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ve efsanevî bir dönem olarak iþlenmiþtir.
Eserin esas kýsmý, Karamanoðullarý Bey-
liði’ni gücünün doruk noktasýna ulaþtýran
Alâeddin Bey’in devrine ayrýlmýþtýr. Þikârî
uzun uzadýya Alâeddin Bey’in çocukluðu-
nu, tahsil hayatýný, kahramanlýklarýný, fe-
tihlerini ve diðer komþu hükümdarlarla iliþ-
kilerini anlatýr. Selçuklu sultanlarý gibi Kon-
ya’da hükümdarlýk yapan Alâeddin Bey
devrinde Karamanlý þan ve ihtiþamý Os-
manlý Hükümdarý I. Bayezid’in, eniþtesi Alâ-
eddin Bey’e ihanet ederek topraklarýna sal-
dýrýp onu öldürmesiyle son bulur. Alâed-
din Bey’in ölümünün ardýndan Þikârî, Ti-
mur sonrasýnda hüküm süren Karaman
beylerinin devrini ve Karaman’ýn Osman-
lýlar tarafýndan zaptýný çok kýsa ve yüzey-
sel biçimde ele alýr. Eser, Karaman þehza-
desinin Osmanlýlar’ca zehirlenmesinin ar-
dýndan Karaman çeribaþýsýnýn adamlarýy-
la beraber Þah Ýsmâil’in yanýna geçmesiy-
le sona erer. XVI. yüzyýlda Anadolu saha-
sýnda yaþayan zümrelere hitaben kaleme
alýnan eserde sadece Karamanoðlu Beyli-
ði’nin nasýl siyasî bir güç olarak ortaya çýk-
týðý anlatýlmakla yetinilmez, ayný zaman-
da beyliðin niçin sona erdiði sorusu da ir-
delenir ve Osmanlý iktidarýnýn gayri meþrû-
luðu vurgulanýr. Karamanoðullarý’nýn yýkýl-
masý ve onlarýn Anadolu’daki siyasî daðý-
lýmda hak ettikleri yerin bir türlü kabulle-
nilmemesi Osmanlýlar’ýn ihanetine baðla-
nýr. Güçlenen Osmanlý egemenliðine karþý
Karaman hükümdarlarýnýn direniþi akset-
tirilir. Böylece XVI. yüzyýlda merkezî bir
devlet olarak ortaya çýkan Osmanlýlar’ýn
yok ettiði, kiþisel sadakat iliþkilerine ve
karþýlýklý yükümlülüklere dayanan adem-i
merkeziyetçi vasallýk sisteminin var oldu-
ðu geçmiþ bir ölçüde idealize edilir. Kara-
manoðullarý Tarihi’nin bugüne ulaþan
önemli bir bölümünün geç tarihlerde is-
tinsah edilmiþ birçok nüshasý mevcuttur.
Bunlardan en eskisinin Konya Yûsuf Aða
Kütüphanesi’ndeki (nr. 562) 1119 (1707)
tarihli nüsha olduðu ileri sürülüyorsa da
1113’te (1701) istinsah edilen Ankara Mil-
lî Kütüphane’deki nüshanýn (nr. A 4771)
þimdilik bilinen en eski yazma olduðu an-
laþýlmaktadýr (diðer bazý nüshalar: Konya
Ýzzet Koyunoðlu Ktp., nr. 13377; Beyazýt
Devlet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. T 458; Ýs-
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Mual-
lim Cevdet, nr. 444; Ankara Millî Ktp., nr.
A 4771; Berlin, MS, Or. Yp., nr. 3129). Ese-
rin Yûsuf Aða Kütüphanesi’ndeki nüsha-
dan yapýlan çeviriyazýsý Mesut Koman ta-
rafýndan neþredilmiþtir (Þikârî’nin Kara-
manoðullarý Tarihi, Konya 1946). En son
yayýmý hem faksimile metin hem de çevi-
riyazýyý ihtiva eder (Þikârî, Karamannâme,

haz. Metin Sözen – Necdet Sakaoðlu, Ýs-
tanbul 2005).
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Ebû Alevî Cemâlüddîn Muhammed
b. Ebî Bekr b. Ahmed eþ-Þillî

el-Hadramî el-Yemenî el-Mekkî
(ö. 1093/1682)

