
kardeşi onu yakın dostu olan Yaküt el-Ha
m 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 döndüy
se 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 de
vam etti. 634'te (1236) gittiği Halep'te 
İbnü' l -Adlm, el-Melikü'l-Faiz, el-Melikü'n
Nasır, Vezir Ali b. Yusuf el-Kıftl ve İbrahim 
b. Yusuf el-Kıftl gibi devlet ve ilim adam
larıyla görüşme imkanı buldu. İbn Halli
kan ile de burada tanı ştı. 639 ( 1241) yı
lında Musul, Bağdat ve Dımaşk'ta bulun
duktan sonra Halep'e yerleşti. 7 Cemazi
yelahir 654 (2 Temmuz 1256) tarihinde Ha
Iep'te vefat etti. Şiir toplamaya meraklı 
olan ve küçük yaştan itibaren seyahatle
r 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-cü
man 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-cü
man, 600 (1203) yılından müellifin dö
nemine kadar 1 OOO'den fazla şairin, şiir 
söyleyen birçok devlet adamı ile alimin bi
yografileriyle şiir ve nesirlerinden örnek
ler 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 gö
rüştüğü kimselerden duyduklarına da
yanması onun değerini arttırmaktadır. 
'UJiüdü'l -cüman İbn Hallikan, İbn Said 
el-Mağribl, Zehebl, İbnü'l-Fuvatl ve İb 
nü's-Sabun! gibi alimierin temel kaynak
ları arasındadır. Aslı on cilt olan eserin ll 
ve VIII. ciltleri dışındakilerin tek nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Esad Efendi, nr. 2323-2330). Bu se
kiz 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 eser
dir. 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 ka
dar gelen şairleri ihtiva eder. 'UJiüdü'l
cüman bu eserin bir zeyli gibidir. Müellif 
'Uküdü'l-cümdn'da bu kitabına sık sık 
atıflarda bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Müstevfi, Tarftıu Erbil ( nşr. Sam! es
Sakkar). Bağdad ı 980, ı, 384-386; İbnü's-Sabü
ni. Tekmiletü ikmali'l-ikmal (nşr. Mustafa Ce
vad). Bağdad ı 958, s. 253-254; İbn Hallikan. 
Vefeyat, lll, 296-297; V, ı ı5, ı88; VI, 37, 90, 234; 
İbn Said el-Mağribi. el-Guşunü'l-yani'a (nşr. ib
rahim ei-Ebyarl). Kah i re ı 945, s. 5ı, 55; a.mlf., 
el-Mugrib, Kah i re ı 953, 1, ı 36; İbnü'l-Fuvati, 
Tell]fşu Mecma'i'l-adab (nşr. AbdülkuddGs el-Ka
sım!). Lahor 1939-47, s. 24 ı -242; YGnini. Zeylü 
Mir'ati'z-zaman, Haydarabad ı374/1954, I, 33; 
Zehebi, el-'iber (nşr. Selilhaddin el-Müneccid). 
Küveyt ı 966, V, 2ı 9; Yilfii, Mir'atü'l-cenan, IV, 
ı36; Keşfü'?-?UnCın, I, 383; ll, ı ı54 , ı 734; İb 
nü'l-İmad, Şe;;:era.t, V, 266; Lutfi Abdülbedi', 
Fihrisü'l-mai)tutati 'l-muşavvere, Kahire 1956, 
ll , ı 86- ı 87; Sami es-Sakkar. "ibnü'ş -Şa"ar el
Mevşıll mü'erriou'ş-şu'ara' ve kitabühü 'UI5ü
dü '1-cüman fı şu'ara'i haıe·z-zaman" , Mecel
letü Külliyyeti'l-adab, VI, Riyad ı 979, s . 2 ı 7-
3ı2; Hurşid Rızvi. "ibnü'ş-Şa"ar ve aşiirüh", ed
Dirasatü '1-islamiyye, XXll/2, islamabad ı 987, 
s . 55-98; a.mlf., '"Uküdü'l-cüman fı şu'ara'i 
h§.ze'z-zaman li'bni'ş-Şa"ar", a.e., XXll/3, s . 
5-24; Bustani, Da'iretü '1-ma'arif, Beyrut ı 960, 
lll, 262. Iii KHURSHID RIZVI 

