
iBN SEMAA 

olup bu eser Şemsüleimme es-Serahsl ta
rafından şerhedilmiştir. Şerhin Darü'l-kü
tübi'I-Mısriyye'de bulunan yazma nüsha
sının başında eserin Şeybanl'ye ait e1-İk
tisô.b ii'r-nzki'1-müstetô.b'ın ibn Semaa 
tarafından yapılan muhtasarı olduğu kay
dedildiğinden Mahmud Arnus yazmayı 
bu adla neşretıtıiş (Kahire 1357/1938) , bu 
yanlışlık bazı kaynaklarda da tekrar edil· 
miştir (Sezgin, 1, 432, 435; DfVIBİ, lll , 704) 
Süheyl Zekkar. Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi 'ndeki (Emanet Hazinesi, nr. 
972) ŞerJ:ıu Kitô.bi'1-Kesb ile bunun aynı 
eser olduğunu tesbit etmiş ve kitabı İb
nü'l-Lebbudl'nin Fazlü '1-iktisô.b'ı ile bir
likte Risô.1etô.n fi'1·kesb adıyla yayımla
mıştır (Beyrut 14171!997). Süheyl Zekkar, 
her ne kadar Serahsl'nin Kitô.bü '1-Kesb'i 
müstakil olarak şerhettiğini ve e1-Meb
silt'a koymadığını söyiüyorsa da (Risale
tan fi'l-kesb, s. 18) bu eser e1-Mebsu(ta 
da mevcuttur (XXX. 244-287)_ 
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İBN SEM'ÜN 
(..;ı~.,:r.l) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. Ahmed 
b. İsmail b. Anbes el-Bağdadi 

(ö. 387 /997) 

Vaiz, hatip ve mutasavvıf. 
_j 

300'de (912) Bağdat'ta doğdu. Gençli
ğinde camilerde vaazlar dinledi, sufilerin 
sohbetinde bulundu. Özellikle Ebu Bekir 
eş-Şibl1'nin takdirini kazandı. Sem'un adı-
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nı taşıyan dedesinin kendisine vetmiş ol
duğu İbn Sem'un unvanıyla anılmaya baş
ladı. Gençliğinde bir süre kitap istinsah 
ederek ailesinin geçimini sağlamaya çalış
tı . Hacca gitti ve hac dönüşü Kudüs'ü zi
yaret ederek memleketine döndü. 387 yılı 
Zilkade ayında (Kasım 997) vefat eden İbn 
Sem'un'un cenaze namazı önce kardeşi 
Hasan tarafından evinin önünde kıldırıl
mış ve oraya defnedilmiştir. Camide ce
nazenin gelmesini bekleyen cemaat du
rumu öğrenince cenaze namazının evde 
kılınmasına bid'at olduğu gerekçesiyle 
şiddetle karşı çıkmış. naaşı. kabirden çı
karıp camiye getirmiş, namazı tekrar kıl
dıktan sonra evine götürüp toprağa ver
miştir. İbn Sem'un'un naaşı otuz dokuz 
yıl sonra Babülharb Kabristanı'nda Ah
med b. Hanbel'in kabrinin yanına nakle
dilmiştir (ibn Ebu Ya'la, ıı. 155) . 

İbn Sem'un'un hitabetinin fevkalade 
güzel, ifadesinin düzgün, vaazlarının et
kileyici ve coşturucu olduğu, onu dinle
meye gelenler arasında sözlerini not 
edenlerin bulunduğu. anlamlı ve özlü ko
nuşmalarından dolayı kendisine " natıku'l
hikme" unvanının verildiğ i kaydedilmek
tedir. Ancak sözlerinden çok azı günümü
ze intikal etmiştir. Hariri'nin onun gibi bir 
vaizin yetişmediğini söylemesi bu alanda
ki şöhretinin yaygınlık derecesini gösterir 
(Ahmed b. Abdülmü'min eş-Şerlşl, lll , 7) . 
İbn Sem'un'un. Şibll'nin önde gelen mü
ridlerindetı Ali b. İbrahim ei-Husrl ile ge
çinemediği, fakat Ebu Hamid ei-İsferayl
nl, Ebu Hafs ei-Bermekl ve Ebu Bekir el
Bakıllanl gibi dönemin tanınmış şahısla
rının saygısını kazandığı kaydedilir. Hal
kı zühde teşvik ettiği halde kendisinin gi
yim ve yeme konusunda zevkine düşkün 
olmasını yadırgayanlara, "Allah ile aranız
daki hal. olması gereken şekilde ise güzel 
elbise ve lezzetli yemek zarar vermez" 
dediği nakledilmektedir. 

