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SIBGATULLAH 
(.dı!~) 

Hak din ve selim fıtrat manasında 
Kur 'an'da geçen bir terkip. _j 

Sözlükte "boyamak, suya batırmak" an
lamındaki sabğ (sıbğ, sıbağ) kökünden sıb
ga (boya. renk) ile Allah lafzından oluşan 
sıbgatu'llah tamlaması "Allah'ın boyası" 

demektir. Cevheri bu terkibi "Allah'ın di
ni" ( eş-Şıf.ıtif:ı. " ş b~;" md ı. Ragıb el-İsfaha
ni ise "Ailah'ın insanda yarattığı , onu di
ğer canlılardan ayıran akıl ve fıtratı" (el
Mü{redat, "şbg" md.) diye tanımlamıştır. 
Dilciler Allah'a yaklaştıran her şeyi kaste
derek söz konusu terkibin "Allah'ın dini, 
şeriatı, hilkati" anlamlarına geldiğini de 
belirtmiş (Lisanü'l-'Arab, "şbg" md), bo
yanın kumaşı süslemesi gibi dinin de onu 
benimseyen için bir tür ziynet olduğuna 
işaret etmişlerdir (Kamus Tercümesi, II , 
712). Sıbganın aynı manalara gelen, fakat 
zamanla Filistinli hıristiyanların lehçesin
de "vaftiz" anlamı kazanan Ararnice bir 
kökten gelmiş olması ihtimaline de işaret 
edilmiştir (Jeffry, s. 192) 

Kur'an-ı Kerim'de sıbgatullah terkibi ve 
sıbga kelimesi aynı ayette (el-Bakara 2/ 
138), "sıbğ" (katık) kelimesi de bir başka 
ayette (el-Mü'minGn 23/20) birer defa geç
mektedir. Hadislerde sabğ kökünden türe
yen isim ve fıiller sözlük anlamıyla kulla
nılmakla beraber sıbgatullah tamlamasıy
la ilgili rivayetler tefsir kaynaklarında geç
mektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "şbg" 
md.). Bakara süresinde sıbgatulllah ter
kibinden önce ve sonra yer alan ayetler in
celendiğinde bu ilahi beyanlarda Ehl-i ki
tabın Hz. Muhammed' e ve müminlere kar
şı asılsız iddialarına cevap verildiği, Allah 
katında hak dinin özelliklerine dikkat çe
kildiği ve Hz. Peygamber'in mesajı ile ya
hudi ve hıristiyanların dini söylemlerinin 
karşılaştırıldığı görülür. İslam alimleri, sıb
gatulllahı kullanıldığı bağlamdan hareket
le, önce Ehl-i kitabın hak dinin özellikleriy
le uyuşmayan inanç ve davranışlarını tem
silen hıristiyanların vaftiz ayinleriyle ala
kalandırmışlardır. Nitekim Vahidl ayetin 
nüzQI sebebi olarak hıristiyanların söz ko
nusu uygulamalarını göstermektedir (Es

babü'n-nüzül, s. 40) . Hıristiyanların çocuk
larını sarı renkli bir suya batırmak suretiy
le vaftiz etmeleri, bu işlemle temizlenip 
arındıkları ve hıristiyan dinine girdikleri yö
nünde bir çağrışım olması için bu terki
bin kullanıldığını belirten müfessirler, Al
lah Teala'nın onların suyunun ve boyasının 
değil kendi dininin, İslam boyasının insan
ları temizleyeceğine işaret ettiğini belirt-

mişlerdir. Bu çerçevede İslam alimleri sıb
gatullaha genelde "Ailah'a iman, Allah'ın 
dini, O'nun insan fıtratina yerleştirdiği özel
lik" anlamlarını vermişlerdir. Taberi söz 
konusu terkiple, "Biz Allah'a iman ettik ... 
Biz O'na teslim olmuş kimseleriz" mealin
deki ayet (el-Bakara 21136) arasında ilişki 

