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HidTviyye Ktp., nr. 8396; British Museum. 
nr. 421/18; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
2 I 506b; ayrıca b k. Brockelmann. GAL 
Suppl., Il, ı 77). Eserin bazı bölümleri
ne şerhler yazılmıştır: a) Peraiz bölü
mü Ebü'I-Fazl İbnü'ş-Şıhne (Süleyma
niye Ktp., Laleli, nr. ı 3 16; Mektebetü 
camiati'I-Melik .SuOd, nr 822/3; Prince
ton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 1637) 
ve İbn Hale! el-Basri diye tanınan Ah
med b. Abdullah el- Heyabi ( er-Risale
tü '1-mübeyyine li-me'anf Man?ümeti ib
ni'ş-Şıf).ne, Mektebetü Haremi'I-MekkT, 
Genel, nr. 2066) tarafından şerhedilmiş
tir. b) Man;ç;ilme ii 'i1mi'1-be1fıga (Urca
ze fi'l-me'anf ve'l-beyan ve'l-bedf', ei-Ur
cuzetü '1-beyaniyye, Mi' e tü 'l-me'anf ve'l
beyan) adlı bölüm ün (Kah i re ı 297, ı 302, 
I 303, I 304, I 305, I 306, I 323, Mecmü' min 
mühimmati'l-mütan içinde) şerhleri de 
şunlardır: Muhibbüddin Muhammed b. 
DavOd ei-Uivanl ei-Hamevl. Şer]J.u Man
;ç;Cımeti İbni'ş-Şı]J.ne el-Jja1ebi ii 'ilmi'l
me'fıni ve'l-beyfın (Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. I 143 ; İzmir Milll Ktp., nr. 795; Berlin 
Staatsbibliothek, nr. 7256, 7257;Chester 
Beatty Library, nr. 4 796, 48 I 7; Hid!viyye 
K tp ., nr. 24.2 I 8; Russian Academy of Sci
ences, The Institute of Oriental Studies, · 
Arabic Manuscripts. nr. A 1090); Şemsed
din Muhammed b. Mahmud el-Ömer! et
Trablusl, Dürerü '1-ieİfı 'idi '1-müsta]J.se
ne ii şer]J.i Man;ç;Cımeti İbni'ş-Şı]J.ne(Hi
dTviyye Ktp., nr. 3496; Berlin Staatsbiblio
thek, nr. 7258); Necmeddin el-Gazzl, Me
vfıhibü'r-ra]J.mfın 'ald Mi'eti'l-me'fıni 
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ve'l-beyfın (Hid!viyye Ktp., nr. 3540; Da
rü'l-kütübi'l-Katariyye, nr. 393; Camiatü 
ümmi'l-kura, nr. 400): MansOr b. Ali es
SütOhT ei-EzherT, ed-Dürerü'1-müderve
ze ii şer]J.i'l-Urcilze (Berlin Staatsbiblio
thek, nr. 7259): İbn Kennan, Lisfınü'n-ni
:r;fım ii şer]J.i man;ç;Cımeti İbni'ş-Şı]J.ne
ti'l-hümfım (imam) (Berlin Staatsbiblio
thek, nr. 7260; ibn Kennan bu şerhini Zey
nü 'r-rebf' fi 'ilmi'l-me'anf ve'l-beyan ve'l

bedf' adıyla ihtisar etmiştir !Berlin Staats
bibliothek, nr. 7261, 73681 ). c) Siyer bölü
mü tarunu Seriyyüddin İbnü'ş-Şıhne ta
rafından Şer]J.u '1-Man;ç;Cımeti'1-Jja1e

biyye ii's-sireti'n-nebeviyye adıyla şer
hedilmiştir (Millet Ktp., Feyzullah Efen
di, nr. 1468; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
6167h). 3. Siretü'n-nebi. Eliiyye ii'l
'ulilmi'l-'aşere içindeki siyer manzume
sinden ayrıdır (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa, nr. 2712, Laleli, nr. 2057; Prince
ton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 4547). 