Kaynaklarda insanların aklından geçen 
ve gönüllerinde saklı olan hususları bildiği 
kaydediliyorsa da esas itibariyle sufı olma
dığı için Herevi'nin Taba~iitü'ş-şutiyye'

si (s_ 531) dışındaki tasawufı eserlerde 
ona yer verilmemiş, buna karşılık veeize
leri ve haklmfıne sözleri sebebiyle Herevi 
ve İbnü'I-Cevzl gibi müellifler onu muta
sawıflar arasında zikretmişlerdir. İbn Asa
kir tasawufta yüksek bir bilgi düzeyine 
sahip olduğunu, fakat herhangi bir şeyhe 
bağlılığının bulunmadığını söylediği İbn 
Sem'un'u Eş'arl mezhebi ricali içinde 
kaydetmiştir (Tebyfnü ke?ibi'l-mü{terf, s. 
200) . 

İbn Ebu Davud es-Sicistanl başta ol
mak üzere İbn Mahled ei-Attar, Muham
med b. Ca'fer et-Taberl. Muhammed b. 
Ebu Huzeyfe, Hıraki . Ahmed b. Süleyman 
ed-Dımaşki, Ömer b. Kasım eş-Şeybanl 
gibi birçok hadis aliminden nakillerde bu
lunan İbn Sem'On'dan Hamza b. Muham
med ed-Dekkak, Kadı Ebu Ali Muhammed 
b. Ahmed b. Ebu Musa el-Haşim!, Hasan 
b. Muhammed el-Hallal, Abdülaziz b. Ali 
el-Ezci gibi bazı hadisçiler rivayette bu
lunmuşlardır. 

Eserleri. 1. e1-Emô.1i. Hadise dair bir 
eser olup yirmi bölümden meydana gelir. 
Bir nüshası Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye'de bulunmaktadır (Elbanl. s. 59)_ 2. 
Cüz' fihi m es'e1e min ke1ô.m. Fuat Sez
gin bu risalenin de Darü 'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de (nr. 55) bulunduğunu kaydet
mektedir (GAS, I, 668) 3.Mul]taşarü'1-
J:ıikem. Louis Massignon, İbn Sem'un'un 
sözlerinden oluşan bu risalenin Ebü'I-Hü
seyin ei-Kazvinl tarafından derlendiğini 
söyler (Recueil, s. 85). 
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İBN SEMÜRE, Abdurrahman 
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(bk. ABDURRAHMAN b. SEMÜRE). 
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1 
İBN SEMÜRE ei-CA'DI 

ı 

( .s~l ÖyC-J 01' ) 

Ebü'l-Hattab (Ebü'l-Hafs) Ömer 
b. All b. Semüre b. Hüseyn 

b. Semüre b. el-Heysem 
b. Ebi'l-Aşlre el-Ca' di el-Yemen! 

(ö. 586/1190'dan sonra) 

L 
Fakih ve tarihçi. 
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547 (1152) yılında Yemen'in İb nahiye
sine bağlı Unamir köyünde doğdu. Ca'dl 
nisbesi, atalarından soyu Mead b. Ad
nan'a ulaşan Ca'de b. Ka'b b. Rebla'dan 



gelmektedir. İbn Mühtedln diye tanınan 
fakih Mes'ud b. Hassan b. Harb ei-Ca'dl. 
Asvab b. Tihaml ve Said b. Amr b. Musa 
ei-Ceradl'den Kur'an: Ali b. Ahmed ei-Be
hakarl. Zeyd b. Abdullah ei-Hemedanlve 
Salim b. Mehdi ei-Ahferl'den fıkıh: Ahmed 
b. Muhammed b. Zeyd b. Hassan'dan da 
fıkıh ve Arap edebiyatı dersleri aldı. Diğer 
hocaları arasında Muhammed b. Musa 
ei-İmranl ve Tahir b. Yahya bulunmakta
dır: Kadı Eslrüddin'den de Aden'de hadis 
dinledi. Yemen'in çeşitli şehirlerinde 
kadılık ve müftülük yaptı: muhtemelen 
580'de (1184) tayin edildiği Ebyen kadılı
ğında iken vefat etti. 

