İBN SEDDAD, İzzeddin
des craisades et la principaute franque d'Antioche, Paris 1940, s. 75-76; a.mlf.. "XIII. Asır
Ortalarında Cezire: izzeddin b. Şeddad'a Göre"
(tre. Neşet Çağatay). AÜİFD, IV (1953). s. 93-

106; Brockelmann . GAL, I, 386, 634; Suppl., I,
883; kaJ:ıu'l-meknun, ll, 352; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 554; ı. Krachkovsky, Tarfl)u '1-edebi'l-cogra{iyyi'l-'Arabf(trc. Selahaddin Osman Haşim).
Moskva- Leningrad I 957, 1, 369-370; Franz
Rosenthal, A History of Muslim Historiography,
Le iden 1968, s. 107, 156, 171; Ramazan Şeşen.
Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, istanbul 1998, s. 152-153; D. Sourdel. "Les professeurs de ma drasa iı Alep aux xııc - xııı• siecles d'apres Ibn Şaddad", BEO, XIII (ı 949). s.
85-115; Ali Sevim. "İbn Şaddad, ' İzz al-Din, alA'lak al-Hazlra fı zikr Umara' al-Şam va al-Cazira, Tarih Lubnan va al-Urdun va Filistin ... ",
TAD,ll/2-3(1964). s. 291-301;MuhammedSa!d Rıza , " İbn Şeddad fi kitabeti'I-Nıa)5ı·ı-oatlre
-)5ısmü·ı-cezire-: diraseve taJ:ılll maca nuşfış
mine·ı-ma!Jtfıt", el-Mü'erritıu '1-'Arabf, XIV, Bağ
dad 1980, s. 124-155; Yoel Koch. "'Izz al-Din
Ib n Shaddad and his Biography of Baybars",
AION, XLIII/2 (1983), s. 249-287; Adnan Sadık
Erzi. "İbn Şeddad", iA , V/2, s. 825; D. Sourdel.
"Ib n Shaddad", B 2 (ing.), lll, 933; Abdülmuhammed Rüh Bahşan. "İbn Şeddad", DMBi, IV, 7778.
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İBN ŞEHRAŞÜB
( ..,.ı,.:. ı~ 0-1' )

Ebu Ca'fer Reşldüddln Muhammed
b. All b. ŞehraşQb et-Tabersl
el-Mazenderanl es-Serevl
(ö. 588/1192)

Tefsir, hadis ve nahiv
L

alanındaki

çalışmalarıyla tanınan Şii

alim.

_j

489 (1096) yılında iran'ın Mazenderan
bölgesindeki Sari şehrinde doğdu. Ebu
Abdullah künyesiyle ve Zeynüddin lakabıyla da anılır. Kur'an'ı ezberledikten sonra babası ve dedesinden ders okudu . Tahsiline devam etmek üzere ilmi seyahatlere çıktı. 508'de (1114) gittiği Horasan'da Fettal en-NisabGrl'nin rivayetlerini dinledi, Nlşabur'da Şahhami'den Ebu Ya'la'nın eİ-Müsnedü'l-kebir'ini dinleyip rivayet etti. 528-538 ( 1133-1143) yılları arasında Harizm'de Zemahşerl'nin. Sebzevar'da Şii müfessiri Tabersl'nin derslerine katıldı. ardından Meşhed ve Beyhak'a
gitti. Rey, Kaşan ve Hemedan gibi merkezleri dolaşıp bu yörelerdeki alimlerden
faydalandı . Hocaları arasında Ebü'l-FütGh
. er-Razi. Ziyaeddin Seyyid Fazlullah er-Ravendl. Ebu Şükr es-Saffar. Ebü'l-Ala elHemedan1 gibi alimler vardır. B. Scarcia
Amoretti. Naslrüddln-i TGsl'nin. dedesi
ŞehraşGb vasıtasıyla İbn ŞehraşGb'un dolaylı olarak hacası sayılması gerektiğini
ileri sürerse de (EJ2 1ing. ı. lll. 935) N asi-
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rüddln-i TGs!. İbn ŞehraşGb'un ölümünden dokuz yıl sonra dünyaya gelmiştir. Bu
hata, Nas1rüdd1n-i TGs! ile Ebu Ca'fer etTGsl'nin aynı kişi zannedilmesinden kaynaklanmış olmalıdır. İbn ŞehraşGb , muhtemelen 552'de (1157) Bağdat'a giderek
Ebü'l-Vakt es-Siczl'nin rivayetlerini dinledi. Bağdat'ta bulunduğu sırada ilmi şah
siyetiyle. ayrıca etkili vaazlarıyla halifenin
teveccühünü kazandı ve kendisine Reş1düddin lakabı verilerek çeşitli mezheplere
mensup çevrelerde itibar edilen bir alim
konumuna geldi. Halife M üstenci d- Billah
devrinde de Bağdat'ta kaldıktan sonra
Halife Müstaz1-Biemrillah'ın Hanbeli akaidini hakim kılma çabalarından dolayı burayı terketti ve Hille'ye gitti (567/1 ı 71 ).
Dört yıl sonra Musul'a geçti; Vezir Ebü'lHasan Ali b. Muhammed'in aziedilmesi
üzerine Hamdanller devrinde Şla'nın sı
ğınağı olan Halep'e gitti. Daha çok tefsir.
rivayet ilimleri ve nahiv konularında meş
hur olan İbn ŞehraşGb hayatının özellikle
son on beş yılını ders vermekle geçirdi.
Ebu Hamid Muhammed b. Ebü'l-Kasım
ei-Halebl ve Ebü'I-Hasan Ali el-Hill1 yetiştirdiği meşhur öğrencilerdendiL İbn Şeh
raşGb 22 Şaban 588'de (2 Eylül1192) HaIep'te vefat etti ve Cebelülcevşen'de Meş
hed-i Hüseyin diye bilinen kabristana defnedildi.