İbnü'ş-Şıhne'nin kaynaklarda zikredilen 
diğer eserleri de şunlardır: Teisir, Dürre
tü '1-eşdfıi (Şerh. u '1-Keşşaf), Evza]J.u 'd
delil ve'l-eb]J.fış timfı ye]J.ıllü bihi'1-
mutalla]fati'ş-şe1fış, Mu.l]taşar fi'l-iı]fh, 

Mu.l]taşaru Man;ç;Cımeti'n-Neseti (Ne
seft'nin h ilafiyata dair olan eserini Ahmed 
b. Hanbel'in görüşlerini de ekleyerek 1000 
beyitte özetlemiştir), er-Ri]J.letü'1-kaşriy
ye bi'd-diyfıri'l-Mışriyye. Lisanüddin İb
nü'ş-Şıhne'nin Lisfınü'l-J:ıükkfım ii ma'
riieti'l-a]J.kfım adlı eseri bazı kaynaklar
da yanlışlıkla Ebü'J-Velld'e nisbet edilmiş
tir (Brockelmann, GAL, ll. 178). 

lisanüddin 
lbnü'ş-Şıhne'nin 

Lisanü'l
/:ıükkam adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 
(Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 2058) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü"l-Velid ibnü"ş-Şıhne, Rauzü '1-mentı.?ır {f 
al]ba.ri'l-eua'il ue'l-euai)ir (nşr. Seyyid Muham
med Mühenna). Beyrut ı 997, s. ı 5, 289-290, 
294, 299-303; Makrizi, es-Sü /Cık, VII, 294, 325; 
VIII, 5ı9, 537,554,586,665,737-738, 764; X, 
108, ı ı4, ı57, 2ı3, 254; İbn Hacer. İnba'ü'l
gumr, VI, ı65, 223; VII, 52, 95-97; a.mlf., el
Mecma'u'l-mü'essesli'l-mu'cemi'l-müfehres 
(nşr. Yusuf Abdurrahman el-Ma r'a şll), Beyrut 
ı4ı4/ı994, lll, 232-234; a.mlf .. ~eylü'd-Düre
ri ' l-kamine (nşr. Adnan Derviş). Kahire ı4 ı 2/ 
ı 992, s. 225-226; Ebü"l-Fazl ibnü"ş-Şıhne. 1'/i
hayetü 'n-nihtiye {f ta/:trfri ta~rfri'l-Hidaye, Sü
leymaniye IÜp., Aş ir Efendi, nr. ı 08, vr. 26b-
27b; a.mlf .. 1'/üzhetü 'n-neva?ır {f Ravzı '1-mena
?lr, Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 8ı4, vr. 
ı b, 4b- 5', ı22b- ı24'; a.mlf .. Şer/:tu'l-MarJ.?Cıme 
fi'l-{era'iz, Süleymaniye Ktp., Uıleli, nr. ı3ı6, 
vr. ı b_ 3'; ibn Tağriberdi, ed-Delflü'ş-şa{f (nşr. 
Fe him M. ŞeltOt). Kahire ı403/1983, ll, 699; Se
h avi. eçi-Qav'ü '1-lami', X, 3-6; a.mlf .. e?-~eyl 
'ala Re{'i'l-işr(nşr. COde Hilal- Muhammed Mah
mud Subh). Kahire ı966, s. 357-360, 406-428; 
İbn iyas. Beda'i'u'z-zühCır, 1/2, s. 824, 826; Ra
dıyyüddin ibnü"l-Hanbeli. ez-Zebed ve'çi-çiarab 
{f tarfbi lfa/eb (nşr. Muhammed AltOnci). Kü
veyt ı409, s. 4ı-42; Temimi. et-Tabal):atü's-se
niyye, 1, 23ı-232; Keş{ü'?·?UnCın, 1, ı57, 202, 
920-92ı; ll, ı868; Şevkan i. el-Bedrü 'ı-tali', ll, 
264-265; Leknevi, el-Feva'idü'l-behiyye, s. 5ı; 
Ahlwardt. Verzeichnis, ll, 358; lll, 90; IV, 3 ı, 

