
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 

ı 

(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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iBN ŞÜBRÜME 

!arına kadı tayini yetkisine de sahip olan 
İbn Şübrüme , İbn Hübeyre ve İsa b. Mu
sa'nın Küfe'de şurta görevi teklifini ka
bul etmemiştir. İbn Abdürabbih'in onun 
istemeyerek Basra kadılığı yaptığı şeklin
de verdiği bilg i ( el-'ikdü 'l-ferfd, ll. 365) 

diğer kaynaklarca doğrulanmaz. 

Çağdaşı birçok fakihin aksine yönetici
lerden hediye alan İbn Şübrüme kadılık 
görevini isteyerek kabul etmiş. bu görevi 
kabul etmemekte direnen Ebü Hanife'yi 
de eleştirmiştir (Bezzazl, ll, 105) . Ancak 
İbn Şübrüme, kadılık görevini idamı gö
ze almadan kabullenmeye kalkışma
mak gerektiğini söyler (Vekl', I, 24), ada
letten taviz vermez ve görevini en doğ
ru biçimdeyerine getirmeye çalışırdı. 
Yöneticiler kendisine büyük saygı ve gü
ven duyardı. Küfe Valisi İbn Hübeyre, 
Kur'an' ı yanlış yorumlayarak isyan eden 
ve pek çok cana kıyan Hariciler hakkında 
İbn Ebü Leyla ile İbn Şübrüme'den fetva 
alarak hareket ettiği ( a.g.e., III, 8 ı -82) 

ve İbn Şübrüme'nin Ebü Müslim-i Hora
sanl'nin güvendiği kişiler arasında yer 
aldığı (ibn HamdOn, ll, 476; IX, 262) bilin
mektedir. 

İbn Şübrüme. Halife Ebu Ca'fer el-Man
sur ve onun yakın çevresiyle bazı mesele
ler müzakere edecek kadar yakınlık kur
muşken hayatının sonlarına doğru Irak 
valisi ve Abbas! veliahdı olan İsa b. Mu
sa'dan dolayı araları açıldı. Ebü Ca'fer el
Mansür. halifelik iddiasında bulunan am
cası Abdullah b. Ali'yi yakalatarak İsa 'ya 
gönderdi ve ardından öldürülmesini em
reden bir mektup yolladı. İsa da bunun 
kendisine yönelik bir komplo olduğunu 
söyleyen İbn Şübrüme'nin tavsiyesine uya
rak onu hapsetti, halifeye de öldürüldü
ğünü bildirdi. Daha sonra İbn Şübrüme'
nin olaydaki rolünü öğrenen Halife Man
sur kendisini öldürmeye yemin etti. Bu
nu haber alan İbn Şübrüme saklandı ve 
İsa tarafından gönderildiği Horasan'da 
vefat etti. Kaynakların hemen hepsi onun 
144'te (761) öldüğünü belirtirken Vekl' 
ikinci bir rivayet olarak 145 (762) tarihini 
kaydeder (AI)barü 'l-kuçiat, III, 107, 148) 

İbn Şübrüme'nin 148 (765) yılında, Mu
sul'da Hassan b. Mücalid el-Hemdanl ida
resinde ayaklanan Hariciler hakkında gö
rüşleri alınmak üzere Mansur'un isteğiy

le Ebü Hanife ve İbn Ebü Leyla ile birlikte 
Küfe'den Bağdat'a çağrıldığı şeklindeki 
bilgi (Yezld b. Muhammed el-Ezdl, s. 206; 

ibnü ' l-Eslr, V, 585), onun belirtilen tarih
te vefat etmiş olması ve Bağdat'ın daha 
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sonra yerleşime açılması gibi sebeplerle 
doğru değildir. Zahidane bir hayat yaşa
yan, gösterişe ve lükse önem vermeyen 
İbn Şübrüme'nin vefatında sahip olduğu 
bütün malı 17 dirhem karşılığında satıl
mıştır (Vekl', lll, 112). 

İbn Şübrüme fıkıh alanındaki bilgisiyle 
tanınmış olup ictihad seviyesine ulaşmış 
bir alimdi. Hammad b. Zeyd ondan daha 
fakih bir KOfeli görmediğini söylemiş 
(a.g.e., III , 73 ; Şlrazl, s. 84). Süfyan es-Sev
ri de, "Fakihlerimiz İbn Şübrüme ile İbn 
Ebü Leyla'dır" demiştir (Ahmed b. Hanbel, 
ll, 436; Buhar!, et-Tarfi]u ' l-kebfr, V, 117). 