Yemenli âlim ve tarihçi.
˜ ™

Þâban 1030’da (Temmuz 1621) Yemen’in
Hadramut bölgesindeki Terîm kasabasýn-
da doðdu. Hz. Ali soyundan olmasý dola-
yýsýyla Bâ Alevî ve Hüseynî nisbeleriyle ta-
nýnýr. Terîm’de babasýndan Arapça, hadis
ve tasavvuf, Fahreddin Ebû Bekir b. Þehâ-
beddin’den tefsir ve hadis okudu. Hâfýzlý-
ðýný tamamladýktan sonra tahsiline Zufâr’-
da devam etti. Ardýndan Hindistan’a ve
Mekke’ye gitti. Burada Abdurrahman b.
Alevî ve Abdullah b. Ebû Bekir el-Hatîb’-
den fýkýh; Muhammed b. Muhammed Bâ
Rýdvân’dan ferâiz ve matematik; Muham-
med b. Alâeddin el-Bâbilî’den hadis, tef-
sir, fýkýh; Abdülazîz ez-Zemzemî’den fýkýh;
Îsâ b. Muhammed es-Seâlibî el-Maðribî ve
Ahmed b. Muhammed el-Kuþâþî’den ha-
dis tahsil etti. Rûdânî’den ferâiz, hesap ve
tasavvuf okudu. Abdullah b. Saîd Bâkþîr,
Ali b. Ebû Bekir b. Cemâl ve Zeynelâbidîn

Karamanoðullarý Tarihi’nin önemi,
Karamanoðullarý Beyliði hakkýnda bilinen
tek tarih eseri olmasýndan kaynaklanýr. Bu
önem Osmanlý geleneðinin dýþýnda üretil-
miþ, bu dönemi kapsayan tarih eserleri-
nin azlýðý göz önünde bulundurulduðun-
da daha da artar. Hâkim Osmanlý ideolo-
jisinin tarih eserlerini tamamen etkisi al-
týna almasý sonucu yalnýz birkaç muhalif
eser günümüze kadar gelebilmiþtir. Bu
baðlamda Karamanoðullarý Tarihi, Os-
manlý karþýtý ve Karamanoðlu yanlýsý tu-
tumuyla ayrý bir özellik gösterir. Eserin bu
taraflý duruþu, XIV ve XV. yüzyýllarda Ana-
dolu’da Osmanlýlar için çok ciddi bir tehdit
oluþturan Karamanoðullarý’na karþý yürü-
tülen Osmanlý propagandasýna cevap ver-
mek amacýyla üretilmiþ bir metin olma-
sýyla açýklanabilir. Büyük oranda yanlý, uy-
durma, kronolojik ve anakronistik karýþýk
bilgiler içeren eser, pek çok tarihçinin met-
ne tarihsel deðerini sorgulayan bir þüphey-
le yaklaþmasýna yol açmýþtýr. Eserin bu þa-
ibeli içeriði yanýnda müellifinin de belirsiz
oluþu tereddütleri daha da arttýrmýþtýr. Ay-
rýca metinde hiçbir tarih yer almadýðý gi-
bi yazýlýþ zamaný da belli deðildir. Metnin
hangi þartlar dahilinde yazýldýðýna dair he-
men hiçbir bilgi bulunmasa da eserin için-
deki ifadelerden hareketle metnin üretil-
mesine dair bazý ipuçlarý elde edilebilir.
Þah Ýsmâil’in 917 (1511) yýlýnda Özbekler’-
le cereyan eden savaþlarýna yapýlan atýf-
lardan metnin en son halini XVI. yüzyýlýn
ortalarýnda aldýðý neticesine ulaþýlabilir. Ese-
rin muhtevasýndan yazarýnýn XVI. yüzyýlda
Osmanlý hâkimiyeti altýnda yaþamýþ, Os-
manlý edebî ve siyasî kültürünü çok iyi ta-
nýyan bir kiþi olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu-
nunla birlikte M. Fuad Köprülü’nün de be-
lirttiði gibi bu XVI. yüzyýl metni XIV. yüz-
yýldan kalma daha eski bir metne dayan-
maktadýr. Þikârî de eserinin baþlangýcýnda,
Yâricânî’nin Karamanlý Hükümdarý Alâed-
din Bey (1361-1398) adýna kaleme aldýðý
Farsça manzum hânedan tarihini tercü-
me ettiðini söyler. Zaten eserinin muhte-
vasý daha eski bir metnin varlýðýna iþaret
eder. Karamanoðullarý Tarihi’nin yarý-
sýndan fazlasý Alâeddin Bey devrindeki olay-
larýn ayrýntýlarla hikâye edilmesinden mey-
dana gelmiþtir.