. 203, 284, 475; V, 566; VI, ı58, 400-403, 454; 
IX, 64-65, ı57; Fihristü'l-kütübi'l-'Arabiyyeti'l
mahfiı?a bi'l-Kütübi)aneti'l-ljidfviyye, Kahire 
ı 307 -ı308, IV, ı 36, ı42, ı 55; V, 63; VII, 454, 
475, 483, 488, 493, 639; Muhammed Ragıb et
Tabbah. İ'lamü'n-nübela' bi-tarfi)i lfalebi'ş
şehbtJ.', Halep ı342-44/ı923-25, I, 58-60, 64; 
IV, 40ı-402; V, ı6ı- ı64 , 328-329; Serk!s, Mu'
cem, I, 37, ı36- ı37; Brockelmann. GAL, ll, ı 78-
ı79; Suppl., ll, ı 76-177; Fuad Seyyid, Fihristü '1-
mal;tCı(at, Kah i re ı382/1962, ll, 44; Fihrisü 
mal]tCıtati Cami'ati Ümmi'l-l):ura, Mekke ı403/ 
ı983, 1, 98, 3ıı, 3ı4, 357; Fihrisü mal]tCıtati 
Cami'ati'l-Melik es-Su'Cıd, Riyad ı404/1984, 
VI, 278, 3 ı6; el-Müntei)ab min mai)tCı(ati Dari 'l
kütübi'l-Katariyye, Beyrut ı 986, s. 97; Abdul
lah b. Abdurrahman el-Muallimi, Mu'cemü mü
'elli{f mai)tCıtati Mektebeti'l-f:laremi'l-Mekkiy
yi'ş-şerf{, Riyad ı4ı6;ı996, s. 58, 76; Meryem 
S~dıkl. "İbn ŞıJ:ıne", DMBİ, IV, 69-7!. 

L 

Iii ŞüKRÜ ÖZEN 

İBNÜ' ş-ŞIHNE, Lisanüddin 
( ~~ .:,ıt .:,.ı..ı.Jt uW ı 

Ebü'I-Velid Listmüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Muhammed 

es-Sekafi el-Halebi 
(ö. 882/1477) 

Hanefi fakihi. 
_j 

844 'te (1440) Halep'te doğdu. Halep 
kadısı olan Eslrüddin Muhammed'in oğlu 
ve Mısır Hanefi başkadısı Ebü'I-Fazl Mu
hibbüddin Muhammed'in torunudur. Ka-



tib Çelebi ve muhtemelen ona dayanarak 
Bağdatil İsmail Paşa. Brockelmann. Keh
hale gibi müellifler adını İbrahim olarak 
kaydeder. Lisônü'l-f:ıükkdm adlı kitabı
nın baskısında da ismi bu şekilde veril
miştir. Bu yanlışlığ ın bir istinsah hatasın
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çün
kü Keşfü'~-~unCın'un naşirleri bu eserin 
bir nüshasında ismin Ahmed olarak kay
dedildiğini belirtirler (ll, ı 549) Sehavl de 
Lisanüddin'in yaşadığı dönemle ilgili bi
yografik eserinde İbrahim adı altında İb
nü'ş-Şıhne ailesinden herhangi bir kimse
ye yer vermediği gibi müellifi de Ahmed 
adıyla zikretmektedir. 

Babasından ve dedesinden ilk eğitimini 
alan İbnü'ş-Şıhne Kur'an-ı Kerlm'i ezber
ledikten sonra dedesiyle birlikte Kahire'
ye gitti. İbn Kutlu boğa, İbn Ubeydullah, 
Necmeddin İbn Kadi Aclun. Bedreddin 

(GAL Suppl., ı ı. ı 16) Sehavl, ahdi dedesi 
Ebü'l-Fazl İbnü'ş-Şıhne'nin yazdığım be
lirterek bizzat müellifinden duyduğunu 
söylediği tam metnini kaydeder (e?-leyl 
'ala Ref'i 'l-işr, s. 370-375) 
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li] ŞüKRÜ ÖZEN 

Hasan b. Muhammed eş-Şerif en-Nessa- . 1 
be gibi şahsiyetlerden öğrenim gördü ve 
birçok alimden icazet aldı. Dedesinin Ka-

