
rat ve rub'i'l-müceyyeb . Müellifin gü
nümüze ulaşan öteki çalıŞmaları da şun
lardır : Risale bi'l-usturlab, Risale li uşıl
li 'ilmi'l-usturlab, Fi'n-Nisbeti's-sitti
niyye, Urcılze fi'l-kevakib, Risale fi's
ti]].raci't-taril]., Kitabü'l-Cebr ve'l-mu
]fiibele (mevcut eserlerinin yazma nüs
hal a rı için bk. Suter. s. 168; Brockelmann, 
GAL, ll. I 56; Suppl., ll , I 57 ; Kennedy
Ghanem. s. 22-32). 

Eserlerinden herhangi biri neşredilme
miş olmakla beraber İbnü'ş-Şatır'ın bi
lim tarihindeki yerini ortaya koyan birçok 
önemli inceleme kaleme alınmıştır. Bun
ların ilki Eilhard Wiedemann'a aittir ve 
İbnü'ş-Şatır'ın biyografisini ve özellikle ru
bu' tahtası hakkındaki çalışmalarını konu 
edinmiştir ("Ibn al-Schatir, ein arabischer 
Astronom au s dem 14 . Jahrhundert", 
Beitrage zur Geschichte der Naturwis
senschaften, LX 1 Erlangen I 928 J. s. 3 I 7-

326) Victor Roberts. Nihayetü's-sıll ii 
taşJ:ıiJ:ıi'l-uşıll adlı eserinden hareketle 
onun güneş ve ay modellerini incelemiş. 
bu modelleri Copernicus'inkilerle karşı
laştırarak özellikle ay modelleri arasında 
çok önemsiz farklar olduğunu ortaya çı
karmıştır (/SIS, XLVIl l i 19571. s. 428-432) . 

Daha sonra Edward S. Kennedy ile Victor 
Roberts. Nihayetü's-sıll'ü esas alarak 
modern vektör kavramının yardımıyla İb
nü'ş-Şatır'ın gezegen teorisini incelemiş 
ve Copernicus'in parametreleriyle onun
kileri ayrıntılı şekilde karşılaştırıp ikisi 
arasındaki benzerlikleri göstermişlerdir 
(a .g.e., L 119591. s. 227-235) Fuad Abbud 
ise gezegen teorisini matematik işlem
leri açısından değerlendirmiştir ("The 
Planetary Theory of Ibn al-Shatir: Re
duction of the Geometric Models to Nu
merica!Tables" , a.g.e., Lll! 119621. s. 492-

499). LouisJaninde İbnü 'ş-Şatır'ıri Eme
viyye Camii için imal ettiği güneş saatini. 
XIX. yüzyılda Tantavi tarafından gerçek
leştirilmiş reprodüksiyonundan hareket
le incelemiştir ("Le cadran solaire de la 
mosquee umayya dea Damas", Centaurus, 
XVIICopenhagen 1971 J, s. 285-298). Bu 
makaleler, E. S. Kennedy ve lmad O ha
nem tarafından İbnü'ş-Şatır'la ilgili çeşitli 
araştırmalarla birlikte derlenip topluca 
neşredilmiştir (bk. bibl). 
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İBNÜ' ş-ŞECERi 
( .ş_r..:.ll.:.,;f) 

Ebü's-Saadat Ziyaüdd!n Hibetullah 
b. All b. Muhammed b. Hamza 

el-Haşim! el-Alev! el-Haseni el-Bağdadi 
(ö. 542/ 1148) 

Dil ve edebiyat alimi, şair. 
_j 

450 yılı Ramazan ayında (Kasım 1 058) 
Bağdat'ta doğdu. Hz. Hasan'ın soyundan
dır. Kendisine niçin İbnü'ş -Şecerl denil
diği konusunda kesin bilgi yoktur; kay
naklarda bu hususta verilen bilgiler bi
rer tahminden ibarettir (Yakut. XIX, 282; 

İbn Hallikan , VI, 50 ; Süyutl, ll , 324). Tahsi
lini Bağdat'ta yapan İbnü'ş-Şecerl. Ebü'l
Muammer Yahya b. Tabataba el-Ale
vi. Ali b. Faddal el-Mücaşil. Hatlb et-Teb
rlzl. Said b. Alies-Silall gibi alimlerden dil 
ve edebiyat dersleri aldı. Ebü'l-Hasan Mü
barek b. Abdülcebbar es-Sayrafi. Ebu Ali 
Muhammed b. Said b. Şihab el-Kerhl el
Katib'den hadis okudu. Zehebl. onun Said 
b. Yahya el-Emevl'nin el-Megiizi adlı 
eserini hacası Mübarek b. Abdülcebbar'
dan rivayet ettiğini kaydeder (A'lamü'n
nübela', XX. 195). 

