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ŞEHREZÜRi, Mübarek b. Hasan 
( IŞ;~j~l ~' 0-1 !1;~1) 

Ebü'l-Kerem el-Mübarek b. el-Hasen 
b. Ahmed eş-Şehrezfıri el-Bağdadi 

(ö . 550/1 156) 

Kıraat alimi. 
_j 

17 Reblülahir 462 (2 Şubat 1 070) tarihin
de, muhtemelen Musul ile Hemedan ara
sında bir yerleşim yeri olan (bugünkü Irak 
sınırları içinde) ve ZGr b. Dahhak tarafın
dan kurulduğu için ŞehrezOr (Şehrizor) di
ye anılan beldede doğmuştur. Sem'anl ve 
İbnü 'l-Eslr kelimenin ŞehruzGr şeklinde 
okunacağını söylerken Yaküt ŞehrezOr 
okunuşunu tercih etmektedir. Bağdat'ta 
Darü'l-hilafe'de ikamet ettiği belirtilen Şeh
rezGrl'nin tahsil ve tedrls hayatının büyük 
bölümünü bu şehirde geçirdiği anlaşılmak
tadır. Babasından ve Ebü'l-Fazl Ahmed b. 
Hasan b. Hayran. Ahmed b. Abdülkadir 
b. Muhammed, Ca'fer b. Ahmed es-Ser
rac, Ahmed b. Ali b. Bedran el-Hulvanl ve 
İbn Sivar gibi hocalardan kıraat öğrendi. 
Ebü'l-Fazl Ahmed b. Hasan b. Hayran. Hız

kullah et-Temlml ve Ebü'l-Kasım İsmail b. 
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Mes'ade gibi birçok kişiden hadis dinledi. 
İbn Hezarmerd Abdullah b. Muhammed 
es-Sarlfinl, Ebü'l-Ganaim Abdüssamed b. 
Me'mGn'dan icazet aldı . Ebu İshak eş-Şl
razl'nin eserlerini rivayet etti. Kendisin
den Muhammed b. Muhammed b. Harun 
el-Halebl, Ömer b. BekrGn, Abdülvahid b. 
Sultan. Hibetullah b. Yahya eş-Şlrazl, Mu
hammed b. Yusuf el-Gaznevl gibi şahsiyet
ler kıraat okurken Muhammed b. Ebü'l
Meall es-SGfi, Es'ad b. Ali, Ali b. Su'lGk, 
Feth b. Abdüsselam hadis rivayetinde bu
lundu. Bir ara Dımaşk'a giderek Hüseyin b. 
Ali er-Rehavl, Ali b. Ferec ed-Dineverl ve 
Ebü'l-Hattab Ali b. Cerrah'tan kıraat ala
nında faydalandı. 22 Zilhicce 550 (16 Şu

bat 11 56) tarihinde Bağdat'ta vefat eden 
ŞehrezGrl önce kendi medresesinde, ar
dından Nizarniye Medresesi'nde kılınan ce
naze namazından sonra Babülharb'de Ha
tib el-Bağdaöı'nin kabri yanına defnedil
di. Kıraat ilminde all isnada sahip olduğu 
belirtilen ve Sıbtu'l-Hayyat'tan sonra Irak'
ta şeyhülkurra olan ŞehrezGrl özellikle bu 
ilimdeki üstünlüğü ve kıraat ihtilaflarına 
vukufuyla, ayrıca faziletli ve dindar kişili
ğiyle tanınmıştır. Büyük miktardaki mal 
varlığını hangi yolla kazandığı kaynaklar
da belirtilmemekle birlikte bunların tama
mını hayır için infak ettiği zikredilmekte
dir (Zehebl, Ma'rifetü'l-/!:urra', ll , 984). 

