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Şeba nkareT' n i n Mecma'u 'l-ensab ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 909) 

med b. Reşidüddin Fazlullah'a ithaf ettiği 
eserini 733 ( 1332-33) yılında yazdı, ancak 
vezirin evinin 736'da (ı 336) yıkilması yü
zünden eser kayboldu. Bunun üzerine Şe
bankarei yeniden telife başladığı eseri Ce
maziyelewel 738'de (Aralık I 337) tamam
ladı . Bu nüsha ile Moğollar'a mensup Ço
banlar (Süldüzler) ailesinden Pir Hüseyin'e 
sunduğu 743 (1343) tarihli versiyonun nüs
haları günümüze ulaşmıştır. Şebankarei'

nin ölüm tarihine dair bilgi yoksa da Bos
worth 759 (1358) yılı dolaylarında vefat et
tiğini kaydetmektedir (EJ2 [İn g. J. IX, 158) 

Bazı kaynaklarda Cami'u'l-ensab ve 
Ba]J.rü'l-ensab adıyla da anılan Mec
m a'u'l-ensab fi 't- tevari{ı bir genel tarih 
olup insanlığın , yıldızların ve tabiatın yara
tılış hikayeleriyle başlar. Eserde İslam ön
cesi İran hükümdarları tarihi aniatıldıktan 
sonra İskender ile eski Yemen ve Irak kral
larının ardından İslami dönemde özellikle 
müellifin memleketi Kirman, Hürmüz ve 
Yezd bölgelerinin yöneticileriyle ilgili önem
li bilgiler verilir. M ecma'u '1-ensab, Alp Te
gin ile başlayan ve Hüsrev Şah'ın Alaeddin 
Güri tarafından ortadan kaldırılmasına ka
dar gelen Gazneliler tarihi hakkında ayrın
tılı ve orüinal bilgiler içermesi, Gazneliler'in 
kurucusu Sebük Tegin'in kendi hayatının ilk 
dönemlerini anlattığı ve oğlu Mahmud'a 
öğütler verdiği Pendndme'nin metnini 
ihtiva eden tek eser olması bakımından 

büyük önem taşır. Şebankarei, Sebük Te
gin'in Zabülistan'da Türkler arasındaki ik
ta sisteminin düzenlenmesini anlattığı bö
lümde özgün açıklamalara yer verir. Eser, 
aynı zamanda güney Fars bölgesindeki (Şe

bankare) mahalli hanedanlar hakkında bil
gi içeren ilk tarih kitabıdır. Şebankarei'nin 
ölümünden sonra Gıyaseddin b. Ali Ferylı
medi, esere Horasan bölgesinin VIIL (XIV.) 
yüzyıldaki mahalli hanedanları hakkında bir 
zeyil eklemiştir. M ecma'u'l-ensab FeryQ
medi'nin zeyliyle birlikte Aga Mir Haşim-i 
Muhaddis tarafından neşredilmiştir (Tah
ran ı 363 hş./ 1 984) . Eserde yer alan Fend
n ame önce M. Nazım tarafından Paris nüs
hası (Bibliotheque Nationale, Suppl. Per
san. nr. 1278) esas alınarak İngilizce ter
cümesiyle birlikte yayımlanmış, daha son
ra Erdoğan Merçil, Süleymaniye Kütüpha
nesi nüshasına (Yenicami , nr. 909 ) daya
narak eseri Türkçe tercümesiyle beraber 
neşretmiştir (bk bibl. ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Rieu , Catalogue, ı , 83-84 ; Browne. LHP, lll , 
1 03; Storey, Persian Uterature, ı , 84-85; Safa , 
Edebiyyat, 111/2 , s. 1269-1270; Ca'fer Ham!d!, Ta
rrl].-i Nigaran, Tahran 1372 hş . , s . 243, 285; Ah
med-i Münzevi, Fihristuare-i Kitabha-yi Farsi, Tah
ran 1374 hş. , 1, 645-646; C. E. Bosworth , "Early 
Sources for the History of the First Four Ghaz
navid Sultans (977- I 04 ı )", /Q, Vll/ 1-2 (ı963). s . 
18-20; a .mlf.- P. Jackson , "Shabarıkara'i " , E/2 

