
layısıyla meşhur olmuştur. Maide süresi
nin 118. ayetinin sonundaki "el-azlzü'l-ha
klm" 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 duru
mu 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: Ze
hebl, 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 kam
çılanmaya başlanınca bundan böyle şaz 
kıraatleri okumayacağına dair söz verip 
tövbe etti: durum bir tutanakla tesbit 
edilerek orada bulunanlar tarafından im
zalandı. Buna göre İbn Şenebüz, Hz. Os
man'ın Mushafına muhalefet etmesi ha
linde kanının emlrü'l-mü'minlne helal ola
cağını beyan etmiştir. İbn Mukle, İbn Şe
nebüz'un serbest bırakılıp evine gönde
rilmesi halinde halkın saldırısına uğraya

bileceği şeklindeki uyarıyı dikkate alarak 
onu geceleyin gizlice Medain'e gönderdi 
(ibn Hallikan. ııı. 428): Basra'ya gönderil
diğide 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 oku
yuşlarının mesnedi bulunduğunu ileri sür
müştür (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 ka
bul 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 gö
rülen muameleyi de onaylamamıştır. Ze
hebi de onun re'yi ve ictihadı yüzünden 
kınanıp cezalandırıldığını belirtmiş. icti
hadda 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 on
dan okuyaniara ders vermediğini zikret
miştir ( Tarif:ıu'l·İslam, s. 235) Ahmed b. 

Muhammed ei-KastallanT'ye göre ise şaz 
kıraatleri okuyanlar kendi haline bırakıl
mamalı, İbn Şenebuz'un cezalandırıldığı 
gibi bu konudaki alışkanlıklarını sürdü
renler de cezalandırılmalıdır. 

İbn Şenebuz 3 Safer 328'de (19 Kasım 
939) Bağdat'ta vefat etti. Ebu Bekir es
Süli ve İbnü'n-Nedim onun hapiste öldü
ğünü yazmışlardır. Ebu Amr ed-Dani et
Teysir'inde, Ahvazi ve diğer bazı müel
lifler 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 zikredil
mektedir. 
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li! TAYYAR ALTlKULAÇ 

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

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

ei-Cüzami el-Kayrevani 
(ö. 460/ 1067) 

Katip, şair, edip ve tenkitçi. 

390 (1000) yılında Kayrevan 'da doğdu. 
Yemen'den Şam'a göç eden Cüzam kabi
lesine mensuptur. Kuzey Afrika'nın fet
hine katılan ailesi daha sonra Kayrevan'a 
yerleşmişti. İbn Şeref ilk tahsilini Kayre
van'da yaptı. Ebu imran ei-Fasi ile Ebü'l
Hasan ei-Kabisi'den fıkıh okudu: Ebu is
hak el-Husri ile Muhammed b. Ca'fer el
Kazzaz gibi alimlerden başta dil ve ede-

İBN ŞEREF ei-KAYREVANT 

biyat olmak üzere çeşitli konularda ders 
aldı. İfrlkıye Emiri Muiz b. Badis dini ilim
ler, şiir, dil ve edebiyat alanlarında kendi
ni çok iyi yetiştiren. ayrıca zekası, kabili
yeti 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 gi
rişi, s. 9) . Bir ilim. kültür ve sanat merke
zi 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 re
kabeti yansıtan risaleleri günümüze ulaş
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 geçmesin
den 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 dön
meyi teklif ettiyse de İbn Reşi~ Sicilya'da 
kalmak istediğini bir şiirle kendisine bil
dirdi. Bunun üzerine tek başına Endülüs'e 
dönen İbn Şeref çeşitli şehirleri dolaşma
sının ardından İşbiliye 'ye (Sevi lla) yerleşti 
ve 1 Muharrem 460'ta (11 Kasım 1 067) 
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 söz
leri 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 Re
şi~'in söylediklerinden çok daha fazla ola
bileceğine işaret etmiştir (Divan, neşrede

nin girişi, s. 25-26). Kayrevan. Sicilya ve 
Endülüs'te divan katipliği yapan İbn Şe
ref edebi bir üslupla kaleme aldığı eserle
rinde seeili ifadelere yer vermişse de dili 
akıcıdır (Mustafa Abdülvahid, s. 20). Onun 
şiirlerinin çoğunu medih. gazel, mersiye, 
tasvir, fahr, zühd ve itab türü şiirleri oluş
turur. Az sayıda hicivleri de vardır. Kayre
van 'dan ayrıldıktan sonra bu şehre her 
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iBN ŞEREF el-KAYREVANI 

zaman hasret duymuş. onun için mersi
yeler ve özlem şiirleri nazmetmiştir. Ay
rıca Muiz b. Badis'in beğenisini kazanan 
lu gaz şiirleri de yazmıştır. 

