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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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İbnü'ş-Şemma', el-Edilletü 'l-beyyinetü 'n-nü· 
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~ CEVATİZGİ 

ı 
İBNÜ'ş-ŞEYH ei-BELEvi ı 
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(bk. EBÜ'I-HACCAC ei-BELEVI). 
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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 



867'de (Nisan 1463) aziediidiyse de Mu
harrem 868'de (Eylül 1463) yeniden aynı 
göreve tayin edildi. Bu arada hacca gitti. 
Cemaziyelahir 870'te (Şubat 1466) göre
vine son verildi: ertesi yı l Müeyyediyye 
Medresesi'nde hadis müderrisliğ ine ge
tirildi. 6 Muharrem 871 'de (18 Ağustos 
1466) üçüncü defa tayin edildiği başka
dılık görevinden 11 Cemaziyelewel877'
de (14 Ekim 1472) tekrar aziedilerek Ku
düs'e sürüldü . 18 Cemaziyelewel 882'
de (28 Ağustos 1477) Şeyhüniyye Hankahı 
şeyhliğine getirildi. Hayatının sonlarına 
doğru rahatsızlığı sebebiyle Şeyhüniyye 
ve Müeyyediyye'deki görevlerine oğlunu 
gönderdi. 16 Muharrem 890'da (2 Şubat 
1485) vefat etti ve ei-Melikü'z-Zahir Ber
kük'un türbesi yakınındaki kendi türbe
sine defnedildi. 

İbnü'ş-Şıhne fıkıh, kelam, fıkıh usulü 
alanlarındaki bilgisi yanında dil ve edebi
yattaki kabiliyetini yazdığı şiir ve n esirler
de göstermiştir. Hadis ilmini çok sevdiği 
halde bu alanda ihtisasa sahip değildi. 
Kendisinden Necmeddin İbn Fehd, Seha
vl. Cemaleddin Hüseyin el-Fethi. Necmed
din İbn Kadi Aci ün gibi alimler rivayette 
bulunmuşlardır. Muhyiddin İbnü'I-Arabl 
ve İbnü'I-Farız gibi vahdet-i vücüd felse
fesini benimseyen sütilere karşı sert mu
halefet gösteren İbnü'ş-Şıhne'nin mevki 
ve makama düşkün olduğu ve bu yüzden 
birçok kimseyi kendisine düşman ettiği 
belirtilir. 

Eserleri. 1. Nihdyetü 'n-nihdye ti tal;
riri ta]friri'l-Hiddye . Burhaneddin ei
Merginanl'nin el-Hiddye adlı fıkıh kita
bını gusül bölümüne kadar beş cilde ya
kın bir hacimde şerhetmiş, fakat çalış
masını sürdürememiştir. Beş bölüm
den oluşan ı. cilt önemli malumatı içe
ren müstakil bir eser niteliğindedir. İlk 
bölüm fıkhın tanımı. konusu. gayesi, baş
ka ilimlerle ilişkisi hakkında olup diğer 
ilimlerle ilişkisinin anlatıldığı kısım kelam 
usulü ve fıkıh usulüne dair iki ayrı muhta
sar eser mahiyetindedir. Fıkıh usulü bö
lümünü Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin el
Mendrü 'l-envdr'ını ihtisar ederek yaz
dığı için buna "Tenvlrü'l-Menar" adını ver
miştir. İkinci bölümde el-Hiddye, üçün
cü bölümde şerhte kullan ı lan terimler 
hakkında bilgi verilmektedir. Dördüncü 
bölümde şarihle metnin müellifi arasın
daki isnad zincirinde yer alan hocatarla 
Merginanl'nin biyografileri. kaynaklarda 
el-Mend]fıbü'n-Nu'mdniyye adıyla anı

lan beşinci bölümde ise fetva usulü ko
nuları yanında başta Ebü Hanife olmak 
üzere mezh~bin ileri gelen alimlerinin ve 
el-Hiddye şarihlerinin hayat hikayeleri 
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Ebü'I ·Fazl ibn ü'ş-Şıhne ' nin NihiJ.yetü'iı -nihaye [i taf:ırfri ta/ı:rfri'I-Hidaye adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp ., 

Aşir Efendi, nr. 108) 

yer almaktadır {Beyaz ıt Devlet Ktp., Ve
liyyüddin Efendi , nr. 13 19; Süleymaniye 
Ktp., Aşir Efendi, nr. 108, Damad ibrahim 
Paşa , nr. 586, Yenicami, nr. 51 O, Yazma Ba
ğ ı ş l a r, nr. 681; Darü'l-kütübi ' I-M ı s ri yye, nr. 