kurarak bu imanın "sıbgatullah" manası
na geldiğini, söz konusu terkibin de "Al
lah'ın insan fıtratına yerleştirdiği hak din" 
demek olduğunu söyler (Cami'u'l-beyan, 
1, 570-572). Matürldl sıbgatullaha "Allah'ın 
kesin delili" ve "sünnetullah" manalarını da 
eklemiş, bu durumda, "Boyası Allah'ınkin
den daha güzel olan kimdir?" mealindeki 
beyanın, "Dini , sünneti ve kesin delilleri 
Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir?" 
anlamına geleceğini ve bu dinin, şaşkınlık 
ve gaflet içinde bulunup hiçbir kesin delil 
ve hükme dayanmayan diniere benzeme
yeceğini ifade etmiştir (Te'uflatü'l-Kuran, 
I, 254-255). Zemahşerl terkibin "Allah'ın 
arındırması" manasma geldiğini , çünkü 
imanın nefisleri temizlediğini belirtmiş ve 
hıristiyanların vaftiz ayinine atıf yaparak 
müslümanların, "Allah'a iman ettik, O, 
benzeri olmayan iman boyası ile bizi bo
yadı ve manevi kirlerden arındırırdı" veya, 
"Allah Teala bizi iman boyası ile boyadı, si
zin boyanız ile boyanmadık" demekle em
redildiklerini ifade etmiştir ( el-Keşşaf, ı. 

195) . Fahreddin er-Razi sıbgatullah ile "fıt
rat" ve "Allah'ın dini" anlamları arasında 
bir yakınlık bulunduğunu söylemiş, neti
cede müslümanların emredildiği fıtratın 
(dinin) akli ve şer'! delillerin gerektirdiği bir 
nitelik taşıdığına dikkat çekmiştir. Matü
rldl'nin görüşünü benimseyerek terkibin 
"Ailah'ın hücceti ve delili" anlamını kaydet
mekle beraber Razi "Ailah'ın dini, insanın 
yaratılışına koyduğu fıtratı" manalarını di
ğerlerine tercih etmiştir (Me{atff:ıu'l-gayb, 
IV, 86-87) . 

Son dönem müfessirlerinden M. Reşld 
Rıza sıbgatullahın "Ailah'ın mahlükatı ya
rattığı fıtratı" anlamı üzer inde durmuş , 

O'nun peygamberlerini ve kullarından ina
nanları bu fıtratla boyadığını , bu konuda 
sonradan oluşturulan beşeri müdahalele
rin bir rolünün olmayacağını belirtmiştir. 
Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan biri
nin bulunmadığını, O'nun boyasının nefıs

leri, akılları ve kalpleri temizlediğini , Ehl-i 
kitabın din adamlarının dine ekledikleri şey
lerin ise beşeri renk taşıdığını ifade etmiş
tir (Te{sfrü'l-menar, I, 486). Elmalılı Mu
hammed Harndi terkibi, "Biz Allah ' ın bo
yası olan fıtrl imanla iman ettik, sudan 
imana, suni boyaya tenezzül etmedik" şek

linde anlamış. ayetin devamının tefsirinde 
de dinin, imanın, temizliğin ve güzelliğin 
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fıtrl olması gerektiğine dikkat çekmiştir. 
Elmalılı, yapılan bütün temizlikterin fıtrl te
mizliği korumasına ve arızl kirlerden te
mizlemesine yönelik olduğunu, insanları 
suya sokup çıkarmakla bunun gerçekleş
meyeceğini söylemiştir (Hak Dini, I. 515-

516) 

Sıbgatullah terkibinin yer aldığı Bakara 
süresi hicretin 2. yılından itibaren inme
ye başlamıştır. Önceki sürelerde Ehl-i ki
taba yapılan atıfların bu sürede ve daha 
sonra nazil olan diğer sürelerde sıklaştığı 
görülür. Bakara süresinin 40. ayetinden 
148. ayetine kadar devam eden kısmında 
genellikle yahudi ve hıristiyanların hem 
kendi aralarındaki anlaşmazlıklara hem de 
her ikisinin İslamiyet'e yönelik yanlış ve 
saldırgan beyanıarına yer verilir ve Allah 
nezdindeki şaşmaz gerçeğin neden ibaret 
olduğu açıkça ortaya konur. İslamiyet'le 
Ehl-i kitabın temsil ettiği Yahudilik ve Hı
ristiyanlık arasındaki bu fikri-dini hesap
laşma sırasında sıbgatullah da yer almak
tadır. Terkibin sözlük anlamı Ehl-i kitap'
tan alınmışsa da ıstılahi muhtevası, yer al
dığı kompozisyondan da anlaşılacağı üze
re Allah katındaki hak din ve O'nun tara
fından insan yaratılışına yerleştirilen se
lim fıtrattan ibarettir. İslamiyet, tevhide 
dayanan bu temel özelliği sayesinde kısa 
bir zaman sonra evrensel din haline gel
miştir; bugün de nitelik açısından bütün 
diniere hakim olma konumunu sürdür
mektedir (krş. et-Tevbe 9/33; el-Feth 48/ 

