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mâlüddîneş-Şeyyâl”, Øa¼îfe tü Ma£he di’d-Di râ-
sâti’l-İs lâ miy ye fî Mad rid, XIV, Mad rid 1967-68, 

s. 275-276; I. Gers ho ni, “TheWritingofHistory
in Ni ne te enth Cen tury Egypt: A Study in Na ti onal 

Transformation,byJackA.Crabbs”, MES, XXI-

II/ 4 (1987), s. 543, 547; Ab dül fettâh Gu ney me, 
“Cemâlüddîneş-Şeyyâlel-müßerriÅ(1329-1387 

h./1911-1967 m.)”, Mevsû£atü a£lâmi’l-fik ri’l-İs lâ-
mî, Ka hi re 1425/2004, s. 223-225; Mu ham med 

el-Cev vâ dî, “eş-Şeyyâl,Cemâlüddîn”, Mv.AU, XV, 

318. ÿAhmetÖzel

– —ÞÜMLE
( شملة )

(ö. 570/1174-75)
Irak Selçuklularý döneminde

Hûzistan emîri.
˜ ™

Tam adı Şüm le Ay doğ du b. Küş to ğan et-Türkmânî el-Af şarî’dir. Ata la rı Av şar oy mak la rın dan bi ri ne men sup tur ve muh-te me len VI. (XII.) yüz yı lın bi rin ci ya rı sın da Sey hun boy la rın dan Hûzis tan ta raf la rı na göç et miş tir. Bu ai le den Hûzis tan çev re sin-de si yasî olay la ra ka tı lan ilk şa hıs Ya‘k†b b. Ars lan el-Af şarî’dir. Irak Sel çuk lu Sul ta nı Mahmûd b. Mu ham med Ta par dö ne mi-
nin (1118-1131) nü fuz lu emîrle rin den olan Yâ kub Bey, Sal gur lu lar’ın ku ru cu su Sun-
gur b. Mevdûd ile mü ca de le ede rek Fars böl ge si ni ele ge çir me ye ça lış mış, onun ar dın dan Hûzis tan’ın yö ne ti mi ni Şüm le üst len miş tir. Şüm le (Şûmle,Şimle,Şemle) Ay doğ du, Irak Sel çuk lu Sul ta nı Mes‘ûd b. Mu ham med Ta par’ın hâci bi Has Bey Belen ge rî’ nin en çok gü ven di ği emîrler-den bi riy di. Has Bey’in Irak Sel çuk lu Sul-ta nı Mu ham med b. Mahmûd ta ra fın dan öldü rül me si üze ri ne Şüm le, Hûzis tan’da bağım sız ola rak ha re ket etme ye baş la dı, bir sü re son ra da Kü çük Lu ris tan’ı hâki-mi ye ti al tı na al dı. Böy le ce VI. (XII.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Hûzis tan ve çev re si ni kap-sa yan ya rı ba ğım sız bir emir lik kur du. Irak Sel çuk lu la rı’ndan Mu ham med b. Mahmûd ile III. Me lik şah ara sın da ce re yan eden taht mü ca de le le ri ne ka rı şan Şüm le çı kar-la rı doğ rul tu sun da sık sık saf de ğiş tir di.Şüm le’nin Hûzis tan’da kur du ğu emir lik Abbâsî Ha li fe si Muk tefî-Li em rillâh’ı kay-gı lan dır dı ve 550’de (1155) üze ri ne asker sev ket ti. Ta raf lar ara sın da mey da na gelen sa vaş ta ha li fe lik kuv vet le ri yenil di, or du ku man da nı baş ta ol mak üze re çok sa yıda Abbâsî as ke ri esir alın dı. Halifeye bağ lı kuv vet ler le ça tış ma yı çı kar la rı açısında n ya rar lı bul ma yan Şüm le esirle re karşı iyi dav ran dı ve bir sü re son ra on la rı serbes t bı rak tı. Abbâsî kuv vet le ri 553’te (1158) Hû zis tan’a ikin ci de fa sal dırdı. Abbâsî 

So ur ce for the His tory of the Fa ti mids and the ir Ins titu ti ons” (Bul le tin of the 

