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larý arasýnda zikretmiþtir (I, 20). 3. øarî-
bü’l-Æurßân (Ýbn Hacer el-Askalânî, s.
394). 4. Dîvânü’l-üns ve meydânü’l-fürs.
Alfabetik olarak sýralanmýþ mev‘izaya dair
115 fasýldan oluþtuðu belirtilmektedir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 777). 5. MeþyeÅa (Ýbnü’n-
Neccâr, XVII, 176; Zehebî’nin kendisine
nisbet ettiði Mu£cem de [A£lâmü’n-nübe-
lâß, XIX, 174] ayný eser olmalýdýr). 6. Me-
½âri£u’l-£uþþâš (Zehebî, el-£Ýber, II, 370).
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Suriye’nin kuzeybatýsýnda
tarihî bir þehir.˜ ™

Hama’nýn 20 km. kadar kuzeybatýsýnda
Âsi nehrinin sol kýyýsýnda bu nehrin küçük
bir büklümü (menderes) içinde kurulmuþ-
tur. Þehir, yüksek ve týrmanýlmasý zor ka-
yalýk bir tepe üzerindeki kale ve kalenin
alt tarafýndaki surla çevrili þehir merkezin-
den meydana geliyordu. Firavunlar döne-
mi kayýtlarýnda rastlanan þehrin adý Câhi-
liye devri muallaka þairlerinden Ýmruül-
kays’ýn bir þiirinde de geçmektedir. Kale-
þehir, Suriye’nin kuzeyini güneyine ve Ha-

lep’i Hama-Humus üzerinden Þam’a bað-
layan yola yakýn olduðundan stratejik öne-
me sahipti. Milâttan önce IV. yüzyýl son-
larýnda I. Selevkos’un Larissa adýyla yeni-
den inþa ettiði þehir Roma döneminde Se-
zer (Secar, Seicar, Caesar) adýný taþýyordu.
16 (637) yýlýnda Ebû Ubeyde b. Cerrâh ta-
rafýndan fethedildikten sonra Þeyzer ismi
verildi. Ahalisi Kinde kabilesine mensup
olan þehir idarî bakýmdan Humus eyaleti-
ne baðlandý.

Stratejik konumu dolayýsýyla Þeyzer IV.
(X.) yüzyýlda Hamdânîler, Fâtýmîler ve Bi-
zans Ýmparatorluðu arasýndaki mücade-
lelere sahne oldu. 356’da (967) Bizanslý-
lar’ýn zaptettiði þehir onlarla Hamdânîler
ve Fâtýmîler arasýnda el deðiþtirdi. II. Ba-
sileios tarafýndan ikinci defa ele geçirilme-
sinden itibaren (389/999) seksen yýl kadar
Bizans idaresinde kaldý. Halep Mirdâsî Emî-
ri Sâlih b. Mirdâs’ýn Þeyzer’i Mukalled b.
Nasr b. Münkýz’a iktâ olarak vermesiyle
(415/1024) þehir için yeni bir dönem baþ-
ladý. Sadece Kefertâb’da hâkimiyet kura-
bilen Mukalled’in yerine geçen oðlu Ebü’l-
Hasan Sedîdülmülk Ali, Mirdâsîler ve Mu-
sul Ukaylîleri’yle iyi iliþkiler kurdu ve Kuzey
Suriye’de meydana gelen olaylarda önem-
li rol oynadý. Bizans’a tâbi Bâre piskopo-
sunun elindeki Þeyzer’i alýp burada Mün-
kýzoðullarý Emirliði’ni kurdu (Receb 474 /
Aralýk 1081). Sedîdülmülk’ün oðlu Ebü’l-
Mürfeh Ýzzüddevle Nasr’ýn Suriye seferi-
ne çýkan Sultan Melikþah’a baðlýlýk arzet-
mesiyle Þeyzer ve çevresi Selçuklu hâki-
miyeti altýna girdi (479/1086). 481’de (1088)
Halep Valisi Kasîmüddevle Aksungur ta-
rafýndan kuþatýlýp yaðmalanan þehir 488’-
de (1095) Efâmiye hâkiminin saldýrýsýna
uðradý.