1479; Halep Evkaf Ktp., Ahmediyye, Fı
kıh, nr. 456) Bu şerhe Muslihuddin Mus
tafa Sürürl bir haşiye yazmıştır. Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlı {nr. 2504) 
Nihdyetü'n-nihôye 'nin (el-Cüz' ü 'r-rabi' 
ve'l-l]amis mine'n-Nihaye şer/:ıi'l·Hidaye) 
kapağında eserin İbnü'ş-Şıhne'ye ait ol
duğu kaydedilmişse de "Kitabü'I-Eyman"
la başlayıp "Serikat"la biten kitabın el
Hiddye'ye ait bir başka şerhin bir bölü
mü olduğu anlaşılmaktadır. 2. Nüzhe
tü'n-nevd?:ır ii Ravzi'l-mend?:ır (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 3232; Damad 
ibrahim Paşa, nr. 871; Hekimoğlu Ali Pa
şa, nr. 814 ). Müellifin babasının Ravzü '1-
mend?:ır adlı muhtasar tarihinin şerhi 
ve zeyli niteliğindedir. Kitabın tarihte ilk
Ierin ele alındığı on bablık evail bölümü 
müstakil bir eser sayılır {bir nüshas ı için 
bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2986) . 
Kitapta İbnü'ş-Ş ı hne'nin yeri geldikçe 
kendisi ve ailesiyle ilgili verdiği bilgiler 
önemlidir. Her ne kadar müellif, babası 

nın eserini yeniden düzenleyip bazı ilave-

lerde bulunduğunu ve onun bıraktığı yer
den yazabiieceği son tarihe kadar yazma
yı planladığını belirtirse de mevcut her 
üç nüsha girişte yer alan fihristte geçen 
konuları kapsamaz: adeta büyük eserin 
mukaddimesi niteliğinde olan bu nüsha
larda genel hatlarıyla Kuzey Suriye'ye 
dair bilgi verilmiştir. Öğrencisi Necmed
din İbn Fehd, İbnü'ş-Şıhne'nin babasının 
tarihine büyük bir zeyil yazdığım kayde
der {fl1u'cemü 'ş-şüyı11], s. 285); Muham
med Ragıb et-Tabbah da H alep Ahmediy
ye Kütüphanesi'nde bir sandık içinde bu 
esere ait müsveddeyi gördüğünü, fakat 
bu nüshanın çok eksik ve yazım hatala
rıyla dolu olduğunu belirtir {i'lamü'n-nü
bela', I, 61 ). 3. ed-Dürrü'l-müntel]ab ii 
tdriJ:.ıi memleketi ljaleb. Halep'teki sa
raylar. camiler. medreseler. hanlar, ribat
lar. mesire ve ziyaret yerleri vb. hakkın
dadır. Muhammed Ragıb et-Tabbah bu 
eserin Ebü'I-Yümn b. Abdurrahman el
BetrGnl'ye ait olduğunu iddia etmiş 
{a.g.e., 1, 31-32), kitabın naşirlerinden Ke
iko Ohta ise Nüzhetü'n-nevd?:ır'ın bir 
bölümü olduğunu belirtmiştir. Serkis ese
ri Ebü'I-Fazl'a nisbet ederekyayımlamış , 

Jean Sauvaget de Ebü'I-Fazl'ın babası ta
rafından kurulan vakıfları zikretmesi se-
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bebiyle kitabın ona ait olmadığı yolunda
ki şüpheleri temelsiz bulmuştur. ed-Dür
iü'l-münte{ıab'da müellifin vefatından 
sonraki bazı olayların anlatılması esere 
bir başkası tarafından bazı ilavelerde bu
lunuJduğunu göstermektedir. İbn Şed
dad'ın el-A 'ld]fu '1-JJ.atire 'si esas alınarak 
bazı ilavelerde bulunulmak suretiyle ya
zılan eser, ana hatlarıyla Nüzhetü'n-ne
va;pr'ın Halep ile ilgili kısmının bir özeti 
niteliğinde olup daha sonra BetrQnl ta
rafından bunabazı bilgiler eklenmiştir. 
Çeşitli neşirleri yapılan kitabı ( nşr. Al fred 
von Kremer: Viyana I 852; nşr. YOsuf b. il
yan Serk!s. Dımaşk ı 909; Hal ep ı 404; nşr. 