Eserleri. 1. el-MişbaJ.:ıu':v;;ahir fi'l-]fı
ra'ati'l-'aşri'l-bevahir. İbnü 'l-Cezerl'nin 
bu ilirnde yazılanların en güzellerinden ka
bul ettiği ve en-Neşr'inin kaynakları ara
sında saydığı eserin yazma nüshaları Sü
leymaniye (Laleli , nr. 67), Nuruosmaniye 
(nr. 92, 93) ve Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler (Haraçç ı oğl u, nr. 7 ı 9) kütüp-

Mübarek 
b. Hasan 

es-SehrezOri"nin 
el-fvlişbat:ıu 'z-zilhir 

adlı eserinin 
ı. cildinin 

il k ve son sayfa la rı 

(Nuruosmaniye Ktp. , 

nr. 93) 

hanelerinde bulunmaktadır. Brockelmann 
ve Feramürz Hac MenGçihrl, eserin başka 
nüshalarının Köprülü (nr. 21) ve Hindis
tan'da Asafiye kütüphanelerinde olduğu
nu zikrediyorsa da yapılan araştırmada 
Köprülü Kütüphanesi'nde böyle bir esere 
rastlanmamıştır. z. Sureta'l-FatiJ.:ıa ve'l
Ba]fara mine '1-MişbdJ.:ıi'z-zahir fi'l-]fı

ra'ati'l- 'aşri'l-bevdh.ir. İbrahim b. Said ed
Devserl tarafından Mecelle tü Cô.mi'ati'l
İmô.m MuJ.:ıammed b. Su'ud el-İsldmiy
ye içinde neşredilmiştir (sy. 3 1, Riyad 1421 , 

s. ı3-211) . Ali Rıza Karabulut, ŞehrezGrl' 

nin Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 
94) el-Müfredat fi'l-]fıra'ati's-seb' adlı 
bir eserinin varlığından söz ediyorsa da 
yapılan incelemede 94 nurnarada kayıtlı 
eserin giriş kısmında zikredilen kaynak
lardan bunun Şehrezürl'den sonra yaşa
mış. bilinmeyen bir müellife ait olduğu an
laşılmıştır. Aynı yazar, Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde (Ha
raççıoğlu , nr. 7 ı 9) ŞehrezQrl'nin el-İşa
rdtü'z-zahire fi'l- 'aşri'l-bdhire adlı bir 
eserinin bulunduğunu söylemektedir; an
cak anılan kütüphanede ŞehrezGrl'ye ait 
bu isimle kayıtlı bir kitap bulunmadığı gibi 
belirtilen n umarada kayıtlı eser el-Mişba
J.:ıu'~-~ahir'dir. Feramürz Hac Menüçihrl, 
Keşfü'~-~unun'da (1, 822) ve Hediyye
tü'l-'arifin'de (ll, 2) ŞehrezGrl'ye nisbet · 
edilen e~-Zeoa'ir adlı kitabın Şehrezürl'
nin çağdaşı Mücella b. Cümey' el-MahzG
ml'ye ait olduğu belirtilmiştir. 
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Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 

ŞEHRİSTANi 
(~t;:..,*"l) 

Ebü'l-Feth Tacüddln (Lisanüddin) 
Muhammed b. Abdilkerlm 

b. Ahmed eş-Şehristanl 
(ö. 548/1 153) 

ei-Milel ve'n-nil;ıal adlı eseriyle tanınan 
Ortaçağ İslam dünyasının 

L 
en meşhur dinler tarihçisi. 

_j 

Horasan'ın kuzeybatısında Nesa yakı
nında bugünkü Türkmenistan'ın Karakum 
çölü sınırında yer alan Şehristan'da dün
yaya geldi. Doğum yılı hakkında farklı ta
rihler verilmiştir. Talebesi Abdülkerlm es
Sem'an1469'da (1076) doğduğunu yaz
maktadır (et-Taf:ıblr, II, 162; el-Münte}].ab, 
lll, ı 503). Zehebl bu tarihi Sem'anl'den 
naklen önce 467 şeklinde, ardından onun 
et-TaJ:ıbir'inden hareketle 469 olarak ver
mektedir (A'lamü'n-nübela', XX, 287; Ta
ri}].u'l-İslam, s. 328, 330). İbn Hallikan (Ve
{eyat, III , 403) ve Sübkl (Tabak,at, VI, 129) 

Sem'anl'nin Zeyl-i Tarib-i Bagdad'ından, 
İbn Hacer (Usanü'l-M"ızan, V, 264) ve Safedi 
de (el-Va{i, III, 278) onlardan naklen 479 
(1 086) tarihini vermektedir. Fakat Sem'a
nl'nin zeyli günümüzde mevcut değildir ve 
muhtemelen yanlış nakil veya istinsah ha
tası söz konusudur. Doğum tarihi 470 ola
rak da gösterilmiştir (Ebü'l-Fida, III, 29) 