ı 
İBNÜ' ş-ŞARKİ 

ı 

(~_,.;.Jf.:_.;f) 

Ebü Hamid Ahmed b. Muhammed 
b. el-Hasen en-Nfsabürf 

(ö. 325/937) 

L 
Hadis alimi, Şafii fakihi. 

_j 

Receb 240'ta (Aralık 854) Nlşabur'da 
doğdu. Nlşabur'un doğusunda ikamet et
tiği için İbnü'ş-Şarki Iakabıyla anıldı (Sem
'anl, vıı. 317). Müslim b. Haccac. Zühll, 
Abdurrahman b. Bişr b. Hakem ve Ham
dan es-Süleml önde gelen hocalarıdır. Ay
rıca Rey'de Ebu Hatim er-Razi, birçok de
fa hac için gittiği Mekke'de Ebu Yahya 
Abdullah b. Ebu Meserre. Bağdat'ta Ab
düssamed b. Ali et-Tastl, Küfe'de Ebu 
Hazim Ahmed b. Ebu Garze gibi muhad
dislerden hadis öğrendi. Kendisinden İbn 
Ukde, Assai. İbn Adi, Cevzaki, Ebu Ali en
Nisabürl ve İbnü'I-Bagandl gibi muhad
disler rivayette bulundu. Dindarlığı ile bi
linen ve Horasan hafızı diye anılan İbnü'ş
Şarki Ramazan 32S'te (Temmuz 937) ve
fat etti; Ebu Ya'Ia el-Halil! onun 318'de 
(930) öldüğünü ileri sürmüştür. 

İbnü'ş-Şarki'yi büyük bir hadis m ünek
kidi kabul eden İbn Huzeyme onun sahih 
ve mevzü rivayetleri iyi tanıdığını ve Re
sülullah'a isnad edilen yalanlardan insan
ları korumada önemli bir görev ifa ettiği
ni söylemiş; İbn Adi de hadisleri ezberle
me ve okuma konusunda benzersiz oldu
ğunu belirtmiştir (EbG Ya'la el-Halll'l, lll, 

iBNÜ'ş-SAT 

837) Hatlb el-Bağdadl, İbnü'ş-Şarki hak
kında "sika. sebt, mütkın, hafız", Zehe
bl. "sika, hafız, hüccet" terimlerini kulla
nırken 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 talebe
si İbn Ukde'nin görüşlerine katılmadığını 
ifade etmiştir (Ebu Abdurrahman es-Sü
leml, s. 53; Sübkl, lll, 42). 

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 günü
müze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 
eş-Şal;il;'in E]J.ddiş adı altında kayıtlı ba
zı kısım larının 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'l
Hasan Abdullah b. Muhammed en-Nahvl 
ile İbnü'ş-Şarki'nin biyografilerini birbiri
ne karıştıran Kays AI-i Kays'ın onun ulü
mü'l-Kur'an'a ve tarihe dair eserleri bu
lunduğunu söylemesi (el-lraniyyun, Il/2, 

s. 382) doğru değildir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü Abdurrahman es-Sülemi. Su'alatü Ebf 
'Abdirraf:ıman 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 
Abdülhiidi, 'Ulema'ü'l-/:ıadfş, lll, 8-9; Zehebi. 
A'lamü'n-nübela', XV, 37-39; a.mlf., Te;;:kire
tü'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-Bi
daye, 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. 

liJ ALi ToKSARI 

İBNÜ'ş-ŞAT 
( .1;, L!..lf ..:,.! 1) 

Ebü'l-Kasım Siracüdd!n Kasım b. Abdiilah 
b. Muhammed el-Ensarf el-İşblli 

(ö. 723/1323) 

L 
Maliki fakihi. 