Þeyzer, Ebü’l-Asâkir Ýzzeddin Sultan b.
Ali’nin elli yýldan fazla süren saltanatý es-
nasýnda (1098-1154) Bâtýnîler, Bizanslýlar,
Haçlýlar ve bölgenin Türk emîrleri tara-
fýndan birçok defa muhasara edildi. Müs-
tahkem mevkii sayesinde bu kuþatmalara
direnen þehir 502 (1108) yýlýnda kýsa bir
süre, Münkýzoðullarý’nýn hýristiyanlarýn pas-
kalya törenlerini seyretmek için þehirden
ayrýlmasýný fýrsat bilen Bâtýnîler’in iþgali-
ne mâruz kaldý. Öte yandan Antakya Prin-
kepsi Tankred (Tancred), Þeyzer’in karþýsýna
Tel Ýbn Ma‘þer Kalesi’ni inþa ederek þeh-
re baský yapmaya baþladý. Sultan b. Ali, bu
sýrada Haçlýlar’a karþý savaþan Selçuklu
Emîri Mevdûd b. Altuntegin’den yardým
istedi. Dýmaþk Atabegi Tuðtegin ile birlik-
te yardýma gelen ve Þeyzerli 500 piyadeyi
de ordusuna katan Mevdûd, Haçlý ordu-
sunu Þeyzer önlerinde aðýr bir yenilgiye

san b. Muhammed el-Hallâl gibi âlimler-
den ders aldý. Çeþitli hocalardan hadis öð-
rendi ve Arap þiiriyle ilgilendi. Ancak Ýbn
Sükkere gibi âlimler onun hadis bilgisi-
ni zayýf bulmaktadýr (Ýbnü’n-Neccâr, XVII,
178). 486’da (1093) Baðdat’ta Bâbülezec’-
de kadýlýk görevine tayin edilen Þeyzele ile
o bölgedeki Hanbelîler arasýndaki iliþkile-
rin iyi olmadýðý bilinmektedir. Ayrýca onun
bölge insanlarý hakkýndaki aþaðýlayýcý nük-
telerinden söz edilmekte ve öldüðünde hal-
kýn sevindiði belirtilmektedir. Vaaz mec-
lisleri tertipleyen, güzel konuþmasýyla ve
Irak vâizlerinin þeyhi unvanýyla da anýlan
Þeyzele 17 Safer 494’te (22 Aralýk 1100)
Baðdat’ta vefat etti, Bâbýebrûz’da Ebû Ýs-
hak eþ-Þîrâzî’nin türbesinin karþýsýna def-
nedildi. Kaynaklarda fakih, usulcü, müte-
kellim, muhaddis, sûfî diye zikredilir; fa-
sih ve keskin bir dile, zengin ezber biriki-
mine ve sert bir mizaca sahip olduðu, zâ-
hidâne bir hayat yaþadýðý belirtilir. Fýkýh-
ta Þâfiî olan Þeyzele bazý eserlerde kayde-
dildiðine göre kendisini itikadda Eþ‘arî gi-
bi gösteriyordu (Ýbnü’l-Cevzî, XVII, 69-70;
Ýbn Hallikân, III, 259-260). Talebeleri ara-
sýnda Ebü’l-Hasan Muhammed b. Mübâ-
rek b. Hal, Hüseyin b. Ali b. Selmân el-En-
sârî, Þühde el-Kâtibe gibi isimler yer alýr.
Bilinmesi farz-ý ayýn olan hususlarýn ya il-
mini yapýp tahkik yahut sorup soruþturup
taklit yoluyla öðrenilmesi gerektiðini be-
lirten Þeyzele, herkesten tahkik ehli olma-
sýný istemenin hayatý sürdürülemez duru-
ma getireceðine dikkat çekmiþtir (Þühde
el-Kâtibe, s. 159-160).

Eserleri. 1. Levâmi£u envâri’l-šulûb
fî cemî£i esrâri’l-ma¼bûb. Aþka ve Allah
aþkýnýn merhalelerine dairdir (nüshalarý
için bk. Brockelmann, GAL, I, 558; Suppl.,
I, 775). 2. el-Burhân fî müþkilâti’l-Æurßân.
Ulûmü’l-Kur’ân’la ilgili en eski eserlerden
olup Süyûtî bu eseri el-Ýtšån’ýn kaynak-
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devrinde yaklaþýk bir yýl isyancý Dýmaþk
nâibi Sungur el-Aþkar’ýn yönetiminde kal-
dý (679/1280-81). Daha sonraki dönemler-
de emîrler arasýndaki mücadelelere sah-
ne olan þehir bedevîler tarafýndan ele ge-
çirildi ve giderek önemini kaybetti. Polon-
yalý Simeon’un Osmanlý fethinin hemen
öncesine rastlayan seyahatinde Þeyzer’den
söz etmemesi parlak günlerin geride kal-
dýðýnýn iþareti olmalýdýr.

