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İBN SEHL 
(~ 1,)?1) 

Ebu İshak İbrahim b. Sehl 
el-İsraili el-İşbili 

(ö. 649/1251 [?]) 

Endülüslü şair. 
_j 

607 (1210) veya 609'da(1212) İşbiliye'
de (Sevilla} doğdu. Yahudi asıllı olması se
bebiyle önceleri Yahudi ve İsrilili, İslami
yet'i kabul ettikten sonra İşbili ve İslami 
nisbeleriyle tanındı. Müslümanlarla sıkı 
bir ilişki içinde olan Endülüs yahudileri 
Arap dili ve edebiyatıyla yakından ilgileni
yorlardı. İbn Sehl de Ebu Ali eş-Şelevbin 
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ve Ebü'I-Hasan ed-Oebbac'dan Arap dili 
ve edebiyatma dair dersler aldı ve dini 
ilimleri tahsil etti. Genç yaşta müslüman 
olan şair Hz. Peygamber hakkında bir be
diiyye nazmetti. 

Kurtuba (Cordoba), Mürsiye (Murcia) ve 
İş biliye saraylarında yaşayan ve yönetici
lerle ileri gelen devlet adamları için kasi
deler yazan İbn Sehl, özellikle İş biliye'de 
vaktinin çoğunu içki ve eğlence meclisle
rinde irticalen şiir okuyarak geçirdi. Mu
vahhidi hanedam arasında çıkan iktidar 
kavgası esnasında sıkıntıya düşünce İş
biliye'den ayrılıp (64 1/1 243) Şeriş'e (Jerez 
de la Frontera) gitti. Vali Ebu Amr b. Halid 
ve daha sonra geçtiği Minarka adasında 
Vali Ebu Osman Said b. Hakem için kasi
deler yazdı. 646'da ( 1248) İspanyollar'ın 
İşblliye'yi işgal etmeleri üzerine Mağrib'e 
giderek Sebte'ye (Ceuta) yerleşti. Burada 
Vali Ebu Ali Hasan b. Halas'ın katibi oldu. 

Vali tarafından Hafsi Hükümdan 1. Ebu 
Abdullah ei-Müstansır-Billah'a hediye ve 
mektup götürmek üzere Tunus'a gönde
rildi. Valinin oğluyla birlikte Sebte'den ay
rılan İbn Sehl bindiği gemi fırtınaya yaka
lanıp batınca hayatını kaybetti. Bu olayın 

_649 (1251) veya 658 (1260) yılında mey
dana geldiği tahmin edilmektedir. 

Musa adında bir yahudi genç için yaz
dığı çok sayıda gazelden örnekler verile
rek Müslümanlığı ciddi manada tartışma 
konusu yapılan İbn Sehl bu şiirlerinde ön
ce Musa, daha sonra Muhammed adlı bir 
genci konu edindiğini, Hz. Muhammed'in 
gelmesiyle Musa'nın dininin yürürlükten 
kalkıması sebebiyle böyle yaptığını, dola
yısıyla bu isimlerin Yahudilik ve İslam için 
birer sembol olduğunu ifade etmiştir. 

Endülüs'ün önemli şairlerinden olan İbn 
Sehl'in özellikle gazel tarzında başarılı ol
duğu kabul edilmektedir. Şiirlerinin çoğu 
kaybolmuştur. Çeşitli kaynaklardan derle
nerek meydana getirilen divanındaki şi
irlerin yarıdan fazlası gazel tarzındadır. 
Bunların büyük bir kısmı Musa ile Mu
hammed adlı gençler için yazılmıştır. Di
vanda Hz. Peygamber ve Şeriş Valisi Ebu 
Amr b. Halid'i övdüğü iki kasideyle ku

mandan ve vezir Ebu Bekir b. Galib için 
nazmettiği mersiye de yer almaktadır. 
İbn Sehl'in şiirlerinin önemli bir kısmını 
da müveşşahlar oluşturur. Tabiat ve şa
rap tasvirleriyle dostluk konularını işledi
ği bazı kıtaları da bulunmaktadır. İlk defa 
Hasan ei-Attar tarafından derlenip neşre
dilen divan ı (Kahire ı 279, ı 302) Ahmed 
Hüseyin ei-Karni yeniden düzenleyip ya
yımlamıştır (Kah i re 1344/1 926). Eser, At
tar'ın derlemesine dayanılarak Osman 