Eserleri. 1. Müteşabihü'l-Kur'an ve
mul]telifüh (Te'vllü müteşabihi'l-Kuran) .
570'te ( 1174-75) tamamlanan eser Hasan ei-Mustafavl'nin haşiyesiyle birlikte
basılmıştır (Tahran 1369/1950). z. Me'alimü'l-'ulema'. Ebu Ca'fer et-TGsl'ye ait
el-Fihrist adlı eseri tamamlayıcı mahiyette bir kitaptır. 1021 biyografi ihtiva
eden eser Abbasİkbal (Tahran ı 353) ve
Seyyid Muhammed SadıkAl-i Bahrülu!Gm
(Beyrut, ts. ıo a rü ' l- edva l) tarafından yayımlanmıştır. 3. Menakıbü Ali Ebi Talib.
Başta Hz. Peygamber olmak üzere Hz.
Ali 'ye. evlatlarına . bazı sahabi ve tabillere dair rivayetleri derleyen bir eser olup
çeşitli baskıları yapılmıştır (Bombay ı 3 ı 3;
Beyrut ı 405/ı 985). 4. Me§alibü'n-nevaşıb. Şla'ya muhalif grupları eleştirrnek
amacıyla yazılan eserin Tahran Seyyid Muhammed el-Muhlt Kütüphanesi'nde bir
nüshası mevcuttur (Me'alimü '1-'ulema',
neşrede nin girişi, s. 27). İbn ŞehraşGb'un
kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de
şunlardır: Beyanü't-tenzil, Esbabü'nnüzill 'ala me?:hebi ali'r-Resill, el-Mi§al fi'l-em§al, el-Ifavi, el-A 'lam ve'ttara'ik, el-Minhac, Erba'Cıne ]J_adi§ ii
menakıbi seyyideti'n-nisa' Fatımate'z
zehra', Nu]J_abü'l-al]bar, el-İnşaf, el-

Mevalid, Şer]J_u Kitfıbi'l-Fuşi'ıl, Ma'idetü '1-ta'ide .
BİBLİYOGRAFYA
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İbn Şehraşüb . Me'alimü'l-'ulema' (nşr M. Sadık Al-i BahrüluiGm). Beyrut, ts. (Darü'l-edva).