Fa culty of Arts, Ale xan dria Uni ver sity, 

VIII[1954],s.312); “Si râ cü’l-mülûk li’¹-ªur¹ûşî” (Türâ¦ü’l-insâ niy ye,II[Kahire
1960],s.792803);“Fel se fe tü Ebî Bekr e¹-ªur¹ûşî” (Felâsi fe tü’l-İs lâm fi’l-³ar bi’l-
£Arabî,nşr.AhmedBelkâtv.dğr.,Tıtvân
1961,s.183227); “His to ri og raphy in Egypt 

in the Ni neteenth Cen tury” (His to ri ans of 

the Midd le East,ed.BernardLewis–P.
M.Holt,London1964,s.403421);“So me As pects of the In tel lec tu al and So ci al Li fe 
in the 18 th Cen tury” (Po li ti cal and So ci al 
Chan ge in Mo dern Egypt,ed.P.M.Holt,
London1968,s.117132); “Müßel le fâ tü’l-Maš rî zî e½-Øa ³¢ re” (Di râ sât  £ani’l-Maš rî-

zî: Mec mû£a tü’l-eb ¼â¦,nşr.Muhammed
MustafaZiyâde,Kahire1391/1971,s.23
37). Şey yâl’in bazı araş tır ma ve edis yon kri tik ça lış ma la rı he nüz ba sıl ma mış tır 
(HasanHabeşî,XIII[1967],s.1213).
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müßer ri Åû ne’l-£Arab fi’l-mißeti’s-se ne ti’l-aÅî re fî 
di râ se ti’t-Tâ rî Åi’l-£Ara bî ve ³ay rih, Ka hi re 1959, 

s. 80-81, 84, 85; Kus tantîn Zü reyk, “MâSâheme
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rûbi’½-Øalîbiyye”, a.e., s. 98, 101, 103, 104; B. 

Le wis, “TheUsebyMuslimHistoriansofNon-
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Bey rut 1406/1985, s. 176; a.mlf., Mu£ce mü’l-

müßel li fîn, Bey rut 1414/1993, I, 503; İmâd Ab düs-
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Bey ti’l-¼ik me li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-

tâsi£  £aşer ve’l-£işrîn, Bağdad1420/2000,I,119-
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Fa ti mid His tory and its So ur ces, Lon don 2002,
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(1378/1958), s. 666-667; Mus ta fa Ce vâd, “Müfer-
ricü’l-kürûbfîaÅbâriBenîEyyûb”, MMİIr., VIII 
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ye tü’l-Mı½riy ye, XI II, Ka hi re 1967, s. 3-14; “Ce-

fi’l-£a½ri’n-nehŠa(Beyrut1969,1980); 
A£lâmü’l-İskenderiyyefi’l-£a½ri’l-İslâ-
mî(Kahire1965,1421/2001;İskenderiyeli
veyaoradabirsüreyaşayanEbü’dDerdâ,
Abdurrahmanb.Hürmüz,Turtûşî,Sened
b.İnân,İbnAvf,Silefî,Ebü’lHasaneş
Şâzelî,Ebü’lAbbaselMürsî,İbnAtâul
lahelİskenderî,Kabârî,MuhammedKe
rîm,AbdullahNedîmveAbdülazîzÇâvîş
gibionüçşahsiyethakkındadır);TârîÅu
devleti’l-Ebâ¹ırati’l-Mu³†li’l-İslâmiy-
yefi’l-Hind(İskenderiye1968;Kahire
1421/2001).
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2002,MuhammedMustafaZiyâdeilebir
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aÅbâri’l-eßimmeti’l-Fâ¹ımiyyîne’l-Åule-
fâß(I,Kahire1367/1948,1387/1967;eserin
IIveIII.ciltleriMuhammedHilmîMuham
medAhmedtarafındanneşredilmiştir,
Kahire13901393/19701973;IIII,Kahire
1416/1996); a.mlf., e×-¬ehebü’l-mesbûk
bi-×ikrimen¼accemine’l-Åulefâßve’l-
mülûk(Kahire1375/1955); Ce mâ led din İbn Vâ sıl, Müferricü’l-kürûbfîaÅbâri
BenîEyyûb(IIII,Kahire13731380/1953
1960;neşirleilgilibazıdeğerlendirmeler
içinbk.SelâhaddinelMüneccid,XXIX/1
[1373/1954],s.135137;MustafaCevâd,
VIII[1380/1961],s.408424,eserindeva
mınıHaseneynMuhammedRebî‘yayım
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Mec dî, ¥ilyetü’z-zemenbi-menâšıbi
Åâdimi’l-va¹an:SîretüRifâ£aRâfi£e¹-
ªah¹âvî(Kahire1378/1958); Ba hâ ed din İbn Şed dâd, en-Nevâdirü’s-sul¹âniy-
yeve’l-me¼âsinü’l-Yûsufiyye(Kahire
1384/1964,1415/1994,2002); Mu ham med 

b. Ah med b. Bes sâm et-Tin nî sî, Enîsü’l-
celîsfîTârîÅimedînetiTinnîs(MMİIr., 
XIV[1967],s.151159); İbn Tağ rî ber dî, 
en-Nücûmü’z-zâhire(XVI,FehîmMu
hammedŞeltûtilebirlikte,Kahire1972). Şey yâl ay rı ca Ebû Ha nî fe ed-Dî ne ve rî’ nin 
el-AÅbârü’¹-¹ıvâl (Kahire 1960; Kum
2000) ad lı ese ri nin Ab dül mün‘im Âmir ta ra fın dan ger çek leş ti ri len neş ri ni göz-den ge çir miş tir.