Abdullah Muhammed ed-Derviş, Dımaşk 
I 984; nşr. Keiko Oh ta, Tokyo I 990) Jean 
SauvagetLes perles choisies d'IbnAch
Chihna adıyla Fransızca'ya çevirmiştir 
(Beyrut I 933; nşr. Fuat Sezgin, Frankfurt 
ı 993 ). 4. el-Man:pJ.metü '1-ba'iyye fi 
'a]fa'idi Ehli's-sünne (el-Cem' beyne'l
'Umde ve ye/<:ülü'l-'abd, 'A/<:ide, el-'A/<:i
detü 's-sa'ide, Man?üme fi'l-'al<:a'id, Man
?üme fi uşüli'd-dili). N esen'nin 'Umde
tü'l-'al):a'id'i ile Ali b. Osman el-Üşl'nin 
Bed'ü'l-amali (~aşidetü yel<:ülü'l-'abd) 
adlı manzumesi bir araya getirilip bazı 
ilavelerde bulunularak meydana getirilen 
eserin yazımı 1 Cemaziyelevvel 862'de 
(17 Mart 1458) Kudüs'te tamamlanmış
tır (nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 2269; İskenderiye Ktp., Tevhid; 

nr. 38, 4 I; Gotha Ktp., nr. 9; Princeton Üni
versitesi Ktp.,Yahuda, nr. 2307; Darü'l-kü
tübi'l-Mısriyye, nr. 5258/1 O, ı 6708/2; el
Hizanetü't-TeymOriyye, Mecaml', nr. 218/ 
2; Mektebetü camiati'l-Melik SuOd, nr. 
1434). Bu manzumeyi Ahıtıed b. Mu
hammed el-Hamevi Ta'lil):u'l-l):ala'id 'aJQ 
Man?Cımeti'l- 'al):a'id (SÜleymaniye Ktp., 
Laleli. nr. 2269/2; Camiatü ümmi'l-kura, 
nr. 320; İskenderiye Ktp., Tevhid, nr. 4 I; Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 2282 I b) ve EbQ 
Azbe Nüzhetü (Behcetü) Ehli's-sünne 
şerf:ıu 'Al):ideti İbni'ş-Şı]Jne (Mektebe
tü camiati'l-Melik Sı.iOd, nr. 508; Darü'l-kü
tübi'I-Mısriyye, nr. 2280; ei-Hizanetü't
TeymOriyye, nr. 227) adıyla şerhetmiştiL 

s. İsti'abü'l-kelam 'ala Şer]Ji'l- 'Al):a'id. 
Sa'deddin et-Teftazanl'nin eseri üzerine 
tamamlanmamış bir haşiyedir (Brockel
mann. GAL, 1, 428). 6. el-Al):valü'l-mef
rCıza ii tariki'ş-şalati'l-meirCıza (el-Ke
lam 'ala tariki'ş·şalat). Bilerek birkaç va
kit farz namazı vaktinden sonraya bırakıp 
ardından kaza etmenin günah olup olma
dığı konusunda kendisine sorulan bir so
ruya cevap olarakyazılmıştır (Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 1656). 7. Şer]Ju'l-Man

