rük emin li ği ne, 

ekim ayın da ise tek rar sadâret müs te şar-

lı ğı na ge ti ril di. 17 Şu bat 1847 ta ri hin de 

mü şir lik le vezâret rüt be si ve ri le rek Ma li-

ye nâzı rı oldu, an cak bir yıl son ra az le di lip 

Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Ad liy ye baş kan lı ğı-

na ta yin edil di. 30 Ni san 1848’de sad ra zam 

ol du. Av ru pa’da ya şa nan 1848 ih tilâlle ri nin 

Bal kan lar’a et ki si ni azalt mak ama cıy la ba zı 

A£lâm, Bey rut 1999, s. 14; Sey yid Ahmed el-Mah-

zencî, İb râ hîm Enîs: ¥a yâ tü hû ve a£mâ lüh, Ka-
hi re 2002, tür.yer.; Îmân Saîd Celâl, “Enîs, İbrâhîm 
A¼ med”, Mv.AU, II, 514-517.

ÿİs ma il Dur muş

– —İBRÂHİM FASÎH

(bk. HAYDARÎ).˜ ™

– —ÝBRÂHÝM SÂRIM PAÞA
(1801-1854)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Aya sof ya tür be dar-

la rın dan Ka dı Hâfız Mûsâ Efen di’nin oğ-

lu dur. İlk eği ti mi ni ba ba sın dan al dık tan 

son ra Dîvân-ı Hümâyun Ka le mi’ne gir di. 

Ça lış kan lı ğıy la Reîsül küttâb Sü ley man 

Ne cip Efen di’nin dik ka ti ni çek ti ve onun 

kızıy la ev len di. Kı sa sü re için de hâcegânlık 

rüt be si al dı, Âmedî Oda sı ha li fe li ği ne geti-

ril di. Ni san 1829’da baş mukåta acılığa tayin 

edil di. Ay nı yı lın ka sım ayın da Halil Ri fat Pa-

şa’nın ma iye tin de başkâtip ola rak Rus ya’ya 

gön de ril di. Dö nü şün de Kü çük Ev kaf Ka le-

mi mu ha se be ci si ol du (Mart 1831). Ocak 

1833’te Ka va la lı Mehmed Ali Pa şa ile gö-

rüş mek için Mı sır’a gi den Dî vân-ı Hümâyun 

âmed ci si Mus ta fa Reşi d Bey’e vekâlet et-

ti. Ay nı yıl bu gö revin ya nın da ikin ci de fa 

baş mukåta acılığa, 9 Ma yıs 1834’te kap tan 

pa şa nın ka pı kethü dâlığına ve ar dın dan 

aklâm-ı seb‘a ho ca lı ğı na ge ti ril di.

30 Ara lık 1834’te Bey lik çi Meh med 

Nû ri Efen di’nin Lon dra sefâre ti ne ta yi ni 

üze ri ne bey lik çi lik vekâle ti ne ta yin edil di. 

Bu gö re vi nin ya nı sı ra, Mı sır me se le sin-

de Meh med Ali Pa şa’nın ni ye ti ni an la mak 

ve iki ta raf ara sın da uz laş ma sağ la mak 

ama cıy la Ara lık 1836’da Mı sır’a gön de ril di. 

Bu ra da ki te mas la rı so nu cu Meh med Ali 

Pa şa’ nın dü şün ce le ri da ha açık bir şe kil de 

or ta ya çık tı. İs tan bul’a dö nün ce asa le ten 

bey lik çi li ğe ge ti ril di. 20 Ha zi ran 1837’de 

İn gil te re Kra lı IV. Wil li am’ın ölü mün den 

son ra ye ri ne ye ğe ni Vic to ria tah ta geç ti-

ğin de bey lik çi lik uh de sin de kal mak üze re 

Lon dra bü yü kel çi li ği ne ta yin edil di. Kendi-

si ne böy le önem li bir gö re vin ve ril me si nin 

se be bi, bu sı ra da dev le ti meş gul eden Mı-

sır me se le si hak kın da ki bil gi si dolayısıy la 

İn gil te re’nin bu ko nu da yar dı mı nı temin 

ede bil me ih ti ma liy di. Bü yü kel çi li ği sırasın-

da Mı sır ve Ce za yir me se le le rin de İn gil-

te re’nin des te ği ni al ma ya ça lış tı. Bir yıl 

son ra gö re vi ni Mus ta fa Re şid Pa şa’ya bı-

rak tı. He nüz Lon dra’da iken Dâr-ı Şûrâ-

yı Bâbıâlî üye li ği ne ve ar dın dan Da hi li ye 

İbrâhim

Sârım

Paşa’nın

Karacaahmet

Mezarlığı’ndaki

mezarı




