
duğu da hatıriatılmalıdır ( Sertoğlu , s. 43) . 
Tanzimat sonrasında ise hem hukuki mu
amelelerin istikrar içinde yürümesi hem 
de kadıların ehliyet açısından gittikçe za
yıfta maları sebebiyle i'lamların hazırlan

masıyla ilgili özel kalemler teşkil edilmiş

tir. Meşlhat-ı İs lamiyye Dairesi'ndeki Fet
vahane'nin üç kaleminden biri olan ve ba
şında i 'lamat-ı şer'iyye mümeyyizi deni
len bir amirin bulunduğu i' lamat odası 
kad ı ların verdikleri i'lamları inceleyip 
kontrol etmekle görevlendirilmiştir. 1296 
( 1879) tarihli Senedat - ı Şer'iyye Ta'limat - ı 

Seniyyesi, mahkemelerin hazırlayacağı 
i'lam ve hüccetlerin tanzim esaslarını ted
vin etmiştir. Aslında bu talimatla daha 
önce mevcut olup da yazılı halde bulun
mayan bir kısım kurallar yazılı hale geti
rild iğinden talimattan önceki ve sonraki 
i'lamlarda ciddi bir farklılık söz konusu 
değildir (Düs tur, Birinci tert ip, IV, 83-85). 

Bu talimata göre şer'iyye mahkemeler in
de bir davanın seyrine ait bütün kayıtlar 
zabıt cerldeleri denen dava tutanakları 

na geçirilir. Şer'! bir i'lamın hazırlanması 

için zabıt cerldesinde bulunan kayıtl ar 

esas alınarak i'lam müsveddesi "sakk- ı 

şer'!" kaidelerine göre kaleme alınır. Zabıt 
kati bi, i'lam müsveddesini yazdıktan son
ra müsvedde, ilgili mercilerce (sadreyn 
kat ibi, mümeyyiz- i evvel ve başkatip gibi) 
tashih edildikten sonra kad ıya takdim 
edilir. Kadının tetkiki ve "yazı la" kaydını 

düşmesinden sonra i'lam kaleme alınır. 
Zabıt katibi ve ilgili diğer memurlar i'la
mı inceleyip arkasını parafe eder ve ka
dının son tetkikinden sonra i'lam sicile 
kaydedilir. 

Şer'iyye mahkemelerinde tanzim edi
len bir i' lamın şu temel özellikleri ihtiva 
etmesi gerekir : 1. Hakimin imza ve müh
rü i'lamlarda alt tarafta yer alır. Araştır

malar, hem nazari bakımdan hem uygula
ma açısından bu kuralı teyit etmektedir. 
Aksi iddialar belgelerin birbirine karıştı 

rılmasından kaynaklanmaktad ı r. Sakk- ı 

şer'! kitaplarında , kullanılacak imza ve 
mühürlerle ilgili klasik ifadeler zikredil 
miştir. Şer'iyye sicillerinde i'lamın imza 
ve mühür kısmı deftere kaydedilmemek
t e, her kadının göreve başladığı gün def
tere kaydettiği imza ve mührüyle yetinil
mektedir. 2. Taraflar ve davanın görüldü
ğü yer formüle edilmiş ifadelerle tanıtı
lır. Önce davacının adresi, adı , babasının 
adı ve başka bir memleketten ise mem
leketi belirtilir; davanın görüldüğü yere 
niçin geldiği ve halen nerede oturduğu 
kaydedilir. Davalının ise sadece adı, un
vanı ve babasının adı yazılır. 3. Davacının 

iddias ı yani dava konusu yazılır. Davacının 

zabta geçirilmiş ifadeleri telhis edilir. 4. 

