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

L 
Şafii fakihi. 
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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. 
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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. 



Ubade, Ezher b. Sa' d, EbG Amir ei-Akadl. 
Ali b. Medlnl. Yahya b. Main ve Ahmed 
b. Hanbel gibi muhaddislerden ders aldı. 
Kendisinden tarunu Muhammed b. Ah
med b. Ya'küb ile Yusuf b. Ya'küb el-Ez
rak ve başkaları hadis rivayet ettiler. Tah
silini tamamladıktan sonra Bağdat'a yer
leşip burada ve Samerra'da hadis okutan 
ibn Şeybe'nin si ka olduğunda ittifak edil
miştir. Maliki mezhebine mensup bir fa
ki h olan ibn Şeybe, Maliki fıkhını imam 
Malik'in talebelerinden öğrendi. Bu mez
hebe dair eserler yazdığı rivayet edilmek
teyse de kaynaklarda bu konuda herhan
gi bir kitabından söz edilmemiştir. Halife 
Mütevekkii-Aiellah ibn Şeybe'yi Bağdat'a 
kactılkudat tayin etmek istedi, ancak Ah
med b. Hanbel'in onun bid'atçı olduğunu 
ileri sürmesi üzerine bundan vazgeçti. ibn 
Şeybe'nin. hacası Ahmed b. Muazzel'in 
telkiniyle halku'I-Kur'an meselesinde te
vakkuf* etmesi yüzünden ibn Hanbel'in 
onu suçladığı belirtilmektedir. Bu tutumu 
sebebiyle halkın ibn Şeybe'den yüz çevir
diği ve eseri el-Müsnedü'l-kebfr'e ilgi 
göstermediği sanılmaktadır. Kitabın faz
la ilgi görmemesini çok hacim li olmasına 
bağlamak da mümkündür. Varlıklı ve cö
mert bir kimse olduğundan ibn Şeybe'
nin eserinin temize çekilip istinsah edil
mesi için kırk katip tuttuğu. bunları kendi 
evinde barındırdığı. bu iş için on binlerce 
dinar harcadığı ve sonunda muhtaç hale 
geldiği belirtilmektedir. ibn Şeybe 13 Re
blülewel 262'de (16 Aralık 875) Bağdat'
ta oğluna ders verirken vefat etti. 

ibn Şeybe'nin bilinen tek eseri el-Müs
nedü '1-kebirü '1-mu'allel'dir. ibnü's-Sa
lah'ın müsned türü çalışmaların en mü
kemmeli olarak nitelediği eserde ('Ulu
mü '1-/:ıadfş, s. 253) her hadisin farklı riva
yetleri bir araya getirilmiş ve ravilerin ih
tilafları belirtilmiştir. Müellif her sahabl
nin müsnedine onun biyografisini kaydet
tikten sonra başlamış. rivayet ettiği ha
dislerin mevcut olan illetlerini göstermiş. 
all ve nazil olanları zikretmiş. seneeldeki 
ricali tanıtarak onların cerh ve ta'dlline 
dair bilgi vermiştir. Zehebl, yaklaşık otuz 
cildi kaleme alınmış olan eserin yarım 
kaldığını, tamamının 1 00 cildi bulacağını. 
bunctan dahcı güzel bir müsnedin yazıl
madığını. eserin Am mar b. Yasir'in müs
nedini ihtiva eden bir cüzünü elde etti
ğini söylemiş (A'Uimü'n-nübelfı', XII, 476, 

4 79; Te?,kiretü ' 1-/:ıufffı.?, ll, 577). bazı kay
naklarda ise eserin tamamlandığına, sa
dece muallel olan kısmın ikmal edilemedi
ğine işaret edilmiştir. i smail Paşa e1-Müs-

ned'in beş cilt olduğunu söylemektedir 
(Hediyyetü 'l-'fıri(fn, ll, 537). Ayrıca eserin 
200 cüzden meydana gelen EbG Hüreyre 
müsnedinin Mısır'da bulunduğu ve Hz. 
Ali'nin müsnedinin beş cilt tuttuğu kay
ctedilmekte olup (Zehebl. A'lfımü 'n-nübe

lfı' , XII, 478) "Müsnedü Emlri'l-mü'minln 
'Ömer b. el-ljattab" adlı bölümünün 
onun cu cüzü Sami Haddad tarafından 
tahkik edilmeden (Beyrut ı 940). Kemal 
Yusuf ei-HGt tarafından tahkikli olarak 
( Beyrut 1405/1985) yayımlanmıştır. Kita
bın diğer kısımlarının günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı bilinmemektedir. 
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İBN ŞiiiAB ez-ZÜHRI 
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(bk. ZÜHRİ, İbn Şihab). 
L _j 

ı 
İBN ŞÜBRÜME 

ı 

(ZI.o~ w-?') 

Ebu Şübrüme Abdullah b. Şübrüme 
b. et-Tufeyl ed-Dabb! 

