
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

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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meseleler hakkında tarafların hadis delil
leri sıralanmakta ve bu hadislerin değer
lendirilmesi yapılmaktadır. 6. el-Celisü'ş
şdlil; ve '1-enisü 'n-ndşıl; ( nşr. Fevvaz Sa
lih Fevvaz. London 1 989; nşr. Ahmed! Ise
vi, Tanta 1411/1 991). 7. Vesd'ilü'l-esldf 
ila mesd'ili'l-:/;]ildf (nşr. Seyyid Muham
med Mühenna, Beyrut 141 911998). Müel
lif bu eserinde bazı fakihlerin sadece ah
kam ayetleriyle yetinerek hadisleri göz ar
dı etmelerine karşı çıkarak hadislerin fık
h! meselelerin açıklanmasındaki önemi
ni örneklerle ortaya koymaktadır (diğer 
eserleri için bk. Brockelmann, GAL, 1, 425; 

Suppl., 1, 589; DMBİ, lll, 281 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hallikan. Vefeyat, lll, 142; Ebü'I-Fida İbn 
Keslr, el-Bidaye ue'n-nihaye, Kahire 1348, XIII, 
194-195; Bedreddin el-Ayni, 'İ~dü'l-cüman, Be
yazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, m. 2391, 
vr. 371 '-373'; İbn Tağriberdl, el-Menhelü'ş-şafi 
ue'l-müsteu/i ba'de'l-Vafi, TSMK, lll. Ahmed, m. 
3018, vr. 859•-b; a.mlf., en-Nücümü'z-zahire If 
mülüki Mışr ue'l-Kahire, Kahire 1338, VII, 39; 
Keşfü'?-?unün, ll, 1647-1648; Brockelmann, GAL, 
I, 424-425; Suppl., 1, 589; Cl. Cahen, La Syrie du 
nord, Paris 1940, s . 65-66; a.mlf., "Ibn al-l2jaw
zi", EJ2 (İng), lll, 752-753; Abbas el-Azzavl. et
Ta'rif bi'l-mü'errii)fn If 'ahdi'l-Mogül ue't-Türk
man, Bağdad 1376/1957, I, 69 vd.; H. Hilmy
M. Ahmad, "Same Notes on Arabic Historiog
raphy during the Zengid and Ayyubid Periods 
(521/1127-648/1250)", Historians of the Middle 
East (ed. B. Lewis- P. M. Holt), London 1962, s . 
91-92; Karatay, Arapça Yazma/ar, lll, 353-363; 
Şakir Mustafa, et-Tarfi)u'l-'Arabi ue'l-mü'errii)ün, 
Beyrut 1980, ll, 261-263; Sıbt İbnü'I-Cevzl, İşa
rü'l-inşa{fi fişari'l-i)ilaf(nşr. Nasır Ali Nael-Hu
leyfl). Kahire 1408/1987, neşredenin girişi, s. 
7-16; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih
Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998, s . 144-145; 
Tıyggve Kronholm, "Dedication and Devotion, 
The Introduction to the Kitab al-Jalis as-Salih 
wa'l-anis an-nasih, Ascribed to Sibt ıbn al-Jau
zi (d. 654/1257)", Orientalia Suecana, XXXVIII
XXXIX, Uppsala 1989-90, s. 81 -91; Yunus Apay
dın, "Sıbt ibni'l-Cevzi'nin 'İsaru'l-insaf' Adlı Hi
lafiyet Eseri Üzerinde Fukahanın Hadisler Karşı
sındaki Tavrı Açısından Bir İnceleme", Erciyes 
Üniuersitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 7 , 
Kayseri 1990, s. 133-159; Muhammed Asaf Pik
ret, "İbn Cevzi", DMBi, lll, 278-281. 

Iii ALi SEviM 

SIBT İBNÜ't-TEAViZi 
( I.Ş~,ı..;;ı 0-1' ~ ) 

Ebü'l-Feth Sıbtu İbni 't-Teavizi Muhammed 
b. Ubeydillah b. Abdiilah el-Bağdadı 

(ö. 584/1 188) 

L 
Katip ve şair. 