Hayatının ilk dönemi hakkında fazla bil
gi yoktur. Memleketinde çeşitli hocalardan 
Arap dili ve edebiyatı, matematik ve man
tık gibi ilimleri öğrendi. Daha sonra Nlşa
bur'a gitti, orada çoğu Cüveynl'nin talebe
si olan hocalardan ders aldı. İmam Gazza
ll'nin ders arkadaşlarından, Tus kadısı olan 
Şafii fakihi Ebü'l-Muzaffer Ahmed b. Mu
hammed el-Hafi ve Ebu Nasr Abdürra
hlm b. Abdülkerlm el-Kuşeyrl'den fıkıh ve 
usul-i fıkıh, Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el
Medlnl'den (Medainl) hadis, Ebü'l-Kasım 

Selman b. Nasır en-Nisaburl'den tefsir, Eş
' ar! kelamı, cedel usulü ve ilahiyat felsefe
si okudu. Nlsaburl'nin Şehristanl üzerin
de büyük etkisi olmuştur. Şehristanl'nin 

Nlşabur'da ne kadar kaldığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte onun ilmi seviyesi
nin kemal derecesine burada ulaştığı an
laşılmaktadır. Zira Nlşabur'dan ayrıldıktan 
sonra gittiği Harizm'de ders okuttu. Akli 
ve nakli ilimlerdeki derinliği. ayrıca ahlaki 
üstünlüğü sebebiyle kendisine "Efdal" ve 
"İmam" lakapları verildi. 

51 O ( 1117) yılında hac fa rizasını yerine 
getiren Şehristanl hac dönüşü Bağdat'a 
giderek eski dostu Es'ad b. Muhammed 
el-Meyhenl vasıtasıyla Nizarniye Medrese
si'nde ders vermeye başladı. Dersleri ve 
vaazlarıyla halk nezdinde itibar kazandı 
ve burada yaklaşık üç yıl kaldı. 514'lerde 
(ı 120) Horasan'a dönüp Selçuklu Sulta
nı Sencer'in veziri Ebü'l-Kasım Naslrüddin 
Mahmud b. Muzaffer el-Mervezl'nin hiz
metine girdi ve mvanü'r-resail'de naiblik 
görevine getirildi; aynı zamanda Sultan 
Sencer'in yakını ve sırdaşı oldu. el-Milel 
ve 'n-niJ:ıal'i Mervezl'ye ithaf ettiği anla
şılmaktadır. Şehristanl'nin Horasan'dan ne 
zaman ayrıldığı bilinmemekteyse de Mer
vezl'nin 526'da (ı ı 32) vezirliği sona erin
ce buradan ayrılmış olmalıdır. Ardından 
Tirmiz'e gitti ve Naklbüleşraf Ebü'l-Kasım 

Mecdüddin Ali b. Ca'fer b. Ali el-Musevl'
nin hizmetinde çalıştı. Muşara'atü'l-feJQ 

sife adlı eserini ona sunduğu gibi el-Mi
Jel ve'n-niJ:ıal'in bir nüshasını kendisine 
takdim etti. Şehristanl'nin doğduğu şeh 

re dönüş tarihi belirtilmemekle beraber 
ölümüne dair kayıtlar ömrünün son yılla
rını Şehristan'da geçirdiğini göstermekte
dir. Talebesi Abdülkerlm es-Sem'anl onun 
548'de (ı ı 53), diğer kaynaklar 548 yılı Şa
ban ayının sonuna doğru (Kasım ı ı 53) ve
fat ettiğini nakletmektedir (Ali b. Zeyd el
Beyhaki, s. 143; İbn Hallikan. III, 403; Ze
hebl, el-'İber, IV, I 32). ilim dünyasındaki 
şöhretine rağmen öğrencilerinden sadece 
Abdülkerlm es-Sem'anl ve Müdrüddin el
Bağdadl'nin isimleri bilinmektedir (Mv.AU, 
XV, 267) 