İbnü 'ş-Şecerl'nin, çağdaşları içinde nah
vi en iyi bilen kişi olduğu rivayet edilmek
tedir (Kemaleddin ei-Enbarl, s. 405). Yet
miş yıl nahiv okutmuş. bu uzun öğretim 
hayatı süresince aralarında Ebü'l-Berekat 
Kemaleddin el-Enbarl. İbnü'l-Haşşab. İbn 
Ablde. Ebü'l-Yümn el-Kindl. Ebü'l-Hasan 
b. Zahide. Dellalülkütüb ve Abdülkerlm 
es-Sem'anl gibi alimierin bulunduğu çok 
sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Hocalığının 

yanı sıra babasına niyabeten Kerh'te Ta
libller'in nakibliğini yapan İbnü'ş-Şecerl'
nin güzel ahlak sahibi. ağır başlı bir şah-
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siyet olduğu kaydedilmektedir. Meclis
lerinde ilim ve edebiyatın dışında hiçbir 
şey konuşulmadığı belirtilmekte, tatlı 
sözlü ve güzel anlatım yeteneğine sahip 
bulunduğu ifade edilmektedir. Zernalışe
ri bir hac yolcu l uğu sırasında onunla gö
rüşmüş ve kendisini çok beğenmiştir. İb
nü'ş-Şecerl. 26 Ramazan 542 (18 Şubat 
1148) tarihinde Bağdat'ın Kerh mahalle
sinde vefat etti. 

Birçok nahiv meselesinde kendine has 
görüşleri olan İbnü'ş-Şecerl gazel, kaside. 
mersiye türünde şiirler yazmıştır. Beni 
Cehlr ailesinden Vezir Nizameddin Ebu 
Nasr Muhammed b. Ali'yi methettiği ka
sidesi gibi bazı güzel şiirleri varsa da ge
nelde başarılı bir şair sayılmaz . Şair Ebu 
Muhammed Hasan b. Ahmed el - Bağda

di ile aralarında rekabet bulunduğu ve 
bu konuda çok sayıda şiirleri olduğu kay
naklarda zikredilmektedir (İbn Hallikan. 
VI, 49). 

Eserleri. 1. el-Emali*. Dil ve edebiyat
la ilgili çeşitli konuların ele alındığı eser 
seksen dört bölümden meydana gelmiş 
olup Haydarabad'da (ı 349) gerçekleşti

rilen eksik bir baskısından sonra tama
mını Mahmud Muhammed et-Tanahlya
yımlamıştır (i-lll. Kah i re 1 41 3/ 1992) Z. el
İntişar. İbnü'l-Haşşab'ın el-Emali hak
kındaki tenkitlerine cevaptır ( DiA, Xl. 73). 

3. Divanü'l-lfamase (el-Hamasetü'ş-Şe
ceriyye, Hamasetü ibni'ş-Şeceri). Ebu 
Temmam'ın el-lfamase'si tarzında dü
zenlenmiş şiir antolojisidir (nşr. F. Kren
kow, Haydarabad ı 345; n şr. Abdülmuln 
el-MeiiQhl- Esma el-Hımsl, 1-11. Dımaşk 

ı 970) 4. Mul]taratü şu'ara'i'l- 'Ara b 
(Divanü mul]tarati 'ş-şu'ara', Mul]taratü 
ibni 'ş-Şeceri) . İbnü'ş-Şecerl'nin çeşitli şa
irlerden seçtiği kaside örneklerinden mey
dana gelen eser Kahire'de basılmış ( 1306, 

ı 344). ilmi neşri ise Ali Muhammed el
Bicavl tarafından gerçekleştirilmiştir (Ka
hi re 1395/ 1975; Beyrut 1412/1992). Abdü
lazlz Arafe Fennü't-ta'bir li Mul].tarfıti 
şu'ara'i'l- 'Ara b adıyla bir çalışma yap
mıştır (Kah i re 1 975). S. Mu'cem li'l
müştereki'l-lai?i (Me'ttefel!:a Laf?uhü 
va'l]telefe ma'nahu). Çok anlamhkelime
lere dair bir sözlüktür (n ş r. Atıyye Rızk, 

Stuttgart 141 3/ 1 992; nşr. Ahmed Hasan 
Besec, Beyrut 1417/ 1996) . 6. ŞerJ:ıu'l-Lü

ma' li' b n Cinni (Keşfü '?-?un ün, ll , 1563 ). 