(ing.), IX, 158-159; M. Nazım. "The Pand-Namalı 
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of Subuktigin" , JRAS, 1933, s. 605-628; Erdo
ğan Merçil, "Sebüktegin'in Pendnamesi: Tanıtım, 

Farsça Metin ve Türkçeye Tercümesi", iTED, YI/ 
1-2 ( ı 975). s . 203-233; Şehdad Haydar!, "Müla
ha?atl Pirarnün-i Mecma'U'l-ensab" , Keyhan-ı 

Endişe, sy. 32, Kum 1369 hş . , s. 190-1 92. 
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Iii RızA KURTULUŞ 

ŞEBBIR HASAN HAN 
( ..:.ı 1.:> .:.r> fr.:;. ) 

(1898- ı 982) 

Pakistanlı şair. 
_j 

S Aralık 1898'de Hindistan'ın Uttar Pra
deş eyaletinin Melihabact iline bağlı Kan
valhar kasabasında doğdu. Babası Newab 
Muhammed Ahmed Han, dedesi Newab 
Muhammed Ahmed Han Ahmed ve bi,i,Wk 
dedesi Newab Hisamüddevle Fakir Mu
hammed Han'dır. Divan sahibi bir şair olan 
büyük dedesi "GQya" mahlasını kullanmış

tır. Şebbir Hasan Han daha çok "CQş" (Djosh) 
mahlası ile şöhret kazanmıştır. Agra Saint 
Peter College'da eğitimini tamamlayan ve 
1914 yılında Aligarh'taki Senior Cambrid
ge sınavını kazanan Şebbir Hasan babası
nın 1916'da vefatı üzerine eğitimini sür 
düremedi. Daha sonra Arapça ve Farsça 
öğrenmeye çalıştı . 1918'de felsefe tahsili 
için Bengalli ünlü filozof Tagore'un kurdu
ğu Shantiniketan Üniversitesi'ne girdiyse 
de altı ay sonra yine eğitimini bırakmak 
zorunda kaldı. 

192S'te Haydarabad'da Osmaniye Üni
versitesi bünyesinde yer alan Darü't -ter
ceme'nin edebiyat bölümü direktörlüğü
ne getirilen Şebbir Hasan aleyhinde yürü
tülen faaliyetler yüzünden istifa etti. Bazı 
kaynaklarda HaydarabM nizarnını eleşti
ren bir şiirinden dolayı görevine son verile
rek sürgü ne gönderildiği belirtilir. Şebbir 
Hasan, Haydarabad'dan ayrılıp DholpQr'a 
gitt i ve burada Urduca bir dergi çıkardı , 

ardından derginin merkezini Delhi'ye taşı

yarak 1936'dan itibaren Kelim adıyla ya
yımını devam ettirdi. Dergide Hindistan 'ın 

bağımsızlığını savunan yazılarıyla ün ka
zandı ve "şair- i inkılab" olarak tanınmaya 
başlandı. Özgürlük hareketi içinde fiilen 
yer aldı , başta Nehru olmak üzere hareke
. tin önderleriyle yakın ilişkiler kurdu. 1943-
1948 yıllarında Hint film sektöründe mü
ziklerin söz yazarlığını yaptı. 194Tde Hin
distan'da İngiliz yönetiminin sona erme
sinin ardından 1948-1955 yı lları arasında 