İbn Semüre'nin günümüze ulaşan tek 
eseri Taba~atü fu~ahd'i'l-Yemen (ve 
'uyun min ai)bari sadati rü'esa'i 'z-zemen, 

Tabaka tü 'l- Yemaniyyln) olupAsr-ı sa
adet'ten müellifin zamanına kadar Ye
men'de yetişen fakihlerin hayat hika
yelerini ihtiva etmektedir. Yemen ule
masıyla ilgili en eski tabakat kitapların
dan biri olan eserde müellif kendi ha
yatına dair kısaca bilgi verdiği gibi men
subu olduğu Şafii mezhebinin Yemen'
de yayılışından da bahseder. İbn Semü
re , Kati b Çelebi'nin Taba~atü fu]fahd'i'l
Yemen ve rü'esd'i'z-zemen başlığı ile 
kaydettiği ve 586 (1190) yılında tamam
landığını belirttiği kitabında (Keşfü 'z-zu

nCın, ı ı, ll 05) tarih, fıkıh, hadis kaynakla
rından iktibaslar ve kendi hocalarından 
nakiller yaparken devrinin siyasi olayları 
hakkında da çeşitli bilgiler aktarmakta
dır. Yemen tarihiyle ilgili çalışmaların bir
çağuna kaynak teşkil eden eserden fay
dalananların başında Muhammed b. Yu
suf ei-Cenedl. Abdürrahlm el-isnevl. Ta
ceddin es-Sübkl ve Takıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe bulunmakta ve bunlardan Cenedl, 
Kitdbü 's-SülU.k ii taba]fati 'l- 'ulemô.' 
ve'l-mülı1k'ünün girişinde, " Üstadımın 

bu kitabı olmasaydı es-Sülilk'ü meyda
na getiremezdim" demektedir. Ali b. Ha
san el-Hazreel'nin el-'U]fudü'l-lü'lü 'iy
ye'de {1, 172-173) bildirdiğine göre İbn 
Kadi Şühbe'nin ihtisar ettiği bu kitaba 
Hasan b. Ali el-Himyerl de (ö. 667/1269) 
bir zeyil yazmıştır. Taba]fatü fu~ahd'i'l
Yemen İskenderiye, Hadramut, Millet 
(Ali Emir\ Efendi) ve Berlin kütüphanelerin
deki dört nüshası esas alınarak Fuad Sey
yid tarafından neşredilmiştir (Kahire 1957; 
Beyrut 1968). Georges C. Anawati, "Textes 
arabes anciens edites en Egypte" adlı 
makalesinde eseri tanıtmış ve içerdiği 
Yemen'le ilgili yer adlarının alfabetik bir 
listesini vermiştir (bk. bibl). 
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İBN SENAÜLMÜLK 
(~ı~w 01 ıı 

Ebü'l-Kasım İzzüddin Hibetullah 
b. Ca'fer b. Senai'I-Mülk 

Muhammedes-Sa'di el-M ısrl 

(ö. 608/1212) 

Eyyfıbi dönemi şair 
ve ediplerinden. 
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545 ( 1150) veya 550 ( 1155) yılında Ka
hire'de doğdu. Kahire'nin büyük zengin
lerinden olan dedesi Senaülmülk ei-Mu'
temid Ebu Abdullah Muhammed'e nis
bette İbn Senaülmülk lakabıyla tanındı. 
Dedesi ve babası Ebü'I-Fazl Ca'fer. Fatı
mller ve Eyyubller devrinde Divan-ı inşa'
da görev yapmış katiplerdendir. O devir
de büyük katipiere "kadı" unvanı verildi
ğinden dedesi "Kadi ei-Mu'temid", baba
sı "Kadi er-Reşld" unvanlarıyla tanındı. 
Babası, küçük yaştan itibaren oğlunun 
eğitim ve öğretimiyle özel olarak ilgilen
di. İbn Senaülmülk, Ebü'I-Fütuh Nasır b. 
Hasan ez-Zeydl'den Kur'an okuyup hıfzı
nı tamamladı, İbn Berrl'den de lügat ve 
nahiv dersleri aldı. İskenderiye'ye gide
rek Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed es
Silefi'den hadis, Ebü'I-Mehasin ei-Beh
nesl'den edebi ilimler tahsil etti. Şiirle
rinden fıkıh, ketarn ve mantık ilimleriyle 
de meşgul olduğu ve birçok şairin diva
nını ezberlediği anlaşılmaktadır. Selahad
din-i Eyyubl'nin veziri ve katibi Kadi el
Fazı ! dedesinin ve babasının yakın dos
tuydu. İbn Senaülmülk onun vasıtasıyla 
devlet ricaliyle tanışma imkanı buldu. Ka
di ei- Fazıl. Selahaddin-i Eyyubl ile bera
ber Dımaşk'a gidince İbn Senaülmülk ile 
aralarındaki dostluk mektuplaşmatarla 
sürdürüldü. Kadi el-Fazıl daha sonra onu 
katiplik görevi için Dımaşk'a davet etti. 
571 (1175-76) yılında Dımaşk'a giden İbn 
Senaülmülk, Kahire'ye olan sevgisinden 