7. ŞerJ:ıu't-Taşrifi'l-mülılki. İbn Cinnl'
nin sarfla ilgili eserinin şerhidir (a.g.e., ı. 

413) 8. ŞerJ:ıu'l-Ma]fşılre. Müellifin İbn 
Düreyd'in eserine yazdığı bu şerhin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 3750). 
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Iii. HüSEYiN ELMALI 

İBNÜ'ş-ŞELMEGANI 
( .d WıJ,;J f .:,.? f ) 

Ebü Ca'fer Muhammed 
b. All eş-Şelmegan! 

(ö. 323/935) 

İbn Ebü'I-Azafir diye de anılan, 
tenasüh ve huiUiü benimseyen, 

mensuplarının ilah saydığı 
aşırı Şii lider 

(bk. MÜŞEBBİHE). 

İBNÜ'ş-ŞEMMA' 
( tl.Q.;Jf .:,.? f ) 

· Ebü Abdiilah Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 
eş-Şemma' el-Hintatl 

(ö. 86l/1457'den sonra) 

Tunuslu tarihçi. 

.J 

.J 

Hintate kabilesine mensuptur. Babası 
Şemma' (mumcu) diye meşhur olduğun

dan İbnü'ş-Şemma' olarak anılmıştır. Ba
basıyla birlikte Hafsl Sultanı E bO Faris Ab
dülazlz'in (ı 394- ı 434) meclislerinde ha
zır bulundu. Sultan Ebu Amr Osman dev
rinde ( ı435- ı488) bir ara kadılık yaptı. el
Edilletü '1-beyyine adlı eserini Sultan E bO 
Amr Osman için 861 'de (1457) telif eden 
İbnü'ş-Şemma'ın hayatı hakkında başka 
bilgi yoktur. Tinbüktl ve İbn FerhGn gibi 
çağdaş tarihçiler ondan bahsetmemişler

dir. 
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Eserleri. 1. el-Edilletü'l-beyyinetü'n
nuraniyye ii mefa]]iri'd-devleti'l-lfaf
şiyye. Müellif esas itibariyle İbn Hal
dOn'un eJ- 'İber'inden, Abdullah b. Ah
med et-Ticani'nin er-Ri]J-le ve özellikle 
İbn Kunfüz'ün el-Farisiyye fi meba
di'i'd-devleti'l-lfafşiyye adlı eserlerin
den istifade etmiştir. Bununla birlikte ki
tapta orüinal bilgiler de bulunmaktadır. 

İbn HaldOn ve İbn Kunfüz'ün ayrıntılı bi
çimde anlattıkları olaylara kısaca temas 
eden İbnü'ş-Şemmir daha çok adı geçen 
Hafsl sultanının devrine ağırlık vermiştir. 

el-Edilletü'l-beyyine'de önce Mağrib'in 
faziletleri üzerinde d urulmuş, Tunus ve 
Kabis şehirleriyle Hz. Peygamber'in İfrl
kıye'ye gönderdiği ilk seriyyeden bahse
dilmiş, ülü'l-emre itaat konusu ele alın
mış ve sırasıyla her hükümdarın dönemi 
hakkında bilgi aktarılmıştır. İbn Ebu DI
nar, Tunus'un Türkler tarafından fethi ko
nusunda önemli bilgiler ihtiva eden bu 
esere el-Mü'nis ii a]]bari İfri~ıyye ve 
Tunis adıyla bir zeyil yazmıştır. Hüseyin 
b. Muhammed el-Versllanl. İbnü'ş-Şem
ma'ın adını zikretmeden eserden geniş 
iktitaslarda bulunduğu gibi Muhammed 
Bad el-Mes'Gdl de el-Ijulaşatü'n-na~ıy
ye adlı eserini yazarken el-Edille'yi baş
lıca kaynak olarak kullanmıştır. İbn Hal
dOn'un eJ-'İber'inin bir zeyli niteliğinde 
olan eser ilk defa Osman el-Ke"ak tara
fından neşredilmiş (Tunus ı 936), daha 
sonra Tahir b. Muhammed el-Ma'mGrl 
el-Edille, kitabın üç nüshasından Tunus 
Abdeliyye Kütüphanesi'ndeki nüshayı (nr. 
9954) esas almış. aynı kütüphanedeki di
ğer nüsha ile (nr. 4049) Bibliotheque Na
tionale nüshasını (Arapça yazmalar, nr. 
4625) karşılaştırarak eseri yayımiarnıştır 
(Tunus ı 984) . Z. (. .. ] fi 'adedi's-selef min 
eyyami'l-mülılki'l-lfatşiyyin. el-Edil
le'nin bir özeti gibidir. Tam adı tesbit edi
lemeyen eser, iki nüshasına dayanılarak 
Hafsller devrindeki siyasi, kültürel ve sos
yal hayatla ilgili önemli notlar ilave edil
mek suretiyle Osman el-Ke"ak tarafından 
neşredilmiştir (Tunus I 355/1 936). 
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ı 
İBNÜ'ş-ŞEYH ei-BELEvi ı 

