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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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Sancaða çýkma sisteminin
kaldýrýlmasýndan sonra þehzadelerin

ve hal‘edilmiþ padiþahlarýn
Topkapý Sarayý’nda kapatýldýðý,

kafes de denilen yer, daire
(bk. ÞEHZADE).˜ ™

– —
ÞÎN
( � )

Arap alfabesinin on üçüncü harfi.˜ ™

Sîn ile þîn Ârâmî “þîn”inden türemiþ olup
ayný þekle sahiptir ve noktalarla birbirin-
den ayrýlýr. “Sîn”e noktasýz sîn (sîn-i müh-
mele), “þîn”e noktalý sîn (sîn-i mu‘ceme) de-
nilmiþ ve üzerine konan üç nokta ile sîn-
den ayýrt edilmiþtir. Bazý itinalý el yazma-
larýnda alta konan üç nokta veya üste çe-
kilen bir þerit (tire) “sîn”i ayýrma iþlevini
görmüþtür. Fenike, Ýbrânî ve Ârâmî alfa-
belerinde þîn “diþ” anlamýna gelir ve yan
yana iki diþi simgeler. Arap alfabesine de
ayný biçimde intikal eden harf çeþitli alfa-
belere göre farklý istikametlere dönmüþ-
tür; çabuk yazým kolaylýðý için zamanla
keskin hatlarýný yitirerek kavisli (þ) biçimi-
ni almýþ olmalýdýr. Harfin Yunanca adý “sig-
ma”dan hareketle Sâmî adýnýn “ense,
omuz, sýrt” anlamýna gelen “sikm” olduðu
iddia edilmiþ, bu sebeple harfin ilk þeklinin
ön Sînâ dillerinde olduðu gibi bir çeþit bo-
yunduruðu simgelediði ileri sürülmüþtür
(bk. HARF). Arap alfabesinde söylendiði
þekliyle þîn kelimesinin anlamý Halîl b. Ah-
med’e göre “cinsel iliþkiye düþkün adam,
cesur adam”dýr veya bir bitki adýdýr (el-
¥urûf, s. 29). Doðu ebced tertibinde Ârâ-
mî þînin pozisyonunu alan “þîn”in sayý de-
ðeri 300, Batý ebced sýralamasýnda sonda
yer aldýðýndan sayý deðeri 1000’dir.

Ana Sâmî dilinde s¹ (sîn), s² (þîn) ve s³
(sâd) olarak gýrtlaksýl olmayan üç sert tit-
reþimsiz ýslýklýnýn varlýðý tahmin edilmiþ-

tir. Sâmî dillerin birçoðunda bu üç fonem
kaynaþýp eriyerek ikiye ve tek sese indir-
genmiþtir. Eski Etiyopyaca’da sîn ile sâd,
Akkadca, Ugaritçe ve bazý Ken‘ânî lehçe-
lerde sîn ile þîn, Ârâmî ve Ýbrânî dillerinde
þîn ile sâd birleþmiþ, modern Etiyopya dil-
lerinde her üçü tek ýslýklýya indirgenmiþ-
tir. Ancak Biblik Ýbrânîce’de ( ) eski
Güney Arabistan ve modern Güney Ara-
bistan’da (Mehrî, Cibbâlî, Sukutrî, Hobyût)
üç farklý fonem ve biçim olarak devam eder.
Arap dilinin tarihi boyunca bütün ýslýklýlar
gibi “þîn”in de telaffuzu puslu kalmýþ, ses
kaymalarýna ve deðiþimlere uðramýþtýr.

Arap dilindeki þîn fonemi aðýz boþluðu
harflerinden (hurûf þecriyye: c, þ, y, ç) olup
cîm ve yâ ile paylaþtýðý mahreci dil ortasý
ile üst damak ortasýdýr. “Þîn”i cîm sesin-
den ayýran önemli özellik “þîn”in telaffu-
zunda hava hapsinin bulunmamasýdýr. Þîn
sesinin en belirleyici vasfý ýslýklý ve yayýlan
bir karaktere sahip olmasýdýr. Þîn telaffuz
edilirken ses dilin üst ortasý ile üst damak
ortasý arasýnda yayýlarak zâ mahrecine ka-
dar uzanýr. Bu tefeþþî özelliði zayýf olarak
“c, f, s” harflerinde de bulunur. Tefeþþî sý-
fatý ortadan kalkacaðý için “þîn”in kendi cin-
si dýþýndaki harflere idgamý câiz görülme-
miþtir (Ganim Kaddûrî el-Hamed, s. 320).
Ancak Ebû Amr’ýn “sîn”e idgamýný câiz
gördüðü rivayet edilir: �� ��� : �� *��
(el-Ýsrâ 17/42) ��������  � !� א� ��� ��� *������"�� #!� א�
Buna karþýlýk, “$ ،� ،& ،' ،( ،)” harf-
lerinin “þîn”e idgamý câiz görülmüþtür:
gibi ,�+א�* ���-�.��#/�.� * �0�,�+א�* 1�!.�/.�": �� * � )
(en-Nûr 24/4; diðer örnekler için bk. el-
A‘râf 7/19; el-Feth 48/29; Yûsuf 12/30;
Meryem 19/4; en-Nûr 24/62).