TheEncyclopaediaofIslam’ın ikinc i neş ri ne ba zı mad de ler ya zan Şey yâl’in belli baş lı ma ka le le ri şun lar dır: “el-£Alâšåt bey ne Mı½r ve’l-Ye men fi’l-£a½ ri’l-Fâ ¹ı mî” 
(el-Ki tâb, V [Kahire1948], s. 550561); “£Ab dul låh Ne dîm, 1845-1896” (a.g.e., 

VII[Kahire1949],s.7891); “el-Ye men fi’l-£a½ ri’l-Fâ ¹ı mî: Øaf ¼a mec hû le mi ne’t-Tâ rî Åi’l-£Ara bî” (Le van te,I/2[Roma1953],
s.2032);“The Fa ti mid Do cu ments as a 
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TDA, sy. 62 (1989), s. 120-122; Ziya Bün ya dov, 
Azer bay can Ata bey ler Dövle ti (1136-1225-ci 
il ler), Bakü1984,s.38,50,67;Er do ğan Mer-
çil, Fars Ata beg le ri, Sal gurlular, Ankara1991,
s. 33, 37-38, 41, 44; Mu har rem Eren, Ko ca av-
şar Kö yü ve Ta rih te Av şar lar, İstanbul1992,s.
234-237; Mu ham med Ali İmâm Ah vâ zî, TârîÅ-i 
ƒûzistân (nşr.AbdülmuhammedRûhbahşân), 
Tahran1379hş.,s.250-255;En ver Çin gi zoğ lu, 
Av şar lar, Bakü2008;Qi yas Şü kü rov, “Geçmiş-
tenGünümüzeAvşarlar”, Ana do lu’da Yö rük ler: 
Ta rihî ve Sos yo lo jik İn ce le me ler (ed.HayatiBe
şirli–İbrahimErdal),Ankara2007,s.153-156;
a.mlf., “HuzistanAvşarEmiriŞumleveAhfadı”, 
TD, sy. 48 (2008), s. 1-15; Emir Kal kan, “Afşar-
lar”, TDA, sy. 19 (1982), s. 29, 33-34; Er gin Ayan, 
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recindeHuzistanAvşarları”, Ulus la ra ra sı Sos yal 
Araş tır ma lar Der gi si, IV/18 (2011), s. 187-194.

ÿQıyasŞükürov

– —ÞÜTAYBÎ
( الشطيبي )

Ebû Abdillâh Muhammed
b. Alî b. Muhammed b. Hasenb. Hayyûn es-Sýkýllî el-Endelüsî

el-Bürcî eþ-Þütaybî

(ö. 963/1556)
Faslý Þâzelî-Zer rûk¢ þeyhi,

müfessir.
˜ ™

882 (1477) yı lın da doğ du. Sul tan Ebû İnân el-Merînî’nin hü küm dar lı ğı dönemin-
de (1348-1358) En dü lüs’ten Fas’ın ku zey ke si mi ne göç eden Bür ciyyûn di ye tanın-mış bir ai le ye men sup tur. Şâze liy ye-Zer-rû kıy ye ta ri ka tı nın pîri Şeyh Ah med Zer-
rûk’un ha li fe si Ebü’l-Ab bas Ah med b. Yû-suf el-Milyânî er-Râ şi dî dı şın da ho ca la rı ve mür şid le ri hak kın da bil gi yok tur. Hac yol cu lu ğu sı ra sın da Şam’da Meymûniy-ye ta ri ka tı nın pîri Şeyh Ali b. Meymûn el-Gumârî el-Mağ ribî’yi de zi ya ret et miş ol-ma lı dır. Şü taybî, dö nüş yo lun da Zer rûk’un tür be si nin bu lun du ğu Lib ya’nın Mısrâte şeh ri ne uğ ra dı ve ora da üç yıl kal dı. Bu sı ra da zi ya ret için ge len ve ya ora da ika-met eden Zer rûk’un ta le be le ri ni ta nı ma fır sa tı bul du, ta ri ka tın te mel me tin le ri ni oku du, Zer rûk’un mü el lif hat tı eser le ri ni is tin sah et ti. Şü taybî’nin Ah med b. Yûsuf er-Râ şi dî’den ne za man hilâfet al dı ğı bilin me mek te dir. Şeyh Zer rûk ile çağda şı Ce zû liy ye ve Bistâmiy ye men supla rı ara-sın da ki ih tilâfın Zer rû kıy ye men sup la rına kar şı do ğur du ğu şid det li düş man lık or-ta mın da Fas’a dö nen Şü taybî, Zer rûk gi bi yö ne ti ci ler den ve ka la ba lık yer le şim mer kez le rin den uzak kal ma yı ter cih etti. 