İBNÜ'ş-ŞIHNE, Seriyyüddin 
( ~' 0'' .,)!_...I.Jl ;s.r') 

Ebü'I-Berekat Seriyyüddln Abdülber 
b . Muhammed b . Muhammed ei-Halebl 

(ö. 921/1515) 

hi re sır katipliği görevinde ona naiblik 
yaptı. Ardından Halep kadısı olan babası 
onun adına görevden çekilince Halep ka-
dısı oldu. Dedesi ve babası ile birlikte hac-
ca gitti. Dedesi Ebü'l-Fazl'ın aile fertleriy
le birlikte 868'de (1464) hacca gittiği bi
lindiğine göre Lisanüddin'in Halep kadılı
ğına bu tarihte başladığı anlaşılmaktadır. 
Vefatma kadar görevini sürdüren Lisanüd
din 29 Safer veya 1 Reblülewel 882'de (12 
veya 13 Haziran 1477) vebadan öldü. 

Genç olmasına rağmen kadılık görevin
de başarı gösteren ve Halep Camii'nde 
verdiği hutbelerle de halkın takdirini ka
zanan İbnü'ş-Şıhne, Halep kadılığı sırasın
da İslam muhakeme usulüne dair yazdı
ğı. daha sonra kadıların el kitabı haline 
gelen Lisônü '1-f:ıükkôm ii ma'rifeti 'l-af:ı

kôm ad lı eseriyle tanınmıştır. Otuz fasıl 
olarak planlanmakla birlikte müellifin ölü
mü üzerine yirmi birinci fasıl olan "Kera
hiyye" bölümünde kalan eser. Burhaned
din İbrahim el-Halil el-Halebi el-Adevl ta
rafından Gayetü'l-merôm ii tetimmeti 
Lisôni'l-J:ıükkdm adlı kitapta tamamlan
mış (ı O ı 5/1606) ve her iki eser birlikte ba
sıt mıştır (İskenderiye I 299; Kah i re I 3 I O, 
I 3 I 5, I 393/1973 !Ali b. Halil et-Trablusl'-
nin Mu'fnü'/-f:ıükkam·ı ile birlikte!). 

Dedesine sorulan fetvaları kendi el ya
zısıyla yazan İbnü'ş-Şıhne'nin güzel hut
beler okuduğu da kaydedilir. Brockel
mann. ei-Melikü'I-Müeyyed Ahmed b. ei
Melikü'I-Eşref İnal için yazılan 865 ( 1461) 
tarihli bir ahdi (veliaht tayin ed ildi ğ i ne 
dair belge) Lisanüddin'e nisbet ederse de 

Hanefi fakihi. 
L _j 

9 Zilkade 851 'de (16 Ocak 1448) Halep'
te doğdu . Ebü'I-Fazl İbnü'ş-Şıhne'nin oğ
ludur. İlk eğitimini babasından aldı. İb
nü'I-İmad ve Gazzl, Sehavl'den naklen de
desi Ebü'I-Velld İbnü'ş-Şıhne'den (ö. 8 ı 5/ 
ı 4 ı 2) ders okuduğunu kaydederlerse de 
bu tarih bakımından mümkün değildir; 
ayrıca Sehavl de Abdülberr'in biyografi
sinde böyle bir bilgi vermemektedir. Da-
ha sonra Kahire ve Kudüs gibi ilim mer
kezlerinde aralarında İbnü'I-Hümam, İbn 
Hacer ei-Askalanl, Şemseddin es-Sehavl, 
Cemaleddin İbn Cemaa. Takıyyüddin ei
Kalkaşendl, Emin ei-Aksarayl, Takıyyüd
din eş-Şümünnl, Muhyiddin ei-Kafiyeci, 
Bedreddin en-Nessabe. Ümmü Hani el-
Hureniyye, Hacer ei-Kudsiyye ve Zeynüd
din İbn Kutluboğa'nın da bulunduğu bir
çok hocadan başta fıkıh. fıkıh usulü ve ha
dis olmak üzere çeşitli ilim dallarında tah
sil gördü. 

