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ge nel de Mı sır’da ki eği ti min, özel de Ez-

her’in ıs la hıy la il gi li çok sa yı da lâyi ha ve 

fet va dü zen len miş, dö ne min Ez her şey hi 

olan İnbâbî de 9 Ağus tos 1888 ta rih li fet-

va sın da, Ez her’de dinî ol ma yan alan lar-

la il gi li ders le rin oku tul ma sı nı pren sip te 

red det me yip bun la rın oku tul ma sı nı ba zı 

şart la ra bağ la mış tır. Ona gö re ma te ma-

tik ve coğ raf ya gi bi ders le rin oku tul ma sı 

şe ri ata ay kı rı ol ma dı ğı gi bi dinî ve dün yevî 

iş le rin dü zen len me si için bun la rın öğ re-

nil me si dinî bir gö rev dir. Gazzâlî ve İbn 

Ha cer el-Hey temî gi bi kla sik dö nem âlim-

le ri ne da ya na rak fel se fe, man tık, kim ya, 

as tro no mi, kelâm ve ce del gi bi ilim le rin 

tah si li nin şart la rı nı tar tış mış, bu ilim ler le 

uğ ra şır ken ve bun lar dan fay da la nır ken şe-

ri ata ters düş me mek ge rek ti ği uya rı sın da 

bu lun muş tur (fet va için bk. Ab dül mü teâl 
es-Saîdî, s. 40-42; Ge sink, s. 117-118). An-

cak İnbâbî fet va sın da müf re da tın de ğiş-

me si ko nu su na olum lu bak mak la bir lik te 

kar şı tav rı nı sür dür me ye de vam et miş tir. 

Ni te kim Mu ham med Ab duh, Ez her’de İbn 

Hal dûn’un Mušad di me’si nin oku tul ma sı 

ko nu sun da İnbâbî’yi ik na et me ye ça lış tı-

ğı nı, fa kat onun ge le nek te böy le bir şey 

ol ma dı ğı ge rek çe siy le tek li fi red det ti ği ni 

ifa de et miş tir (Ab dül mü teâl es-Saîdî, s. 
43; M. Reşîd Rızâ, I, 426).

Eser le ri. 1. Tašrîr £alâ ¥â şi ye ti’s-Sâvî 

£alâ Şer¼i A¼med ed-Derdîr £alâ Ri-

sâ le tihî fi’l-beyân. Ah med ed-Derdîr’in 

ken di ese ri olan Tu¼fe tü’l-iÅvân üze ri ne 

yaz dı ğı şer he Ah med b. Mu ham med es-

Sâ vî’ nin hâşi ye siy le il gi li bir ça lış ma dır (Ka-
hi re 1275). 2. Tašrîr £alâ Şer¼i Sa£diddîn 

et-Tef tâ zâ nî li-TelÅî½i’l-Miftâ¼ (Mus-
ta fa b. Mu ham med el-Bennânî’nin et-
Tecrîd £alâ MuÅ ta ½a ri’s-Sa£d £ale’t-TelÅî½ 
ad lı hâ şi ye siy le bir lik te, I-II, Bu lak 1285, 
1296, 1297, 1311, 1313; I-IV, Ka hi re 1330-
1331). 3. Taš rî rât £alâ Fet¼i’l-Celîl £alâ 

Şer¼i İbn £Aš¢l. Şehâbed din Ah med es-

Sücâî’nin İbn Ak¢l’e ait Şer¼u’l-El fiy ye’si 

üze ri ne yaz dı ğı hâşi ye ye da ir dir (Ka hi re 
1286, 1324; Bu lak 1296, 1303). 4. Tašrîrü’l-

İn bâ bî £alâ ¥â şi ye ti’s-Sabbân £alâ 

gö rev den alın ma sı için gi ri şim ler de bu lun-

du lar. Bu nun üze ri ne Hi div Tev fik Pa şa, 

Ara lık 1881’de Mehdî el-Abbâsî’yi gö rev-

den al dı ve ye ri ne Şâfiî olan Mu ham med 

el-İn bâ bî’ yi ta yin et ti. Ken di si ne yar dım cı 

ol mak üze re de Mehdî el-Abbâsî ve Mu-

ham med İlîş’in de bu lun du ğu bir yük sek 

ko mis yon oluş tu rul du. Bu ara da ba zı Ez-

her âlim le ri nin Os man lı pa di şa hı na ita at 

et me di ği ni, ül ke yi İn gi liz ler’e bı rak tı ğı nı 

ile ri sü re rek Hi div Tev fik Pa şa’nın az li için 

ha zır la dı ğı fet va ya İnbâbî des tek ver me di. 