(ö . 144/761) 

Fakih ve kadı. 
L _j 

72 (691-92) yılında dünyaya geldi (Şira
zl, s. 84; ibn Hacer. V. 25 ı). Vefat ettiğinde 
seksen altı yaşında olduğunu bildiren bir 
rivayete göre (Vekl', lll, 124) 58'de (678) 
doğması muhtemel olmakla birlikte ge
nellikle Ebu Hanife'nin akranı olarak zikre
dilmesi ilk görüşü doğrulamaktadır. Mu
dar kabilesinin Beni Dabbe kolundan ve 
meşhur Arap hatibi Münzir b. Dırar'ın so
yundan olup babası Şübrüme'nin Cemel 
Vak'ası'nda Hz. Ali'yi gördüğü ve ibn Mes
'Gd'dan hadis rivayet ettiği belirtilmekte
dir. ibrahim en-Nehai. Hammad b. EbG 
Süleyman ve Amir b. Şerahil eş-Şa'bl gibi 
Küfe'nin önde gelen alimlerinden fıkıh 
tahsil eden ibn Şübrüme. Ca'fer es-Sa-

iBN ŞÜBRÜM E 

dık'ın meclisinde beraber bulunduğu Ebu 
Hanlfe'den, ayrıca Reblatürre'y'den fay
dalandı. Enes b. Malik, Şa'bl. EbG Selerne 
b. Abdurrahman. Ubeydullah b. Abdullah 
b. Utbe, ibrahim en-Nehai. Salim b. Ab
dullah b. ömer, ibn Slrln. Nafi', Ata b. 
EbG Rebah ve ibnü'I-Münkedir gibi birçok 
alimden hadis rivayet etti. Kaynaklarda 
Hasan-ı Basri'den rivayette bulunduğu 
belirtilmekle birlikte (Yahya b. Main, ll, 
3 I 2; Fesevl, ll, 45; Vekl', lll, 48, 52-53, 

ı ı 6) Buhar!, Süfyan'dan naklen ibn Şüb
rüme'nin Hasan-ı Basri'nin meclislerine 
katılmadığını kaydeder (et- Tfırfl] u ' l-kebir, 

V, ı ı 7) ibn Şübrüme'den oğlu Abdül
melik, Süfyan es-Sevr!. Şu'be b. Haccac. 
ibnü'I-Mübarek, Ma'mer b. Raşid, Süf
yan b. Uyeyne. Isa b. Raşid ve Cerlr b. 
Abdülhamld gibi alimler hadis naklet
mişlerdir. Bir rivayete göre ibnü'I-Müba
rek meclislerine katılmakla birlikte on
dan rivayette bulunmamıştır (İbn Hacer, 
V, 25! ). 

Emevller ve Abbasller döneminde 
önemli görevlerde bulunan ibn Şübrü
me. Hişam b. Abdülmelik'in Irak valisi 
Yusuf b. ömer es-Sekafi tarafından 120 
(738) yılında Küfe kadılığına getirildi: 
122'de (740) aziedilip beytülmal görevli
si olarak Sicistan'a gönderildi. Son Emevl 
halifesi Mervan'ın Irak valisi olan EbG Ha
lid ibn Hübeyre'nin görev teklifini önce 
kabul etmediyse de 127 (745) yılında 
Irak'ta iç karışıklıklar baş gösterince vali, 
içlerinde ibn Şübrüme'nin de bulunduğu 
fakih ve kadıları toplayıp çeşitli görevle
re tayin etti. Abbasller iktidara geçince 
Ebü'I-Abbas es-Seffah'ın yeğeni olup onun 
tarafından Küfe valiliğine getirilen veli
ahdı isa b. Musa. Sicistan'dan dönen ibn 
Şübrüme'yi mezalim mahkemesi hakim
liğine, ibn EbG Leyla'yı kadılığa tayin et
ti. Yemen'de de görev yapan ibn Şübrü
me'nin oradaki görevinin mahiyeti hak
kında kaynaklar farklı bilgiler verir. Yahya 
b. Main. Ebü'I-Abbas es-Seffah tarafın
dan Yemen kadılığı ile birlikte diğer bazı 
görevlere (et-Tarif], ı ı, 3 ı 2), ibn Sa'd Ye
men valiliğine getirildiğini (et-Taba~at, 
VI, 350). Vekl' ise Yemen'e tayin edilen bir 
arnilin veziri gibi bir konumda gönderildi
ğini, ikinci bir rivayete göre de kadı olarak 
görevlenetiriidiğini kaydeder (AI]bfırü '1-
~uç/.fıt, ııı. ı 09- ı ı O). Mansur döneminde 
Küfe civarındaki Sevad arazisi kapsamına 
giren haraç bölgesine kadı olarak tayin 
edilen ibn Şübrüme. ayrıca Küfe'nin dev
let gelirlerinin gerekli yerlere harcanma
sı görevini de yürüttü. Küfe'nin kasaba-
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