Halil (Kahire 1928). İhsan Abbas (Beyrut 
ı 967) ve Yüsrl Abdülgani (Beyrut 1408/ 
1988) tarafından da neşredilmiştir. Ahmed 
Heykel, Escurial Library'deki nüshayı (nr. 
379) esas alarakdivanı neşre hazırlayıp 

şerhettiğini. ayrıca şair hakkında ispan
yolca bir çalışma yaptığını belirtir (Mahrus 
Minşavi ei-Call. s. 43). İbn Sehl'in, ed-De
rdri's-seb'(Beyrut 1864) adlı eserin içinde 
yayımlanan uzunca bir müveşşahı Mu
hammed ei-İfrani el-Mağribi tarafından 
el-Meslekü's-sehl ii şer]J.i tevşi]J.i İbn 
Sehl adıyla şerhedilmiştir (Fas ı 324/ 
1906). 
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li! İlıRAHİM SARMIŞ 

r 
İBN SELAME 

L 
(bk. HİBETULLAH b. SELAME). 

_j 

r 
İBN SELEME 

L 
(bk. AHMED b. SELEME). 

_j 

r 
İBN SELLAM el-CUMAHi 
(~1 ı"Si...l.)?l) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Sellam b. Ubeydillah b. Salim 

ei-Cumahi el-Basri 
(ö. 231/846 [?]) 

Taba[fatü ful;ıilli'ş-şucaıii' 
adlı eseriyle tanınan edip, ravi, 

L 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

139 (756) veya 140 (757) yılında Basra'
da doğdu. Kültürlü bir aileye mensuptur. 
Babası edip ve ravi idi. Büyük dedesi Sa
lim, Kureyş kabilesinin Beni Cumah ko
lundan Kudame b. Maz'un'un azatlısı ol
duğu için Cumahi nisbesini alan İbn Sel
lam'ın hayatının büyük bir kısmı Bağdat'
ta geçti. Başta babası olmak üzere Ham
mad b. Seleme, Eban b. Osman ei-Bece
li, Asmai, Halef el-Ahmer, Ebu Ubeyde 
Ma'mer b. Müsenna, Mufaddal ed-Dab
bi, Beşşar b. Bürd ve Yunus b. Habib gibi 
alimlerden ders alarak yetişti. Öğrenci
leri ve kendisinden rivayette bulunanlar 



arasında oğlu Abdullah, yeğeni Ebu Hali
fe ei-Cumahi, Ahmed b. Hanbel, Sa'leb, 
Ebu Osman et-Mazini. Riyaşi. Yahya b . 
Main ve Ebu Bekir b. Ebu Hayseme gibi 
şahsiyetler vardır. İbn Sellam 231 (846) 
veya 232 (847) yılında Bağdat'ta vefat 
etti. Ebu Bekir ez-Zübeydi ise onun Bas
ra'da öldüğünü kaydeder (Jabakatü'n
naf:ıviyyln, s. 180). Arap tarihini, Arap dili 
ve edebiyatını çok iyi bildiği anlaşılan İbn 
Sellam ei-Cumahi edebiyat ve şiir konu
larında yaptığı tenkit, tahlil ve değerlen
dirmelerle bu alanda önemli yenilikler 
gerçekleştirmiştir. Cahiliye devri ve isla
mi dönem şiiri hakkında zamanına kadar 
gelen dağınık bilgileri derlemiş. onlaraye
ni bilgi ve görüşler ilave etmiş . şiir tenki 
dinde esas alınacak ölçüleri belirlemiştir. 