28; es-Saf 61/9) . 
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(~1 ..:,-ı f~) y 
Ebü'l-Vefa Sıbtu İbni'l-Aceml 

Burhanüdd!n İbrahim b. Muhammed 
b. Halil et-Trablust el-Halebl 

(ö. 841/1438) 

Hadis hafızı, alim. 
_j 

Aslen Trablusşamlıdır. Kendisinden nak
ledildiğine göre 22 Receb 7S3'te (3 Eylül 
1352) Halep'te doğdu. Anne tarafından 
dedesi ömer b. Muhammed b. Muvaffak 
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İbnü'l-Acemi'ye nisbette Sıbt İbnü'l-Aceml 
diye anılır. Kaynaklarda Burhaneddin el
Halebl, İbrahim el-Muhaddis, Burhanü'l
muhaddis diye de zikredilmiştir. Küçükyaş
ta iken babası vefat etti. Annesi Aişe bint 
Ömer b. Muhammed'le bir süre Dımaşk'a 
gittilerse de tekrar Halep'e döndüler ve an
nesi onu Kur'an-ı Kerlm'i ezberlemesi için 
Mektebetü'l-eytam'a kaydertirdi Kureyş'in 
Ümeyyeoğulları koluna dayanan anne ta
rafı ilim ehli kimselerin çokça bulunduğu 
bir sütale olup annesi, İbrahim b. Salih İb
nü'l-Aceml'den hadis dinleyen ve oğlu Sıbt 
İbnü'l-Acemi'ye hadis rivayet eden bir ha
nım dır (İbn Hacer, III, 4). Aynı sütaleden 
çok sayıda erkek ve kadın muhaddis ye
tiştiği belirtilmektedir. Büyük dedesi Ebu 
Talib Şerefeddin Abdurrahman b. Hasan 
İbnü'l-Aceml, Nizamülmülk'ün Bağdat'ta 
kurduğu Nizarniye medreselerinde hoca
lık yaptı, Halep'e dönünce orada bir med
rese kurdu, daha sonra peş peşe inşa edi
len medreselerle o bölge ilim merkezi ha
line geldi. Şafii mezhebine mensup olan 
Sıbt İbnü'l-Aceml'nin oğlu Ebu Zer el-Ha
lebl de muhaddis, Şafii fakihi, edip ve ta
rihçidir. O da babası gibi Sıbt İbnü'l-Ace
ml diye tanındığı için baba ile oğlun birbi
rine karıştınldığı olm~ştur (bk. EBÜ ZER 

ei-HALEBI). 