1882 ba ha rın da İn gil te re’nin Mı sır’ı iş ga le 

baş la ma sı ve Urâbî Pa şa is ya nı nı bas tır-

ma sın dan do la yı ma ka mı nı ko ru yan Hi-

div Tev fik Pa şa, Mehdî el-Abbâsî’yi tek rar 

Ez her şeyh li ği ne ta yin et mek is te yin ce 

İnbâbî sağ lık ge rek çe siy le gö re vin den is-

ti fa et ti ve ye ri ne tek rar Mehdî el-Abbâsî 

ge ti ril di (1 Ekim 1882). İn gi liz iş ga lin den 

ra hat sız lık du yan lar ara sın da yer alan ve 

evin de İn gi liz yö ne ti mi aley hi ne top lan tı lar 

dü zen le yen Mehdî el-Abbâsî ile hi di vin ara-

sı açı lın ca hi div onu az le dip ye ri ne tek rar 

İnbâbî’yi ge tir di (Ara lık 1886). Hi div Tev fik 

Pa şa’nın 1892’ de ve fa tın dan son ra ye ri ne 

ge çen oğ lu II. Ab bas Hil mi ön ce Mecîdî, 

ar dın dan bi rin ci de re ce den Os man lı ni-

şa nıy la tal tif et ti ği İnbâbî’yi re form kar-

şı tı tav rı yü zün den dev re dı şı bı rak ma ya 

ça lış tı. Bu amaç la 1894’te Mu ham med 

Ab duh ve Hassûne en-Nevâvî’nin da hil ol-

du ğu âlim ler den bir re form ko mis yo nu 

kur du. Ko mis yo nun Ez her müf re da tı na 

dinî ol ma yan ders le rin kon ma sı yö nün de ki 

tek lif le ri ni be nim se me yen ve re form yan-

lı sı yö ne tim le ters dü şen İnbâbî hak kın da 

Ez her çev re le rin den de şikâyet gel me ye 

baş la yın ca sağ lı ğı nın da bo zul ma sı üze ri-

ne Ha zi ran 1895’te is ti fa et ti, ye ri ne re-

form yan lı sı Hassûne en-Nevâvî ta yin edil-

di. İnbâbî ge çir di ği felç so nu cu 21 Şev val 

1313’te (5 Ni san 1896) ve fat et ti, ce na ze si 

Karâfe tü’l-mücâvirîn’e def ne dil di.

Ka va la lı Meh med Ali Pa şa za ma nın dan 

be ri Mı sır’da baş ta eği tim ve hu kuk ol mak 

üze re pek çok alan da ya pı lan de ği şik lik-

ler 1882’de Mı sır’ın İn gi liz ler ta ra fın dan 

iş ga liy le bir lik te iş gal güç le ri le hi ne hız-

lan dı rıl mış tı. Top lum sal ya pı yı te me lin den 

sar sa cak bu ge liş me ler kar şı sın da Ez her 

ulemâsı da fark lı ta vır lar ser gi le miş tir. 

Bun lar ara sın da Ez her’in ye ni şart la ra ce-

vap ve re cek şe kil de ıs lah edil me si ge rek ti-

ği ne ina nan, ge le nek sel ya pı yı ra di kal bir 

bi çim de de ğiş tir me yi dü şü nen ler ol du ğu 

gi bi ye ni lik le re kar şı ih ti yat lı dav ra nan lar 

da var dı. Bi rin ci tav ra Mu ham med Ab duh, 

ikin ci si ne İnbâbî ör nek ola rak gös te ri le bi-

lir. 1880’li yıl la rın ikin ci ya rı sın dan son ra 
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1240 (1825) yı lın da Ka hi re’de doğ du. 