Davalının cevabı yani karşı davası. def'i 
ve itirazları veya iddiayı kabulü belirli ifa
de kalıplarıyla yazılır. s. İ'lamda kararın 
gerekçesi demek olan ispat vasıtaları (es
bab - ı sübOtiyye) mutlaka yer alır ve ispat 
vasıtalarına göre ku ll anılan kalıplar da 
farkl ı olur. 6 . İ'lamın son kısmın ı verilecek 
hükmün kalıp ifadeleri teşki l eder. İ'lam
daki ispat vasıtasının ikrar ve şahitlik ol
masına göre "ilzam" veya "tenbih" ifadesi 
yahut her ikisinde de "hükmolundu, kaza 
olundu" vb. ifadeler kullanılır. Bu tabirler
le i'lamlar diğer şer'iyye sicili kayıtl arın

dan kolaylı kla ayırt edilebilir. 7 . Tarih ya 
Arapça olarak yazılır veya bugünkü tarih 
atma şekillerine benzer bir tarzda kay
dedilir. 8. İ'lamlarda "şühudü'l-hal" başlı
ğ ı altında şahitler listesinin verilmesi şart 
değild i r. ispat vasıtası şahitlik ise i'lamın 
içinde veya sonunda şahitlerin ismi yazı

labilir. İ lk dönemlerde hüccetlerde oldu
ğu gibi i'lamlarda da şahitler yazılırken 
son zamanlarda ve özellikle ikrar yahut 
yemine dayanan i'lamlarda şahitler zik
redilmemektedir. Konusu şikayete bağlı 
olan i'lamlarda şikayet edenlerin isimle
rinin zikred ildiği de vakidir. 

Mahkemenin verd iğ i kararlara i'lam 
denmesinin sebebi muhatabın icra ma
kamları olmasındand ır. Yarg ı görevini ifa 
eden mahkemeler verdikleri kararları icra 
makamına bildirmek (i 'lam etmek) zorun
dadır. Osmanlı şer'iyye mahkemelerinde 

ispat vas ıtas ı şahitli k olan bir alacak i'ı amı {İstanbul Şer'iyye 

Sicilieri Arşivi , Bab Mahkemesi , nr. 2/110, vr. 43 ' ) 
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kadılar verdikleri kararları, icranın başı 
olan pad işaha veya onun mutlak veki li sa
yı lan sadrazama yahut da onun yetkili 
kıldığı ehl-i örf denilen mülki amire i'lam 
etmek zorundadır. Bundan do l ayı ve 
özellikle XVII. yüzyıldan itibaren i'lamla
rın karar kısmında, "Huzur-ı alllerine i'lam 
olundu"; "Tembih olunduğ u huzur-ı düs
turanelerine i' lam olu ndu ... " ifadeleri 
kullanı lmaya başlanmıştır. İ'lamların ba
şında, "Ma'ruz- ı dal-i devlet-i aliyyeleridir 
ki ... " vb. ifadelerle bazan sadece "m a' 
ruz" ifadelerinin kullan ılması da bu se
bepledir. Bazı araştırmacılar, bu ifade
lerden dolayı i'lamlarla bunlardan tama
men farklı bir belge çeşidi olan "ma'ruz" 
veya "ma'ruzat" ı birbirine karıştırmışlar

dır (Bay ı nd ı r, s. 18 vd.). 

İ ' lamlar, sakk-ı şer'! kitaplarında konu
larına göre bazı kısırn l ara ayrılıp tasnif 
edildiği gibi (Debbağzade N Oma n Efendi, 
s. 223- 339) Şer'iyye mahkemelerinin t ut 
tuğu şer'iyye sicil defterlerinde de yüz 
binlerle ifade edilebilecek i'lam suretler i 
mevcuttur. Ancak bunlar, i'lam l arın aslı 

değil sureti o lduğundan bilhassa şekil 

şartları açısından i'lamlara ait bazı özel
liklerden mahrumdur. Bunların i'lam olup 
olmadıkları muhtevadan anlaşılabilir. Baş

bakan lık Osmanlı Arşivi'nde bulunanlar 
ise hem şeki l hem muhteva bakımından 

i 'lamların bütün özelliklerini taşımakta
dır. 
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İ 'ıAMiİ'I-MUVAKKIIN 
(~~,rı~!) 