Basit bir Anadolu Türkçesi’yle yazýlmýþ
olan eser, bir tarih kitabýndan ziyade kah-
ramanlýk hikâyelerinin anlatýldýðý bir halk
destanýna benzer. Þikârî’nin tarihinde Sel-
çuklu devri, Karaman hânedanýnýn kurucu-
su kabul edilen Karaman ve oðullarýnýn Ýç
Ýl denilen Selçuk-Kilikya Ermeni sýnýrýnda
savaþçý uç beyi olarak ortaya çýktýðý uzak
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Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed
b. el-Mutahhar el-Adevî eþ-Þimþâtî

(ö. 394/1004’ten sonra)

Arap dili ve edebiyatý âlimi, þair.˜ ™

Fýrat’ýn doðusunda Harput yakýnýnda es-
ki bir þehir olan Þimþât’ta doðdu. Muhad-
dis Ýbnü’l-Bâgandî’den (ö. 312/925) hadis
rivayet ettiðine göre III. (IX.) yüzyýlýn son-
larýnda dünyaya gelmiþ olmalýdýr. Muhte-
melen kendi memleketinde tahsilini ta-
mamlamýþtýr. Ancak Ýmâmiyye’ye mensup
tarihçi Ahmed b. Ali en-Necâþî, er-Ricâl
adlý eserinde “üstadýmýz” dediði Þimþâtî’-
nin Cezîre’de (Cizre [?]) zamanýn fazilet
sahibi edibi ve üstadý olduðunu, Ebü’l-Hayr
Selâme b. Zekâ’ (Dekâ’) el-Mevsýlî’nin de onu
fazilet ve diyanet sahibi, hakikat ehli bir
âlim diye nitelediðini kaydetmektedir. Da-
ha sonra Musul’a giden Þimþâtî Hamdânî
hânedanýndan yakýn ilgi gördü ve onlarýn
hizmetinde bulundu. Bu hânedandan Nâ-
sýrüddevle’nin oðlu Uddetüddevle Gazan-
fer ile amcasý Seyfüddevle’ye hocalýk yaptý
ve onlarýn nedimleri arasýna girdi. Bilhas-
sa Seyfüddevle ile dostluklarý uzun müd-
det devam etti. Ardýndan Baðdat’a geçen
ve uzunca bir süre burada yaþayan Þimþâ-
tî’nin 394 (1004) yýlýnda Baðdat’tan Vâ-
sýt’a geldiði þeklindeki rivayetten (el-En-
vâr, neþredenin giriþi, s. 4) anlaþýldýðýna gö-
re hayatýnýn son zamanlarýný burada ge-
çirdi ve bu tarihten sonra vefat etti. Þim-
þâtî’nin Ebü’l-Feth Hasan adýnda bir oðlu-
nun olduðu kaydedilir (Seâlibî, I, 109).

