iBNÜ'ş-SAT
kardeşi onu yakın dostu olan Yaküt el-Ham evi ile tanıştırdı. Ziyaeddin İbnü'l-Eslr
ile de bu yıllarda görüştü. İbnü'ş-Şa"ar.
Musul'da ortaya çıkan kıtlık sebebiyle 622
(1225) yılında Tikrit'e gitti, oradan Bağ
dat'a geçti. Bir yıl sonra Musul'a döndüyse de şehirde fazla kalmayıp tekrar Bağ
dat'a gitti. 628'de (1231) Erbil'de İbnü'l
Müstevfi ile tanıştı; Erbil'de kaldığı altı
yıl boyunca onun edebi sohbetlerine devam etti. 634'te (1236) gittiği Halep'te
İbnü'l -Adlm, el-Melikü'l-Faiz, el-Melikü'nNasır, Vezir Ali b. Yusuf el-Kıftl ve İbrahim
b. Yusuf el-Kıftl gibi devlet ve ilim adamlarıyla görüşme imkanı buldu. İbn Hallikan ile de burada tanı ştı. 639 ( 1241) yı
lında Musul, Bağdat ve Dımaşk'ta bulunduktan sonra Halep'e yerleşti. 7 Cemaziyelahir 654 (2 Temmuz 1256) tarihinde HaIep'te vefat etti. Şiir toplamaya meraklı
olan ve küçük yaştan itibaren seyahatler inde dahi şiir toplayan İbnü'ş-Şa"ar'ın
kendisi de şairdi; ancak çok az sayıda şi 
iri günümüze ulaşmıştır.

Eserleri. 1. 'UJiüdü '1-cüman ii şu'ara'i
hdz;e'z-zamdn. Müellifin Kala'idü'l-cüman ii fera 'idi şu'ara'i haz; e 'z-zamdn
adını verdiği eser 'UJiüdü'l-cüman, Mu'cemü İbni'ş-Şa"ar ve Şu'ara'ü'z-zaman
adlarıyla da anılmaktadır. 'UJiüdü'l-cüman, 600 (1203) yılından müellifin dönemine kadar 1OOO'den fazla şairin, şiir
söyleyen birçok devlet adamı ile alimin biyografileriyle şiir ve nesirlerinden örnekler ihtiva etmektedir. İslam dünyasının
Endülüs gibi uzak bölgelerinde yaşayan
şairlere, bu arada yahudi ve hıristiyan şa
irleri ne de eserde yer verilmiştir. Kitabın
daha çok müellifin müşahedelerine ve görüştüğü kimselerden duyduklarına dayanması onun değerini arttırmaktadır.
'UJiüdü'l -cüman İbn Hallikan, İbn Said
el-Mağribl, Zehebl, İbnü'l-Fuvatl ve İb 
nü's-Sabun! gibi alimierin temel kaynakları arasındadır. Aslı on cilt olan eserin ll
ve VIII. ciltleri d ışınd akilerin tek nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 2323-2330). Bu sekiz cildin tıpkıbasımı Fuat Sezgin tarafın
dan yayımlanmıştır (Frankfurt 14 ı 0/1990).
Kaynaklarda adı geçen Tez;kiretü İbni'ş
Şa"ar ve TdriJJ.u İbni'ş-Şa"ar da büyük
ihtimalle 'UJiüdü'l-cüman ile aynı eserdir. z. Tul;fetü'l-vüzera' (Tuf:ı{etü'l-kübe
ra' ). Merzübanl'nin Mu'cemü 'ş-şu'ara'ı 
na zeyil olup Merzübanl'nin vefatından
(384/994) itibaren 600 (1203) yılına kadar gelen şairleri ihtiva eder. 'UJiüdü'lcüman bu eserin bir zeyli gibidir. Müellif
'Uküdü'l-cümdn'da bu kitabına sık sık
atıflarda bulunmaktadır.
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(ö. 325/937)
L

Hadis alimi,
Receb 240'ta

Şafii

(Aralık

fakihi.

854)

İbnü'ş-Şarki'nin eş-Şal;il; ve ljadişü'l
mükşirin ve'l-mul;(ıllin mine'ş-şüyi'ıJJ.