Sıbt İbnü'l-Aceml, kıraat ilmini öğren
mek için Şehabeddin İbn Ebü'r-Rıza el
Harnevl, Abdülahad el-Harran! el-Hanbe-
11, Ebu Abdullah Muhammed b. Meymun 
el-Belevl'den Ebu Amr, KalCın, Asım, İbn 
Amir, İbn Keslr kıraatlerini okuyup icazet 
aldı. On yaşına gelince kendi arzusuyla ha
dis ilmiyle meşgul olmaya başladı. Halep'
te rivayet edilen hadislerin büyük çoğun
luğunu Halepli hocalarından öğrendi. İlk 
seyahatini 780 (1378) ~!ında, ikincisini 786'
da ( 1384) Mısır'a gerçekleştirdi. Ayrıca Ka
hire, İskenderiye, Dimyat, Tinnls, Kudüs, 
Halil, Gazze, Remle, Nablus, Hama, Hu
mus, Trablus, Ba'lebek ve Dımaşk'a gide
rek muhtelif hocalardan hadis dinledi. 813'
te ( 141 O) haccını ifa etmek ve hadis dinle
mek üzere Mekke'ye gitti. Firuzabadl, Zey
nüdd.in el-lraki, ömer b. Reslan el-Bulkinl, 
İbn Hablb el-Halebl, İbnü'l-Mulakkın, İbn 
Cabir, Heyseml ve Cemal el-Matat! gibi 
alimlerden faydalandı. Kendisinin kaleme 
aldığı "sebet"inde ve talebesi Necmeddin 
İbn Fehd'in onun adına yazdığı Mu'cem'
de hocalarının adları bulunmakta ve 200 
kadar alimden faydalandığı belirtilmekte
dir. Talebeleri arasında Necmeddin İbn 
Fehd'den başka onun babası Takıyyüddin 
İbn Fehd, İbn Hacer el-Askalanl, İbn Hatlb 
en-Nasıriyye, İbn Nasırüddin, İbn Emlru 
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Hac, İbnü'l-Haydırl, İbnü'l-Kabakıbl, Ebü'l
Fazl İbnü'ş-Şıhne gibi alimler yer alır. İbn 
Hacer el-Askalanl onun hacalarma dair 
MeşyeJ].atü'l-Burhdn el-lfalebi adlı bir 
eser kaleme almıştır. Kendisine iki defa 
Halep'in Şafii kadılığı teklif ediidiyse de ka
bul etmedi. İlim ve zühdü birleştiren Sıbt 
İbnü'l-Aceml, döneminde Halep'in en ön
de gelen hadis hafızıydı. Kendisine "eml
rü'l-mü'minln fi'l-hadls" unvanı verildi. Sıbt 
İbnü'l-Aceml vebaya yakalanarak 20 Şev
va! 841'de (16 Nisan 1438) Halep'te öldü 
ve Halep surları içindeki aile kabristanına 
defnedil di. 

Eserleri. 1. Mu'cemü'ş-şüyU.JJ.. Hocala
rından bahsettiği bu hacimli eserin mü
ellif hattıyla bir nüshası Beyrut Amerikan 
Üniversitesi Jafat Library Özel Koleksiyon
lar Bölümü'ndedir. Talebesi Muhibbüddin 
İbn Fehd'in Mevridü't-tdlibi':v?;ami min 
merviyydti'l-lfô.tı~ Sıbt İbni'l- 'Acemi 
adıyla tertip ettiği, hocasının isnadları ve 
biyografileri hakkında bilgi verdiği eser 
Mu'cemü'ş-şüyU.JJ. adıyla yayımlanmıştır 
(nşr. Muhammed ez-Zahl, ts. [Darü'l-Ye
mame]; Riyad 1982). z. el-İgtibôtli-men 
rumiye bi'l-iJJ.tildt ii ricdli'l-]J.adiş (nşr. 
Muhammed Ragıb et-Tabbah, Halep 1350/ 
1931; Del hi 1406, Şelaşü resa'il /f uşüli'l-J:ıa
dlş içinde; nşr. Fevvaz Ahmed Zemerl1', 
Beyrut 1408/1988 [Kitabü'l-İgtibat bi-ma'
rifeti men rumiye bi'l-ii].tilat adıyla]; nşr. 
Ali Hasan Ali Abdülhamid, Zerka, ts. [el
Vekaletü'l-Arabiyye li't-tevzl' ve'n-neşr], Şe
laşü resa'il fi'ulümi'l-J:ıadf§ içinde). Eser
de ömürlerinin sonunda ihtilat vaki olan ra
vilerin isimleri sıralanmakta, ihtilat sonra
sı onlardan kimlerin hadis rivayet ettiği 
belirtilmektedir. Alaeddin Ali Rıza eseri 
tahkik edip bazı ilaveler yapmış ve Nihd
yetü'l-igtibôt bi-men rumiye mine'r-ru
vdt bi'l-ibtilôt adıyla neşretmiştir (Bey
rut 1408/1988). 3. et-Tebyin li-esmd'i'l
müdellisin. et-Ta'li]fu'l-emin 'ald Kitd
bi't-Tebyin li-esma'i'l-müdellisin adıy
la neşredilmiştir (nşr. Muhammed Ragıb 
et-Tabbah, Halep 1350/1931; Delhi 1406, 
Şelaşü resa'il If uşüli'l-J:ıadlş içinde; nşr. 

