
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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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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taplarını ve divanlarını okuduğu. bunlar
dan büyük ölçüde istifade ettiği anlaşıl
maktadır. Aristokrat bir çevrede yetişme
si İbn Şüheyd'e devrin ileri gelen devlet 
ricali, ilim adamı , edip ve şairleriyle tanış
ma ve onlardan faydalanma imkanı sağ
ladı. Kurtuba sarayında düzenlenen ilmi 
ve edebi meclisiere katıldı. Eski ve yeni 
şairlere ait divanları inceleyerek kültürü
nü geliştirdi. Özellikle edebiyat ve şiirde 
temayüz ederek çocuk denecek yaşta 
ünlü edip ve şairlerle yarışacak seviyeye 
ulaştı. Son hamisi Abdurrahman ei-Me'
mün, Emevl hilafetinin merkezi Kurtu
ba'ya yaptığı saldırıda yenilip öldürüldü
ğünde henüz on yedi yaşında idi. İbn Şü
heyd bu olaydan sonra Emevl hükümdar
Iarına karşı mesafeli davranmaya başla
dı . Aşırı h ür düşüneeli oluşu, gayri ciddi 
ve dine aykırı davranışları, alaycı ve kes
kin dili, edip ve şairleri insafsızca eleştir
ınesi gibi sebepler yüzünden Hammüdl
ler devrinde bir süre hapsedildL Onun bu 
davranışları maddi sıkıntılarla karşılaş

masına , dost ve arkadaş çevresini yitir
mesine yol açtı . 

Amirller döneminde şeref payesi olarak 
kendisine verilen "sahib ü 'ş-şurta" ma
kamı dışında (ibn Bessam eş-Şenterlnl, 1, 
195) herhangi bir göreve getirilmeyen 
İbn Şüheyd'i, Hammüdller'in 413 ( 1 023) 
yılında Kurtuba'dan uzaklaştırılmasın

dan sonra kırk yedi gün tahtta kalabilen 
Emevl Halifesi V. Abdurrahman (b. Hişam) 
vezir olarak tayin etti (a.g.e., 1, 50). V. Ab
durrahman'dan sonra hilafete getirilen 
Müstekfı- Billah lll. Muhammed (b. Ab

durrahman). önceki halifeyi öldürtüp vezir
lerini de hapsetmeye baş layınca sıranın 

kendisine geleceğini anlayan İbn Şüheyd , 
Kurtuba'yı terkederek Maleka'da (Ma
laga) hüküm süren Hammüdl haneda
nından Yahya b. Hammüd'a sığındı. lll. 
Muhammed'in hilafetten uzaklaştırılması 
üzerine 416 ( 1 025) yılında Kurtuba'ya ge
ri döndü. İki yıllık bir aradan sonra Erne
viler'den lll. Hişam (b. Muhammed) halife 
olduğunda İbn Şüheyd'i kendisine danış
man tayin etti. Son Emevl halifesi lll. Hi
şam 'ın 422' de ( 1 031) hilafetten düşürül
mesiyle İbn Şüheyd'in devlet yönetimin
de üstlendiği görevler de son buldu. Ha
yatının son üç yılında edebi çalışmaların 
yanında Kurtuba'da düzenlenen ilim ve 
edebiyat meclislerine devam eden İbn Şü
heyd 425 ( 1 034) yılının başında felç oldu. 
Bu dönemde, hastalığının da etkisiyle Al
lah'a yönelerek tam bir teslimiyet ve te
vazu içerisinde O'ndan mağfiret dileyen 
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şiirler yazdı. 29 Cemaziyelewel426 (11 
Nisan 1 035) tarihinde vefat etti. 

