
deki son emlri Hasan b. Ali es-Sanhikl'nin 
(ı 12 I- ı ı 48) maiyetinde geçirdi. Mehdi
ye'nin 543'te (1148) bu hükümdar tara
fından Normanlar'a teslim edilişine şahit 
oldu. Onunla birlikte yardım isternek üze
re Merakeş'e Muvahhidler Devleti'nin ku

rucusu Abdülmü'min ei-KGml'nin yanına 
gitti; 551 (1156) yılında da Palermo'da 
bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra Dı
maşk'a yerleşti ve ölünceye kadar orada 
yaşadı. Bu arada Ebü'I-Kasım İbn Asakir'

den hadis okudu ve567'de (1172) ondan 
rivayet için icazet aldı (ibnü'I-Fuvat'f. IV/!, 
s. 213) 582 (11 86) yılında, Mehdiyeli bir 
hemşehrisinin verdiği İfrlkıye'de gelişen 
bazı olaylarla ilgili bilgileri kaydetti (Tica

nl. s. 14) . 

İbn Şeddad'ın, asıl adı Kitô.bü'1-Cem' 

ve'1-beyô.n ii aljbô.ri'l-Kayrevô.n ve men 
fihô. ve ti sô.'iri bilô.di'1-Magrib mine'1-
mülı1k ve'1-a'yô.n olan ve Tô.ril].u'1-Mag
rib, Tô.ril]u İfri)fıyye ve'1-Magrib, Al]
bô.rü '1-Kayrevô.n adlarıyla da tanınan 

tek eseri günümüze ulaşmamıştır. Bu
nunla birlikte İbn Hallikan, izzeddin İb
nü'I-Eslr. Ahmed b. Abdülvehhab en-Nü
veyrl, Makrlzl, Abdullah b. Muhammed 

et-Ticani ve Ebü'l-Fida gibi müellifler ta
rafından kaynak olarak kullanılan ve bazı 
kısımları iktibas edilerek hakkında çeşitli 
bilgiler verilen kitabın (mesela b k. Ticanl, 
s. 14,341,346, 347vd.;Nüveyri,XXIV, 156, 
ı 57 vd.) İbn Şeddad'ı Kuzey Afrika'nın 
seçkin tarihçilerinden biri yaptığı ve ma
ham tarih türünün en güzel örneklerin
den olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklar
dan öğrenildiğine göre, muhteva itibariy

le eserin önemli bir bölümü İbn Şeddad'ın 
mensubu olduğu Zirller hanedanıyla ilgi
lidir ve kitap özellikle Zirller hakkında ilk 
elden bilgi vermesi açısından değerlidir; 
yazar doğrudan yaşadığı veya gördüğü 

birçok hadiseyi aktarmıştır. Bazı konular
da Şiilik karşıtı eğilim taşıdığı anlaşılan 
eserin Fatımi halifeleri ve nesepleri hak
kındaki kısımları ise sonraki tarihçiler ta
rafından iktibas edilmekle birlikte aşırı 

bulunmuştur (mesela bk. ibnü'I-Eslr. VII I, 
27; ibn Said ei-Mağribl. s. 34; Makrlzl, I, 37). 
Müellifin kaynakları arasında Atıyye b. 
Mahled b. Rebah ei-Mağribl, İbnü'l-Vesa' 
el-Endelüsl ve Rakik ei-Kayrevanl gibi 

isimler yer almaktadır. 
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İBN ŞEDDAI>, Bahaeddin 
( ~~~ ..:,-;1 ..:,-;..IJI~le-1) 

Ebü'I-Mehasim (Ebü'I-İzz) 
Bahaüddin Yusuf 

b. Rafi' b. Temim ei-Mevsıli el-Halebi 
(ö . 632/1234) 

Eyyuöı devlet adamı, 
fakih ve tarihçi. 