_j 

10 Receb S19'da ( 12 Ağustos ll 25) Bağ

dat'ta doğdu. İbnü't-Teav1z1 (et-Teavlzl) di
ye anılan anne tarafından dedesi, zahid ve 
muhaddis Ebu Muhammed Mübarek b. 
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Mübarek b. Ali es-Serrac el-Cevherl'ye (ö. 

533/1 139) nisbette Sıbt İbnü't-Teavlzl {ib

nü't-Teavlzl) olarak tanınır. Kendisini dede
si büyüttüğünden "Sıbt" (torun) adını al
mıştır. Dedesinin İbnü't-Teavlzl diye tanın
masının, onun babasının muska ve rukye 
(ta'vlz) yazması dolayısıyla olabileceği be
lirtilir. Sıbt İbnü't-Teavlzl'nin babasının asıl 
ismi Nuştegin olup sonraları oğlu tarafın
dan bu ad Ubeydullah şeklinde değiştiril

miştir. Türk asıllı olan Nuştegin, Abbasl 
Veziri Relsürrüesa İbnü'l-Müslime'nin oğ
lu Muzaffer'in oğullarından birinin azatlı
sıdır. 

Katip olarak yetişen, aynı zamanda şair 
olan Sıbt İbnü't-Teav1z1 edebiyat meclis
lerine katıldı, imadüddin el-İsfahanl gibi 
döneminin önde gelen edipleriyle dostluk 
kurdu. Güçlü zekasından kinaye olarak zıd
dıyla nitelendirme bağlamında "Ebleh" la
kabıyla tanınan Muhammed b. Bahtiyar ve 
İbnü'l-Muallim Muhammed b. Ali el-Vasıtl 
gibi önde gelen şairlerle atıştı. İmadüddin 
el- İsfahanl, Bağdat'tan ayrılıp Dımaşk'ta 
Selahaddin-i Eyyubl'nin hizmetine girdiği 
dönemde de aralarında manzum ve men
sur mektuplaşmalar oldu, bu mektuplar
dan bir kısmını İmadüddin ljaridetü'l
]faşr adlı eserine aldı. Sıbt İbnü't-Teavlzl 
ayrıca Selahaddin-i Eyyubl için üç methi
ye yazarak Bağdat'tan Dımaşk'a gönder
di (Yaküt, xvııı, 236-242). Babasının Mu
zafferoğulları'yla münasebeti neticesinde 
dedesi ve kendisi de bu aile ile ve bilhas
sa Vezir Adudüddin İbnü'l-Müslime, Vezir 
Ebü'l-Muzaffer İbn Hübeyre ile yakın ilişki 
kurdu ve Darülhilate'nin sakinleri arasın

da yer aldı. Bağdat'taki Dlvanü'l-iktaat'a 
(Divanü'l-mukataat) katip olarak tayininde 
Vezir İbnü'l-Müslime'nin tesiri oldu. Ay
nı görevle bir süre Hille'ye de gönderildi. 
Mesleğindeki mahareti dolayısıyla tarihçi
ler tarafından "Fahrü'l-küttab, Emlnü'd
devle, el-Ecell, es-Sahib" unvanlarıyla anı
lan İbnü't-Teavlzl katiplik görevine gözle
rini kaybedinceye kadar (579/1183) devam 
etti. Bu olayın ardından maaşının evlatları
na aktarılmasını istedi. Halife Nasır-Lidlnil
lah için yazdığı uzun bir kasidede (a.g.e., 

XVIII, 247-249) kendisine ömrünün sonu
na kadar bir maaş daha tahsis edilmesi ta
lebinde bulundu ve bu isteği yerine getiril
di. Sıbt İbnü't-Teavlzl Şewal S84'te (Ka
sım-Aralık ı 188) Bağdat'ta vefat etti ve 
Babüebrez Kabristanı'na defnedildi. Onun 
S83'te (i 187) öldüğü de rivayet edilmiştir. 