Kendisinden önceki şairlerin işlediği ko
nuları onlardan farklı şekil ve ifadelerle 
ele alan İbn Şüheyd medih, hica. fahr, ga
zel, tasvir, risa, mücün, hamriyyat, zühd 
ve hikemiyyat gibi geleneksel temaları 
içinde yaşadığı zamana, çevreye ve çağı
nın zevklerine uygun bir yaklaşımla yeni
lemiştir. Şiiri bir kazanç vesilesi veya bir 
eğlence vasıtası olarak değil sevinç, mut
luluk, üzüntü ve kızgınlığını dile getirmek 
için kullanmıştır. Şiirlerinde zaman za
man mana ve lafızlarla oynadığı ve oku
yucuyu düşünmeye sevkettiği görülmek
tedir. Ancak İbn Şüheyd , şöhretini şiirin
den çok edebi nesirlerine ve risalelerine 
borçludur. Hisalelerinde kullandığı hayal 
içerikli hikaye üslübu bu üslübun Arap 
nesrinde görülen ilk örneklerindendir. 
Edebi tenkit ağırlıklı nesirlerin de daha 
çok kişileri ve hayvanları tasvir eden İbn 
Şüheyd'in nesriyle Cahiz'in nesirleri ara
sındaki benzerlik onun Cahiz'den etkilen
diğini göstermektedir. 

İbn Şüheyd mükemmel şiir ve nesrin 
ilkelerini tesbite çalışmış. bu ilkelerin dı
şına çıkan edip ve şairleri şiddetle eleş
tirmiştir. Ona göre şiir söylemek ve nesir 
yazmak, ezberlemekya da öğrenmekle 
değil doğuştan gelen bir yeteneki e müm
kündür (Ahmed Dayf, s. 55; Zeki Mübarek. 
ı. 330; ıı. 58). Bundan dolayı şiir ve nesir 
sanatlarını öğretenleri ve öğrenmeye ça
lışanları eleştirmiş (ibn Bessam eş-Şente
rlnl, ı. 240). fiziki özelliklerle yetenek ara
sında ilişki olduğunu söyleyerek insanın bi
yolojik yapısının düşünce sistemine de yan
sıdığını ispata çalışmıştır (a.g.e., I, 243) . 

Cahiliye döneminden kendi zamanına 
kadar olan şiirin her türünden faydalanan 
İbn Şüheyd, şiirin ve nesrin zamanın ve 
zevklerin değişmesiyle hissedilir bir de
ğişim geçirdiğini belirtmiş (a.g.e., ı. 237-
238), edebi eleştiri konusunda ortaya 
koyduğu görüşlerde taklitçiliği şiddetle 

eleştirmiştir. Çalışmalarında Doğu'yu esas 
aldığından Endülüs'e has yeni bir edebi 
akıma karşı çıkmış, bu sebeple Endülüs'e 
özgü müveşşah türü şiire ve zecellere il
tifat etmemiştir. 

Eserleri. 1. Risaletü't-tevabi' ve'z-ze
vabi' (Şeceretü'L-fükahe). İbn Şüheyd bu 
eserinde cinler alemine yaptığı hayall bir 
seyahati anlatır. Züheyr b. Hümeyr adın
daki cini vasıtasıyla Cahiliye dönemin
den kendi zamanına kadar gelen şair ve 
yazarların cinleriyle ilgi kurar, onlara şiir 
ve nesirlerinden parçalar okumak sure-