_j 

1 O Ramazan 539 (6 Mart 1145) tarihin

de Musul'da doğdu. Küçükyaşta babasını 
kaybettiği için dayılarının yanında büyü
dü. Anne tarafından dedesi Şeddad'a nis
betle İbn Şeddad diye tanınır. Kur'an'ı ez
berledikten sonra İbn Sa'dGn ei-Kurtubl'
den on bir yıl boyunca kıraat-i seb'a ile ha
dis ve tefsir dersleri aldı. Kendisine hadis 
ve fıkıh okutan hocalar arasında Ebü'I
Berekat İbnü'ş-Şirad, Ebü'I-Fazl Abdul
lah et-TGs!, Ebü'r-Rıza Said eş-ŞehrezG

rl. Ebu Muhammed Abdullah es-Sanhacl 
ve Ebu Bekir Muhammed ei-Ceyyanl zik
redilebilir. Daha sonra tahsilini ileriet
mek amacıyla Bağdat'a giderek Nizarni
ye Medresesi'ne girdi ve kısa süre içinde 

mu! d olup (566/ 1 ı 7 ı) yaklaşık dört yıl bu 
görevde kaldı. Bu arada Ebü'I-Hayr Ah
med el-Kazvlnl ve Şühde el-Katibe gibi 
meşhur hocalardan ders aldı. 

569 (1174) yılında Musul'a dönen İbn 
Şeddad, Ebü'I-Fazl Muhammed eş-Şeh
rezGrl'nin kurduğu medresede hocalık 

yaptı . Bu arada Musul Atabegi izzeddin 
Mes'Gd b. MevdGd tarafından Abbas! Ha
lifesi Nasır- Lidlnillah'a, Selahaddin-i Ey
yGbl'ye ve diğer bazı hükümdarlara elçi 
olarak gönderildi ( en-Neuadirü 's-suftaniy

ye, s. 102, ı ı 1-11 2, ı 19). 583'te (1188) 
hac dönüşü Dımaşk'ta bulunduğu sırada 
Kevkeb Kalesi'ni kuşatan Selahaddin-i Ey
yObl'nin daveti üzerine yanına gitti ve ona 

İBN SEDDAD, Bahaeddin 

Buhar!' nin çeşitli dualar içeren bir cüzünü 
okudu. Daha sonra Selahaddin-i EyyGbi'
nin 27 Receb 583'te (2 Ekim 1187) Haçlı
lar'dan geri almış olduğu Kudüs'ü ziyaret 
etti ve Feiô.'ilü '1-cihô.d adlı eserini sun
duğu sultanın takdirini kazanarak yakın 
çevresine alındı (Cemaziyelevvel 584/Tem
muz ı 188). Selahaddin-i EyyGbltarafın
dan kazaskerliğe getirilen ve Kudüs ka
dılığına tayin edilen İbn Şeddad onun ölü
müne kadar (589/ 1 ı 93) yanından ayrılma
dı; savaşlarda beraberinde bulunduğu gi
bi hadis ve fıkıh konularında danışmanlı
ğını, bazan da elçiliğini yaptı. 585 (1189) 
yılında Alman imparatoru Friedrich Bar
barossa'nın büyük bir Haçlı ordusuyla is
lam topraklarına doğru harekete geçtiği 
haberi üzerine yardım sağlamak amacıy
la Abbas! HalifesiN asır-Lidlnillah ile diğer 
bazı hükümdarlara elçi olarak gönderildi 
(a.g.e., s. ı 78- ı 79) . Haçlılar'la antlaşma 
yapıldıktan (588/ 1 ı 92) sonra da Kudüs'te 
bir Şafii medresesi kurmakla görevlendi
rildL 

İbn Şeddad, Selahaddin-i EyyGbl'nin 
ölümünün ardından Halep'e gitti ve 591 
( 1195) yılında Halep EyyGbl Sultanı ei-Me
likü'z-Zahir Giyaseddin tarafından vakıf
ların idareciliği yanında H alep kadılkudat
lığına tayin edildi; burada aynı zamanda 
bir vezir ve m üsteşar konumundaydı. Ey
yGbller'in hemen her konuda görüşlerine 
başvurduğu İbn Şeddad, çeşitli bölgeler
de hüküm süren bu büyük hanedanın 
fertleri arasındaki ilişkileri düzenlemek 
amacıyla 593 (1197). 608 (1211) ve 613 
(1216) yıllarında Halep'ten Kahire'ye gi
dip geldi; 629'da da (1232) ei-Melikü'I
Azlz'le evlenen ei-Melikü'I-Kamil Nasırüd
din'in kızını Kahire'den getiren heyetin 
başkanlığını yaptı . 