(Sem'anl, VII, 320) adlı eserlerinin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.
eş-Şal;il;'in E]J.ddiş adı altında kayıtlı bazı kısım l arının Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunduğu belirtilmişse de (Sezgin, ı.
174; DMBİ, IV, 84) adı geçen nüshanın Ebu
HamiEI Ahmed b. Muhammed b. Yahya
en-Nisabürl'ye (ö. 3 30/941 -42) ait olduğu
kaydedilmektedir (El barı!. s. 148) İbn Adi,
İbnü'ş-Şarki'nin ljadişü Eyyi'ıb es-SaJJ.tiyani adıyla bir eser daha kaleme aldığı 
nı söylemektedir. el-Bidaye'de (Xl, 188).
İbnü'ş-Şarki'den sonra yer verilen Ebü'lHasan Abdullah b. Muhammed en-Nahvl
ile İbnü'ş-Şarki'nin biyografilerini birbirine karıştıran Kays AI-i Kays'ın onun ulümü'l-Kur'an'a ve tarihe dair eserleri bulunduğunu söylemesi (el-lraniyyun, Il/2,
s. 382) doğru değildir.
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Nlşabur'da

doğdu. Nlşabur'un doğusunda

kında "sika. sebt, mütkın, hafız", Zehebl. "sika, hafız, hüccet" terimlerini kullanırken Darekutnl de "sika, me'mün" diye
takdir ettiği İbnü'ş-Şarki'yi eleştiren ve
onun raviler hakkındaki cerh ve ta'dlline
itibar edilemeyeceğini ileri süren talebesi İbn Ukde'nin görüşlerine katılmadığını
ifade etmiştir (Ebu Abdurrahman es-Süleml, s. 53; Sübkl, lll, 42).

ikamet et-

tiği için İbnü'ş-Şarki Iakabıyla anıldı (Sem'anl, vıı. 317). Müslim b. Haccac. Zühll,

Abdurrahman b. Bişr b. Hakem ve Hamdan es-Süleml önde gelen hocalarıdır. Ayrıca Rey'de Ebu Hatim er-Razi, birçok defa hac için gittiği Mekke'de Ebu Yahya
Abdullah b. Ebu Meserre. Bağdat'ta Abdüssamed b. Ali et-Tastl, Küfe'de Ebu
Hazim Ahmed b. Ebu Garze gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Kendisinden İbn
Ukde, Assai. İbn Adi, Cevzaki, Ebu Ali enNisabürl ve İbnü'I-Bagandl gibi muhaddisler rivayette bulundu. Dindarlığı ile bilinen ve Horasan hafızı diye anılan İbnü'ş
Şarki Ramazan 32S'te (Temmuz 937) vefat etti; Ebu Ya'Ia el-Halil! onun 318'de
(930) öldüğünü ileri sürmüştür.
İbnü'ş-Şarki'yi büyük bir hadis m ünekkidi kabul eden İbn Huzeyme onun sahih
ve mevzü rivayetleri iyi tanıdığını ve Resülullah'a isnad edilen yalanlardan insanları korumada önemli bir görev ifa ettiği
ni söylemiş; İbn Adi de hadisleri ezberleme ve okuma konusunda benzersiz olduğunu belirtmiştir (EbG Ya'la el-Halll'l, lll,

Ebü Abdurrahman es-Sülemi. Su'alatü Ebf
es-Sülemf li'd-Darei):utnf(nşr.
Mecdi Fethi es-SeyYid). Tanta ı4 ı3;ı 992, s . 53;
Ebü Ya'la el-Halili. e l-irşad ff ma'rifeti 'ulema'i'l/:ıadfş (nşr. M. Said b. Ömer idris), Riyad "1409/
ı989, lll, 837-838; Hatib, Tarfl]u Bagdad, IV,
426-427; Sem'ani. el-Ensab, VII, 3ı 7-320; İbn
Abdü lhiidi, 'Ulema'ü'l-/:ıadfş, lll, 8-9; Zehebi.
A'lamü'n-nübela', XV, 37-39; a.m lf., Te;;:kiretü'l-/:ıuffti?, lll, 82ı-823; a.mlf.. Mfzanü'l-i'tidal,
I, ı56; a.mlf .. el-'iber, ll, 24; Safedi, el-Vafi, Yili,
379; Sübkl, Tabal):at, lll, 4 ı -42; İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, ı88; İbn Hacer, Lisanü'l-Mfzan, ı, 306;
Kays AI-i Kays, el-iraniyyun, 11/2, s. 38 ı -383;
Sezgin, GAS, ı, ı 74; Elbani, Maf:ıtutat, s. ı48;
Hasan Saferi Nadir!, "İbn Şarl5i", DMBi, IV, 84.
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Ebü'l-Kasım

Siracüdd!n Kasım b. Abdiilah
b. Muhammed el-Ensarf el-İşblli
(ö. 723/1323)

L

Maliki fakihi.
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11 Zilkade 643 (30 Mart 1246) tarihinde
Sebte'de (Ceuta) doğdu. Aslen ensardan
olup Endülüs'te Belensiye'ye (Valencia)
yerleşen ataları daha sonra Fas'ın Sebte
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