bir ka le in şa et tir mek is te di. Fa kat ha li fe or du su nun sal dı rı la rı kar şı sın da ye nil gi ye uğ ra dı; İbn Şenkâ sa vaş mey da nın da öl-dü rül dü ve ke sik ba şı Bağ dat’a gön de ril-di. Bu olay dan son ra ge ri çe ki len Şüm le, Hûzis tan yö re sin de ki Türk men aşi ret le riy-le ça tış ma ya gir di. Türk men ler, Azer bay-
can ve Arrân Ata be gi Mu ham med Ci han Peh li van’ın des te ği ni ala rak Şüm le’nin or-du su nu mağlûp et ti. Şüm le bu sa vaş ta ya-ra lan dı, oğ lu ve ye ğe niy le bir lik te esir düş-
tü. Ata beg Mu ham med Ci han Peh li van’a gö tü rü len Şüm le iki gün son ra öl dü.Şüm le’nin ye ri ne ge çen oğ lu Gar süd din, Irak Sel çuk lu Sul ta nı II. Tuğ rul dö ne mi-
nin (1177-1194) ün lü emîrle rin den olup sul ta nın He me dan se fe rin de bü yük ba-şa rı lar gös ter miş ti. Gar süd din’den son ra Hûzis tan emir li ği nin ba şı na muh te me len Şüm le’nin di ğer oğ lu Şe re fed din Emîrân geç ti. Şe re fed din’in III. Me lik şah’ın oğ  lu Me lik Mu ham med’in ata be gi ol du ğu ri va yet edi lir. Bu dö nem de Şe re fed din 
Emîrân ile Ata beg Mu ham med Ci han Peh li van ara sın da dost luk iliş ki le ri ku-rul du, bu iliş ki ler Şüm le’nin to run la rı na ve ri len ahidnâme ile pe kiş ti ril di. Böy le ce ahidnâme ile, Şüm le’nin ah fa dı nın Hûzis-tan ve Lu ris tan top rak la rı üze rin de ki hâki-mi yet hak la rı onay lan mış ol du. Şe re fed din Emîrân’ın ar dın dan Hûzis tan emir li ği nin yö ne ti mi ni Mu zaf fe rüd din Sü-Sıyân üst-len di. Onun ve fa tın dan son ra Şüm le’nin to run la rı ara sın da ça tış ma çık tı. Bu nu fır-sat bi len Abbâsî Ha li fe si Nâsır-Lidînillâh, Hûzis tan’a bir or du sev ke dip Şüm le’nin ah fa dı nı ber ta raf et ti ve Hûzis tan Emir li-ği’ne son ver di. Şüm le’nin ah fa dın dan ba zı ki şi ler Bağ dat’a gö tü rül dü, bu ra da ken di-le ri ne tah sis edi len ev ler de göz hap sin de tu tul du. Nas red din ad lı emîr baş ta ol mak üze re di ğer ai le fert le ri Sal gur lu Ata be-gi Sa‘d b. Zengî’nin hi ma ye si ne gir di. VI. (XII.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Sel çuk lu ve Abbâsî çev re sin de var lı ğı nı sür dü ren Şüm le ah fa dı nın hâki mi yet ala nı sa de ce Hûzis tan’la sı nır lı kal ma dı, ba zı kay nak la ra gö re Lu ris tan, Nihâvend, Bas ra, Vâ sıt gi bi böl ge le ri de kap sa dı. Hat ta Şüm le oğul la-rı’nın otuz ci va rın da ka le ye hük met tik le ri ve ba zı Hûzis tan emîrle ri nin sik ke darp 
et tik le ri ri va yet edi lir.