Üstün bir zekâya ve güçlü bir hâfýzaya
sahip olan Þimþâtî aralarýnda Ýbn Düreyd,
Ahfeþ el-Asgar, Niftaveyh, Ebû Bekir es-
Sûlî, Þerîf el-Murtazâ gibi önemli edip ve
dilcilerin yer aldýðý birçok kiþiden rivayet-
te bulunmuþ, muhdes þairlerin þiirlerini
naklederken büyük ölçüde Sûlî’ye dayan-
mýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm Þimþâtî’yi tanýdýðý-
ný, fakat onun ileri yaþlarda ahlâkýnýn bo-
zulduðuna dair kendisine bilgiler ulaþtý-
ðýný ve 377 (987) yýlýnda hayatta bulun-
duðunu belirtir. Yâkut da Þimþâtî’nin gu-
lât-ý Þîa’dan bir Râfizî olduðunu ve eser-
lerinde Râfizîler’e dair ilginç bilgiler yer al-
dýðýný söyler. Nitekim onun bazý eserleri-
ne verdiði adlar bunu doðrular niteliktedir.
Þimþâtî, hizmetinde bulunduðu emîr ve
hükümdarlarýn takdirini kazanmak ama-
cýyla veya siyasî görüþ ayrýlýklarý gibi se-
beplerle çaðdaþý âlim ve þairlerle her ko-
nuda rekabet içinde olmuþ ve bazý eser-
lerini bunlarý eleþtirmek maksadýyla kale-

me almýþtýr. Bunlar arasýnda özellikle Sey-
füddevle’nin nedimlerinden, Hâlidiyyân di-
ye anýlan Ebû Bekir el-Hâlidî ile kardeþi Ebû
Osman el-Hâlidî yer almaktadýr.

Ýyi bir þiir eleþtirmeni ve ayný zamanda
þair olan Þimþâtî, Ebû Nüvâs’ý muarýzlarý-
na karþý savunmak amacýyla eser yazmýþ
ve Kitâbü’l-Envâr’ýnda av tasvirlerine dair
özgün þiirlere yer vermiþ; çaðdaþý Nâmî ile
Ebû Nadle Mühelhil b. Yemût’un þiirlerini
mukayese eden, Ebü’l-Abbas el-A‘mâ Sâib
b. Ferrûh’un hatalarýný, Saîd b. Sadaka el-
Hâþimî’nin intihallerini ortaya koyan eser-
ler kaleme almýþ, Dîkülcinn’in þiirlerini top-
lamýþ ve el-Envâr’ýnda baþka kaynaklar-
da yer almayan bazý þiirlerini zikretmiþtir.
Aralarýnda Seyfüddevle’nin de bulunduðu
bazý devlet adamlarýna methiyeler yazmýþ,
buna karþýlýk Seyfüddevle, Þimþâtî’yi öven
þiirler söylemiþtir (Yâkut, Mu£cemü’l-bül-
dân, III, 362-363). Þimþâtî ayrýca Seyfüd-
devle hakkýnda söylenmiþ yaklaþýk 1000
beyti bulan methiyeleri bir araya getirmiþ-
tir. Þimþâtî’nin Kitâbü’l-Envâr’ýnda zik-
rettikleri dýþýnda þiirlerinden günümüze
ancak parçalar halinde bazý beyit ve kýta-
lar gelmiþtir (meselâ bk. Seâlibî, II, 149;
Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XIV, 243). Þair-
liði yanýnda velûd bir müellif olan Þimþâtî
edebiyat, lugat, nahiv, fýkýh, nesep, tarih
ve coðrafyaya dair eserler kaleme almýþ-
týr. Kaynaklarda zikredilen eserlerinin sa-
yýsý kýrký bulmaktadýr, fakat bunlarýn bü-
yük bir kýsmý günümüze ulaþmamýþtýr.