Eserlerinden geniş bir kültüre sahip 
olduğu anlaşılan İbn Şeref nesirde daha 
çok makame türünü benimsemiş. bu tür 
yazılarında Bediüzzaman ei-Hemedanl ile 
Hariri'de olduğu gibi toplumsal konular 
üzerinde durmuştur. Aynı zamanda iyi bir 
edebiyat eleştirmeni olan İbn Şerefe gö
re tenkit bir ilim değil bir zevk ve kabili
yettir (Resa'ilü'l-inti~ad, s. 38). Nesirde 
daha çok anlama önem verirken şiir ten
kidinde lafız, mana. vezinle ilgili birtakım 
esasları dikkate almış. bunlar için bazı il
keler ortaya koymaya çalışmıştı r. 

Eserleri. 1. Divan. İbn Şeref'in beş bü
yük ciltten meydana geldiği rivayet edilen 
divanı günümüze ulaşmamıştır. Hasan 
Zikri Hasan'ın çeşitli eserlerde bulunan şi
irlerini bir araya getirmek suretiyle oluş
turduğu Divan (Kahire 1983) 600 beyit
ten ibarettir. Naşir, alfabetik sıraya koy
duğu şiirlerdeki yazım hatalarını düzelt
miş, bazı yerlerde açıklamalar yapmıştır. 
Abdülaziz el-Meymeni'nin . İbn Reşil5 ve 
İbn Şeref'in şiirlerinden seçmeler yaparak 
en-Nütef min şi'ri İbn Reşil) ve zemi
lihi İbn Şeref adıyla yayımladığı eserde 
(Kah i re ı 343) İbn Reşil5'in daha fazla şiiri 
bulunmaktadır. 2. Resd'ilü'l-intil)iid ii 
nai)di'ş-şi'r ve'ş-şu'ara' (Mesa'ilü'l-inti
~ad). İbn Şeref'in hayatının sonlarında Si
cilya'da iken kaleme aldığı anlaşılan eser 
(Resa'ilü 'l-inti~ad, s. 21). Ebü'r-Reyhan 
Salt b. Seken adını verdiği hayali bir şah
sa yazdığı edebi tenkide dair mektup
lardan meydana gelmekte olup Bediüz
zaman ei-Hemedani'nin Mal)iimat'ına 
nazire olarak telif edilmiştir. Eserde, Ca
hiliye devrinde ve İslami dönemde yaşa
yan elliden fazla şairin şiirlerinin mukaye
sesi ve eleştirisi yapılmıştır. Resa'ilü'l
intil)iid, ilk defa Tunus'ta bulunan bir 
nüshaya dayanılarak Hasan Hüsnl Abdül
vehhab tarafından neşredilmiş (Mecelle
tü 'l-Mu~tebes, Dımaşk 1330, s. 40-100). bu 
neşir Selahaddin ei-Müneccid tarafından 

· gözden geçirilip hataları d üzeltilerek tek
rar yayımlanmıştır (Beyrut ı 404/1983). 