İbn Kayyim e i-Cevziyye'nin 
(ö. 751/1350) 

İslam hukuk düşüncesini 
Selefi bir yaklaşımla ele aldığı eseri. 

L ~ 

Müellif, çoğu eserinde olduğu gibi bu 
eserinin de önsözünde isminden söz et 
mez. Çağdaş yazarların büyük bir kısmı 

kitabın adın ı İ'lamü'l-muva~~ı 'in 'an 
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rabbi'l- 'alemin, bazısı daA'IQmü'l-mu
va]f]fı'in 'an rabbi'l- 'alemin şeklinde 
okur. Eserde fetvanın mahiyetine dair 
birçok defa tekrarlanan "et-tebliğ aniilah 
ve resOiih" ve "el-fehm aniilah ve resQ
Iih" (I, ı O, 207) gibi ifadeler, adının "i'lam" 
olarak okunmasının mümkün olduğunu 
gösterirken yine kitabın muhtevasının 
Allah ve Resulü'nden bildirimde buluna
cak, onlar adına söz söyleyecek kişilerin 
özellik ve niteliklerine dair olması ve bil
hassa Selef alimlerinin görüşlerine yer 
verilmesi de "a'lam" şeklindeki okuyuşa 
imkan vermektedir. Özellikle Suriye böl
gesinde fetvanın genelde "tevkl' anillah" 
olarak tanımlandığı dikkate alınırsa (İbn 
Kayyim el-Cevziyye, et-Tibyan, s. 129; ib
nü's-Salah, ı, 7) "muvakkı"' sözünün müf
tü yerine kullanıldığı söylenebilir. Bu du
rumda birinci okuyuşa göre anlam "müf
tülerin Allah adına bildirimde bulunma
sı", ikinci okuyuşa göre de "Allah adına 
fetva verenlerin özellikleri" veya "Allah 
adına fetva verenlerin ileri gelenleri" olur 
(eserin ismine ilişkin birdeğerlendirme 
için bk. Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, s. 209-
217). Birinci şekil o kuyu ş daha yaygın olsa 
da İbn Kayyim'in "mansıbü't-tevki' anil
lah" ve "elleii intesabe li't-tevki' anillah" 
gibi ifadeleri (İ'Iamü'l-muvalj:f!:ı'in, 1, 10, 
ll; ll, 249), ayrıca öğrencisi Safedi'nin 
eserin ismini Me'alimü'l-muva]f]fı'in 
olarak vermesi ( el-Vafi, II, 271) ve kendisi
nin de bazı eserlerinde bu kitabına Me
'alim diye atıfta bulunması (İgaşetü '1-leh
fan, I, 29; et-Tibyan, s. ı 45; ei-Feva'id, s. 
!6) kitabın adının "a'lam" şeklinde okun
masını desteklemektedir. 

Müellifin üstadı İbn Teymiyye'den bah
sederken "rahimehullah, kaddesellahu rO
hahQ" gibi ifadeler kullanmasından hare
ketle (İ'Iamü'l-muvaf!:f!:L'in, lV, 207, 232, 
238) onun ölümünden (728/1328) sonra 
yazıldığı anlaşılan kitap Hz. Peygamber' e 
uymanın , onu sevmenin gerekliliğini, Al
lah'a ve cennete ulaşan tekyolun bundan 
ibaret bulunduğunu belirten bir mukad
dime ile başlar. Ardından en şerefli ilmin 
tevhid ilmi, en yararlı ilmin de fıkıh oldu
ğu ve bu iki ilmin sadece ResQI-i Ekrem'
den alınacağı belirtilir. Kitabın geri kalan 
kısmı da büyük ölçüde Hz. Peygamber'
den ilim alma işinin keyfiyet ve şartları
na dairdir. 

