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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 ). 
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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-



rafından ortaya konmuş. ayrıca Nuri Şa
kir ei-Aiüsi bu neşirde 1681 beytin eksik 
olduğunu tesbit etmiştir (Ali Cevad et-Ta
hir, s. 200-20 ı ). Kaynaklarda ayrıca müel
lifin on beş defterden oluştuğu belirtilen 
el -l:ficabe (el-Hacebe) ve 'J-l:ıuccab adlı 

bir eserinden söz edilmektedir. Yusuf Ya'
küb Misküni, Sıbtu İbni't-Te'avig;i min 
şu'ara'i'l-'Ira~ı 'l-iuJ:ıOJ ti'l-~arni 's-sadis 

li 'l-hicre adıyla bir monografı yazmış (Bağ

dat 1378/ 1959). Nuri Şakir el-Aıüsi de Sıb
tu İbni't-Te'avig;i J:ıayatühu ve şi'ruhu 
ismiyle yüksek lisans tezi hazırlamıştır (Bağ
dat 1975) . 
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Ebu Muhammed Abdullah b. Alı 
b. Ahmed el-Bağdadl 

(ö. 541/1146) 

Kıraat ve nahiv a limi. 
_j 

29 Şaban 464'te (2 1 May ı s ı 072) Bağ
dat'ta doğdu. Anne tarafından dedesi Şey
hülislam Ebu Mansur Muhammed b. Ah
med b. Ali el-Hayyat 'a nisbet le Sıbtu'l-Hay

yat diye meşhur oldu. Kendisinden büyük 
olan kardeşi kıraat alimi Ebu Abdullah Hü- . 
seyin b. Ali de aynı lakapla anılmıştır. Ab
dullah ilimle uğraşan bir aile ortamında ye
tişti. Ebü'l-Hüseyin İbnü'n-Nakür, Ebu Man
sur Muhammed b. Muhammed el-Ukberi, . 
Tırild ez-Zeynebi ve Sabit b. Bündar:dan 
hadis dinledi. Başta dedesi Ebu Mansur 
el-Hayyat olmak üzere Şerif Abdülkahir b. 
Abdüsselam ei-Mekki el-Abbas!, İbn Sivar. 
Ebü'I-Hattab İbnü'I-Cerrah , Sabit b. Bün
dar, Yahya b. Ahmed es-Seyyibl gibi alim
lerden kıraat ilmi tahsil etti. SOO (1107) 
yılında Mekke'de Abdülhak b. Ebu Mervan 
es-Seld'den Ebu Amr ed-Danl'nin et-Tey-

Sı btu' I

Hayyat' ın 

el-Mübhic 

ad lı eserinin 
unvan 

sayfas ıy l a 

il k sayfas ı 

(Millet Ktp., 

Feyzullah 
Efendi, nr. 10) 

sir adlı eserini okuduğuna göre (ibnü'l
Cezerl, Gayetü 'n-l'lihaye, 1, 434) aynı yıl hac 
görevini ifa etmiş olmalıdır. 

Sıbtu 'I-Hayyat yetişme döneminden son
ra kıraat. hadis ve nahiv dersleri verdi, te
lifle meşgul oldu. Abdülkerlm b. Muham
med es-Sem'an1 eserlerindeki bazı görüş
lerinden dolayı ağır bir dille eleştirildiğini, 
ancak duyduğuna göre bu görüşlerinden 
rücu ettiğini kaydetmiştir (Zehebl , Ma'ri
fetü'l-kurra', 11, 962) 487 (1094) yılında baş
layıp vefatma kadar sürdürdüğü İbn Cer
de Mescidi'ndeki imamlığı sırasında ken
disinden özellikle kıraat ilminde pek çok 
talebe istifade etti. Onun lrak'ta, "Benden 
veya dedemden ya da bizim öğrencileri
mizden okumamış kıraat hacası yoktur 
desem herhalde doğru söylemiş olurum" 
şeklindeki ifadesi (Kemaleddin el-Enbarl , 
s. 402) döneminde bu ilmin tedrlsindeki 
yerini göstermesi bakımından önemlidir. 
İbn Sükeyne diye tanınan Ebu Ahmed Ab
dülvehhilb b. Ali ei-Bağdadi, Muhammed 
b. Yusuf ei-Gaznevi, Muhammed b. Mu
hammed b. Harun el-Hilli, Ebü'I-Ferec İb
nü'l-Cevzl, İbn Sa'dün el-Kurtub1 ve Ebü'l
Yümn el-Kind1 ondan bu ilirnde faydalanan
lardan ve kendisinden hadis rivayet eden
lerderi bazılarıdır. 