Yavuz Sultan Selim’in Suriye’yi fethi üze-
rine Osmanlý topraklarýna katýlan bölge-
nin idarî yapýsý yeniden tanzim edildi. Þey-
zer, 926’da (1520) yapýlan düzenlemede
Þam beylerbeyiliði Halep sancaðýna baðlý
yirmi bir nahiyeden birinin merkezi iken
1522’de nahiyeleri Þeyzer, Kefertâb, Efâ-
miye ve Masyâf olmak üzere on kazaya ay-
rýlan Halep sancaðýna baðlý bir kaza mer-
kezi haline getirildiði görülmektedir. Ar-
dýndan bölgede yeni düzenlemelerin ya-
pýlmasýna devam edildi. 1520’de iki nahi-
yesi, yirmi dört köyü, iki mezraasý; 933’te
(1526-27) bir nahiyesi, altmýþ iki köyü, 303
mezraasý; 1536-1550’de bir nahiyesi, elli
sekiz köyü ve 333 mezraasý bulunan küçük
bir kasaba idi. Bölgede çýkan salgýn hasta-
lýklar sýrasýnda göç sebebiyle nüfusunun
arttýðý anlaþýlan Þeyzer’in sekiz köyü elli-
den fazla hâneye sahip olup bir pazarý, bir
boyahanesi ve sayýlarý üç ile yedi arasýnda
deðiþen deðirmeni vardý. Âsi nehrinin su-
ladýðý verimli topraklara sahipti ve çevre-
sinde arpa, buðday, darý, mercimek, no-
hut, pamuk, pirinç bol miktarda yetiþiyor-
du. Sebze ve meyveleri, özellikle narý çok
meþhurdu. Þeyzer 1549 yýlýnda Halep bey-
lerbeyiliðinin kurulmasý üzerine önce Ha-
lep, ardýndan Hama kazasýna baðlandý.
966’da (1559) Halep vilâyetinin Hama san-
caðýna baðlý bir nahiye merkeziydi. Evliya
Çelebi’nin 1059’da (1649) bölgeyi ziyareti
sýrasýnda uðradýðý Hama’yý anlatmasýna
raðmen Þeyzer’den bahsetmemesi þeh-
rin önemini kaybettiðini göstermektedir.
XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar meskûn olan
þehrin kalesinin bazý bölümleri günümüze
ulaþmýþtýr. Kale ve 2004’te tamir edilen
meþhur su dolabý Suriye’nin önemli ziya-
ret merkezleri arasýndadýr. Þehrin bulun-
duðu yerde sadece sur duvarlarýnýn yýkýn-
týlarý kalmýþtýr ve burada ayný adý taþýyan
bir köy bulunmaktadýr. Özellikle Münkýzî
emîrlerinin ilim ve edebiyata olan ilgileri
ve bizzat ilimle meþgul olmalarý þehirde
ilmî ve edebî hareketi canlandýrmýþtý. Þey-
zer’in mâruz kaldýðý þiddetli deprem için bir
mersiye yazan Münkýzoðullarý emîrlerinden
tarihçi Ýbn Münkýz (Dîvân, s. 304-309) ve
Celâleddin eþ-Þeyzerî, Þeyzer asýllý âlimle-
rin en meþhurlarýdýr.
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Ebü’l-Fezâil Celâlüddîn Abdurrahmân
b. Nasr(illâh) b. Abdillâh

eþ-Þeyzerî et-Taberî
(ö. 589/1193 [?] )

Selâhaddîn-i Eyyûbî devrinin
Taberiye kadýsý ve muhtesibi.˜ ™

Muhtemelen yaþadýðý dönemde ve coð-
rafyadaki siyasî çalkantýlar yüzünden kay-
naklarda hayatý hakkýnda yeterli bilgi yok-
tur. Künyesi Ebû Muhammed, Ebü’n-Ne-
cîb ve Ebü’l-Ferec, sýfatý Cemâleddin, Ta-
kýyyüddin, Zeynüddin þeklinde de geçmek-
tedir. Adevî ve Sehmî nisbeleri, soyunun
Kureyþ kabilesinin Benî Adî ve Benî Sehm
kollarý ile baðlantýlý olduðunu göstermek-
tedir. Ömerî nisbesi doðruysa soyu baba
tarafýndan Benî Adî b. Kâ‘b’a ulaþan Ömer
b. Hattâb ile akraba olduðu düþünülebi-
lir. Ýran’ýn Þîraz kentine nisbet edilmekle
birlikte, Suriye’nin bazý bölgelerinde hü-
küm süren (1081-1157) Þeyzer merkezli
Arap hânedaný Benî Münkýz’ýn kullandýðý
ölçülere iliþkin ayrýntýlý kayýtlarýndan an-
laþýldýðý üzere (Nihâyetü’r-rütbe, s. 15-17)
Þeyzer’e mensubiyeti daha doðrudur. Þî-
raz’a nisbeti muhtemelen iki þehrin adýnýn
telaffuz benzerliðinden kaynaklanmakta-
dýr. Nebrâvî ve Tebrîzî nisbeleri de yazýlýþ
benzerliðinden (ilki Þîrâzî, ikincisi Þeyzerî
ile) doðmuþ olabilir. Eðiticilerin çocuklara