İbn Kayyim, ResOiullah'tan bilgi alma
nın doğrudan ve aracı kanalıyla olmak 
üzere iki usulünün bulunduğundan söz 
ederek Hz. Peygamber'den doğrudan 
alan ve ümmetin en fakihleri olan saha-
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bilerin senedinin "an nebiyyihim an Cibril 
an rabbi'l-alemln" şeklindeki all ve sahih 
bir sened olduğunu, bunların aldıkları bil
gileri tabiliere aktardıklarını, tabiinin de 
aynı şekilde davrandığını ve IV. (X.) asra 
(nesil) kadar işin böylece devam ettiğini 
belirtir. Dahasonra gelenler hakkında 
Kur'an'ın yahudilere ve diğer din men
suplarınayönelttiği eleştiriyi (ei-En'am 
6/159; er-ROm 30/32) hatırlatır tarzda şu 
değerlendirmeyi yapar: "Dördüncü asır
dan sonra gelenler dinlerini bölüp parça
lara ayırdılar ve mezhep taassubunu, 
davranışlarını kendisine göre belirledik
leri diyanetleri ve ticaret yaptıkları ser
mayeleri haline getirdiler. Bunların ardın
dan gelenler ise sırftaklidle yetindiler 
(a.g.e., I, 5-8). 

Müellif eserinde hadis hafızlarının Re
sOl-i Ekrem'in söylediği lafızları, fakihle
rin ise bu lafızların anlamını tebliğ ettiği
ni belirttikten sonra Allah ve Resulü'nden 
tebliğde bulunanlarda mevcut olması ge
reken şartlar üzerinde durur. Allah'tan ilk 
tebliğde bulunanın Hz. Peygamber, ar
dından sahabe ve tabiln müftüleri oldu
ğunu ifade eden İbn'Kayyim bölgelere gö
re bunlardan ilim alan kişilerin isimlerini 
zikreder; daha sonra da Ehl-i sünnet'in 
imam ı diye nitelediği Ahmed b. Hanbel'in 
fetvalarının dayandığı esasları anlatır (1, 
29-32). Kıyasın zaruret durumuna hasre
dilmesini gerekçelendirme sadedinde Se
lef'in fetva vermekten kaçınmasına dair 
örnekler verip ifta ve kaza arasındaki 
farkiara temas eder ve re'y konusunda 
geniş açıklamalar yapar (I, 4 7-85 ). Kitabın 
buraya kadar olan kısmı büyük ölçüde sa
ha be, tabiln ve müctehid imamların tav
rını ortaya koyarak mezhepleri n oluşup 
taklidin yerleşmesine kadar uzanan süre
cin tasvirine dairdir. Hz. ömer'in EbO Mu
sa'ya yazdığı, yargılama konusunda ilk ve 
en önemli yazılı belge sayılan mektubun 
metnininakledip şerhetmesi de (I, 86; II, 
183) övülen re'yi örneklendirme ve kıyas 
bahsine açıklık getirme amacını taşır. Bu 
arada kıyas çeşitlerinin arkasından Kur
'an'da mesel konusunda verdiği bilgiler 
(I, 150-190), Said b. Muhammed Nemlr ei
Hatlb'in el-Emşal ti'l-Kur'an adıyla tah
kikedip İbn Kayyim'e ait bir eser olarak 
neşrettiği (Beyrut I 983) kitabın muhteva
sıyla aynıdır. Naşirin el-Emşm'in ayrı bir 
kitap olduğuna dair açıklaması doğru ka
bul edilirse eserin muhtevasının müellif 
tarafından buraya sonradan dereedildiği 
sonucu çıkar. İbn Kayyim'in kıyasa dair 
verdiği bilgiler, "lafızcılar" diye nitelediği 
zahrllerle "anlamcılar" diye nitelediği ehl-i 