Yahya Şeflk, Beyrut 1406/1986; nşr. Mu
hammed İbrahim Davud el-Mevsıl1', Bey
rut 1414/1994). 4. NU.rü'n-nibrds 'ald Si
reti İbn Seyyidi'n-nds. İbn Seyyidünnas'ın 
'Uyunü'l-eşer ii fünuni'l-megazi ve'ş
şemd'il ve's-siyer adlı eserinin şerhidir 
(Ragıb Paşa Ktp., nr. 1055/901; Hacı Selim 
Ağa Ktp., Hacı Selim Ağa, nr. 1036; Süley
maniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 768-769, 
Şehid Ali Paşa, nr. 1963; Millet Ktp., Fey
zullah Efendi , nr. 1550). S. el-lfavdşi (Ta'
ll~) 'ald Süneni'l-]J.dfı~ İbn Mace (Mil-

let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 496). 6. Neş
lü'l-himydn ii mi'yari'l-Mizdn. Mizd
nü'l-i'tiddl'in zeyli olup Darü'l-kütübi'1-
Mısriyye'de bir nüshası bulunmaktadır (nr. 
23346 B). Müellifin aynı konuda Na]fdü'n
no]fşdn adlı başka bir çalışmasından söz 
edildiği gibi bunun Neşlü'l-himydn'ın di
ğer bir adı olduğu da belirtilmektedir (Ni
hayetü's-sül, nşr. Abdülkayyum Abdürab
binneb!, neşredenin girişi, 1, 31-33). 7. el
Mu]ftefa (el-İ~tifa') ii (şerJ:ıi/c;labti/J:ıal
li) elfd~i'ş-Şifd ' li'l-Kii(J.i 'İydz. Eserin 
müellif hattıyla olan nüshaları Darü'l
kütübi'l-Mısriyye (nr. I 30 I) ve Köprülü 
Kütüphanesi'nde (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 
797) kayıtlıdır. Ayrıca Millet (Feyzullah 
Efendi, nr. 876), Murad Molla (nr. 453), 
Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, nr. 
442), Süleymaniye (Kadızade Mehmed 
Efendi, nr. 76; Kılıç Ali Paşa, nr. 194; Da
mad İbrahim Paşa, nr. 863) ve Atıf Efen
di (nr. 472) kütüphanelerinde nüshaları bu
lunmaktadır. İbnü'l-Kabak.ıbl bu eseri Züb
detü'l-Mu]ftefd ii taJ].rici elfd~i'ş-Şifa 
adıyla şerhetmiştir (bk. İBNÜ'I-KABAKIBI). 
8. el-Keşfü'l-]J.aşiş 'ammen rumiye bi
vaz'i'l-]J.adiş (nşr. Subh1 es-Sam errill, Bağ
dat 1404/1984; Beyrut 1407/1987; Kahire 
1407). Eseri ayrıca İbrahim b. Abdullah b. 
Abdurrahmanel-Lahim yüksek lisans tezi 
olarak tahkik etmiştir ( 1403, Camiatü'l
imam Muhammed b. Suud el-islamiyye). 
9. Te~kiretü'Hdlibi'l-mu'allem li-men 
(bi-men) yü]fiilü innehu muJJ.açlram (nşr. 
Muhammed Ragıb et-Tabbah, Halep 1350/ 
1931; nşr. Meşhur Hasan Se lman, Del hi 
I 406, Şel§.şü resa'il If uşüli 'l-J:ıadf§ içinde; 
Riyad 1414/1994). Eser hakkında Hüseyin 
M. Hidayet (Hosain M. Hidayat) "Tadhkirat 
at-Talib al-Muallam of Sibt ibn al-Ajami" 
başlığıyla bir makale yazmıştır ( JASB, XIV 
[ 1928], s. 363-365) . 10. et- Tel]fif:ı li-fehmi 
]fari'i'ş-Şa]J.i]J. li'l-BubQri. Muhtasar bir 
Şa]J.i]J.-i BuJJ.dri şerhidir (TSMK, III. Ah
med, nr. 392/1-2; Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 689; Millet Ktp. , Feyzullah Efen
di, nr. 435) . 11. Nihdyetü's-sul ii ruvd
ti's-sitteti'l-uşul (nşr. Abdülkayyum Abdü
rabbinnebl, I-VI, Mekke 1421-1428/2000-
2007) 1Z. İJ].tişdrü'l-Gavdmiz ve'l-müb
hemdti'l-vd]fı 'a ii mütCıni'l-e]J.ddiş. İbn 
Beşküval'in hadis metinlerinde ismi belir
tilmemiş veya meşhur olmayan bir kün
ye yahut lakapla anılmış kişilere dair ese
rinin muhtasarıdır (Millet Ktp., Feyzullah 
Efendi, nr. 496). 