uðrattý (505/1111). 509’da (1115) Antak-
ya hâkiminin kuþattýðý Þeyzer bu kuþat-
madan da kurtuldu.

Sultan b. Ali’nin Musul Atabegi Ýmâdüd-
din Zengî’nin himayesini kabul etmesinin
(522/1128) ardýndan Þeyzer kýsa süreli bir
istikrar dönemi yaþadý. Ancak tehditler
yeniden baþladý, Börîler’den (Tuðteginli-
ler) Þemsülmülûk Ýsmâil þehri bir müddet
kuþattý (527/1133). Kuzey Suriye’yi kontrol
altýna almak için sefere çýkan Bizans Ým-
paratoru Ioannes Komnenos tarafýndan yi-
ne baþarýsýzlýkla sonuçlanan bir kuþatma-
ya mâruz kaldý (29 Nisan – 21 Mayýs 1138).
Þeyzer, Receb 552’de (Aðustos 1157) mey-
dana gelen depremde büyük yýkýma uð-
radý, Münkýzoðullarý’nýn tamamý ve da-
ha birçok kiþi hayatýný kaybetti. Nûreddin
Mahmud Zengî, Haçlýlar’a karþý yürüttü-
ðü mücadelede stratejik önem taþýyan þeh-
ri tamir ve tahkim ettirip yönetimini süt-
kardeþi Mecdüddin b. Dâye’ye verdi. Þev-
val 557 (Eylül-Ekim 1162) ve 22 Þevval 565
(9 Temmuz 1170) tarihlerinde geniþ bir çev-
rede etkili olan iki þiddetli depreme mâ-
ruz kalan þehrin yönetimi 634 (1236) yýlý-
na kadar bu ailenin elinde kaldý. Selâhad-
dîn-i Eyyûbî döneminde Eyyûbî hâkimiye-
tine giren þehrin emîri Sâbýkuddin Osman
b. Dâye, kuvvetleriyle birlikte Haçlýlar’a kar-
þý Akkâ müdafaasýna katýldý. Osman’ýn to-
runu Þehâbeddin Yûsuf, Eyyûbî hânedan
mensuplarý arasýndaki taht mücadelesi sý-
rasýnda 619’da (1222) el-Melikü’l-Muazzam
Îsâ’ya baðlýlýðýný bildirdi. Ancak 629 (1232)
yýlý sonlarýnda civardaki kaleleri teftiþe ge-
len el-Melikü’l-Azîz Gýyâseddin’i karþýlama-
ya çýkmadý. Bu yüzden Þeyzer’i kuþatan el-
Melikü’l-Azîz’in kuvvetleri karþýsýnda dire-
nemeyeceðini anlayýnca þehri teslim et-
mek zorunda kaldý. Daha sonra Halep’te
el-Melikü’l-Azîz’in yerine el-Melikü’l-Eþref
Mûsâ’yý geçirmek isteyen muhalif grupla
iþ birliði yaptý. Fakat el-Melikü’l-Eþref’in
kendilerine destek vermemesi üzerine di-
ðer elebaþýlarla birlikte yakalanýp Derbesâk
Kalesi’nde hapsedildi ve bütün mallarý mü-
sadere edildi (634/1237).

Halep Eyyûbî melikliðine baðlanan Þey-
zer 638 (1241) yýlýnda Hârizmliler’in saldý-
rýlarýný bertaraf etmeye muvaffak oldu.
Memlük Sultaný I. Baybars’ýn 660’ta (1262)
bölgede yaptýðý teftiþ sýrasýnda onarýlma-
sýný emrettiði merkezler içinde bulunma-
sý, Suriye’nin 1260’ta mâruz kaldýðý Moðol
istilâsý sýrasýnda Þeyzer’in de tahrip edildi-
ðini düþündürmektedir. I. Baybars 667’de-
ki (1268-69) teftiþi esnasýnda Þeyzer’i de
ziyaret etti. Þeyzer, Memlük idarî teþkilâ-
týnda Halep nâibliðine baðlandý ve Kalavun
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