Daha çok övgü şiirleri yazan Sı bt İbnü't
Teav1z1'nin kasideleri genellikle uzun olup 
bazıları 100 beyti aşar. Nesib kısımları çe
kicidir. Gözlerini kaybettikten sonra önce-

ki hayatına ve gençliğine duyduğu hasre
ti dile getiren birçok şiir kaleme almıştır 
(a.g.e., XVIII, 244-246). Hz. Hüseyin için 
mersiyesi ve Kufe Şi1leri nakibi Muham
med b. Muhtar'a kasidesi (AbdüLhüseyin 
Ahmed el-Emini, V, 386, 391-395) sebebiy
le ona Şii şairleri arasında yer veren mü
ellifler de olmuştur. Ayrıca Hz. Peygam
ber, Selahaddin-i Eyyı1b1, Nasır-Lidlnillah, 
Müstaz1-Biemrillah, Kad1 el-Fazı!, Vezir Adu
düddin İbnü'l-Müslime ile Vezir Ebü'l-Mu
zaffer İbn Hübeyre hakkında methiye ve 
mersiye yazmıştır. İhvaniyyat, gazel, tas
vir, hamriyyat, itab, zühd ve hiciv temala
rında şiir ve kıtaları vardır. Şiirlerinde ma
na ve lafız bakımından kendinden önceki 
şairlerden aldığı mirası hayal gücü ve tec
rübeleriyle ustaca harmanlamış, neslb
medih geçkilerinde hüsn-i tahallüs icrası 
başarılı bulunmuştur. Şiirlerini anlaşılır bir 
dil ve üslupla ortaya koyan, lafzl sanatla
ra nadiren başvuran, medihlerine konu et
tiği kişilerin ahlaKi ve manevi özelliklerini 
dile getiren Sıbt İbnü't-Teavlii'nin, döne
minde Irak'ın en iyi şairi olduğu belirtil
miştir. Özellikle İbn Hallikan'ın onun şiir
lerini çok beğendiği, zamanında ve ken
dinden önceki iki yüzyılda ondan daha iyi 
bir şairin gelmediğini söyleyerek abartılı bir 
övgü de bulunduğu görülür ( Vefeyat, IV, 
466). Bunun yanında onu özgün manalar 
ortaya koyamamış olmakla eleştirenter de 
vardır. 

Eserleri. Sıbt İbnü't-Teavlzl gözlerini kay
betmeden önce divanını toplayarak dört 
bölüm halinde tertip etmiş ve baş tarafı
na takdir kazanan bir giriş yazmıştır. Bu
nun dışında kalan şiirleriyle daha sonra 
yazdıklarını "Ziyadat" başlığıyla divanına 
eklemiştir; ancak bazı nüshalarda bu ek
ler yer almamaktadır. Birinci bölümde Ab
basl halifeleri, ikinci bölümde bazı vezir 
ve devlet adamları, üçüncü bölümde Mu
zafferoğulları ailesiyle ilgili medihleri, dör
düncü bölümde mersiye, zühdiyyat, ga
zel, itab ve hiciv temalı şiirleri bulunmak
tadır. D. S. Margoliouth, divanı Oxford'da 
mevcut iki nüshasına dayanarak kafiye
lerine göre alfabetik şekilde düzenlemek 
suretiyle yayımıarnıştır (Kahire 132 ı). Bu 
yayının Darü Sadır tarafından ofset bas
kısı yapılmıştır (Beyrut ı 967). Margoliouth 
yaptığı bu neşrin önsözünde dönemin ede
bine uygun bulmadığı bazı beyitlere yer 
vermediğini belirtmiş, ancak bunlar hak
kında bilgi vermemiştir. Onun bu tutumu 
neşir kurallarına uygun bulunmayarak eleş
tirilmiştir. Margoliouth'un yer vermediği 
beyitlerden bazılarının Haçlılar ve Frenk
ler aleyhinde olduğu Müzhir es-Sudanl ta-