Cahiz İbn Şübrüme'yi fakih , alim. kadı. ra
vi. şair. hatip ve nesep alimi olarak nite
lendirdikten sonra bu özelliklerinden do
layı Şa'bl'ye benzetildiğini kaydeder (el

Beyan ve't-tebyfn, ı. 336). Mis' ar b. Kidam 
ise onu Kadi Şüreyh'e benzetirdi (Ve k!', 
lll, 37). 

Çağının iki temel fıkıh ekolünden ehl-i 
re'ye mensup olan İbn Şübrüme Irak eko
lünün temel anlayışlarını savunur ve istid
lallerinde, bu ekolün fıkhl istidlal geliştir
me ve kıyaslama yöntemini ifade eden 
"eraeyte" ibaresini kullanırdı (a.g .e., III, 
71, 83) . Bununla birlikte güneşe ve aya 
ibadet edilmesine kıyasın yol açtığını söy
lediği şeklindeki rivayet (bk. Hatlb, el-Fa

kih ve'l-mütefakkih, 1, 186) onun fıkhl dü
şünceleri ve uygulamaları dikkate alındı
ğında gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 
İbn Şübrüme'nin benzerlerle ve kıyasla 
hükmedilmesini tavsiye eden bir beyit 
söylediği diğer kaynaklar yanında aynı 
kaynakta da yer alır (a.g.e., I, 204; ayrıca 

bk. Ahmed b. Hanbel, lll, 39; Vekl', lll, 97). 

Cessas da. "Hammad, Hakem ve onlar
dan sonra İbn Şübrüme ile İbn Ebü Ley
la ' nın olaylar hakkında kıyası caiz gördük
lerini nasıl biliyorsak Şa'bl'nin kıyası ka
bul ettiğini de öyle biliyoruz" diyerek bu 
konuda bir şüphe bulunmadığını belirt
miştir ( el-Fuşül, IV, 67). 

İbn Şübrüme. fikirlerine ihtilatü'l-fuka
ha türü eserlerde yer verilen sayılı müc
tehidlerden biri olmakla birlikte görüşleri 
etrafında bir mezhep teşekkül etmemiş
tir. Gerek rivayet ettiği hadisler gerekse 
fıkhl konulara ilişkin görüşlerinin diğer 
büyük müctehidlerinki kadar fazla olma
masında yürüttüğü resmi görevlerin et
kisi bulunmalıdır. Fıkha dair görüşleri da
ha çok kadılık yaptığı süre içinde ortaya 
çıkmış. bunların önemli bir kısmını Vekl' 
A]]bCırü'l-Jsuçiô:t adlı eserinde kaydetmiş
tir. Yine bir kısım ictihadları bilhassa Ha-

n efi mezhebi kitaplarında , bazı hilatiyyat 
eserlerinde ve diğer fıkıh kitaplarında 
nakledilmiştir. 

Hukuk alanında daha çok uygulama
larıyla dikkati çekmiş olan İbn Şübrüme , 
kadılık tecrübesiyle adli bazı tedbirlerin 
alınmasına öncülük etmiştir. Yalancı bir 
şahidi mescidde cezalandıracak kadar şa
hitlik müessesesi üzerinde titizlikle dura
rak şahitleri gizlice soruşturur. delilleri ya
zar ve şahitleri n ifadelerini ayrı ayrı alırdı. 
Hatta alen! soruşturmada ilgililerin bas
kı altında beyanda bulunabileceği endi
şesiyle şahitlerin güvenilirliklerini gizlice 
araştıran soruşturan ilk hakimin kendisi 
olduğu kaydedilir. Süyütl, şahitleri gizlice 
soruşturan ilk hakimin Mısır Kadısı Gavs 
b. Süleyman el-Hadraml (ö . 168/784-85) 

olduğunu söylerse de ( el-Vesa'il, s. lll) 
İbn Şübrüme'nin ondan önce kadılıkyap
tığı bilindiğine göre Süyütl Mısır kadıların ı 

kastetmiş olmalıdır. Bilirkişilerin vardığı 

kararın hakimi bağlayıcı olmadığını savu
nan İbn Şübrüme mahkemeye celp edile
meyen sanıklar hakkında gıyabl hüküm 
verirdi. 