Urduca resmi haftalık edebiyat dergisi Ac
Kal'ın editörlüğüne getirildi. 1958'de Pa
kistan'a göç etti. Hindu çoğunluğun bas
kısıyla Hintçe'nin öne çıkarılıp Urduca'nın 
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arka plana atılmasına bir tepki olarak Hin
distan'dan ayrıldığı ve Nehru'nun çabala
rının onu bu kararından vazgeçiremediği 
söylenmektedir. Karaçi'ye yerleşen Şebbir 
Hasan şöhretini Pakistan'da devam ettir
diyse de ikonoklastik ve sosyalist fikirleri 
hoş karşılanmadı. Urduca'nın gelişmesine 

katkılarını Encümen-i Terakki-i Urdu'da 
sürdürdü. 1972'de İsl.3mabad'a geçti ve 
1973'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir gö
reve getirildi. Uzun süren bir hastalığın ar
dından 22 Şubat 1982'de islamabad'da ve
fat etti. 

Şiirde Aziz Leknevi'nin talebesi olan Şeb
bir Hasan dokuz yaşında şiir söylemeye 
başlamıştır. En iyi gazel şairleri ve Urdu 
şiirinde modernizm hareketinin mimarla
rı arasında kabul edilmiş, şiirlerinde ümit
sizliği ve korkaklığı şiddetle eleştirerek 
ümide ve kendine güvene vurgu yapmış

tır. Temelde romantik bir şair olup afaki 
güzellikten ziyade güzelliğin dış unsurları
na ağırlık vermiştir. Şiirlerinde yaşadığı dö
nemin sosyal ve siyasal çalkantılarını canlı 
bir şekilde yansıtması o devrin olaylarının 
izini sürmeyi mümkün kılmıştır. "Şair-i in
kılab" yanında şiirlerindeki coşku ve heye
can dolayısıyla "şair-i şebab" ve şiirdeki üs
tün yeteneği sebebiyle "şair-i a'zam" un
vanlarını almıştır. Geçimini sağlayabilmek 
için Hindistan'ın Bombay şehrinde film en
düstrisi için birçok şarkı sözü kaleme al
mış olması bazı edebiyatçılar tarafından 

eleştirilmesine yol açmıştır (Mahmud Bi
relvl, s. 207). 

Manzum Eserleri: 1. Ruf::ı-i Edeb (Bom
bay 1920); Na]fş u Nigô.r (Delhi 1936) ; 

Şu'Ie u Şebnem (Delhi 1936) ; Cünun u 
lfikmet (ruballer, Del hi 1937); Fikr üNe
şô.t (Delhi 1937); lfarf u lfikô.yet (Laho
re 1938); Ayô.t u Nagamô.t (Lah o re 1941 ); 

'Arş u Ferş (Bombay 1941); Rezmiş ü 
Reng ( Bombay 1945); Va]ft ki Avô.z (Bom
bay 1946); Sünbül ü Selasil (Bombay 
1947); Seytü Sebu (Bombay 1947); Surud 
u ljuruş (Delhi 1952); Semum u Sebô. 
(Karaçi 1955); Tulu'-i Fikr (Karaçi 1957); 

Mucid ü Müfekkir (Leknev, ts . JI962?J) ; 

İlhô.m u Etkô.r (Lahor 1966); Nücum u 
Cevô.hir (Karaçi 1967); Cuş Melif::ıô.bô.di 

Ki Merşiye (ed. Demir Ahter NakVı, Kara
çi I 980); MiJ::ırô.b u Mızrô.b (Lahore ı 993) 

Mensur Eserleri: İşô.rô.t (Kelim dergisin
de yayımlanan makaleleridir; Delhi 1942; 

Allahilbad 2001); Yô.dun ki Berô.t (otobi
yografisidir; Leknev I 972); Ma]fiilô.t-ı Cuş 