Ai le si Ka hi re ya kın la rın da ki İnbâbe kö-

yün den dir. Bu kö yün adı nı Zebîdî Enbâbe 

şek lin de kay de der ken (Tâcü’l-£arûs, “nbb” 
md.) Ali Pa şa Mübârek İnbâbe ola rak ve-

rir ve Enbûbe di ye de anıl dı ğı nı söy ler 

(el-ƒı¹a¹, VI II, 282). Mu ham med Rem zî 

es ki den adı nın İnbâbe ol du ğu nu, 1939’-

da İmbâbe’ye çev ril di ği ni be lir tir (el-Æå-
mû sü’l-co³râfî, I, 131-132; IV, 56-57). Ba-

ba sı Ka hi re’nin bü yük tüc car la rın dan dı. 

İlk eği ti mi ni alıp Kur’an’ı ez ber le dik ten 

son ra 1837’de Ez her’e gir di. Bu ra da İb-

râ him el-Bâcûrî, Mu ham med İlîş, Musta-

fa el-Bûlâk¢, Mu ham med Ab dül kuddûs 

el-Kü leybî, Ha san el-Ku vey sinî, İbrâhim 

es-Sek kå, Mus ta fa el-Arûsî ve Mus tafa ez-

Ze hebî gi bi âlim ler den ders al dı. Tahsi li ni 

ta mam la dık tan son ra 1851’de Ez her’de 

ders ver me ye baş la dı. Ye tiş tir di ği ta le be-

ler ara sın da Hassûne en-Nevâvî, Ab dur-

rah man Ku tub en-Nevâvî, Ali el-Bib lâ vî, 

Mu ham med Ebü’l-Fazl el-Cîzâvî, Ha san 

et-Tavîl, Mu ham med Ab dül cevâd el-

Kåyâtî, Ab dul lah İlîş, Mu ham med el-Bey-

sû nî, Mu ham med el-Bahît el-Mutîî, Mu-

ham med el-Bennâ ed-Dimyâtî, Ah med 

Râfi‘ et-Tahtâvî, İbrâhim Ri fat Pa şa gi bi 

isim ler var dır. Bun lar dan ilk dör dü ken-

di sin den son ra Ez her şey hi ola rak gö rev 

yap tı. Ez her’de oku tu lan he men bü tün 

ki tap la ra tak rir ve hâşi ye ler ya zan İnbâbî 

öğ re tim fa ali ye ti nin ya nı sı ra ba ba mes-

le ği ti ca ret le de uğ raş ma ya de vam et ti ve 

özel lik le İn gil te re’yle güç lü ti carî iliş ki ler 

kur du.

Bir sü re Ez her şey hi Mus ta fa el-

Arûsî’nin fet va emi ni ola rak gö rev yap-

tık tan son ra ho ca sı İbrâhim es-Sekkå’nın 

ve fa tı üze ri ne (1881) onun ye ri ne Şâfiî 

müf tü lü ğü ne ge ti ril di. Bu sı ra da Mı-

sır’da ki as kerî ve si yasî ka rı şık lık lar ya nın-

da Ez her şeyh li ği kri zi de or ta ya çık mış tı. 

1871’de Ha nefî mez he bi ne men sup ilk Ez-

her şey hi olan Mehdî el-Abbâsî aley hi ne 

Urâbî Pa şa ve onu des tek le yen Ez her li ler 

ta ra fın dan bir kam pan ya baş la tıl dı. Ez her 

şey hi nin, ço ğun lu ğu teş kil eden Şâfiî ve-

ya Mâlikî mez hep le ri ye ri ne Ha nefîler’den 

ta yi ni ve Ez her’de ger çek leş tir di ği ıs la hat 

ça lış ma la rın dan ra hat sız lık du yan lar onun İnbâbî
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yaz ma eser le rin mik ro film ar şi vi nin oluş-

tu rul ma sı, çe şit li yer ler den öğ re tim üye-

le ri ve di ğer araş tır ma cı la rın araş tır ma 

yap mak üze re ens ti tü ye da vet edil me le ri 

de amaç lan mış tır.