s. 2-36; Safedl, el- Va {i, IV, 164;
Muhammed ei-Mısrl).
Küveyt 1407/1987, s. 208-209; İbn Hacer. Usanü'l-Mfzan, V, 310; Süyüti. Bugyetü 'l-vu'at, I,
181; Keşfü'?·?unun, ll, 1269; Hansarı. Ravzatü'l-cennat (nşr. Esedullah ismailiyya n). Kum
1392/1972, VI, 290-293; Muhammed b. Süleyman et-Tünükabüni, ~ışaşü '1-'ulema', Tahran
1396, s. 428-429; Serkls. Mu'cem, ll, 1607; Hediyyetü'l-'ari{in, I, 669; ll, 102;izaf:ıu'l-meknün,
ı. 69, 103; ll, 288,421,427,452, 560; Brockelmann. GAL Suppl., I, 710; Tebriz!, Reyf:ıanetü 'l·
edeb, Vlll, 58-60; Abbas el-Kummi, el-Küna ve'lell):ab, Beyrut 1983, I, 332-333; a.mlf., Se{inetü 'l-bif:ıar, Beyrut, ts. (Darü'I -Murtaza) . I, 726;
Aga Büzürg-i Tahran!. e?-lerra ila teşanf{l'ş
Şfa, Beyrut 1403/1983, 1, 426; ll, 12,239,378,
395, 476; lll , 177, 306;V, 91; VI, 236; X, 86; XIX,
10, 62, 73, 76; XX, 231 ; XXI, 98, 301 ; XXII, 318;
xxııı, 154, 233;A'yanü'ş-Şra , ı. 82-83; ıı. 267;
B. Scarcia Amoretti. "Ib n Shahras...hüb". EP (ing.).
lll, 935; Ahmed Paketçı. " İbn Şehraşfıb", DMBi,
IV, 90-92.
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neşredenin girişi,

Fırüzabad!, ei-Bülga(nşr.
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İBN ŞENEBÜZ
(~~ 0-11)

Ebü'l-Hasen Muhammed
b. Ahmed b. Eyyub ei-Bağdadl
(ö. 328/939)
L

Şaz kıraatleriyle tanınan

alim.

_j

248 (862) yılı civarında doğdu. Üçüncü
ceddi ŞenebGz'a nisbetle İbn ŞenebGz
künyesiyle meşhur oldu , ayrıca ŞenebGz1
nisbesiyle de anıldı. Kıraat ve hadis tahsili için Hum us. Dımaşk ve Mısır gibi yerlere seyahatler yaptı (ibnü'l-Cezerl. Gayetü'n-Nihaye, 11. 52-53); mücavir olarak iki
yıl Mekke'de kaldı (Yaküt , xvıı. 18) Harun
b. Musa ei-Ahfeş ed-Dımaşki. Kunbül, İd
rls b. Abdülkerlm. Muhammed b. Şazan
ei-Cevherl, Ahmed b. Beşşar ei-Enbar1gibi alimlerden arz yoluyla kıraat öğrendi.
Ebu Müslim İbrahim b. Abdullah ei-Kecd,
İshak b. İbrahim ed-Deberl. Muhammed
b. Hüseyin el-Humeyni. Abdurrahman b.
Muhammed el-Harisi gibi alimlerden hadis dinledi. Kendisinden Ebu Bekir Ah med b. Nasr eş-Şezal. Ebü 'I-Ferec Muhammed b. Ahmed eş-ŞenebGz1. Ali b. Hüseyin ei-Gadairl. Muata en-Nehrevan1 kı
raat tahsil ederken, Ebu Bekir İbn Şazan .
Ebu Tahir b. Ebu Haşim. Ebu Hafs İbn Şa
hin ve diğerleri hadis rivayet ettiler.
İbn ŞenebGz, Übey b. Ka'b ile Abdullah
b. Mes'Gd'a isnadedilen ve Hz. Osman ' ın
Mushafına aykırı olan okuyuşları yüzünden bir heyet önünde sorgulanması do-