_j 

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 

215 



iBNÜ'şcşAT 

şehrine göç etmişlerdir. Uzun boylu oldu
ğu için "Şat" lakabıyla anılan dedesine nis
betle İbnü 'ş-Şat diye tanınd ı. İbn Ebü'r
Rebl', Ebü'l-Abbas İbnü'l-Gammaz, Ebu 
Bekir İbn Faris. Ebü'l-Kasım İbnü ' l - Berra 
ve Ebu Muhammed İbn Ebü'd-Dünya gibi 
alimlerden ders ve icazet aldı. Arap dili. 
fıkıh ve akli ilimlerde temayüz etti. Özel
likle hesap ve feraiz sahalarında otorite 
oldu. Ebu Zekeriyya İbn Hüzeyl. İbn Cü
zey, Şerif el-Gı rnatı. Ebu Ali Hasan b. Yu
suf el-Hüseynl es-Sebtl, Ebü'l-Hasan İb
nü'l-Ceyyab, Ebü'l-Kasım İbn Selmun ve 
Ebu Bekir İbn Şibreyn'in de aralarında 
bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. Devrin 
Nasrl sultanlarından birine biat etmek 
üzere Gırnata'ya (Granada) giden Sebte 
temsilcilerinin arasında yer alan İbnü'ş
Şat orada kaldığı kısa süre zarfında da ba
zı dersler verdi. 723 (1323) yılının sonuna 
doğru Sebte'de vefat etti. 

Eserleri. 1. İdrarü 'ş-ş uru~ 'ald en
va'i'l-furu~. Karafi'nin kısaca el-Furu~ 
adıyla bilinen Envarü'l-buru~ ii enva'i'l
furu~·unun şerhidir. Bazı biyografi yazar- · 
larının İbnü'ş-Şat'a nisbet ettiği Enva
rü'l-buru~ ii te'a~~ubi mesa'ili'l-~a
va'id ve'l-furu~ adlı kitap da bu olmalı
dır. Muhammed Ali b. Hüseyin el-Mekkl 
Teh~ibü'l-Fura~·unda, el-Furu~ oku
nurken İbnü ' ş-Şat'ın müellifle ihtilafa 
düştüğü hususlardaki tenkitlerinin dikka
te alınması gerektiğini söyler. Eserin iki 
ayrı baskısı yapılmıştır (1-IV, Tunus ı 302, 

el-Furü~ire birlikte; I-IV, Kahire ı 344- ı 346, 
el-Pura~ ve Muhammed Ali b. Hüseyin 
el-Mekkl'nin Teh?lbü'l-Fura~·u ile birlik
te; Beyrut, ts. [Darü'l-ma'rifeJ) .2. Bema
mecü İbn Ebi'r-Rebi'. İbnü 'ş-Şat'ın ho
cası İbn Ebü'r-Rebl'in on iki şeyhinin bi
yografisi ve okuyup icazet aldığ ı çeşitli 

ilimiere dair otuz beş kitapla ilgili bilgile
ri ihtiva eder. İbnü'ş-Şat, eserin mukad
dİmesinde hocasını bir bernamec hazır
lama külfetinden kurtarmak için bu ça
lışmayı ondan aldığı bilgilere dayanarak 
kendisinin yaptığını belirtmektedir. İbn 
Ebü'r-Rebl'in vefatından önce 25 Zilkade 
683 (2 Şubat 1285) tarihinde tamamla
nan eseri Abdülazlz ei-Ehvanl yayımla
mış ve Pedro Chalmeta Fransızca'ya çe
virmiştir (bk. bi bl.) . Kaynaklarda Fehrese 
diye anılan eserin bu kitap veya bir son
raki eser olması muhtemeldir. 3. el-İşrdi 
'ald a'le'ş-şeref fi't- ta'rif bi-ricali (se
nedi)'l-BuMri min tari~i'ş-Şerif Ebi 'Ali 
b. Ebi'ş-Şeref. 690 (1291) yılında kaleme 
alınan bu kitap, yedi tabaka halinde dü
zenlenmiş olup Şerif Ebu Ali İbn Ebü'ş-
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Şeref'ten Buharl'ye kadar uzanan zincir
de yer alah Endülüslü ravileri kaydetmek
tedir (Escurial Library, nr. ı 732/2, 1 785/ 2). 