t iyle üstün lüğünü tasdik ettirir. Bu ara
da dil, edebiyat. şiir, nesir ve edebi ten
kit hakkındaki görüşlerini dile getirir; bu 
konulardaki görüşlerini savunur. hasım
larını alaya alarak onları tenkit eder. Cin
leri vasıtasıyla önceki edip ve şairlerle 
yaptığı yarışma niteliğindeki edebi tar
tışmaları zikreder. İbn Şüheyd, bu eseri
ni yazarken Cahiz'in Kitdbü'l-Ijayevan 
ve Risaletü't-Terbi' ve't-tedvir'inden, 
Bedlüzzaman ei-Hemedanl'nin Ma]fa
mat'ı gibi eserlerden etkilenmiş olmalı
dır. İbn Şüheyd kendisinden sonraki bir
çok edi be ilham kaynağ ı olmuştur. Risa
letü '1-guiran ' ında uhrevl aleme hayall 
yolculuğunu anlatan Ebü'I-Aia ei-Maarrl 
ile (Karaaslan, s. 46-59) İJQhi Komedya'
nın yazarı Dante Alighieri bunlar arasın
da sayılabilir. Risaletü't-tevabi'den gü
nümüze sadece İbn Bessam 'ın e~-Za
]]ire'de naklettiği bölümler ulaşmıştır (1, 
245-281. 283-30 ı). Butrus ei-Bustanl, e~
Za]]ire'deki bu parçaları bir araya geti
rerek müellif ve eseri hakkında yaptığı 
araştırma ile birlikte yayımlamış (Beyrut 
1951. 1966, 1980), aynı parçaları Tevfik 
Harndi de neşretmiştir (Tunus, ts.). Risa
letü't-tevabi'i Elias Teres ispanyolca'ya 
( Bareelona 1956). James T. Monroe İngi
lizce'ye (Berkeley 197 ı) tercüme etmiştir. 
Risale üzerinde Abdülaiiz Şübeyl tarafın
dan el-Binyetü'l-]faşaşiyye ii Risaleti't
tevabi' ve'z-zevabi' adıyla bir çalışma 
yapılmıştır (Tunus 1990). z. Divanü İbn 
Şüheyd. Şairin çeşitli kaynaklarda dağı
nık halde bulunan şiirleri Charles Pellat 
(Beyrut 1964). Ya'küb Zeki (Kahire 1969) 
ve son olarak da Muhyiddin Dlb ( Beyrut 
1417/1997) tarafından derlenerekyayım
lanmış. James Dickie. Ya'küb Zeki'nin 
derlediği divanı ispanyolca'ya çevirmiştir 
(Cordoba ı 977). 3. IjanCıtü 'Attar (nşr 
Muhammed b. Tavltet-Tand, Kahire ı 951 ). 
İbn Şüheyd'in el-J:lalva, el-Berd ve'n-nar 
ve'l-l:ıatab, Keşiü'd-dek ve iZaf:ıu'ş
şek adlı eserleri kaynaklarda zikredilmek
tedir. 

İbn Şüheyd hakkında yapılan başlıca ça
lışmalar şunlardır: Charles Pellat, İbn Şü
heyd el-Endelüsi: J:layatühCı ve ara'ü
h u (Amman ı 965); Hazım Abdullah Hıdır, 
Ebu 'Amir b. Şüheyd el-Endelüsi: Ija
yatühıl ve edebühCı (Bağda d ı 984); İbn 
Şüheyd el-Endelüsi(Bağdad 1984); Mus
tafa Aydın, İbn Şüheyd ve Edebi Kişili
ği (doktora tezi, 1992, Atatürk Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Abdullah 
Salim ei-Mi'tanl, İbn Şüheyd el-Endelü
si ve cühıldühCı ii'n-na]fdi'l-edebi (is
kenderiye 1994). 
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İBN ŞÜREYH 
(~_r. ~ 1) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Şüreyh er-Ruaynl el-İşbili 

(ö. 476/1084) 

Kıraat alimi. 
.J 

392'de (1 002) İşblliye'de (Sevilla) doğ
du. Mısır'dan gelerek Endülüs'e yerleşen 

Ebü'l-Abbas Tacüleimme Ahmed b. Ali '

den kıraat dersleri aldı. Ebu Amr Osman 
b. Ahmed el-Kayşetall'den ve Muham
med b. Tayyib el-Kehhal. Ahmed b. Mu
hammed b. Abdülazlz el-Yahsubl gibi 

hocalardan hadis dinledi. 433 (1042) yı
lında seyahate çıkarak Mısır'da all isnad 
sahibi Ebü'l-Abbas İbn Nefis ile Ebu Ali 
Hasan b. Muhammed el-Bağdadl'nin kı
raat derslerine devam etti. İbn Nefis'ten 

ayrıca hadis dinledi. Ebu Zer Abd b. Ah
med el-Herevfden Buhan~nin eJ-Cô.mi'u'ş

şa./:ıiJ:ı'ini okudu ve icazet aldı (ibn Beşkü
val, s. 533). Mısır'dan sonra hac farlzasını 
yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de 

bir müddet kalarak Ebü'l-Hasan Ahmed 
b. Muhammed el-Kantari'nin kıraat ders
lerini takip etti. Mekkl b. Ebu Talib'le gö
rüşerek kendisinden faydalandı ve ica

zet aldı. 