Sıbt İbnü'l-Aceml'nin ayrıca Müslim'in 
el-Cdmi'u'ş-Şa]J.i]J.'i ( TuJ:ıfetü'l-müncid ue'l
müthim If ganbi ŞaJ:ılJ:ıi Müslim [Süleyma
niye Ktp., Reisülküttab, nr. 118]), Ebu Da-



vüd'un es-Sünen'i, Zehebl'nin Tecridü'ş
şaJ:ıQbe'si ve el-Kaşif'i (Haşiyetü'l-Kaşif, 
nşr. Ahmed Muhammed Nemir Hatlb -
Muhammed Awame, Cidde 1992). Alal'
nin Cami'u 't-taJ:ışil ii a]fkami'l-merasil'i 
ve Tirmizi'nin Şema'ilü'n-nebi'si üzerine 
yazdığı haşiyeleri vardır. Şemseddin el-Kir
manl'nin el -Kevakibü 'd-derari'sini Me
şabi]fu '1-Cami'i'ş-şa./fi./f adıyla ihtisar et
miş (Darü' l-kütübi ' l-Mısriyye, nr. 1291 ), Zey
nüddin el-lrakl'nin hadis usulüne dair eJ
Elfiyye'sine ve Şer]fu'l-Elfiyye'sine de bi
rer haşiye yazmıştır. 
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Sıbt İbnü'I-Acemi. et-Ta'lfku'l-emfn 'ala kita
bi't-Tebyfn li-esma'i'l-müdellisfn (nşr. M. İbrahim 
DavOd el -Mevs ıll), Beyrut 1414/1994, neşrede
nin girişi, s. 6-14; a.mlf., Nihayetü's-sül fi ruva
ti's-sitteti'l-uşül (nşr. AbdülkayyOm Abdürabbin
nebl), Mekke 1421/2000, neşredenin girişi, 1, 7-
34; İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine (nş r. M. Ab
dülmuld Han ), Haydariibiid 1392/ 1972, lll, 4; 
Necmeddin İbn Fehd, Mu'cemü'ş-şüyüi) (n şr. 
Muhammed ez-Zahl), Riyad 1402/ 1982, neşre
denin girişi, s. 47-50; Sehiiv'i, eçi-Qav'ü 'l-lami', 1, 
138-145; SüyOtl, Tabakatü 'l-f:ıufffı? (Lecne). s. 
551; İbnü'I-İmM. Şe?ertıt, VII, 237-238; İbn Ham
za. Zeylü Te?kireti'l-f:ıufffı? (nşr. Hüsameddin el
Kudsi), Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-ilmiyye), s. 308-
315, 379; Ragıb et-Tabbah, i'lamü'n-nübela' bi
tarfl)i Halebi'ş-şehbtı', Halep 1344/1925, V, 205; 
Darü '1-kütübi'l-Mışriyye: Fihrisü '1-mal)tütat 1: 
Muş(alaf:ıu 'l-f:ıad~, Kahire 1375/1956, s. 313; Ab
dullah Muhammed ei-Habeşl, Cami'u 'ş-şürüf:ı ue'l
f:ıavaşf, Eb0zabl1425/2004, 1, 405; Mu'cemü'l
mai)tütati'l-mevcüde fi mektebtıti istanbul ve 
Anatülf (haz. Ali Rıza Karabulut), !baskı yeri ve 
tarihi yok J, s. 34-35. fAl 
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SIBT İBNÜ'I-CEVZI 
( .Şj~l W'!'~ ) 

Ebü'l-Muzaffer Şemsüdd!n Yusuf 
b. Kızoğlu et-Türk! el-Avnl el-Bağdad! 