Kıraat ilmindeki üstün lüğü ve bu ilmi 
tedflsteki şöhreti yanında Sıbtu'l-Hayyat 
güzel tilavetiyle de tanınıyordu . Özellikle 
ramazan aylarında halk onun tilavetini din
lemek için her gece İbn Cerde Mescidi'nde 

· . toplanıyordu. Ebü'l-Ferec İbnü'I-Cevzl, Sıb
tu'l-Hayyat'ın sesinden daha tatlı ve gü
zel bir ses duymadığını belirtmiş , talebe
si Ahmed. b. Salih ei-CTII de hayatı boyun-

. ca Fatiha süresini ondan daha güzel oku
yan birini görmediğini ifade etmiştir. Ze
heb1 ise Sıbt'ın geniş ilmi birikimine ve ör-
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nek kişiliğine işaret ettikten sonra yaşlılık 
yıllarında dahi çağdaşları arasında Kur'an 
tilavetinde çok güzel bir sese sahip oldu
ğuna dikkat çekmektedir. Sıbtu'l-Hayyat, 
28 Reblülahir 541 'de (7 Ekim 11 46) Bağ
dat'ta İbn Cerde Mescidi'ndeki odasında 
vefat etti, Camiu'l-Kasr'da kılınan cenaze 
namazının ardından Babüharb'de dede
sinin yanına defnedildi. İbnü' l -Cevzi onun 
cenazesindeki gibi bir kalabalık görmedi
ğini belirtmektedir. 

Eserleri. 1. el-M übhic fi'l-~ıra'ati 's

seb' el -mütemmem e bi-İbn MuJ:ıayşın 
v e'l-A 'm eş ve Ya'~üb ve Ijalef (el-Müb
hic fi 'l-kıra'ati 'ş-şeman). İbnü'l-Cezerl'nin 
en-Neşr'inin kaynakları arasında (1 , 83) yer 
alan ve çeşitli kütüphanelerde nüshaları 
bulunan eser, istanbul'da Millet Kütüp
hanesi'ndeki nüshasına (Feyzullah Efen
di, nr. ı ı) dayanılarak Seyyid Kesrev1 Ha
san'ın tahkikiyle neşredilmiştir (1 -111 , Bey
rut 1427/2006; diğer nüsha l a rı için bk. el
Fihrisü'ş-şamil, s. 180). Müellif, eserin teli
finde hocalarından Şerif Abdülkahir b. Ab
düsselam ei-Mekki'den öğrendiği kıraati 

esas almış (İbn ü ' l-Cezerl, Gayetü 'n-l'liha
ye, I, 434). meşhur yedi kıraat imamının 
yanında Mekke kurrasından İbn Muhaysın, 
Küfe'den A'meş ve meşhur on imamdan 
Halef b. Hişam, Basra'dan yine meşhur on 
imamdan Ya'küb el-Hadraml'nin kıraati
ne yer vermiştir. Kısa bir mukaddimeden 
sonra eserde önce müellifi kıraat imam
larına bağlayan isnad zincirleri açıklanmış, 
ardından idgam, izhar, imale. vakf, vas! 
gibi kıraat ve tecvid konuları işlenmiş . 

daha sonra Fatiha süresinden başlanarak 
Kur'an'ın sonuna kadar imamların ihtililf
ları incelenmişti r. z. el-İl;].tiyar ti'l-~ıra'a
ti'l-'aşr (el-İI].tiyar fi 'l].tilafi 'l-'aşereti e'im
meti'L-emşar). ( Darü ' l -kütübi ' l-Mıs riyye, 
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