L 
(bk. EBÜ'I-HACCAC ei-BELEVI). 

.J 

ı 
İBNÜ'ş-ŞIHNE, Ehü'I-Fazl ı 

( ~~ .:,.? f J.':ıı'l 1 ~ l) 

Ebü'l-Fazl Muhibbüdd!n Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed 

es-Sekafl el-Hale bl 
(ö. 890/1485) 

L 
Hanefi fakihi ve tarihçi. 

.J 

12 Receb 804 ( 15 Şubat 1402) tarihinde 
Halep'te doğdu . Ebü'l-Velld Muhibbüddin 
İbnü'ş-Şıhne'nin oğludur. Halep, Dımaşk 
ve Kahire'de çeşitli hocalardan ders aldı. 
Babasından ve amcası Ebü'l-Büşra Fet
huddin ile Ebü'l-Beka İzzeddin Muham
med b. Halil el-Haziri ve Bedreddin Mu
hammed b. Selame el-Mardlnl'den fıkıh, 
Burhaneddin el-Halebl'den uzun müddet 
hadis tahsil etti. İbn Hacer el-Askalanl, 
Burhi!ineddin İbnü'l-Murahhal ve Şeha~ 
beddin Ahmed b. Muhammed el-Vasıti'
den icazet aldı. Ayrıca kayınpederi Ala
eddin İbn Hatlb en-Nasıriyye, İbn Kutlu
boğa , Şehi!ibeddin İbnü's-Seffah ve NG
reddin İbn Hatlbüddehşe'den istifade et
ti. İslami ilimlere, Arap dili ve edebiyatı
na dair manzum ve mensur birçok temel 
metni ezberledi. Çok zeki olduğu ve yir
mi gün içinde Zeynüddin el-lraki ile İbn 
Malik et-Tai'nin elfiyyelerini ezberleyecek 
kadar güçlü bir hafızaya sahip bulunduğu 
rivayet edilir (Necmeddin ibn Fehd, s. 285) . 

İlk görevine. babasının isteği üzerine 
ağabeyi Evhadüddin Abdüllatlf ile birlik
te Eşktemüriyye, Cerdlkiyye, Haleviyye ve 
Şazbahtiyye medreselerinde ders vermek
le başladı. 820'de (1417) Eşktemüriyye 
Medresesi'ne müderris oldu. Aynı yıl Ha
lep kazaskerliğine getirildi, ardından Şaz
bahtiyye Medresesi'ne müderris tayin 
edildi. Daha sonra H alep Hanefi kadısı 
(836/1433), ikinci kayınpederi Mısır Şafii 
Başkadısı Veliyyüddin eş-Şeftl'nin deste
ğiyle sır katibi ve ordu nazırı (848/1 445), 
Haleviyye ve Caveliyye medreselerine mü
derris, Halep Ulucamii'ne imam-hatip ol
du; bu şehirde yetkilerin çoğunu kendi
sinde topladı. Muhaliflerinin faaliyetleri 
yüzünden Kahire'ye sır katibi olarak gön
derildi (857/1453); sekiz ay sonra bu gö
revden alınıp Kudüs'te ikamete mecbur 
edildi ( ı454-ı458). 

Serbest bırakılınca oğlu Eslrüddin Mu
ham med'in Hanefi kadısı olarak görev 
yaptığı Halep'e döndü. Ardından Kahire'
de sır katipliğine(863/1459) ve Hanefi 
başkadılığına (866/ı462) getirildi. Receb 