re'ye yönelttiği eleştiriler, kitabının en 
önemli fasılları olarak tanıttığı kı yas- n as 
ilişkisi (I, 350-383) ve şer'in bütün nasları
nın kıyasa uygunluğu tezi (II, 3- !84) onun 
ve hocası İbn Teymiyye'nin bu konudaki 
teorisinin özeti mahiyetindedir. ll. cildin 
baş tarafında (s. 3-57) verdiği bilgiler ve 
örnekler. İbn Teymiyye'nin Risale fi'l-]fı
yas adıyla neşredilen (Beyrut 1975) kita
bının muhtevasıyla aynıdır. Esasen İbn 
Kayyim buradaki bilgilerin. kıyasa aykırı 
şekilde hükımün sabit olup olmayacağına 
dair İbn Teymiyye'ye sorduğu sorulara 
onun verdiği cevapların yine kendisinin 
söz ve yazısıyla aktarılmış şekli olduğunu 
belirtmektedir. Bunun ardından aynı ko
nuya ilişkin olarak verdiği örnekler de İbn 
Teymiyye'nin kitabıyla birlikte Fuşul fi'l
]fıyas adıyla ayrıca basılmıştır. 

Eserde Hz. ömer'in mektubunun açık
lamasından sonra "bilgisiz fetva verme
nin haramlığı" başlığı altında taklid ko
nusu ele alınır. bazı hallerde taklidin caiz 
hatta vacip olabileceği belirtiJip taklidin 
kural olarak caiz görOlmediği vurgulanır. 
taklid ve taassubun eleştirisi yapılır ve 
nas merkezli bir düşünce önerilir (ll, ı 84-
425). Eserin bu kısmıRisaletü't-ta]flid 
adıyla ayrıca neşredilmiştir (nşr. Muham
medAflfl, Riyad 1983). 

lll. ciltte müellif "zaman, mekan, ahval, 
niyet ve adetlerin değişmesiyle fetvanın 
değişeceği" başlığı altında dini ahkamın, 
kulların dünya ve ahiret maslahatlarına 
dayalı olmasından hareketle önceki fetva
ların bu esasa göre değişmesi gerektiği 
üzerinde durur. Ardından Leys b. Sa'd'ın 
İmam Malik'e mektubunu zikrederek(III, 
83-88) kasıt-lafız ilişkisi konusunu ele alır 
ve aralarında gözettiği bağlantı sebebiy
le sedd-i zerlaya temas eder (lll, 94-159): 
buradan da "Ailah'ı kandırmaya çalışmak" 
olarak nitelediği hiyel konusuna geçer (lll, 
159-403; IV, 3- ı ı 7). Çağdaş müelliflerden 
M. Said Ramazan ei-BOtL İbn Kayyim'i ge
nel olarak yazdığı konularda yeterince ti
tiz davranınarnakla itharn etmesinin yanı 
sıra gerek kasıt ve niyeti n akid ve arnel
lere etkisinde gerekse hiyel konusundaki 
görüşlerinde çelişkili ve tutarsız olduğu
nu ileri sürmektedir (l)avabltü '1-maşla
/:ıa,s. 295, 30!, 302,303, 32!). 

Son olarak İbn Kayyim, Selefi eserler ve 
sahabe fetvalarıyla fetva vermenin caiz
liği konusuna temas eder (IV, I 18-156): 
fetvanın şartlarına ve mahiyetine ilişkin 
bilgiler verir (IV, ı 57-266): bu arada te'vi
lin zararlarından söz eder (IV, 245-254). 



Müellif kitabını Hz. Peygamber'in fetvala
rından örneklerle bitirir. ResOl-i Ekrem'in 
fetvaianna dair bu kısım (IV. 266-414), 
Mustafa Aşür( Ka hire ı 980) ve Süleyman 
Selim el-Bewab (Dımaşk -Beyrut 1984) ta
rafından Fetava Resulillah, Abdülkadir 
el-Arnaüt tarafından Fetava İmami'l
müftin ve Resuli rabbi' I- 'alem i n (Ri 
yad 14 ı 8/ 1 997) adıyla müstakil olarak da 
yayımlanmıştır. 