İctihadlarında sosyal gerçekliğe ayrı bir 
önem veren İbn Şübrüme'nin, çağdaşı 
birçok fakihin aksine karısının nafakasını 
karşılayamayacak kadar fakir olan bir kim
senin evliliğine hakim kararıyla son veri
Iemeyeceğini, İslam ülkesine izinle giren 
bir gayri müslimi öldüren müslümana kı
sas uygulanacağını (Fesevl, lll, 547). er
genlikyaşına girmemiş küçük kız çocuğu
nu velisinin evlendiremeyeceğini söyleme
si (Tahavl. ı ı. 257). aile vakıflarını meşru 
kabul etmesi (i b n Kudame, VIII, 191) ve 
alışverişlerde şart ileri sürme serbestli
ğini tanıması (Vekl", lll. 46-47) gibi bazı 
önemli ictihadları vardır. Son görüşü, söz
leşme serbestliğini kabul etmesi ve gü
nün ihtiyaçlarına elverişli olması sebebiy
le Mecelle hazırlanırken gündeme gel
miş, ancak Hanefi mezhebinin görüşü 
tercih edilmiştir. İbn Şübrüme'nin. kü
çükler üzerindeki velayetin onların men
faatini koruma amacıyla tesis edildiği, 
bulüğa ermemi_ş çocukların evlendiril
mesinin böyle bir yarar taşımadığı için caiz 
olmayacağı şeklindeki görüşü ise 191 7 ta
rihli Hukük-ı Aile Kararnamesi'nde esas 
alınmış (md. 7). günümüz İslam ülkeleri 
de genelde bu yönde kanunlaştırmaya git
miştir. İbn Şübrüme mest üzerine mes
hetmez ve Hz. Aişe'nin de meshetmeye 
karşı olduğunu rivayet ederdi (Vekl', lll, 
49, 89, 127). Namazda tahiyyat okumayan 



kimsenin Allah'ı zikretmesinin yeterli sa
yılacağını, adet haline getirilmedikçe bir 

ihtiyaçtan dolayı namazların cemedilme
sinin caiz olduğunu söylerdi (ibn Kudame, 
lll, 137). 

İbn Sa'd, Ahmed b. Hanbel, Ebü'I-Ha

san ei-İcli. Ebu Hatim er-Razi ve Nesa! 

gibi hadis otoriteleri İbn Şübrüme'nin si
ka bir ravi olduğunu kabul etmişlerdir. 
İbn Hibban da onu güvenilir saymakla 
birlikte yanıldığını belirtir. İbn Şübrüme'
nin rivayet ettiği hadis sayısı yetmiş civa
rındadır. V eki'. onun isnadının ve kendi
sinden önceki nesilden rivayetinin az ol
duğunu. müsned ve merfG rivayetlerinin 
ve ona ilişkin haberlerin hemen hepsini 
bir araya getirmeye çalıştığını belirttik
ten sonra bu rivayetleri senedieriyle bir

likte kaydeder(Atıbarü'Hcuçtat, lll, 37-52) 
Buhar!. el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde İbn Şüb
rüme'nin rivayetiyle istişhad etmiş ve el
Edebü'l-müfred'de kendisinden rivayet

te bulunmuş. Tirmizi dışındaki Kütüb-i 
Sitie imamları da onun rivayetlerine ki
taplarında yer vermişlerdir. 

İbn Şübrüme'nin. döneminde ortaya 
çıkan kelam problemlerine dair görüşleri 
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak Mu'tezile mezhebinin ilk imamla
rından Amr b. Ubeyd kendisine cihada ve 
emir bi'J-ma'rufa teşvik eden bir mektup 
yazmış. İbn Şübrüme de konu hakkında
ki görüşlerini bir şiirle ifade ederek ona 
göndermiştir. Bu şiirde belirtildiğine gö
re İbn Şübrüme. emir bi'l-ma'ruf nehiy 
ani'l-münkeri "nafile" (bir rivayete göre 
ise farz) sayar. aciz olduğu için yerine ge
tiremeyenleri mazur görür ve kınanma
larını tasvip etmez. bunun halka kılıç çe
kerek yapılamayacağını söyler (Vekl', lll. 
91-92) . Dolayısıyla emir bi'l-ma'rufu mez
heplerinin beş temel esasından biri sayan 
Mu'tezile'den ve bu yolda kılıç çekmeyi 
mubah sayan Hariciler'den farklı düşün

mekte ve şiirin bütünlüğü dikkate alındı
ğında onun emir bi'l-ma'rufun hükmünü 

"nafile" saydığı rivayeti daha doğru gö
rünmektedir. Nitekim cihad eden müslü

manları Allah yolunun yardımcıları olarak 
nitelemekle birlikte cihadın vacip olma
dığını savunurdu (Ta hiM, lll , 509). Ancak 
İbn Şübrüme'nin. emir bi'l-ma'rufu yeri