Eserleri. İbn Sellam 'ın kaynaklarda ye
di eseri zikredilmekteyse de (ibnü'n-Ne
dlm, s. 35, 113) bunlardan sadece Taba
~atü fu]J.uli'ş-şu'ara' (Tabakatü'ş-şu'a
ra') günümüze ulaşmıştır. Bazı kaynak
larda zikredilen Taba~Qtü 'ş-şu'arfı'i'I
Cfıhiliyyin ve Taba~atü'ş-şu'arfı'i'l-İs
lfımiyyin' in bu eserin farklı adları oldu
ğu belirtilmiştir (Ömer Ferruh, ll, 246; Ta
hir Ahmed Mekkl, s. 155). Cahiliye devrin
den Emevller'in son dönemine kadar ye
tişmiş şairleri içine alan bu eserde müel
lif tesbit ettiğ i bazı ölçülere göre Arap şa
irlerini tabakalara ayırmış. şiir seçimi ve 
şiir tenkidi gibi konular üzerinde durmuş
tur. Mukaddimesinde takip ettiği metot, 
uydurma şiir. Arap gramerinin doğuşu ve 
aruz gibi önemli konulara işaret etmesi 
yanında özellikle iki husus esere ayrı bir 
önem kazandırmıştır. Bunlardan biri, 
kendi dönemine kadar bilinen edebi ten
kide dair düşüncelerle birlikte şiir sanatı 
ve edebi zevk konusunda yer verdiği ken
di tesbit ve düşünceleri, diğeri ise edebi
yat tarihçileri için çok değerli bir malze
me mahiyetinde olan edebiyat ve şiir ko
nularında belirleyip derlediği bilgilerdir. 
İbn Sellam'ın mukaddimesinden eserin 
"Cahiliyyun". "İslamiyyun" ve "Muhadra
mun" olmak üzere üç tabakaya ayrıldığı 
izienim i ortaya çıkıyorsa da mevcut şek
liyle eserde muhadramun tabakası yer 
almamış. ancak bu tabakadan olan şair
leri islami veya Cahili tabakalara almış
tır. Buna göre bir muhadram şairin şiirle
rinde Cahili özellikler ağırlıktaysa bu şair 
Cahili. islami özellikler ağırlıktaysa islami 
sayılmıştır. Kendi içinde bölümlere ayrı l

mış beş kısımdan meydana gelen eserde 
114 şair ele alınmıştır. Cahiliye devri şa
irleriyle ilgili bölümde on tabaka halinde 
kırk, m ersiye şairlerine dair bölümde tek 

tabakada dört, şehir şairleriyle ilgili bö-

türnde Medine, Mekke, Taifve Bahreyn'
den yirmi iki , yahudi şairlerine dair bö
lümde bir tabaka halinde sekiz ve İslam 
şairleriyle ilgili bölümde on tabaka halin
de kırk şaire yer verilmiştir. 

Taba~atü'ş-şu'ara', ilk olarak Joseph 
Hell tarafından iki eksik nüsha esas alın
mak suretiyle eser ve müellif hakkında 
Almanca bir mukaddimeyle birlikte ya
yımlanmıştır (Leiden 1916; Beyrut 1402/ 
ı 982) Hamid Accan ei-Hadidl ei-Kütübl'
nin ilk neşirde esas alınan nüshalardan 
birine dayanarak neşrettiği eserin ( Kahi
re 1920) tam ve ilmi neşri Mahmud Mu
hammed Şakir tarafından yapılmıştır (Ka
hire ı 952). Mahmud Muhammed Şakir 
daha sonra başka nüshalara da başvura

rak eseri tekrar yayımlamış (Kahire ı 394/ 
197 4). bu neşrin ikinci baskısına "Berna
mecü Tabakati fuhuli'ş-şu'ara" başlıklı bir 
inceleme ilave etmiştir (baskı tarihi için 
bk. Abdülvehhab es-SabOnl, ı, 147). 