(ö. 654/1256) 

Tarihçi, alim ve meşhur vaiz. 
_j 

581 veya 582 (1186) yılında Bağdat'ta 
doğdu. Babası, Abbasi Veziri Ebü'l-Mu
zaffer İbn Hübeyre'nin memlükü Türk 
asıllı Hüsameddin Kızoğlu, annesi Ebü'l
Ferec İbnü'l-Cevzi'nin kızı Rabia'dır. Bun
dan dolayı Sıbt İbnü'l-Cevzi olarak tanın
mıştır. Küçük yaşta iken babasının ölümü 
üzerine dedesi tarafından yetiştirHdL Bağ
dat'ta başladığı tahsilini Musul ve Dımaşk'
ta sürdürdü. Ebü'l-Yümn el-Kindi, Fahred
din İbn Teymiyye ve Mahmud b. Ahmed 
el-Hasirl hocaları arasındadır. Genç yaşta 
dini ve edebi ilimlerle tarih yazıcılığında 
ileri bir seviyeye ulaştı. Dımaşk EyyQbi Hü
kümdarı el-Melikü'l-Muazzam'ın takdirini 
kazandı. EyyGbl hükümdarları el-Melikü'l-

Muazzam ve el-Melikü'l-Eşref ile birlikte 
607 (1210) yılında Haçlılar'a karşı düzen
lenen Nablus seferine katıldı. Dımaşk'ta
ki Şibliyye, Bedriyye, Müstansıriyye med
reselerinde müderrislik yaptığı yıllarda ara
larında EbG Bekir b. Abbas, Abdülhafız 
Bedran, Şerefeddin Abdullah, Muhammed 
b. İlyas gibi alimierin de bulunduğu bir
çok öğrenci yetiştirdi. Dımaşk camilerin
de verdiği vaazlar halk üzerinde uzun yıl
lar silinmeyen izler bıraktı. Özellikle cumar
tesi günleri sabaha kadar süren vaazlarını 
dinlemek için halkın yanı sıra devrin dev
let adamlarının Dımaşk'a akın ettiği belir
tilir. Kahire, İskenderiye, Mekke, Medine, 
Halep, Hama, Ba'lebek. Kudüs. Dimyat, 
Rakka, Harran. Urfa gibi şehirlere giderek 
oralarda da vaazlar verdi. Sı bt İbnü'l-Cev
zl 21 Zilkade 654 (10 Aralık 1256) tarihin
de Dımaşk'ta KasiyOn dağı eteklerindeki 
evinde vefat etti ve orada defnedildi (İbn 
Hallikan , lll , 142). 

Eserleri. 1. Mir'atü'z-zaman ii tdri{ıi'l
a'yan. Yaratılıştan müellifın ölüm tarihine 
kadar gelen kırk ciltlik (a.g.e. , a.y.) umu
mi bir tarihtir. Müellif eserini yazarken 
Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedanl'
nin 'Unvanü's-siyer, İmadüddin el-İsfa
hanl'nin el-Ber]fu'ş-Şamive Ijaridetü'l
]faşr, İbnü'l-Kalanisi'nin Taril)u Dımaş]f, 
dedesi İbnü'l-Cevii'nin el-Munta?am, İb
nü'l-Ezrak el-Fariki'nin Tari]) u Meyyata
ri]fin ve Amid, İbnü'l-Esir'in el-Kamil fi't
taril), İzzeddin İbn Şeddact'ın el-A 'ld]fu'l
l)atire adlı eserlerini kaynak olarak kullan
mış, 448-479 ( 1056-1 087) yılları arasında 
cereyan eden olayları anlatırken Abbas! 
Halifesi Kaim-Biemrillah döneminde Di
van-ı İnşa'da görevli Garsünni'me'nin gü
nümüze ulaşmayan 'Uyunü't-tevaril)'in
den geniş nakiller yapmıştır. Diğer kaynak
larda bulunmayan Selçuklu tarihiyle ilgili 
bilgilerin yer aldığı bu nakiller sebebiyle 
Mir'atü'z-zaman XI. yüzyıl Selçuklu tari
hinin önemli bir kaynağıdır. Müellifin XIII. 
yüzyılda EyyQbller'in hakimiyetinde bulu
nan ülkelerde ve özellikle Suriye'de cere
yan eden, bir kısmına kendisinin de şahit 
olduğu olayları ayrıntılı biçimde kaydetme
si eseri bu açıdan da önemli bir kaynak 
haline getirmektedir. Kutbüddin el-YGni
nl Mir'atü'z-zaman'ı ihtisar etmiş, ayrı
ca esere 713 (1314) yılına kadar gelen bir 
zeyil yazmıştır (Zeylü Mir'ati'z-zaman, Hay
ctarabad 1959). Bunun dışında bir kısım 
müellifler tarafından eser ihtisar edilip ba
zı zeyiller kaleme alınmışsa da bunlar gü
nümüze ulaşmamıştır. Eseri "VücGdi'' mah
lasıyla tanınan Muhammed b. Abdülaziz 
(ö . 1021/1612) Osmanlı Türkçesi'ne çe-
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virmiştir (Keş{ü'?-?Unün, ll, 1647-1648) . 
Mir'atü'z -zamôn'ın çeşitli ciltleri Bibli
otheque Nationale. British Museum. Mu
sul, Berlin, Kahire (Brockelmann. GAL, ı . 