1984’te ya yım lan ma ya baş la nan, dü-

zenli ol ma mak la be ra ber yıl lık çı ka rı lan 

Zeit-sc hrift für Gesc hich te der Ara-

bisch-Is la misc hen Wis sens chaf ten ad lı 

der gi 2014’te XXI. cil de ulaş mış olup ya yı-

mı de vam et mek te dir. Der gi de çe şit li kü-

tüp ha ne ler de ki Arap ça yaz ma la rın du ru-

mu na, ta nı tıl ma sı na ve ens ti tü nün et kin-

lik le ri ne da ir ya zı lar bu lun mak ta, ma ka le-

ler Arap ça, İn gi liz ce, Fran sız ca ve Alman ca 

ya yım lan mak ta dır; Av ru pa dil le rin de çı-

kan la ra Arap ça özet ve ya için de ki ler kıs mı 

ek len miş tir. Ku ru mun en ta nın mış ve en 

çok kul la nı lan ya yı nı Fu at Sezgin’in on beş 

cil di çık mış olan Geschichte des arabisc-

hen Schrift tums (GAS) adlı ki tap tır. Ens-

ti tü bir kı sım ya yın la rı nı me tin ler ve araş-

tırma eser le ri (Se ri A), şarkiyat çı ların es ki 

ça lış ma la rı nın ye ni den ba sıl ma sı (Se ri B), 
Arap ça yaz mala rın tıpkı ba sı mı (Seri C) ve 

kar tog raf ya tü rü ne dair eserler (Se ri D) 
ol mak üze re dört di zi altın da toplamıştır .

Ens ti tü nün ku ru lu şun dan he men son-

ra çok ge niş kap sam lı, he nüz ta mam lan-

ma mış bir pro je baş la tıl mış tır. Bu pro je, 

nüs ha sı nâdir bu lu nan bi rin cil kay nak la-

rın tıp kı ba sı mı nın ya pıl ma sı nı, hak la rın da 

ger çek leş ti ri len bi lim sel araş tır ma la rın 

ter cü me si ni, söz ko nu su yaz ma la rın sis-

tem li şe kil de ter tip len me si ni içer mek te-

dir. Pro je kap sa mın da gü nü mü ze ka dar 

318 cilt lik Is la mic Ge og raphy (1992-
2010), yet miş do kuz cilt ten olu şan The

Is la mic World in Fo re ign Tra vel Ac-

co unts (1994-1997), 114 cilt lik Is la mic 

Mat he ma tics and As tro nomy (1997-2009), 
100 cilt lik Is la mic Me di ci ne (1995-2004), 
120 cilt lik Is la mic Phi lo sophy (1999-
2000), ye di cilt lik The Sci en ce of Musi c 

in Is lam (1997-2011), dok san cilt lik Na-

tu ral Sci en ces in Is lam (2000-2002), 
beş cilt lik Nu mis ma tics of the Is la mic 

World (2003-2004), alt mış cilt lik His to ri-

og raphy and Clas si fi ca ti on of Sci en ce 

in Is lam (2006-2007) ve on al tı cilt lik Is-

la mic Arc hi tec tu re (2007-2010) ad lı kül-

li yat lar ya yım lan mış tır.

Yi ne ya yın pro je le ri kap sa mın da be lir li 

Arap ça yaz ma eser ler İn gi liz ce ve Arap ça 

tak dim ya zı la rıy la bir lik te neş re dil miş tir. 

Bun la rın ara sın da gü nü mü ze ka dar bi lin-

me yen, eri şi mi zor ve ya he nüz ba sıl ma mış 

bir çok Arap ça yaz ma ese ri içe ren 171 cilt-

lik ya yım da var dır (Se ri es C, Fac si mi le

478-479, 590; Broc kel mann, GAL Suppl., II, 742; 
Zekî M. Mücâhid, el-A£lâmü’ş-Şaršıy ye, Ka hi re 
1369/1950, II, 150-152; Ab dül mü teâl es-Saîdî, 
Tâ rîÅu’l-ı½lâ¼ fi’l-Ez her, Ka hi re 1370/1951, s. 
40-43; Mu ham med Remzî, el-Æåmûsü’l-co³râfî 
li’l-bilâdi’l-Mı½riy ye, Ka hi re 1953-54, I, 131-132; 
IV, 56-57; A. Schölch, Ägypten den Ägyptern: 
Die po li tisc he und ge sells chaft lic he Kri se der 
Jah re 1878-1882 in Ägypten, Frei burg, ts. (At-
lan tis), tür.yer.; G. De la no ue, Mo ra lis tes et po li ti-
qu es mu sul mans dans l’Egy pte du XI Xe siècle 
(1798-1882), Le Ca ire 1982, I, 137, 174, 175, 
584, 589; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VII, 75; A. 