Kitap, belirgin bir şekilde re'y ve ictihad 
karşısında muhafazakar davranıp nassı 
aşmamaya itina gösteren Hanbeli usul 
anlayışını. bu mezhebin tatbikatından ve 
özellikle Ahmed b. Hanbel'in fetvaların
dan birçok örnekle destekleyerek takdim 
etmesi bakımından genel hatlarıyla Han
beli mezhebinin usuldeki temayülünü 
temsil etmekle birlikte bir Hanbeli usulü 
olmadığı bir yana teknik anlamda bir fı
kıh usulü kitabı olduğunu söylemek bile 
zordur. İ'ldmü'l-muva)f)fı'in ' in fetva 
adabına dair bir eser olduğu görüşü de 
(n ş r. Muhammed e i -M u ' ta s ım - Bill a h ei
Bağdadl, neş red e nin g iri ş i , I, 9) isabetli 
değildir. Kitabın . yeterince sistematik ol
mayan "mezhepler üstü" ya da "Selefi" 
diye nitelenebilecek bir metodoloji dene
mesi veya metodolajik yaklaşımın daya
nacağı genel prensipler (Se lefl metodo
lojinin esas ları) üzerinde duran bir eser 
olarak değerlendirilmesi daha uygundur. 
Kitapta rüya tabiri, sıfat meselesi. kader 
meselesi, kabir ahvali ve te'vil gibi doğ
rudan usulle ilgili olmayan birçok konuya 
yer verilerek bunların Selef'in bakış açısı 
doğrultusunda ele alınması . yine bir kav
ramın Selef'in dilindeki kullanımıyla son
radan kavuştuğu terim anlamındaki kul
lanımı arasındaki farka dikkat etmeme
nin ve Kur'an'ı sonraki terminolojiye göre 
anlamanın doğurduğu sakıncalar üzerin
de durulması bu tesbiti desteklemekte
dir. 

Kitap, sistemat ik bütünlük ve mantık! 

tutarlılık açısından tenkide açık bir görü
nüm arzetmekte, bu da eserin belli bir 
süre içinde yazılmayıp adeta değişik za
manlarda kaleme alınan parçaların bir
leştirilmesiyle meydana gelmiş bir der
leme olduğu izlenimini vermektedir. Bu 
durum biraz da kitabın istitrat usulüyle 
yazılmış olmasından kaynaklanmakta
dır. 

İ'lô.mü'l-muva)f)fı'in önce Delhi'de (l
ll, 1298. 1313- 1314) veKahire'de(I-III , 
I 325/ 1907, Hadi 'l-ervafJ, ile birlikte) basıl
mış. Selefi-Hanbeli düşüneeye karşı ilgi
nin arttığı ve bu yönde resmi politikaların 

hız kazandığı yakın dönemde de dört cilt 
halinde birçokyeni neşri ve bunların mü
teaddit baskıları gerçekleştirilmiştir ( n ş r. 

M. Muhyidd in Abdülhamld, Kah i re 1374/ 
ı 955; n ş r. Ta. ha AbdürraG f Sa'd, Ka h i re 
I 968; Beyrut 1973; n ş r. Abdurrahman ei
Vekll , Kah i re I 389/ 1 969; n ş r. Abdülkerlm 
ibrahim el-Garbavl , Kah i re ı 970; n ş r. Mu
hammedAbd üsse lam ibrahim. Beyrut 
ı 4 ı 1/ 199 ı , ı 414/1993 ; n şr. isamüddin es
Sababatl, Ka h i re ı 414/ 1 993 ; n ş r. Muham
med e i-M u'tas ım - Bill ah el-Bağdadl, Bey
rut 1416/1995 , 1418/ 1998). Yine bu süre
cin sonucu olarak kitabın değişik bölüm
lerinin müstakil eserler halinde neşrinin 
yanı sıra (yk bk.) Muhammed b. Salih el
Useymin'in Mul]tô.rat minA 'lô.mi 'l-mu
va)f)fı'in adlı çalışmasında olduğu gibi 
(R iyad ı 4 ı 2/1 992) eserden seçmeler de 
yapılmıştır. 
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İ'IAMü'n-NÜBELA' 
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Ragıb et-Tabbah'ın 
(ö. 1951) 

Halep tarihine dair eseri 
(bk. RAGIB et-TABBAH). 

L _j 

ı iLAT 
---, 

( ..:.ı~ l) 

İran ve Orta Asya'da yaşayan 

L 
göçebe veya yan göçebe kabileler. 