424-425 ; Suppl., ı. 589), Topkapı Sarayı 
Müzesi ile (nr. A 2907-A 2931-2933) Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi kütüphanelerin
de ( nr. 2 ı 34-2 ı 4 ı) bulunmaktadır. Eserin 
ilk olarak 490-531 (1 097-1137) yılları ara
sında cereyan eden Haçlı seferleriyle ilgi
li olayları içeren bölümü Fransızca tercü
mesiyle birlikte yayımianmış (RHC Or., lll 

ı ı 8841. s. 517-570), daha sonra 495-654 
(1101-1 256) yıllarına ait bölümünün tıpkı
basımı yapılmıştır (n ş r. James Richard Je
wet, Chicago ı 907) . Bu bölümü n iki neşri 
daha vardır (Haydarabad-Dekken ı 951-
ı 952; nşr. İh san Abbas, Kahire-Beyrut 
ı 985). Mir'atü'z-zaman'ın Garsünni'me'
nin 'Uyunü 't-tevaril) adlı eserinden ge
niş nakiller yapılan 448-479 ( 1056-1 087) 
yıllarına ait kısmı ile 480 ( 1 088) yılını içe
ren bölümü (448-480/ 1056-1088) Ali Sevim 
tarafından n eş redilmiştir (Ankara ı 968; 
Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIV/ 
18 [19921. s. 9-260 [genişletilmiş neşril). 
Eserin 325-447 (936-1 055) yılları arasını Ce
nan Celil Muhammed el-Hemevündi (Bağ
dat 1990), 395-411 (1 004-1 021) yıllarını Ju
liette Rossi yayımlamıştır. İbnü'l-Kalani
sl'nin Zeylü Taril)i Dımaş]f adlı eserini 
neşreden (Beyrut 1908) Henry Frederick 
Arnedroz dipnotlarında yer alan bazı par
çaları Mir'atü'z-zamdn'dan iktibas etmiş
tir. Mir'dtü'z-zamdn'daki Tuğrul Bey, Al
parslan ve Sultan Melikşah dönemlerine 
ait bölümler Ali Sevim tarafından Türkçe'
ye tercüme edilmiştir (Belgeler: Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi, XV!Il/22 [1998 J, s. 1 -90; 
XIX/23 [1999], S. 1-54; XX/24 [2000], S. 1-75). 
K. Yazbeck 447-452 (1 055-1 060) yıllarını 
içeren kısmını Les dynasties de l'Islam 
ii travers le Mir'at al-zaman .. . Partie 
relative aux annees adıyla Fransızca'ya 
çevirmiştir (Beyrut 1983) z. Te~kiretü 
l)avaşşı'l-e'imme fi l)aşa'işi'l-e'imme 
(Tahran 1285/ 1 868; Necef 1369/ 1 950; nş r. 

Muhammed Sadık BahrülulCım, Necef 
ı 964; Beyrut 1401/ 1 981}. Hz. Ali başta ol
mak üzere on iki imarnın biyografilerini 
içerir. 3. el-İntişar ve't-terci]f li'l-me~
hebi'ş-şa]fi]f (el-İntişar li-imami e'immeti'l
emşar) (Kahire ı 360/1941) İmam-ı Azam 
EbG Hanife'nin menkıbeleri ve mezhebi
nin üstünlükleri hakkındadır. 4. Kenzü'l
mülUk ii keyfiyyeti's-sülUk (Gösta Vi
testam-Lund 1 970) . 5. Jşarü'l-inşat ii aşa
ri'l-l)ilat (Kahire 1408/ 1987) Eserde Ha
nefi mezhebiyle Hanbeli, Şafii ve Maliki 
mezhepleri arasında ihtilaf konusu olan 
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