4. Gunyetü'r-ra'iz ii 'ilmi'l-fera'iz (Tuf:ı
fetü 'r-ra'iz tr 'ilmi '1-fera'iz) . Kalesadl tara
fından bir şerhi yapılan eserin günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Mü
ellifin ayrıca TaJ:ırirü'l-cevab ii tevfiri'ş

şevab adlı bir eseri kaynaklarda zikredil
mektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'ş-Şat. Naşşu Bernameci ibn Ebi'r-Rebi' 
(nşr. Abdülaz!z ei-Ehvan!, MMMA jKahire] için
de). 1/2 (ı 375/1955). s. 252-271; a.e.: Le Barna
mağ d'fbnAbU-Rabi' (tre. Pedro Chalmeta,Ara
bica içinde). XV, Leiden 1968, s. 183-208; İb
nü'I-Hat!b, el-if:ıata, IV, 259-262; İbn Ferhün, 
ed-Dibtıcü'l·mil?heb, II, 152-153; İbnü'I-Kad!, 
Dürretü'l-f:ıical, lll, 270-271; Makkar!, Nefl:ıu't
tib, ll, 694; V, 232, 247,A68, 515; el-/julelü's
sündüsiyye, I, 656; Serk!s, Mu'cem, I, 132-
133; H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de 
l'Escurial, Paris 1928, lll, 244-245, 282; Mah
IGf, Şeceretü 'n-nür. I, 217 ; Brockelmann, GAL, 
ll, 340; Suppl., ll, 374; Lutfi Abdülbedr, Fihri
sü '1-mal]tütati'l-muşauuere : et-Tari/] , Kah i re 
1956, ll , 46; Abdüsselam b. Abdülkadir İbn SO
de, Delilü mü'erril]i 'l-Magribi 'l-af>şa, Darülbey
za 1965, 11,309; Abdullah KennGn, en-Nübü
gu 'l-Magribi fi'l-edebi 'l-'Arabi, Beyrut 1395/ 
1975, I, 218; Hacvi, el-Fikrü's-sami, ll, 239;Ab
dülhay ei-Kettani, Fihrisü 'l-fehtıris, ·n, 1089-
1090; Salihiyye, el-Mu'cemü 'ş-şamil, III, 343-
344; Abdülaziz ei-Ehvani, "Kütübü Beramici'[c 
<ulema' fi ' l-Endelüs". MMMA (Kahire). 1/1 ( 1374/ 
ı 955), s. 112-113. fAl 

I!II!J H. MEHMET GüN AY 

L 

İBNÜ' ş-ŞATIR 
():>t,.;.Jf ._:,!1) 

Ebü'l-Hasen Alaüddin Ali 
b. İbrahim b. Muhammed 

eş-Şatır ed-Dımaşki 
' (ö. 777 /1375) 

İslan;ı astronomisinin 
en b üyük simalarından biri . 