Kendisine verilen ikta ve ihsanlardan 
elde ettiği gelirle NCıreddin Mahmud Zen
gl'nin kurduğu medresenin karşısına 601 
( 1205) yılında büyük bir Şafii medresesiy
le bir darülhadis yaptıran İbn Şeddad'ın 
şöhreti birçok kişinin ilim tahsili için Ha
lep'e gelmesine sebep oldu. Kahire'de bu
lunduğu sıralarda, yaşlılığı sebebiyle med
resede ders veremediği günlerde de evin
de ilim öğretmekten geri durmadı. Yetiş
tirdiği çok sayıdaki öğrenci arasında İbn 
Hallikan, Ebu Şame el-Makdisl. İbn Vasıl, 
Cemaleddin Ebu Abdullah el-Fas! el-Muk
ri. Zekiyyüddin Ebu Muhammed ei-Mün
zirl, Kemaleddin İbnü'I-Adlm, Cemaleddin 
Muhammed es-SabOnl ed-Dımaşki ve Şe
ha beddin İsmail el-Hazreel ei-Kavsl gibi 
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alimler bulunmaktadır. Kaynaklarda din
dar, faziletli ve cömert bir kişi olduğu 
belirtilen İbn Şeddad 14 Safer 632'de 
(8 Kasım 1234) Halep'te vefat etti ve sağ
lığında medresesiyle darülhadisi arası
na kendisi için yaptırdığı türbeye defne
dildi. 

Eserleri. 1. en-Nevadirü's-suıtaniyye 
ve'l-meJ:ı{ısinü'l-Yusufiyye (Sfretü Şala
/:ıiddfn, es·Sfretü '1- Yüsufiyye). Selahad
din-i EyyCıbl ve dönemini anlatan kaynak
ların başında gelmektedir. Selahaddin-i 
EyyCıöı'nin hayatı ve kişiliğinden sonra sa
vaş ve fetihleriyle dönemin önemli olay
larını ele alır. Bizzat ifade ettiğine göre 
(s . 141) İbn Şeddad eserini. 584 (1188) 
yılına kadar güvendiği bazı şahısların na
killerine, o tarihten sonraki olaylar için ise 
ağırlıklı olarak kendi müşahedelerine da
yandırmıştır. lll. Haçlı Seferi için temel 
kaynaklardan biri olan ve gerek müslü
man gerekse hıristiyan tarafların sosyal 
ve idari durumlarına dair birinci elden 
bilgiler veren kitapta bazı önemli tarihi 
belgeler de yer almaktadır (mesela b k. s. 
ı 9 ı- ı 92. 202-204). Albertus Schultens'in 
Latince (Leiden ı 732-1 755). Baran Mac
Guckin de Slane'ın Fransızca (RHC Or., 
lll) çevirisiyle birlikte yayımladığı eseri. iki 
defa da Kahire'de basıldıktan sonra (ı 3 ı 7, 
ı 346) Cemaleddin eş-Şeyyal tamamıyla 
(Kahire 1384/1964, 1415/1994). Muham
med Derviş ise bazı bölümlerini seçerek 
( Dımaşk 1979, ı 987) tekrar yayımlam ış
tır. Kitap. Claude Reignier Conder tara
fından da The Life of Saladin or What 
Befell Sultan Yusuf adıyla İngilizce'ye 
çevrilmiştir(London 1897; Delhi 1988).2. 