BİBLİYOGRAFYA:İb nü’l-Cevzî, el-Mun ta¾am, X, 255; Râvendî, Râ-
¼a tü’½-½udûr, s. 260-261, 347; İb nü’l-Esîr, el-Kâ-
mil, Bey rut 1992, XI, tür.yer.; XII, 108-109; Bün-

dâ rî, Züb de tü’n-Nus ra (Burslan), s. 209, 256; Sıbt İb nü’l-Cevzî, Mirßâtü’z-zamân, I, 268, 330; Sad-red din Ali b. Nâsır el-Hü seynî, Zübdetü’t-tevârîÅ: 
AÅbârü’l-ümerâß ve’l-mülûki’s-Selcûšıy ye (nşr.
MuhammedNûreddin), Beyrut 1405/1985, s. 

emîr le rin den Kay maz’ın Şüm le ta ra fından ye nil gi ye uğ ra tıl dık tan son ra Muham med 
b. Mahmûd’a tes lim edilmes i muhtemele n bu sal dı rı nın en önem li sebep le rin den bi-riy di. Şüm le bu so ru nu yi ne ba rış yo luyla çöz dü ve ça tış ma lar dan uzak durma yı ba şar dı.

Sul tan Mu ham med b. Mahmûd’un ve-fa tı nın ar dın dan Irak Sel çuk lu tah tı için III. Me lik şah ile Sü ley man Şah ve Ars lan Şah ara sın da ki mü ca de le sı ra sın da Şüm le ba zan III. Me likşah’ı, ba zan da Ars lan Şah’ı 
des tek le di ve 555 (1160) yı lın da III. Me lik-şah’ın oğ lu Mah mud’a ata beg ta yin edil di. Şüm le bu ye ni gö re vi sı ra sın da da ha ge-niş bir alan da fa ali yet gös ter di, ye ğe ni İbn Şenkâ ku man da sın da ki bir or du yu Vâ sıt ve Bas ra yö re si ne sev ket ti. 561’de (1166) Vâ sıt Va li si Hut lu bars’ı (Kutlubars) ye nil-gi ye uğ ra tan İbn Şenkâ’nın da ha son ra-ki he de fi Bas ra ol du. Onun bu yö re de ki fa ali yet le ri Şüm le ta ra fın dan des tek len di ve böl ge de ki Mâhikî Ka le si or dugâh ola-
rak be lir len di. Abbâsî Ha li fe si Müs ten cid-Billâh’ın el çi si Yûsuf ed-Dı maşk¢ bu sı ra da Mâhikî’de bu lu nan Şüm le’yi zi ya ret et ti ve ha li fe nin uya rı la rı nı bil dir di. Şüm le ise Vâ sıt, Hil le ve Bas ra’nın, ata be gi ol du ğu Mah mud’a iktâ edil di ği ni ve bu böl geler üs tün de onun adı na hâki mi yet te sis et me ni ye tin de ol du ğu nu bil dir di. Diploma si yo-luy la is te di ği ni el de ede me yen ha li fe, Şüm-le ve ta raf tar la rı nı Hâricîlik’le it ham et ti, lânet len me le ri ge rek ti ği ni söy le di. Ay rı ca Vâ sıt Va li si Ar guş (Erkuş) el-Müsterşidî’yi ve di ğer emîrle ri ni Şüm le ile sa va şa sev-ket ti, mağlûp olan Şüm le Hûzis tan’a dön-mek zo run da kal dı.

564’te (1168-69) Sal gur lu Ata be gi Mu-zaf fe rüd din Zengî’nin ve as ker le ri nin ken di le ri ne kö tü mu ame le et me sin den şikâyet çi olan halk Şüm le’den yar dım is te-di. Bu nu fır sat bi len Şüm le, Fars böl ge si-ne se fer dü zen le yip Mu zaf fe rüd din Zengî kuv vet le ri ni ye nil gi ye uğ rat tı ve Fars’ı ele ge çir di. Fa kat Şüm le de hal ka kö tü mu-ame le si ve İbn Şenkâ’nın böl ge de ki yağ-ma cı lık fa ali yet le ri yü zün den kı sa sü re de Fars böl ge sin de ki nü fu zu nu kay bet ti; Fars hal kı nın da ve ti üze ri ne böl ge ye ge len Mu-zaf fe rüd din Zengî ve müt te fik le ri kar şı-sın da tu tu na ma ya rak Hûzis tan’a dön dü. Bu ra dan Ah vaz böl ge si ne se fer dü zen le di, Ah vaz’ın zap tın dan son ra Nihâvend böl ge-si ni ele ge çir mek için plan lar yap tı. An cak Azer bay can ve Arrân Ata be gi Şem sed din İl de niz, Nihâvend’in zap tı nı en gel le di. Ar-dın dan İbn Şenkâ onun em riy le Nihâvend Ka le si’ni al dı. Şüm le böl ge de ka lı cı ol ma yı amaç la dı ğın dan Mâhikî ya kın la rın da ye ni 