_j 

705 yılının Şaban ayında (Mart 1306) Dı
maşk'ta doğdu. Altı yaşında iken babasını 
kaybetmesi üzerine bakımını akrabaları 
üstlendi ve babasının amca oğlu olan Ali 
b . İbrahim b. Şatır kendisine fildişi kak
macılığı sanatını öğretti; bundan dolayı 
Mutaam (kakmacı) lakabıyla da anılır. Kay
naklar. astronomi ve matematik hakkın
daki ilk bilgilerini ve bu ilimiere olan sev
gisini de aynı kişiden aldığını yazmakta
dır. Yetiştiği bölgenin alimlerinden de fay
dalanma imkanı bulan İbnü ' ş-Şatır. on 
yaşlarında iken astronomi alanında derin
leşrnek amacıyla Mısır'a gitti; Kah i re ve 
İskenderiye'de özellikle sferik astronomi 

üzerine yazılmış eserleri okudu. Bir ara 
Halep'te de bulunduktan sonra Dımaşk'a 
bir astronomi alimi olarak döndü ve Eme
viyye Camii'nin muvakkitliğine tayin edil
di. Daha sonra bu şehirde vefat etti. 

İbnü'ş-Şatır muvakkitlik görevi yanında 
önemli gözlemler yapmış, zlcler hazırla
mış, güneş saatleriyle usturlaplar imal 
etmiş ve ilm-i mlkat alanında uzman laş
mıştır. Onun, kendisinden biraz önce ge
len çağdaşları İbnü's-Serrac, İbnü'I-Gazull 
ve Muhammed b. Ahmed el-Mizzl'nin us
turlap ve rubu' tahtası hakkında yürüt
tükleri ilmi geleneği daha ileri götürerek 
sürdürdüğü görülür. Astronomiye olan 
en önemli katkısı ise Batlamyus sistemi
ne köklü değişikiHer getirmesi ve yine ar
zı merkez kabul etmekle birlikte Coper
nicus'ten bir asır önce onunkilerle aynı 
gezegen modellerini geliştirmesidir. 

İbnü'ş-Şatır'ın bugüne ulaşmayan Ni
hdyetü '1-gayat fi'l-a'mali'l-telekiyyat 
adındaki ilk zlci Batlamyus'un gezegen 
teorisini esas alıyordu. Ancak daha sonra 
yazdığı Ta'li~u'l-erşad adlı yine günÜmü
ze kadar gelmeyen eserinde yeni bir ge- . 
zegen teorisi geliştirmiş ve ortaya yeni 
araştırma metotlarıyla gözlemlerinden 
çıkardığı yeni parametreler koymuştur. 
Nihayetü's-sul ii taşJ:ıi]J.i'l-uşul adlı ese
rinde ise bu teorinin ilmi gerekçelerini ay-

. rıntılı biçimde açıklamıştır. Gezegen ast
ronomisi üzerine daha sonra kaleme al
dığı, Zicü İbni'ş-Şdtır da denilen ez-Zi
cü'l-cedid'de de kendi teori ve bulgula
rına dayanarak yeni bir astronomi cetveli 
düzenlemiştir. Bu zlcin mukaddimesin
de Mecrltl, Ebü'I-Velld ei-Mağribl, İbnü'I
Heysem, Naslrüddln-i TGs!. Müeyyedüd
din el-Urdl, Kutbüddln-i Şlrazl, İbn Şükr 
ei-Mağribl gibi astronomların Batlam
yus'un gezegen modeli hakkında şüphe
ler belirttiklerini, ancak bu haklı eleştiri

lerine karşılık alternatif modeller geliştir
mekte zorlandıklarını. bu işe kendisinin 
teşebbüs edip Ta'li~u'l-erşad ve Niha
yetü 's-sul adlı eserlerinde ortaya yeni bir 
teori koyduğunu, bu teorinin ışığı altında 
yeni bir astronomi cetveli hazırladığını 
yazmaktadır (King, xıı. 358) . 

Onun gezegen teorisinin özünü. Bat-
. lamyus sistemindeki "eksantrik deferent" 

ve "equant"ı kaldırıp ikinci bir episikl ek
lemesi oluşturur. Bununla, dairevi bir 
yörünge üzerinde yeknesak gezegen ha
reketlerinin meydana getirdiği estetik 
ahenk fikrini daha çok .uyandıran bir ge
zegen teorisi kurmayı amaçlamıştır. Gü
neş sistemine ilave edilen episikl. ölçü 