Chris Ec cel, Egypt, Is lam and So ci al Chan ge: Al-
Az har in Conf lict and Ac com mo da ti on, Ber lin 
1984, tür.yer.; M. Ab dül mün‘im Hafâcî, el-Ez her 
fî elf  £âm, Bey rut-Ka hi re 1408/1988, I, 251-252; 
Eş ref Fevzî Sâlih, ŞüyûÅu’l-Ez her, Ka hi re 1997, II, 
66-69; M. Reşîd Rızâ, TârîÅu’l-üstâ×i’l-İmâm eş-
ŞeyÅ Mu ¼am med  £Ab duh, Ka hi re 2006, I, 426; 
Yûsuf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, Ne¦rü’l-cevâhir 
ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-râbi£  £aşer, Bey-
rut 1427/2006, II, 1426-1427; Ab düs settâr 

b. Ab dül vehhâb ed-Dih levî, Fey²ü’l-me li ki’l-
vehhâbi’l-mü te£âlî bi-enbâßi evâßili’l-šar ni’¦-
¦âli¦ £aşer ve’t-tevâlî (nşr. Ab dül me lik b. Ab dul-
lah b. Dehîş), Mek ke 1429/2008, II, 1474-1476; 
In di ra Falk Ge sink, Is la mic Re form and Con ser-
va tism: Al-Az har and the Evo lu ti on of Mo dern 
Sun ni Is lam, Lon don 2010, tür.yer.; M. Ha ti na, 
Ula ma, Po li tics and the Pub lic Sphe re: An Egy-
pti an Pers pec ti ve, Salt La ke City 2010, tür.yer.
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Ku ru mun te mel le ri 1978’de, Su udi Ara-

bis tan Kral Fay sal Vak fı ta ra fın dan Prof. 

Fu at Sez gin’e ve ri len pa ra ödü lü nün ya nın-

da, ara la rın da on dört Arap ül ke si nin de 

bu lun du ğu ku ru luş la rın des te ğiy le te sis 

edi len va kıf ta ra fın dan atıl mış, Frank furt 

Jo hann Wolf gang Go et he Üni ver si te si’ne 

bağ lı ola rak 18 Ma yıs 1982 ta ri hin de ens-

ti tü nün açı lı şı nı ya pan Sez gin ku ru mun 

fahrî mü dür lü ğü nü ba şın dan bu gü ne ka-

dar yü rüt müş tür. Ku ru luş ama cı, İslâm 

kül tü rü nün bi lim ler ta ri hi için de hak et ti ği 

ko nu mu or ta ya çı kar mak ve araş tır ma-

lar la ta nıt mak şek lin de ifa de edil miş tir. 

İslâm bi lim ler ta ri hi nin araş tı rıl ma sı için 

İslâm âlim le ri nin bi lim ta ri hin de ki ko nu-

mu nun be lir len me si, Arap ça eser le rin ya-

yım la na rak Av ru pa dil le ri ne çev ril me si ve 

bir ih ti sas der gi si nin çı ka rıl ma sı ens ti tü-

nün he def le ri ara sın da dır. Bu nun ya nın da 

İslâm bi lim ler ta ri hi ala nın da araş tır ma cı 

ve eği tim ci le rin ye tiş ti ril me si, mer kezî 

ih ti sas kü tüp ha ne si nin te si si ve Arap ça 

şer ¼i’l-Üşmûnî £alâ El fiy ye ti İbn Mâlik 

(I-II, Ka hi re 1288). 5. Tešårîr £alâ ¥â şi-

ye ti’l-Bir mâ vî. İbrâhim b. Mu ham med 

el-Bir mâ vî’ nin İbn Kåsım el-Gazzî’nin Şer-

¼u’l-øåye ad lı ese ri ne yaz dı ğı hâşi ye üze-

ri ne ka le me alın mış tır (Bu lak 1292; Ka hi re 
1310). 6. Tašrîr £alâ ¥â şi ye ti eş-ŞeyÅ 