İBN ŞEREF ei-KAYREVANT
layısıyla meşhur olmuştur. Maide süresinin 118. ayetinin sonundaki "el-azlzü'l-haklm" terkibini "el-gafQru 'r-rahlm " diye
okuması itirazlara yol açmış (Yaküt. XVII.
173). ayrıca bazı şaz kıraatleri namazda
okumaya devam etmesi üzerine Irak şey
hillkurrası Ebu Bekir İbn Mücahid durumu Vezir İbn Mu kle'ye bildirmişti (i b n Şe
nebuz'un okuduğu şaz kıraatler için bk. Ebu
Şam e, s. 190-191 : ibn Hallikan, ııı. 427: Zehebl, fvla'rifetü'l·/<.:urra', ll, 549-552) . İbn
Mukle'nin 1 Reblülahir 323'te (1 O Mart
935) hapse attığı İbn Şenebüz. bir hafta
sonra içlerinde Ebu Bekir İbn Mücahid'in
de bulunduğu bir heyet önünde yapılan
sorgulaması sırasında (ibn Hallikan, lll,
426) önce yaptığı işi savunarak veziri ve
İbn Mücahid'i tahkir edici sözler söyledi.
tahsil için Bağdat dışına çıkmadıklarını
belirterek orada bulunanları cehaletle
suçladı. Fakat İbn Mukle'nin emriyle kamçılanmaya başlanınca bundan böyle şaz
kıraatleri okumayacağına dair söz verip
tövbe etti: durum bir tutanakla tesbit
edilerek orada bulunanlar tarafından imzalandı. Buna göre İbn Şenebüz, Hz. Osman'ın Mushafına muhalefet etmesi halinde kanının emlrü'l-mü'minlne helal olacağını beyan etmiştir. İbn Mukle, İbn Şe
nebüz'un serbest bırakılıp evine gönderilmesi halinde halkın saldırısına uğraya 
bileceği şeklindeki uyarıyı dikkate alarak
onu geceleyin gizlice Medain'e gönderdi
(ibn Hallikan. ııı. 428): Basra'ya gönderildiğide söylenmiştir (Zehebl, fvla'rifetü 'l/<.:urra' , ll. 552). Öte yandan pek çok kişi

İ bn Şenebüz'a zulmedildiğini düşünmüş,

gerek onun gerekse İbn Miksem'in okuyuşlarının mesnedi bulunduğunu ileri sürmüştür (Ebu Hayyan et-TevhTdT. vııı. 65).
İbnü'I-Enbari ve diğer bazı müellifler ise
İbn Şenebüz'un kıraatleri için reddiyeler
yazmışlardır (Yaküt, xvıı. 168) Ebu Said
es-Sirafi. onun dilde ve ilim de yetersiz kabul edildiğini söyledikten sonra dindar,
ancak saf bir kişi olduğunu iddia etmiştir
(a.g.e., a.y.). Ebu Şame. İbn Şenebüz'un
resm-i hatta aykırı olan kıraatini doğru
bulmamakla birlikte kendisine reva görülen muameleyi de onaylamamıştır. Zehebi de onun re'yi ve ictihadı yüzünden
kınanıp cezalandırıldığını belirtmiş. ictihadda hata yapmanın normal karşılan
ması gerektiğine işaret etmiştir. Zehebi
ayrıca Muhammed b. Yusuf ei-Hafız'dan
naklen, İbn Şenebuz'un kendisine gelen
talebelere Ebu Bekir İbn Mücahid'den
okuyup okumadıklarını sorduğunu ve ondan okuyaniara ders vermediğini zikretmiştir ( Tarif:ıu'l·İs lam, s. 235) Ahmed b.

Muhammed ei-KastallanT'ye göre ise şaz
okuyanlar kendi haline bırakıl

biyat olmak üzere

çeşitli

konularda ders

kıraatleri

aldı. İfrlkıye Emiri Muiz b. Badis dini ilim-

mamalı, İbn Şenebuz'un cezalandırıldığı

ler, şiir, dil ve edebiyat alanlarında kendini çok iyi yetiştiren. ayrıca zekası, kabiliyeti ve sağlam karakteriyle dikkat çeken
İbn Şerefi himayesine aldı. İbn Şeref, bu
sırada Divan-ı inşa reisi Ali b. Ebü'r-Rical
ile İbn Reşi~ el- Kayrevani ve Muhammed
b. Habib ei-Kalanisi gibi edip ve alimlerle
tanıştı (Resa'ilü'l-inti/<.:ad, neşredenin girişi, s. 9) . Bir ilim. kültür ve sanat merkezi olan Kayrevan'da bulunması onu daha
çok okuma ve araştırmaya sevketti. Emir
Mu iz b. Badis'in İbn Şerefi n yanı sıra İbn
Reşi~'e de iltifat etmesi iki alim arasında
zıtlaşma ve hicivleşmeye yol açtı. Ancak
İbn Şeref ve İbn Reşik'in aralarındaki rekabeti yansıtan risaleleri günümüze ulaş