_j 

Türkçe il kelimesinin Arapça kurala gö
re çoğul u olan iliit aşairle (aşiretler) eş an
lamlıdır: VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren kul
lanılmaya başlanan bu kelime ile iran'da
ki göçebe ve yarı göçebe kabileler kas
tedilmektedir. Etnolojik. antropolojik ve 
sosyolojik kriterler bir yana bırakıldığın-

iLAT 

da iran'daki göçebe ve yarı göçebe kabi
leleri İslami dönemde üç ana gruba ayır
mak mümkün olmaktadır. 

1. Hint-İran Kabileleri. Fars'taki beş 
ayrı bölgede yaşayan göçebelerle Luris
tan ' ın kısmen yarı göçebe Kürtler' i ve 
Lurlar'ı ile Taberistan 'ın yarı göçebe Be
IQçlar'ı ve daha ziyade tarım ve hayvancı
lıkla uğraşan Ciller'i bu grubu oluşturur. 
İstahri. İbn Havkal ve diğerleri Fars'taki 
beş kabile bölgesinden (rem) bahseder. 
Bu bölgelerin en genişi Cilüye'dir (KGh 
GT!Gye); remm-i Remican da denilen bu 
bölge HGzistan'dan İsfahan 'a kadar uza
nır. Diğer üç bölge tamamen Fars'ta, dör
düncüleri olan remm-i Bilzincan da Fars 
Kirman sınırındadır. istahrl'ye göre bu 
bölgelerin 500.000 çadırlı sakinleri kış ve 
yaz otlak arayarak dolaşırlardı. Her bölge
de kasaba ve köyler vardı ve her bölge
nin lideri kervanların emniyetinden, yol
ların korunmasından ve idari işlerden so
rumlu idi (Mesalik, s. 98-99, 11 3). Toprak
Iarı kabile reis ve ileri gelenlerinin mülki
yetlerinde tuttukları bilinmektedir. İstah
ri, onların vergilerini mukaseme denilen 
üründen pay verme usulüyle ödedikle
rini söylerken (a.g. e. , s. 158) İbn Havkal 
bölgelerin mukataa. ibra veya mukase
me yoluyla vergilendirildiğini kaydeder 
(Şüretü 'l-arz, ll. 302-303). 

İbnü'I-Belhl, Fars'ta yaşayan ve beş ka
b ileden oluşan ikinci grup olarak Şeban
kare'yi zikreder: onları aslen çoban. odun
cu ve kalifiye işçiler olarak tanıtır ve sa
dece kaba kuwetten anladıklarını söyler 
(Farsname, s. 169). Şebankareler. Rema
ni kolunun reisi Faziüye (Fazlaveyh) Fars'a 
hakim olup Büveyhiler'den tahsisat (nan
pare) alıncaya kadar birçok defa dağıtıl 

mışlardır : bundan sonra ise sayıları art- · 
mış ve Fars'ta söz sahibi olmuşlardır. 
502'de (11 08-11 09) Selçuklu Sultanı Mu
hammed Tapar' ın Fars'a vali t ayin ettiği 
Çavlı Sakavu, Şebankareler'i yenerek bazı 

kalelerini ele geçirdi ve eyalette düzeni 
sağladı. Çavlı Sakavu'nun ölümü üzerine 
Şebankareler yeniden bölgeyi kontrolle
rine almaya çalıştılarsa da sonuçta Sal
gurlular'dan Sunkur b. Mevdüd 543'te 
(1148) onlara karşı başarılı operasyonlar 
yaptı ve bölgeye hakim oldu. Daha sonra 
Şebankareler yavaş yavaş yerleşik düze
ne geçmişler ve Lurlar'ın Fars içlerine it
tikleri ŞGller tarafından asimile edilmiş
lerdir. 

Suriye'deki Cebelisümmak'te yaşayan 
Kürtler'den Lur-ı Büzürg'ün hanedana is
mini veren kurucusu Ebü'l-Hasan FazlQ-
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