(ed. Seher Ensarl, Karaçi ı 982); İnti{ıô.b-ı 
Kelô.m-ı Cuş (haz. İsmet Melihilbildl, Lek
nev 1983). Eserlerinin bir kısmı İnti{ıô.b-ı 
Külliyô.t-ı Cuş adıyla Fazl-ı imam (New 
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Delhi 1998) ve tamamı Külliyyô.t-ı Cuş 
Melif::ıô.bô.di adıyla İsmet Melihabildi (New 
Del hi 2007) tarafından yayımlanmıştır. Ay
rıca Hace Tarık Mahmud (Khwaja Tariq Mah
mood) şiirlerinden seçmeleri asıl metinle
riyle birlikte İngilizce'ye çevrilmiştir (Selec· 
ted Poetry of Josh Malihabadi, New Delhi 
2007) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Serdar Ca'feri, Teralj:/j:i·pesend Edeb, Aligarh 

1957, s. 145-166; Seyyid Abdullah, Urdu Edeb: 
1857-1966, Lahor 1967, s. 141-143; Ceylani Kam
ran, "Diger Şu'ara"', Tarllyi Edebiyyat·ı Müsel· 
manan-ı Pakistan u Hind, Lahor 1972, X, 98· 
1 00; Muhammad Sadiq. A History of Urdu Lite· 
rature, Delhi 1984, s. 519-522; M. Cemi! Ahmed, 
Urdu Şii'in Par Ey k Na?ar, Karaçi 1985, s. 447-
460; Mahmud Birelvi. Mul]taşar Tarfl]·i Edeb-i 
Urdu, Lahor 1985, s. 207-208; Nahid Kiisımi. Ce· 
dfd Urdu Şii.' irf mey n Fitrat-nigii.rf (1874 se 2000 
tak), Karaçi 2002, s. 261-288; Ferman FethpGri, 
Cuş Melf/:ıii.badf aôr Fırii.k Gurakhpurf, Lahor 
2006; a.mlf., eaş Melfl:ıabii.df aôr Un ka Tagaz· 
zül, Urdu Şa'irf aôr Pakistii.nf Mu'aşere, Lahor 
2007, s. 41-50; Munibur Rahman, "~abbir l:;!a
san Kha.n .!2josh", E/2 (ing.), IX, 161-162. 
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Iii HALiL TOKER 

ŞEBİB b. ŞEYBE 
(~.:,.ı~) 

Ebu Ma'mer Şebib b. Şeybe 
b. Abdiilah b. Amr b. el-Ehtem 
et-Temimi el-Minkari el-Basri 

(ö. ı 70/ 786 [?]) 

Özdeyişleriyle tanınan hatip 
ve ahbar ravisi. _j 

Basra'da doğdu ve hayatının önemli bir 
kısmını burada geçirdi. Aslen Necidli olup 
Beni Temlm'in Sa'd b. Zeydi Menat kolu
nun Minkar b. Abid boyuna mensup bu
lunan, Cahiliye ve İslam dönemlerinde şair 
ve hatip olarak tanınan Amr b. Ehtem (Si
nan) ei-Minkari'nin soyundandır. Ünlü hatip 
ve şair Halid b. Safvan ile kardeş çocukla
ndır. Soyundan çok sayıda hatibin yetişti
ği (Cahiz, el-Beyan ve't-tebyin, 1, 355) bü
yük dedeleri Sinan ei-Ehtem b. Sümeyy'e 
izilfetle İbnü'I-Ehtem künyesi ve Ehtemi 
nisbesiyle de anılan bu iki hatip birçok 
edebi mecliste beraber bulundu, ancak 
ilişkileri her zaman güzel yürümedi (a.g.e., 
ı, 340). Şebib b. Şeybe, hayatının Basra'
daki döneminde Basra valileri Bilili b. EbQ 
Bürde, Süleyman b. Ali ve oğlunu kızıyla 
evlendirdiği Basra Kadısı Sewar b. Abdul
lah ile münasebetkurdu (Vekl', ll, 31-32 ; 

Hatlb. IX, 276); Mu'tezile'nin kurucuların
dan Amr b. Ubeyd ile tartışmalara girdi 
(Hatib, IX. 277) Emevi Halifesi Hişam b. 
Abdülmelik'in vefatı üzerine ll. Velid'in ha
life seçildiği 1ZS (743) yılında hacca giden 