Eser, yanlışlıkla İbn Şerefin diğer bir ki
tabının ismi olanA 'lamü '1-ke1am adıyla 
da neşredilmiştir (Kahire 1344). Bu yanlış
lığa , söz konusu neşre esas olan Resa'i-
1ü '1-intii)iid nüshası üzerine bu adın ya
zılmış olması sebep olmuştur (Mustafa 
Abdülvahid, s. 26) . Muhammed Kürd Ali'
nin de yayımladığı eseri (Resa'ilü'l-bule
ga içinde, Dımaşk ı 365/ 1949, s. 302-344) 
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Charles Pellat Fransızca tercümesiyle bir
likte Questions de critique litUnaire 
adıyla neşretmiş (Cezayi r ı 953), Umberto 
Rizzitano ise eser ve müellif hakkında bir 
girişle birlikte Resa'ilü '1-intil)iid'ı İtal
yanca'ya çevirmiştir (bk. bibl.). Eserin as
lının çok hacimli olup önemli kısmının gü
nümüze ulaşmadığı belirtilmektedir (Re
sa'ilü'l·inti~ad, neşredenin girişi, s. 7-8). 
3. Ebkdrü'l-efkdr. İşblliye Emlri Mu'ta
zıd İbn Abbad'a takdim edilen eser mev
'iza, atasözü, kısa hikaye vb. seçme par
çalardan oluşur (yazma nüshas ı için bk. 
DMBİ, IV, 83). İbn Şeref'in diğer eserleri de 
şunlardır: A'1amü'1-ke1am, LümaJ:ıu'1-
mü1aJ:ı, Mal)iimat, Taril)u İbn Şeref 
(a.g.e., IV, 83). Saliha Muhammed Ali ei
Hafacl, er-RU.J:ıu'1-İs1amiyye ii şi'ri İbn 
Şeref adıyla bir yüksek lisans çalışması 
yapmıştır ( 1403, Mekke ümmülkura Üni
versitesi). 
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li! İBRAHiM SARMIŞ 

r 
İBN ŞEREF el-MAKDİSİ 

-, 

C .. 5""'~' .J_r, 01' l 
Ebü'I-Fida İmadüdd!n İsmail b. İbrahim 

b. Muhammed ei-Makdisi 
(ö. 852/1448) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

782'de (1380) Kudüs'te doğdu. Burada 
Kur'an-ı Kerim ve çeşitli ilimiere dair bazı 
temel eserleri ezberledi. Ebü'I-Hayr İb
nü'l-Alal'den hadis, Şehabeddin İbnü'I
Haim'den matematik ve feraiz dersleri 
aldı. Şemseddin Muhammed b. Abdüd
daim ei-Birmavl. Şemseddin ei-Kalkaşen
dl ve İbn Hacer ei-Askalanl'nin derslerine 

devam etti. Hocaları arasında özellikle 
matematik alimi İbnü'I-Haim'den çok fay
dalandı. Muhtemelen814 (1411) yılından 
sonra çıktığı hac yolculuğundan dönüşün
de ilim tahsili için Kahire'ye gitti. Kahi
re'de Veliyyüddin el-lraki 'nin torunlarının 
eğitimiyle ilgilendi. lraki'nin. Celaleddin 
Abdurrahman b. Ömer ei-Bülkinl ve Şe
refeddin İbnü'I-Küveyk gibi alimierin ders
lerine katıldı. Burada ve Dımaşk'ta Sali
hiyye Medresesi'nde ders verdi, hacası İb
nü'I-Haim'in matematikle ilgili eserlerini 
okuttu. Kudüs'e döndükten sonra öğre
tim faaliyetini sürdürdü ve 13 Reblülahir 
852 ( 16 Haziran 1448) tarihinde vefat et
ti. Başta matematik ve fıkıh olmak üzere 
feraiz. fıkıh usulü, nahiv ve edebi ilimler
de bilgi sahibi olan İbn Şeref'in öğrencile
ri arasında İbn Hassan. İbn Ebü Şerif, Bi
kal ve Yahya b. Muhammed ei-Münavl gi
bi alimler yer almaktadır. İbn Şerefi n Şa
m fıkhıyla ilgili ŞerJ:ıu Behceti'1-Ijavi ve 
ŞerJ:ıu Teh~ibi't-Tenbih adlı eserleriyle 
İbnü'I-Haim 'in matematiğe dair Mifta
J:ıu '1-J:ıisab ' ının ihtisarı olan Esnanü '1-
Miftô.J:ı, et-TaviiJ:ı 'ald Elfiyeti'1-Birma
vi ve Tabal)iitü'ş-Şafi'iyye adlı eserleri
nin bulunduğu kaynaklarda zikredilmek
tedir. 
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li] KAMiL YAŞAROGLU 

İBN ŞEREFŞAH 

(bk. HASAN b. ŞEREFŞAH). 

İBN ŞEYBE 
(~011) 

Ebu Yusuf Ya'kub b. Şeybe 
b. es-Salt es-Sedusl eş-Şeybl 

(ö. 262/875) 

Hadis hafızı. 

_j 

_j 

180 (796) veya 182'de (798) Basra'da 
doğdu. 200 (815) yılından sonra hadis öğ
renmeye başladı. Ebü'I-Vel'id et-Tayalisl. 
Affan b. Müslim. Yezld b. Harun, Ravh b. 