İbn Şüreyh Endülüs'e döndükten sonra 

İşblliye hatipliği görevini üstlendi: şeyhü'l 
kurra oldu. el-Kô.fi adlı eserini yazıp okut
maya başladı. Oğlu Ebü'l-Hasan Şüreyh 
ile lsa b. Hazm. Ebü'l-Abbas İbn Ayşun 
kendisinden kıraat ve hadis tahsil eden 

öğrencileri arasında yer alır. Başta kıraat 
olmak üzere sarf. nahiv, hadis ve fıkıh 
alanlarında saygın bir yere sahip olan ve 
rivayetlerinde sika kabul edilen İbn Şü
reyh 4 Şewal 4 76'da ( 14 Şubat 1 084) İş

blliye'de vefat etti. 

Eserleri. İbn Şüreyh'in günümüze ula

şan tek eseri el-Kô.fi fi'l-~ırô.'ô.ti's-seb' 
adını taşımaktadır. Brockelmann, yazma 
nüshaları Hacı Selim Ağa Kütüphanesi ile 
(nr. 7, vr. 58-1 o ı) Darü'l-kütübi'l-Mısrıyye' 

de (nr. 614) bulunan eserin Ebu Hafs Ömer 

b. Kasım el-Ensarl'nin Kitô.bü'l-Mu~ar

rer adlı kitabının kenarında neşredildiğini 
söylemektedir (GAL Suppl., ı. 722) . Mü-

. ellifin kaynaklarda adı geçen diğer eser

leri de şunlardır : et-Te?,kir (et-Te?kire) , 

. İl]tişô.rü'l-lfücce (Ebu Al i el-Fesevl'nin 
el-fjücce fi 'l-kıra' ati 's-seb' adlı eserin i n 
muhtasarıdır), Tebşıratü't-teı;kire, Nüz

hetü't-tebşıra. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. İbrahim b. İsmall 

(ö. 199/815) 

Abbasi Halifesi Me'mlın'un 
ilk yıllannda 

Ku fe' de isyan eden 
Şii - Zeydi lider. 

.J 

Muhtemelen Medine'de doğdu. Hz. Ali 
soyundandır. Babası (veya dedesi), dilin
deki bozukluk yüzünden elbiseye "kaba 
kaba" ( ~ Lj) diyeceği yerde "taba taba" 
( w., w., ) demesi veya halk arasında hem 
anne hem de baba tarafından Hz. Ali so
yundan gelenlere (Seyyidü's-sadat) taba
taba denilmesi (EF, III, 950) sebebiyle Ta
bataba lakabıyla anılmış. oğlu Ebu Ab
dullah da İbn Tabataba diye meşhur ol
muştur. 

Medine'de oturan İbn Tabataba'nın hac 
için Hicaz'a gelen Nasr b. Şebes adlı Iraklı 
bir Şii ile tanışması hayatının seyrini de
ğiştirdi. Bu yıllarda. Harunürreşld'in hila
fetinin son dönemiyle Emin zamanında 
( 809-813) uzunca bir süre sükunet içinde 
yaşayan Şiiler. Emin ile Me'mun arasında
ki şiddetli mücadelenin sebep olduğu ka
rışıklıkları fırsat bilerek. özellikle Irak'ta 

yeniden faaliyete başlamışlardı. Nasr'ın 
asıl amacı, Ehl-i beyt mensupları içinde 
Abbasller'e karşı yürütülecek bir hareke
tin lideri olma vasfına sahip birini bul
maktı. Nasr. aradığı özelliklerin İbn Ta
bataba'da bulunduğunu görünce onun
la iş birliği yapmaya karar verdi. Abbasl
ler'in Ali eviadının hilafet haklarını gas
bettiklerini. onlara baskı yaptıklarını ve 
zulmettiklerini söyleyince bu sözlerden 
etkilenen İbn Tabataba onunla el-Cezlre'
de buluşup faaliyete başlamak için söz
leşti. Kısa bir müddet sonra da bazı men
supları ile birlikte el-Cezlre'ye gidip Nasr 
ile buluştu. Taraftarlarını toplayıp duru
mu anlatan Nasr ise onlardan beklediği 

383 