Şebib, Mescid-i Haram'da müstakbel Ab
basi halifesi Ebu Ca'fer ei-MansQr ile gö
rüştü, kendisine Abbasiler'in hililfete gel
mesine ve diğer konulara dair sorular sor
du, o da sır olarak kalması şartıyla cevaplar 
verdi (i b n Abdürabbih, V, ı 06- I I 0) . Man
sur hilafete gelince Şebib Basra emniyet 
teşkilatının (şurta) başına getirildi (Vekl', 
II, 60). Bu görevi sırasında halkın mesele
leriyle ilgilendi ve asalet sahibi bir kimse 
olarak tanındı. Daha sonra yeni kurulan 
başşehir Bağdat'a giden Şebib, Abbasi sa
rayında Halife Mansur ve Mehdi'nin nedim
liğini yaptı ve edebiyat meclislerinde itibar 
gördü (Sa 'leb, II , 481) . Burada saray ve 
çevresiyle yakın ilişki içinde yirmi yıl kadar 
yaşaması ahbar ve anekdot alanında ken
disine zengin malzeme toplama imkanı 
sağladı. Ardından Basra'ya dönen Şebib, 
Zehebi'ye göre 160'lı yılların sonlarına doğ

ru vefat etti (Taril].u'l-İslam, s. 257). İbn 
Hacer onun ölüm tarihini 170 (786) ( Teh?i
bü't-Teh?ib, IV, 308), İbnü'I-İmad 162 (778-
79) olarak (Şeferat, II, 285) kaydeder. 

Şebib b. Şeybe kendi özdeyişlerinin aydın 
kesimin dilinde dolaştığına şahit olmuştur. 

Kaynaklarda öğüt, taziye, genel ahlaki ko
nular ve diğer bazı hususlarda özlü sözleri 
aktarılan Şebib, Cahiz'e göre sözün başın
dan çok sonunun mükemmel olmasına iti
na gösteren, başka hatiplerin uzun ifa
delerle anlattıkları şeyleri birkaç kelimey
le kapsamlı biçimde dile getirme yetene
ğine sahip olan biriydi. Yine Cahiz'e göre 
diğer edip ve hatipler işin başında tekel
lüften, gereksiz sözlerden kendilerini ala
madıkları halde Şeblb baştan itibaren ya
lın, özlü, tatlı ve zarif bir anlatım üstübunu 
yakalamıştır (el-Beyan ve't-tebyin, I, 112-

113). Her zaman düzgün ve kibar konuş

mayı (ed ep) tavsiye eden Şebib iyi bir ede
bin katmerli soyluluktan daha üstün ol
duğunu söylerdi (Sa'leb, I, 257). Şeblb ede
bin "adam olma"nın delili, aklın gelişme
sinin teminatı, gurbette arkadaş ve mec
lislerde ödül olduğunu ifade ederek onu el
de etmenin gerekliliğini vurgulamıştır (Cil
hiz, el-Beyan ve't-tebyin, ı . 35 1-352). Öldü
ğünde ailesine taziyeye gelen kadı ve ha
dis ravisi Salih b. Beşir el-Mürri, "Halifele
rin edebiyatçısı, fakirierin dostu ve garip
terin kardeşi olan Şeblb'e Allah rahmet ey
lesin" demiştir (a.g.e., ı, 11 3). Şebib b. Şey
be, İbn Sirin. Ata b. Ebu Rebah, Muaviye 
b. Kurre gibi şahsiyetlerden hadis naklet
rniş, kendisinden Asmai, Ebu Muaviye Ye
zid b. Zürey', Müslim b. İbrahim rivayette 
bulunmuş ve hadis otoritelerince sika ka
bul edilmiştir (İbn Hibban , 1, 363; Hatlb, 
IX, 278; ibn Hacer, N , 308). 