gibi bu konudaki alışkanlıklarını sürdürenler de cezalandırılmalıdır.
İbn Şenebuz 3 Safer 328'de (19 Kasım
939) Bağdat'ta vefat etti. Ebu Bekir esSüli ve İbnü'n-Nedim onun hapiste öldüğünü yazmışlardır. Ebu Amr ed-Dani etTeysir'inde, Ahvazi ve diğer bazı müellifler kıraate dair eserlerinde İbn Şene
buz'un rivayetlerine güvenmiş. Zehebi
onu "şeyh ülmukriin. sika, saduk, emin"
gibi ifadelerle nitelendirmiştir. İbn Şene
buz'un kaynaklarda Kitô.bü Ma l]alefe
fihi İbn Ke§ir Ebô. 'Amr, Kırô.'atü 'Ali,
İ]]tilô.fü 'Hwrrô.', Şevô.f:~Ü '1-kıra'ô.t ve
Kitô.bü İnfirô.dô.tih adlı eserleri zikredilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
suıı. Af:ıbtırü'r·Razi-Billah

ve'l·Müttaf!:i·Lil·
Heywarth Dun ne). Beyrut 1403/1983,
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Ziyai, "İbn ŞenebGı" , DMBİ, IV, 88-89.
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TAYYAR ALTlKULAÇ

İBN ŞEREF el-KAYREVANİ
(.di~~~ J_r, .:,r.f)
b.

EbCı Abdiilah Muhammed
(EbCı) Said b. Ahmed b. Şeref

ei-Cüzami el-Kayrevani
(ö. 460/ 1067)

Katip,

şair,

edip ve tenkitçi.

L

mamıştır.

İbn Şeref. Muiz b. Badis'le beraber
Mehdiye'ye, ardından da Sicilya'ya gitti.
İbn Reşi~. Muiz b. Badis'in himayesine
girmeden önce İbn Şerefle dostça yazış
tıklarını. İbn Şeref'in Sicilya'ya geçmesinden sonra aralarındaki rekabetin tekrar
dostluğa dönüştüğünü söylemektedir.
İbn Şeref'in Sicilya'dan İbn Reşi~'e yazdığı
mektupta kendisini özlediğini belirterek
Sicilya'ya gelmesini istemesi de bunu doğ
rulamaktadır. İbn Reşi~ mektubu alınca
Sicilya'ya gitti: iki dost burada bir süre
kaldıktan sonra İbn Şeref Endülüs'e dönmeyi teklif ettiyse de İbn Reşi~ Sicilya'da
kalmak istediğini bir şiirle kendisine bildirdi. Bunun üzerine tek başına Endülüs'e
dönen İbn Şeref çeşitli şehirleri dolaşma
sının ardından İşbiliye'ye (Sevilla) yerleşti
ve 1 Muharrem 460'ta (11 Kas ım 1067)
burada vefat etti. Oğlu Ebü'l-Fazl Ca'fer
de edip ve şairdi.
İbn Şeref V. (Xl.) yüzyılda Kayrevan'ın en
güçlü edip, şair ve tenkitçisi olarak kabul
edilir. İbn Reşi~ ile birbirlerini övücü sözleri de bulunmakta. özellikle İbn Reşi~'in
İbn Şeref'in şairliğinden ve şiirlerinden
övgüyle söz ettiği görülmektedir (Ünmü?ecü 'z-zaman, s. 340). Ancak İbn Fazlullah
ei-Ömeri. aralarındaki rekabeti dikkate
alarak İbn Şerefin meziyetlerinin İbn Reşi~'in söylediklerinden çok daha fazla olabileceğine işaret etmiştir

390 (1000) yılında Kayrevan 'da doğdu.
Yemen'den Şam'a göç eden Cüzam kabilesine mensuptur. Kuzey Afrika'nın fethine katılan ailesi daha sonra Kayrevan'a
yerleşmişti. İbn Şeref ilk tahsilini Kayrevan'da yaptı. Ebu imran ei-Fasi ile Ebü'lHasan ei-Kabisi'den fıkıh okudu : Ebu ishak el-Husri ile Muhammed b. Ca'fer elKazzaz gibi alimlerden başta dil ve ede-

(Divan, neşrede

nin girişi, s. 25-26). Kayrevan. Sicilya ve
Endülüs'te divan katipliği yapan İbn Şe
ref edebi bir üslupla kaleme aldığı eserlerinde seeili ifadelere yer vermişse de dili
akıcıdır (Mustafa Abd ülva hid, s. 20). Onun
şiirlerinin çoğunu medih. gazel, mersiye,
tasvir, fahr, zühd ve itab türü şiirleri oluş
turur. Az sayıda hicivleri de vardır. Kayrevan 'dan ayrı ldıktan sonra bu şehre her
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