Dini ve ilmi Kişiliği. Şehristanl'nin dini 
kişiliğiyle ilgili olarak daha sağlığında bazı 
tereddüt ve ithamlar dile getirilmiştir. Çağ
daşı Ebu Muhammed el-Harizml, onun 
hakkında, "İtikaddaki bozukluğu ve inanç
sızlığa meyli olmasaydı imam olurdu" diye 
yazmakta, Zehebl de Batıni (ismaill) inan
cını benimsemekle suçlandığını söylemek
tedir. Sem'anl'nin et-TaJ:ıbir'inde Şehris
tani'nin İsmailller'e temayül göstermek, 
onların propagandasını yapmak ve kötü 
emellerini desteklemekle, ayrıca gulat-ı 

Şla'dan olmakla suçlandığının kaydedildi
ğini belirten Taceddin es-Sübkl, Sem'anl'
nin bunları nereden duyduğunu bilmedi
ğini, zira Şehristanl'ye ait eserlerin bunun 
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aksini gösterdiğini , bu görüşlerin et-TaJ:ı
bir'e sonradan ilave edilmiş olabileceğini 

söylemekte ve bu tür itharnların büyük bir 
kısmını reddetmektedir ( Tabak,at, VI, ı 30). 

Şehristanl'nin isınam olduğuna dair riva
yetler Sem'anl'nin et- TaJ:ıbir'i -Zehebl bu
nu Tarib-'inde zikretmektedir- ve Hariz
ml'nin Tarib-'i -Yaküt Mu'cemü'l-bülddn'
da ondan nakletmektedir- olmak üzere 
iki kaynaktan gelmektedir. Rekabetin yo
ğun olduğu ve rakipleri zayıflatmak için 
çeşitli isnatların yapıldığı bir ortamda ve 
özellikle Selçuklular döneminde bir kim
seyi karalamanın en etkili yolu onun İ s
maill olduğunu iddia etmekti. Bağdat'ta 
zındıklık. Merv ve Nlşabur'da İsmaililik iki 
önemli suçlama vasıtasıydı. Gerek Hariz
ml gerekse Sem'anl'nin metinlerinin bu 
durumu yansıtmış olması muhtemeldir. 
Bununla birlikte Şehristanl'yi itharn eden
lerin bazı haklı gerekçeleri de olabilir. Çün
kü Şehristanl'nin felsefeye düşkünlüğü bir 
kısım çevrelerde onun şeriatın nurundan 
uzaklaşıp felsefe karanlığına dalması şek
linde değerlendiriliyordu. Nitekim Hariz
ml, Şehristanl'nin filozofların görüşlerini 
savunmasını eleştirmektedir (Yaküt , 111 . 
377) Buna karşılık modern araştırmacılar. 
Şehristanl'nin ilahi vahiy ve felsefeye da
yanan iki bilgi kaynağını birbirinin alterna
tifi şeklinde kabul etmediğini , onun fel
sefeye derin ilgi duyduğunu ve düşünce 
özgürlüğünden yana olduğunu , ancak bu 
durumun kendisinin İsmaill olmasını ge
rektirmediğini ileri sürmektedir (Livre des 
religions, G. Mannot'nun yazısı, I, 9-10). 

Öte yandan Şehristanl'nin el-Milel ve 'n
niJ:ıal'ini bilimsel tarzda objektif olarak 
yazması, döneminin diğer müellifleri gibi 
İslami ölçülere göre eleştiriye yer verme
mesi benzer iddia ve tenkitlere yol açmış
tır. İbn Teymiyye. Şehristanl'nin imamiy
ye'nin görüşlerine fazlaca temayül gös
terdiğini, Batıniyye'nin sözlerini nakletti
ğini ve bunlara değer verdiğini, bazıları
nın onu bu fırkalardan olmakla itharn et
tiğini, aslında hitap ettiği kitlenin fikir ve 
mezhebine göre fikir ve mezhep değişti

ren bir vaiz veya kelamcı gibi davrandığı
nı, bir taraftan Şii, diğer taraftan Eş'arl 
yanlısı göründüğünü kaydetmekte, el
Milel'de Şilliğe meylettiği halde başka 
eserlerinde Şilliğin aleyhinde bulunduğu
nu belirtmektedir (Minhacü 's-sünne, lll , 
209). Nitekim Şehristanl, Hasan Sabbah'ın 
Fuşulü '1-erba'a'sını Farsça'dan tercüme 
ederken kendisinin sadece bir mütercim 
olduğunu. söz konusu eserdeki görüşler
den sorumlu tutulamayacağını belirtmek
tedir. Şehristanl'nin eserlerini inceleyerek 
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