
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 
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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. 

_j 

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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lu Kadi el-Eşref ve İbn Senaülmülk arasın
da teati edilen manzum ve mensur edebi 
mektup örneklerinden oluşur (Brockel
mann, GAL, 1, 261 ). İbn Senaülmülk'ün 
ayrıca Cahiz'in Kitabü'l-lfayevan' ınıRıl

]J.u'l-J:ıayevan adıyla ihtisar ettiği ve Me
şayidü'ş-Şevarid adlı bir eseri daha ol
duğu kaydedilmektedir (İbn Hallikan, VI, 
62) 
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İBN SERABiYON 
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X. yüzyılda yaşamış 

İslam coğrafyacısı . 
_j 

Hayatı hakkında kitabındaki bazı ipuç
larının dışında bilgi bulunmamaktadır. 
Kitabü 'Aca'ibi'l-e]fiilimi's-seb'a adlı 
eserinin girişinde müellifin kendisinden 
"efkarü'l-vera Sührab" şeklinde bahset
mesine işaret eden Krachkovsky, bu tür 
aşırı tevazu ifadelerini Arap yazarlarının 
nadiren kullandığım belirtir ki (Taril].u'l
edebi'l-cografiyyi'l-'Arabi, s. 103) Sührab 
adı da onun iranit olabileceğini düşündür
mektedir. Bazı ilim adamları müellifin asıl 
adının Ebü'I-Hasan b. BehiGI olduğu, İbn 
SerabiyGn'un ise çağdaşı bir hekimle ka
rıştırılması sonucu ortaya çıktığı kanaa
tindedir (a.g.e., a.y.). Bunun yanında ne
rede yaşadığı da açık değildir. Bağdat'ta
ki su kanalları ve Irak konusunda verdiği 
bilgiler onun belli bir dönemde bu bölge
de bulunduğunu göstermektedir. Bazıları 
ise Mısır hakkında verdiği ayrıntılı bilgile-
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re bakarak onun bu ülkede yaşamış ola
bileceğini söylemişlerdir. 

İbn SerabiyGn'un 289-334 (902-945) 
yılları arasında yazdığı sanılan Kitdbü 
'Aca'ibi'l-e]fiilimi's-seb'a adlı eseri. Brit
ish Museum'da bulunan (nr. 23.379) 709 
(1309) istinsah tarihli tek yazma nüsha
ya dayanılarak Han s von Mzik tarafından 
yayımlanmıştır (Leipzig 1929) . Kitabın 
muhtevasında, adındaki "acaib" kelime
sinin delalet ettiği ilginç bir şey bulunma
maktadır; dolayısıyla bu kelime sonradan 
yapılmış bir ilave olsa gerektir. Eser. mü
ellifin tesbit edebildiği kadarıyla dağların , 

nehirlerin ve önemli yerleşim merkezle
rinin koordinatlarını veren sistematik bir 
genel coğrafya kitabıdır. İbn SerabiyOn 
çalışmasını . daha önce yaşamış çeşitli ya
zarlardan topladığı konuyla ilgili bilgilerin 
bir özeti olarak tarif eder ve amacını şe

hirlerin , denizlerin, nehirlerin, dağların. 
vadileri n. kara ve deniz yollarının coğrafi 
konumları üzerinde bilgi vermek, böyle
ce dünyanın haritasını çizmek isteyenle
re yardımcı olmak şeklinde açıklar; ayrı
ca uzunluğu eninin iki katı olan dikdört
gen bir harita için yeterli teknik bilgiler i 
de verir. 

Hans von Mzik, İbn SerabiyGn'un Kitd

bü'l-Cografya (Kitabü Şüreti 'l-art) mü
ellifi Muhammed b. Musa el-Harizmi'yi 
örnek aldığı, bu sebeple onun kitabında 
da dünya haritası çizim tekniklerinin bu
lunması gerektiği görüşündedir. İbn Se
rabiyGn ve Harizmi'nin çalışmaları üzerin
de yapılan mukayeseli araştırmalar ikisi
nin arasında bazı farklı noktalar bulundu
ğunu göstermekte, bu durum ise onun 
Harizmi'nin dışında başka kaynakları da 
kullandığım ortaya koymaktadır. Bu fark
lılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
1. Çok defa İbn SerabiyOn dağ; nehir ve 
şehirlerin enlemleriyle boylamlarına Ha
rizmi'nin verdiği ölçülere göre S dakika
lık ilaveler yapmıştır. z. Yedi ikiimin baş
langıç ve bitiş noktaları Harizmi'ninkiler
den farklıdır. 3. Bağdat için verdiği 70 
derece O dakika boylam ve 38 derece 25 
dakika enlem, Harizmi'nin verdiği 78 de
rece O dakika boylam ve 33 derece 25 da
kika enlemden oldukça farklıdır ve daha 
çok BirGni'nin rakamlarına yakınlık gös
termektedir. 4. Fiziki bilgilerin düzenlen
mesinde de bazı değişik yönler bulun
maktadır. Mesela Harizmi, nehirleri kay
naklarının çıktığı bölgelerde anlatırken 
İbn SerabiyOn büyük ve küçük bütün ne
h ir leri müstakil bir bölümde toplamıştır. 
Ayrıca Harizml gibi n ehirlerin bulunduğu 
enlem ve boylamları vermeyip yatakları-

nın uzunluğunu ve bazı yerlere nisbetle 
konumlarını belirtmiştir. Birtakım yeni 
bilgilerin de ilave edildiği görülen İbn Se
rabiyGn'un eserinin Harizmi'ninkine gö
re belirgin bir gelişme içerisinde olduğu 
söylenebilir. 
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(bk. HİLLI, Safiyyüddin). 
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Ebü'I-Feth Fethuddin 
Muhammed b. Muhammed 
b. Muhammed el-Ya'meri 

(ö. 734/1334) 

L 
Muhaddis, fakih, edip ve tarihçi. 

_j 

14 Zilkade 671 'de (2 Haziran 1273). bazı 
kaynaklara göre ise aynı yılın zilhicce (tem
muz) ayında Kahire'de doğdu. Kendisine 
Ebü'I-Feth künyesini, henüz çok küçük
ken babası tarafından hadis dersine götü
rüldüğü Neclb Abdüllatif b. Abdülmün
' im ei-Harrani verdi. Babası, d ed esi ve 
kardeşleri EbG Sa'd Muhammed ile Ebü'l
Kasım Muhammed de on birinci dedeleri 
Seyyidünnas'a nisbetle anılmaktaysa da 
İbn Seyyidünnas diye daha çok Ebü'I-Feth 
meşhur olmuştur. Kinaneoğulları 'ndan bir 
kala nisbetle Ya'meri, Rebia b. Nizar'a 
nisbetle Rebai, aslen Endülüslü olduğu 
için de İşblll ve Endelüsl nisbeleriyle anıl
dı. İşblliye (Sevilla) hıristiyanların eline ge
çince (646/1248) ailesi Doğu'ya göç etmek 
zorunda kaldı . Bir alim olan dedesi Ceza
yir'de Bicaye'ye yerieşirken babası bir 
müddet Tunus ve Bicaye'de medreseler-