İbnü'ş-Şıhne, öğrenimini tamamladık
tan sonra babasının ve diğer bazı hocala-
rının izniyle ders okutup fetva vermeye 
başladı. Babasının Mısır kadılığı sırasında 

ona naiblik, Hakim Camii'nde hatiplik, 
Hüseyniyye ve Zeyniyye medreselerinde 
hadis ve Cemaliyye Medresesi'nde tefsir 
hocalığı, Sargatmışiyye'de muldlik yaptı. 
Babası vazifesini yerine getiremeyecek 

İBNÜ 's-SIHNE , Seriyyüddin 

duruma geldiğinde onun Şeyhlıniyye Han
kahı'ndaki şeyhlik ve müderrislik, Müey
yediyye Medresesi'ndeki hadis hocalığı 
görevlerine vekalet etti. Muharrem 890'
da (Şubat 1485) babasının vefatı üzerine 
Şeyhuniyye Hankahı şeyhliğine tayin edil
di. Ardından Halep kadısı olan İbnü'ş
Şıhne. Cemaziyelahir 906'da (Ocak 1501) 
Burhaneddin İbnü'I-Kerekl'nin yerine Mı
sır Hanefi başkadılığına getiriidiyse de 
Receb 906 sonlarında (Şubat 1501 ) aziedi
lince görev selefine verildi. Şevval 906'da 
(Mayıs 1501) yeniden Kahire Hanefi baş
kadılığına tayin edildi. 908 yılı Safer ayı 
başlarında (Ağustos 1502) sultana karşı 
girişilen isyan hareketi sırasında isyancı
ların safında yer aldığı gerekçesiyle yaka
lanıp sürgüne gönderilmesi için ferman 
çıkmışken affedilip tekrar görevine dön
dü. 914 yılı Cemaziyelevvel başlarında 
(Ağustos 1508) kadılık görevi yanında Sar
gatmışiyye Medresesi'ne müderris oldu. 

Sultan Kansu Gavri döneminde onunla 
ileri derecede dostluk kuran İbnü'ş-Şıhne 
büyük bir saygı ve itibara nail oldu. Top
lam on üç yıl süren başkadılık görevinden, 
bir zina davasında sanığın ikrarından vaz
geçmesi üzerine recim cezasını uygula
mayınca sultan tarafından diğer üç mez
hebin kadılarıyla birlikte Zilkade 919'da 
(Ocak 1514) aziedildL Halep'te S Şaban 
921 (14 Eylül1515) tarihinde vefat etti. 
İbn İyas. diğer kaynakların aksineölüm 
gününü 28 Receb (7 Eylül) olarak kayde
der (Beda'i'u 'z-zühür, IV. 470). Akli ve şer! 
ilimleri iyi bilen İbnü'ş-Şıhne aralarında 
Şehabeddin İbnü'ş-Şelebl. Kutbüddin İbn 
Sultan. NCıreddin et-Trablusl, Nizameddin 
Yahya b. Yusuf ei-Halebl gibi alimierin bu
lunduğu birçok talebe yetiştirmiştir. Se
havl. rivayetleri konusunda kendisini gü
venilir kabul etmediği gibi onu aşırı cü
retkar olarak niteler ( eçt-Pav'ü '1-lami', IV, 
34) 

İbnü'ş-Şıhne bazı fetvaları ve davranış
ları ile dikkati çekmiştir. Mekke muhtesi
bi Hayır Bey, kahvenin haram olduğu ko
nusunda Mekke alimlerinin verdiği fet
vayı Mısır ulemasına sorunca Hanefi baş
kadısı İbnü'ş-Şıhne de sarhoşluk verici ol
duğu ve içildiği meclisierin şarap meclis
lerine benzediği gerekçeleriyle kahvenin 
azının da çoğunun da içilmesinin kesinlik
le helal olmadığına ve helal olduğunu sa
vunan ların ta'zir cezasına çarptırılması 
gerektiğine fetva vermiştir (metni için bk. 
Abdülkadir b. Muhammed ei-Cezlrl, s. 72). 
İbn Tolun, onu tanıyanların, hakkında övü
cü sözler söylemediklerini belirtmekte 
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