Þîn fonemini içeren kelimelerin birçoðu-
nun ziraatla ilgili olmasý, fonemin insanlý-
ðýn ziraat ve çobanlýk zamanýnda oluþtu-
ðu tahminine imkân vermiþ ve þîn sesinin
yayýlma, daðýlma, karýþma özelliði Arapça
þîn ile baþlayan veya biten masdarlarda an-
lam yansýmasý olarak görülmüþtür (Hasan
Abbas, s. 115-119).

Bazý Araplar, diþil hitap “kâf”ýný belir-
ginleþtirmek için vakýf halinde “þîn”e dö-
nüþtürerek telaffuz ederler; çünkü bu
“kâf”ta diþillik belirten ayýrýcý kesre vakýf
halinde telaffuzda kaybolur: Aleyki ̂ aleyþ
gibi. Bazý Araplar söz konusu “kâf”ý geçiþ
halinde de þîn olarak telaffuz ederler. Mec-
nûn’un, sevgilisi Leylâ’ya benzettiði ve bir
koyun vererek avcýnýn tuzaðýndan kurtar-
dýðý ceylan hakkýnda söylediði þu dizede
görüldüðü gibi: / �2+0�3� �� +0�3� 4 �2�5�#6� ���5��#!�7�
80�9&� :5#;� <� ��	� א� =�># 6� �?@� �A��� (Gözlerin onun
gözleri, boynun onun boynu / Ne var ki bacak

ler yapmýþtýr (Bu³yetü’¹-¹aleb, VII, 3199).
4. Þer¼u’l-¥amâseti’l-ûlâ. Ebû Tem-
mâm’ýn el-¥amâsetü’l-kübrâ’sýnýn þer-
hidir. 5. Kitâbü Fa²li (TafŠîli) Ebî Nü-
vâs (£alâ Ebî Temmâm). 6. AÅbâru Ebî
Temmâm ve’l-muÅtâr min þi£rih. 7. Re-
sâßil ilâ Seyfiddevle. 8. £Amelü Kitâbi’l-
£Ayn li’l-ƒalîl b. A¼med. Ýlk Arapça söz-
lük olan Kitâbü’l-£Ayn’da mevcut kulla-
nýlmayan kelimelerle bazý þevâhid ve tek-
rarlarýn atýlýp gerekli ilâvelerin yapýlmasýy-
la oluþturulmuþ bir ihtisardýr. 9. MuÅta-
½aru TârîÅi’¹-ªaberî. 3000 varak hacmin-
de olduðu belirtilen eser isnat ve tekrar-
larýn çýkarýlmasý ve 303 (915) yýlýndan Þim-
þâtî’nin zamanýna kadarki kýsýmlarýn ek-
lenmesiyle meydana getirilmiþtir. 10. Te-
timmetü Kitâbi’l-Mev½ýl li-Ebî Zekeriy-
yâ (Yezîd b. Mu¼ammed) el-Ezdî. Esere
322 (934) yýlýndan Þimþâtî’nin zamanýna
kadarki olaylarýn eklenmesiyle oluþturulan
kitap Ýbnü’l-Ezrak el-Fâriký’nin TârîÅu
Meyyâfâriš¢n ve Âmid’inin kaynaklarýn-
dandýr. 11. Kitâbü MuÅta½arý fýšhi Eh-
li’l-beyt. 12. Kitâbü’l-Burhân fi’n-na½-
½ý’l-celî £alâ Emîri’l-müßminîn £Alî. Mec-
lisî’nin Bi¼ârü’l-envâr’ýnda bundan nakil-
ler yapýldýðý kaydedilmektedir.

Kaynaklarda Þimþâtî’ye nisbet edilen di-
ðer bazý eserler de þunlardýr: el-Envâr
ve’¦-¦îmâr, £Amelü þi£ri Dîki’l-Cin ve
½un£uh, Risâle fi’þ-þi£r, el-Æalem, Ebyâ-
tü’l-me£ânî, Risâle fî Maš½ûreti Sa£îd b.
Øadaša el-Hâþimî, el-Mü¦elle¦ (e½-½a-
¼î¼) fi’l-lu³a, el-Maš½ûr ve’l-memdûd,
el-Mü×ekker ve’l-müßenne¦, øarîbü’l-
Æurßân, el-Mücrâ (el-Mun½arif) fi’n-na¼v,
er-Red £alâ men Åa¹¹aße Ebî Sa£îd es-
Sîrâfî, Risâle fî ×immiyyin šåbele’l-ce-
mîle bi’l-šabî¼, el-Beyân £ammâ mev-
vehe bihi’l-ƒâlidiyyân, el-Vâ²ý¼, el-Mü-
ve¦¦aš, eþ-Þihâb, Risâle fî ib¹âli a¼kâ-
mi’n-nücûm, en-Na¼v, el-Mu³åbene.
Þimþâtî’nin öðrencisi Ahmed b. Ali en-Ne-
câþî, Ebû Nasr b. Reyyân’ýn hattýyla yazýl-
mýþ bir listede Þimþâtî’nin daha baþka eser-
lerinin de bulunduðunu, ancak kendisinin
Ebü’l-Hayr Selâme b. Zekâ’ el-Mevsýlî’nin
kaydettiði kýrk kadar eseri daha emin bul-
duðunu belirtir.
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