?Cıme ii'l-fera'iz. Babasının Elfiyye ti'l-
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'ulCımi'l-'aşere adlı manzumesinin feraiz 
bölümünün şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 1316; Princeton Üniversitesi Ktp., 
Yahuda, nr. 1637; Mektebetü camiati'l
Melik SuOd, nr. 822/3). 8. el-Emali'l-Mu
]Jibbiyye bi'İ~Medreseti'I-Mü'eyyediy
ye (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 264). 
9. Şer]Ju JJ.utbeti'l-K,amCıs. RrOzabadl'nin 
el-KamCısü'l-mu]Jit adlı lUgat kitabının 
mukaddimeslnin şerhictir (Süleymaniye 
Ktp., Kadızade Mehmed, nr. 69). 10. Şer
]Ju Na?mi'l-muvata]fati'l-'Ömeriyye 
Ii'l-K,ur'ani'ş-Şetif. Hz. Ömer'in görüşü
ne uygun şekilde n azil olan on sekiz ayeti · 
açıkladığı kendieserinin şerhidir (Darü'l
kütübi'l-Mısriyye, nr. 5284) : Eseri Bı:ockel
mann bir yerde Seriyyüddin İbnü'ş-Şıh
ne'ye, başka bir yerde Ebü'I-Fazl İbnü'ş
Şıhne'ye( GAL Suppl., ı ı. 41, 94), Zirikilise 
babası Ebü'l-Velld'e ( el-A' lam, VII, 51) nis
bet etmiştir. 11 . 'Ahd. Kahire'de Divan-ı 
inşa'da sır katibi iken yazdığı. Sultan el
Melikü'l-Eşref İnal'ın ölüm döşeğinde iken 
oğlu el-Melikü'l-Müeyyed Ahmed'i veliaht 
tayin ettiğine dair 865 (1461) tarihli bu 
belgenin tam metni Sehavl tarafından 
kaydedilmiştir (e?-Zeyl 'ala Ref'i'l-işr, s. 
3 70-3 75; ayrıca b k. Fihrisü '1-kütübi '1-
'Arabiyye, VII, 95-96; Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 116) 12. Şebet. Kendi rivayet
lerini kaydedip hocalarını anlattığı bir 
eserdir (DMBİ, IV, 73). İbnü'ş-Şıhne'ye 
kaynaklarda ayrıca es-Siretü 'n-nebeviy
ye, İ{ıtişarü'n-Neşr (İbnü'l-Cezerl'nin en
Neşr fi'l-kıra'ati'l-'aşr adlı eserinin muhta
sarı). el-Müncidü '1-mugiş ii 'ilmi'l-]Ja
diş, Tertibü mübhemati İbn Beşküval 
'ala esma'i'ş-şa]Jabe, Man?Cıme fi'ş
şa1dti'l-vüsta, İktitafü '1-ezahir ii ?,eyİi 
Ravzi'l-mena?ır, Şer]Ju Elfiyyeti İbn 
Malik, Şer]Ju't-Tel{ıiş adlı eserler nisbet 
edilmektedir. 

Muhaı:nmed Ragıb et-Tabbah, Kılıç Ali 
Paşa Kütüphanesi eski katalogunda (nr. 
739) el-Cevheretü'l-muQ.i'e adıyla Ebü'l
Fazl'a nisbet edilen kitabın, Sehavl'nin 
Ebü'l-Fazl'ın eserleri arasında zikrettiği 
birkaç ciltlik Tabal):atü'l-f::lanefiyye adlı 
eser olduğunu belirtir (İ'lamü'n-nübela', 
I, 64; krş. eçi-I)av'ü'l-lami', IX, 304). Ancak 
söz konusu nüsha Kureşi'nin el-Cevahi
rü'l-muQ.ıyye'si olup Ebü'l-Fazl İbnü'ş
Şıhne sayfa kenarlarında eserdeki bir kı
sım hataları düzeltmiş ve Kureşi'nin yer 
vermediği yahut onun döneminden son
ra yaşayan bazı Hanefi alimlerinin biyog
rafilerini eklemiştir. Bu yanlışlık muhte
melen, kendisi için yazdığı nüshanın ka
pağında kitap üzerinde yaptığı çalışmayla 
ilgili açıklamasının yer almasından kay
naklanmıştır. Brockelmann'ın Tari{ı adıy-

la Ebü'l-Fazl'a nisbet ettiği kitap ise ( GAL, 
II, 53) babasının Ravzü'l-mena?ır adlı 
eseridir. 
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~ ŞÜKRÜ ÖZEN 

İBNÜ'ş-ŞIHNE, Ebü'l-Veüd 
(~1 0!' ~,;ı ~i) 

Ebü'l-Velid Muhibbüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Mahmud 

es-Sekafi el-Halebi 
(ö. 815/1412) 

Hanefi fakihi, tarihçi. _j 

749'da (1348) Halep'te doğdu. Türk 
asıllıdır. Atalarından Hüsameddin Mah
mQd'un. Eyyübl Sultanı el-Melikü'l~Azlz 
Gıyaseddin döneminde 616 ( 1219) yılı ci-