Dela'ilü'l-af:ıkôm. Ahkam hadisleri hak
l@dadır. Konuları fıkıh bablarına göre sis
tematik düzenle seçilen hadisler. sahabi 
ravileriyle birlikte verildikten sonra hangi 
hadis kaynaklarında bulundukları, riva
yet farklılıkları ve sıhhat açılarından ele 
alınmaktadır. Metinlerde geçen garlb ke
limeler açıklandığı gibi hadisten çıkarılan 
fıkhl hükümler de sıralanmakta ve arka
sından sahabenin. mezhep imamlarının 
ve diğer fakihlerin konuyla ilgili görüş
lerine yer verilmektedir. Eser Muham
med en-Nüceyml tarafından iki cilt (Bey
rut 1412/1991), Muhammed Şeyhani ile 
Ziyadüddin ei-EyyCıbl tarafından da dört 
cilt (Dımaşk- Beyrut 1413/1 992) halinde 
neşredilmiştir. NCıreddin Muallim de iba
detlerle ilgili bölüm ün tahkikini konu alan 
bir doktora tezi hazırlamıştır ( 1412/ 1991, 

Camiatü ümmi'l-kura külliyyetü'ş-şerla 
[Mekke]) . 3.Melce'ü'l-J:ıükkdm 'inde il
tibdsi'l-af:ıkam. Kadılar ve kadılık göre-
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Bahaeddin ibn Seddad'ın Esma'ü'r·rical adlı eserinden 
bir sayfa(Süleymaniye Kip., Carullah Efendi, nr. 255, vr. 2') 

viyle ilgilidir (Brockelmann, GAL, 1, 386) . 

Fayiz Abdullah Muhammed Fayiz eserin 
tahkikini esas alan bir doktora tezi hazırla
mıştır ( 1414/1993, ei-Camiatü'l-islamiyye 
külliyyetü 'ş-şerla [MedineJ). 4. Feza'ilü'l
cihdd. Selahaddin-i EyyCıbl'ye ithaf edil
miştir ( en-Nevadirü 's-suftaniyye, s. ı 4 I). 
s. Esma'ü'r-ricalelle~ine ii Mühe~~e
bi'ş-Şirazi. Ebu İshak eş-Şirazl'nin Şafii 
fıkhına dair el-Mühe~~eb adlı eserin
de geçen şahıslar hakkında olup bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (Caru llah Efendi, nr. 255). 6. Kita
bü'J-'Aşa. Hz. Musa ve Firavun'la ilgilidir 
(Brockelmann, GAL, I, 386). 7. Dürusü'l
J:ıadiş. İbn Şeddad'ın 629 (1232) yılın
da Kahire'de verdiği hadis derslerinin 
notlarından oluşmaktadır (a.g.e., a.y.). 8. 
el-Mucezü'l-bdhir. Füru-i fıkıhla ilgi
lidir (İbn Hallikan, VII, 100). 9. Kitabü'l
Al]fiya' mine'l-evliya' (İbnü'ş-Şa"ar, X, 
354) 10. et-Tuf:ıfetü'l-'Aziziyye (a.g.e., 
a.y.). 
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IJij!j CAsiM Avcı 

L 

İBN ŞEDDAD, izzeddin 
(.~1~ .:,.ıl .:.ı-ı""''.i:) 

Ebu Abdiilah İzzüddin Muhammed 
b. Ali b. İbrahim b. Şeddad 

el-Ensari el-Halebi 
(ö. 684/1285) 

eJ-A<Jal.w'l-batire adlı 
eseriyle tanınan 

Eyyub'iler ve Memlükler 
dönemi tarihçisi. 

_j 

6 Zilhicce 613'te ( 16 Mart 1217) H alep·
te doğdu. Bazı kaynaklarda isim zincirin
de değişiklikyapılarak babasının İbrahim, 
dedesinin Ali adlarıyla verildiği görülijr, 
Çocukluğunu Halep'te geçirdi ve burada 
okudu; bir ara Bahaeddin İbn Şeddad'ın 
öğrencisi oldu. 631 (1234) yılında ve da
ha sonra Dımaşk'a seyahatler yaptı (bk. 
el-A'Laku'L-i]atfre(nşr. Sami ed-DehhanJ, 
s. 188) . Ardındankatip olarak Halep'te 
Eyyubl hükümdarlarından ll. ei-Melikü'n
Nasır Selahaddin Yusuf'un hizmetine 
giren İbn Şeddad, 640 (1242-43) yılında 