İb râ hîm el-Bâcûrî £alâ metni’s-Sül lem 

(Ka hi re 1297, 1319, 1328; nşr. Mu hammed 
Ah med Ru tan, Ka hi re 1432/2011). 7. Taš-

rîr £alâ ¥â şi ye ti’l-£al lâme es-Sücâ£î 

£alâ Şer¼i’l-Æa¹r. İbn Hişâm’ın ese ri ne 

Sü câî’ nin yaz dı ğı hâşi yeye da ir dir (Kahir e 
1299, 1303, 1305, 1306, 1310, 1343). 8. 

Tašrîrâtü’l-İnbâbî £alâ ¥â şi ye ti Ebi’n-

Necâ. Hâlid el-Ez he rî’ nin Şer¼u’l-Âcur-

rûmiy ye’si üze ri ne Mu ham med Mücâhid 

Ebü’n-Necâ’nın yaz dı ğı hâ şi yey le il gi li dir 

(adı ge çen hâşi ye ile bir lik te, Ka hi re 1302, 
1314). 9. Tašrîrât £alâ ¥â şi ye ti’ş-ŞeyÅ 

¥a san el-£A¹¹âr £alâ şer ¼i’l-Ez he riy ye. 

Hâlid el-Ez herî’nin ken di ese ri el-Mu-

šad di me tü’l-Ez he riy ye’ye yaz dı ğı şerh 

üze ri ne Ha san el-Attâr’ın ka le me al dı ğı 

hâşi ye hak kın da dır (Ka hi re 1302, 1327, 
1374). 10. Tašrîr £alâ ¥â şi ye ti Mu¼am-

med el-Emîr li-Şü×ûri’×-×e heb (Ka hi re 
1310). İbn Hi şâm’ın ken di ese ri Şü ×û rü’×-

×eheb’e yaz dı ğı şer hin el-Emî rü’l-Kebîr 

es-Sünbâvî ta ra fın dan ya zı lan hâ şi ye si 

üze ri ne dir. 11. ¥âşi ye £alâ Ri sâ le ti Mu-

¼am med e½-Øabbân fî £ilmi’l-beyân 

(Bu lak 1315). 12. Tašrîr £alâ ¥â şi yeti’ş-

ŞeyÅ İbrâhîm el-Bâ cû rî £alâ met ni’s-

Senûsiy ye (Ka hi re 1300, 1328, 1330, 
1331, 1343, 1374). 13. Taš rî rü’l-İn bâ bî 

£alâ Mušad di me ti’l-Æas tal lâ nî £alâ 

Øa ¼î¼i’l-BuÅârî (Mek te be tü’l-Ez her, nr. 
336561). 14. Tašrîr alâ ¥â şi ye ti Mu-

¼am med el-Emîr £alâ Şer¼i A¼ med el-

Me levî £ale’s-Se meršan diy ye (Meli k 
Suûd Üni ver si te si Ktp., nr. 891). 15. Risâ-

le tü’l-bes me le ti’½-½u³râ. Mü el li fin Ri sâ-

le tü’l-bes me le ti’l-kübrâ ad lı ese riy le bir-

lik te ba sıl mış tır (baskı yeri ve tarihi yok). 
16. Ri sâ le fî £il mi’l-va²£ (Dârü’l-kü tü bi’l-
Mıs riy ye, nr. 5202; Me lik Ab dul lah b. Ab-
dü lazîz Üni ver si te si Ktp., nr. 235). Ab dül-

hâ dî Necâ el-Ebyârî bu ese re bir hâşi ye 

yaz mış tır. 17. Ri sâ le fî riyâ²ati’½-½ıbyân 

ve ta£lîmi him ve teßdîbi him (nşr. Velîd 
b. Mu ham med b. Ab dul lah el-Alî, Bey rut 
1432/2011).
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