Eserleri. 1. Kitâbü’l-Envâr ve me¼â-
sinü’l-eþ£âr. Baþka kaynaklarda bulunma-
yan bazý þairlerin þiirleriyle ahbâra dair ori-
jinal bilgiler içermesi bakýmýndan önemli
bir antoloji olup silâhlar, eyyâmü’l-Arab,
at ve sýfatlarý, deve ve sýfatlarý, eski konak
yerleri ve serap, evler ve saraylar, sýnýflar
olmak üzere yedi bölümden oluþur. Eser
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde-
ki yegâne nüshasýna (III. Ahmed, nr. 2392)
dayanýlarak yayýmlanmýþtýr (nþr. Sâlih Meh-
dî el-Azzâvî, Baðdat 1976; nþr. Seyyid Mu-
hammed Yûsuf, I-II, Küveyt 1397/1977; nþr.
Muhammed Ebü’l-Mecd Ali el-Besyûnî, eþ-
Þimþâ¹î ve ta¼š¢šu Kitâbihi’l-Envâr ve me-
¼âsini’l-eþ£âr, doktora tezi, 1978, Kahire Ez-
her Üniversitesi). 2. Kitâbü’t-Tenezzüh
(nüzeh) ve’l-ibtihâc. Ebû Ali el-Kalî’nin
el-Emâlî’si tarzýnda muhâdarât, ahbâr,
þiir ve edebe dair olan eserden Süyûtî el-
Eþbâh ve’n-ne¾âßir’inde (VIII, 5-12), Yâ-
kut el-Hamevî Mu£cemü’l-üdebâß adlý
eserinde (XIV, 242-244) nakiller yapmýþtýr.
3. Kitâbü’l-Edyire ve’l-a£mâr fi’l-büldân
ve’l-aš¹âr. Otuzdan fazla kilise ve manas-
týrýn anlatýldýðý eserden Ýbnü’l-Adîm nakil-

b. Abdülkadir et-Taberî’nin ilim halkalarý-
na devam ederek icâzet aldý (el-Meþra£u’r-
revî, II, 40). Bir süre Medine’de kalan Þillî
daha sonra Mekke’ye yerleþti. Harem-i þe-
rif’te verdiði derslere aralarýnda Hasan el-
Uceymî ve Tâceddin es-Sincârî gibi ileri
gelen âlimlerin bulunduðu çok sayýda ta-
lebe katýldý. Saðlýðýnýn bozulmasý üzerine
ders vermeyi býrakýp eser telifiyle meþgul
olmaya baþladý. 30 Zilhicce 1093’te (30 Ara-
lýk 1682) Mekke’de vefat etti. Ýslâmî ilimle-
rin yaný sýra matematik ve astronomi gibi
ilimlerle de uðraþan Þillî dinî meselelerin
çözümünde bu ilimlerden istifade etti.
Astronomi, dil ve mantýk alanýnda çalýþ-
malarý bulunmakla birlikte kendisine þöh-
ret kazandýran eserleri tarih ve biyografiye
dair kaleme aldýklarýdýr. Þemseddin es-
Sehâvî, Süyûtî ve Yemen tarihçisi Ýbnü’d-
Deyba‘ýn eserleri kaynaklarý arasýnda sa-
yýlabilir.

Eserleri. 1. el-Meþra£u’r-revî fî menâ-
šýbi’s-sâdeti’l-kirâm Âli Ebî £Alevî. Had-
ramut bölgesinde yaþayýp özellikle ilimle
meþgul olan seyyidlerin biyografisine dair
olan eser Hadramut tarihine dair önemli
bilgiler içerir (Kahire 1319, 1982; Mekke
1329; Cidde 1401). 2. £Ýšdü’l-cevâhir ve’d-
dürer fî aÅbâri’l-šarni’l-¼âdî £aþer. XI.
(XVII.) yüzyýlda yaþamýþ ilim ve siyaset
adamlarýnýn biyografilerine dair olan ese-
rin nüshalarý Medine’de Ârif Hikmet (nr.
453), Yemen’de Ahkaf (Hüseynî Koleksi-
yonu, nr. 21) ve Hindistan’da Aligarh Üni-
versitesi (Abdüsselâm Koleksiyonu, nr. F/
3021) kütüphaneleriyle Ýngiltere’de British
Museum’da (nr. 16647) kayýtlýdýr. 3. es-
Sene’l-bâhir bi-tekmîli’n-Nûri’s-sâfir
£an aÅbâri’l-šarni’l-£âþir (Chester Beatty
Library, nr. 5230; Dârül-kütübi’l-Mýsriyye,
nr. 1586). Abdülkadir b. Þeyh el-Ayderûs’a
ait tabakat kitabýnýn zeylidir. Eser, Osman-
lý hâkimiyeti döneminde Arap vilâyetlerin-
deki ilmî çalýþmalar ve sosyal hayat hakkýn-
da bilgi vermesi açýsýndan önemlidir.
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