ne getirebilmekiçin güçlü olmayı ve bir 
zarar gelmesi ihtimalinin bulunmaması

nı şart koştuğu anlaşılmaktadır (Buhar!, 
"Tefsir", 8/6; "Fiten", 20). Öteyandan İbn 
Şübrüme'nin. Hz. Ali'den kendisine sahih 
yolla gelen bir hadisi diğerlerine tercih 

ettiğini söylemesi (VekT' , 1, 91). Zeyd b. 
Ali'den rivayette bulunması (a.g.e., lll, 75) 
ve Ebu Ca'fer et-Tusl'nin onu Şii imamla

rından Ebu Muhammed Ali b. Hüseyin 
ve Ca'fer es-Sadık'ın öğrencileri arasında 

sayması (Ricalü't-TCısf, s. 97, 228). Ehl-i 

beyt ile ilişkisini ve onlara sevgisini or
taya koysa bile Şii düşünceyi destekle

diğini göstermez. Emevi ve Abbasller 
döneminde resmi görev almış olması. 
hadisçilerin onun bir fırkaya mensubi

yetini belirtmemeleri gibi hususlar esas 
alındığında İbn Şübrüme ' nin itikadi gö

rüşleri nde Selef yolunu benimsediği söy
lenebilir. 

İbn Şübrüme'den günümüze herhangi 
bir eser intikal etmiş olmamakla birlikte 
bazı kaynaklarda ona nisbet edilen biri 

hadis ilmine. diğeri feraize dair iki yazılı 
metinden söz edilir. Bir devlet adamının 
Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadisle
rin kaynağını sorması üzerine kendisinde 
bulunan bir kitaptan naklettiğini belirt

miştir (VekT', lll, 117). Katib Çelebi ise Ebu 
Hanife zamanında İbn Ebu Leyla ile İbn 
Şübrüme'nin feraize dair eser yazdıklarını 
kaydeder(Keş{ü'?-?UnCın, ll, 1245). Şairli

ğinden de söz edilen İbn Şübrüme'nin şiir
lerinden bir kısım örnekler çeşitli eserler
de günümüze ulaşmıştır (ibn Sa'd, VI, 351 ; 
Cahiz, 1, 337; lll, 146; ibn Kuteybe, s. 494; 
Vekl' , lll, 90-lOl; ibn Hamdun, ll , 99). 
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1.!11!1 ŞüKRÜ ÜZEN 

L 

İBN ŞÜHEYD 
(~~f) 

EbCı Amir Ahmed b. Abdilmelik 
b. Ahmed b. Şüheyd ei-Eşcal ei-Kurtubl 

(ö. 426/1035) 

Edip, şair ve devlet adamı. 
_j 

382'de (992) Kurtuba'da (Cordoba) doğ
du. Soyu Gatafan kabilesinin Eşca' koluna 
dayanır. 162 (778) yılından önce Endü
lüs'e gelip yerleşen atası Şüheyd, Emevl 
yönetiminin yüksek seviyeli memurların
dandı. Oğlu lsa 1. Muhammed zamanında 
(852-886) vezirlikyaptı. İbn Şüheyd'in bü
yük dedesi Şüheyd b. lsa. lll. Abdurrah
man döneminde vezirliğe getirilmiş ( 3 ı 71 
929). yine vezirlikyapan dedesi Ebu Ömer 
Ahmed 327 (939) yılında "zü'l-vizareteyn" 
unvanını aldı. İyi bir edip olan dedesinden 
edebiyata ve şii re dair ilk dersleri alan İbn 
Şüheyd dedesi sayesinde Emevi idaresiy
le yakın ilişki kurdu . et-Tari]] u 'l-ke bir 
fi'l-a]]bar 'ale's-sinin adlı eseriyle tanı
nan babası Ebu Mervan Abdülmelik de 
Amiri Hükümdan İbn Ebu Amir ei-Man

sur'a vezirlikyaptı ve uzun süre valilik gö
revinde bulundu. İbn Şüheyd, babasının 
393'te (1 003) vefatı üzerine Amirller'den 
Mansur b. Ebu Amir'in ve daha sonra 
onun oğulları Abdülmelik el-Muzaffer ile 
Abdurrahman ei-Me'mun'un himayesine 

girdi. İyi bir eğitim gördü; şiir, edebiyat. 
tarih, fıkıh, felsefe ve tıpla ilgilendi. 

İbn Şüheyd'in hocaları hakkında kay
naklarda bilgi yoktur. Ancak eserlerinden 
Doğulu ve Endülüslü alim ve şairlerin ki-
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