İBN SENAÜLMÜLK 

dolayı orada fazla kalamadan geri döndü 
ve Kadi ei-Fazıl'a vekaleten onun Mısır' 

daki işlerini idare etti. Selahaddin-i Eyyu
bl'nin vefatından sonra ei-Melikü'I-Azlz. 
ei-Melikü'I-Efdal ve ei-Melikü'I-Adil dö
nemlerinde de Divan-ı inşa'daki katiplik 
görevini sürdüren İbn Senaülmülk'e "Ka
di es-Said" unvanı verildi. 606'da (1209-
1 O) tayin edildiği Dlvanü'l - ceyş katipliği 

görevini mizacına uygun bulmadığı için 
kabul etmedi. 4 Ramazan 608 (9 Şubat 
1212) tarihinde Kahire'de vefat etti. 

Endülüs'te doğan müveşşah türü şiirin 
teorisiyle ilgili olarak kaleme aldığı Dd
rü't-tırdz adlı eseri ve nazmeti:iği müveş
şahatıyla bu türün Mısır'da ve Doğu islam 
dünyasında yayılmasına vesile olan İbn 
Senaülmülk şiirlerinde geleneksel tema
ları işlemiştir. Hizmetlerinde bulunduğu 
sultaniara ve Eyyubl ileri gelenlerine. 
özellikle deKadi ei-Fazıl'a yaptığı hizmet
ler ve onlar için yazdığı methiyeler karşı
lığında aldığı ihsanlar sayesinde bir hayli 
zengin olan İbn Senaülmülk'ün bir taraf
tan devlet işleriyle uğraşırken diğer ta
raftan evinde edebi ve ilmi sohbet mec
lisleri düzenlediği, bu meclislerde şair, 
edip ve alimiere tartışmalar yaptırdığı 
belirtilmektedir. İbn Said ei-Mağribl onun 
aşırı bir Şii olduğundan söz etmekteyse 
de (en-Nücumü'z-zahire, s. 273) bu muh
temelen, Kadi el-Fazıl'a yazdığı bir met
hiyede Hz. Hüseyin'in şehid edilmesin
den de bahsetmesinden kaynaklanmış
tır (Şevki Dayf, VI, 205). 

Eserleri. 1. Divô.n. Methiye, gazel, hi
civ, m ersiye ve hamriyyat türü şiirlerinin 
toplandığı divandaki manzumelerin ço
ğunu Kadi ei-Fazıl'a yazılan methiyeler 
oluşturur. Eser önce ingilizce bir önsözle 
Muhammed Abdülhak (Haydarabad- Dek
ken l377/l958) ve daha sonra da İbn Se
naülmülk'ün hayatı ve şiiriyle ilgili bir 
araştırmaya birlikte Muhammed İbra
him Nasr tarafından yayımlanmıştır (1-11, 
Kahire 1387-1388/1967-1969) Z. Dô.rü't
tırd~ ii 'ameli'l-müveşşa]J.ô.t . İbn Sena
ülmülk eserine müveşşah türü şiirin teo
risiyle ilgili önemli bir giriş yazmış. En
dülüs ve Mağrib'de nazmedilen müveş
şahat örneklerini inceleyerek türü n ya
pısını ve kurallarını ortaya koymaya ça
lışmıştır. Eserde altmış dokuz müveşşah 
bulunmaktadır: bunlardan otuz dördü 
Endülüs ve Mağrib şairlerine, diğerleri 

kendisine aittir. Ddrü'Hırô.~'ı E. Levi
Provençal'in Fransızca önsözüyle Cevdet 
er-Rikabl neşretmiştir ( Dımaşk 1368/1949, 
1397/1977, 1400/1980) . 3. Fuşuşü'l-tu
şul ve 'u]fudü'l- 'u]fUI. Kadi ei-Fazıl ile oğ-
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