İbn Sellam'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: el-Faşıl fi 
müla]J.i'l-a}]bar ve'I-eş'fır, Büyutdtü'l
'Arab, el-ljilab ve icrfı'i'l-}]ayl, Gari
bü'I-Kur'an, Taba~atü'I-'ulemô.', Für
sfınü'ş-şu'arô.'. Ancak bunlardan bazıla
rının ayrı eserler olmayıp bir eserin fark
lı bölümleri olduğu da ileri sürülmüştür 
(Tahir Ahmed Mekkl, s. 155) . 
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Iii ZüLFiKAR TüCCAR 

iBN SEMAA 

ı 
İBN SELLÜM 

-, 

(bk. SALİH b. NASRULlAH). 
L _j 

ı 
İBN SELÜL 

-, 

L 
(bk. ABDULLAH b. ÜBEY b. SELÜL). 

_j 

ı 
İBN SEMAA 

-, 

(~Lo... .J!f ) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Semaa 
b. Ubeydillah et-Temiml el-Kufl 

(ö. 233/848) 

L 
Hanefi fakihi ve muhaddis. 

_j 

130 (747-48) yılında doğdu. Temlm ka
bilesinin Darim koluna mensuptur. Fı
kıh tahsilini Hanefi mezhebinin meşhur 
imamları Ebu Yusuf, Muhammed b. Ha
san eş-Şeybani ve Hasan b. Ziyad ei-Lü'
lüi'den yaptı. Kendisinden Ebu Ca'fer Ah
med b. Ebu imran el-Bağdadi, Ebu Bekir 
b. Muhammed el-Kummi, Abdullah b. 
Ca'fer er-Razi gibi alimler fıkıh dersi aldı. 
Leys b. Sa'd, Müseyyeb b. Şerik, Ya'la b. 
Halid er-Razi gibi muhaddislerden hadis 
rivayet eden İbn Semaa'dan Muhammed 
b. imran ed-Dabbi, Hasan b. Muhammed 
b. Anber el-Veşşa ve Ebü'I-Hasan Ali b. 
Musa b. Yezdad ei-Kummi rivayette bu
lundu. Zehebi, İbn Semaa'nın hadis riva
yetinde zayıf sayıldığını belirtirken (el
Mugnf, Il, 589) kaynakların çoğunda gü
venilir olduğu kaydedilmektedir. İbn Se
maa 192 (808) yılında Me'mun tarafın 

dan Bağdat kadılığına getirildi ve gözle
rinin zayıflaması sebebiyle aziedildiği 208 
(823) yılına kadar bu görevde kaldı. Şaban 
233 (Mart 848) tarihinde vefat etti. 

Mezhepte müctehid bir alim olan İbn 
Semaa Irak'ta Hanefi fıkhının otoritelerin

dendi. Özellikle Ebu Yusuf ve Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani'den bazı eserler i ri
vayet etmesiyle tanınmış, çeşitli görüş ve 
rivayetleri daha sonraki mezhep kaynak
larındayer almıştır. İbn Main'in, onun re'

ye gösterdiği sadakati muhaddislerin ha
dise göstermedikleri ve ölümünün ehl-i 
re'y için büyük bir kayıp olduğu yönündeki 
ifadeleri de İbn Semaa'nın ehl-i re'y eko
lü içindeki önemli yerini gösterir. İbn Se

maa ayrıca zühd ve takvasıyla da meş
hurdur. 

Kaynaklarda Nevadirü '1-mesô.'il 'an 
Mu]J.ammed b. el-ljasan, el-Mel,ıaçlır 
ve's-sicillô.t, Edebü'I-~açli adlı eserleri 
kaleme aldığı belirtilen İ bn Semaa, Şey
banT'nin Kitô.bü'l-Kesb'ini rivayet etmiş 
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