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EBO AMR eş-ŞEYBANİ 

( ._;~1 ~Y-I ) 

Ebu Amr İshak b. Mirar eş -Şeybanl 
(ö. 213 / 828 [?]) 

Kı1fe dil mektebi 
alimlerinin önde gelen 
simalarından biri. 

_j 

Baba tarafından İran asıllı, anne tara
fından Nabatf'dir. Küfe'nin Remade kö
yünde doğdu. Çocukluğu ve hayatının bü
yük bir kısmı Küfe'de geçti. Şeybanf nis
besini almasının sebebi, Benf Şeyban ile 
olan ilişkisinden dolayıdır. Ancak bu iliş

kinin ne olduğu hususunda ihtilaf var
dır. Benf Şeyban · a mensup bir kişinin 
azatlısı olmasından dolayı bu nisbe ile 
anıldığını söyleyenler bulunduğu gibi Ha
life Harünürreşfd'in Yezfd b. Mezyed eş
Şeybanf'ye emanet edilmiş olan çocuk
larına mürebbilik yaptığı için bu nisbeyi 
aldığını söyleyenler de vardır. Ancak Ha
rünürreşfd ve oğullarından bahseden 
kaynaklarda Emfn ve Me'mün'un hoca
ları arasında Ebü Amr'ın adı geçmedi
ğinden bu yorum pek isabetli görülme
mektedir. Herhalde Ebü Amr'ın bu nis
beyi almasının sebebi, bazı kaynaklarda 
da belirtildiği gibi Benf Şeyban'a komşu 
olması ve onların çocuklarının tahsil ve 
terbiyesiyle ilgilenmesidir. 

Nahiv ilmini Ebü Amr b. Ala, şiire da
ir bilgileri de Mufaddal ed-Dabbf gibi 
Küfe mektebinin en tanınmış üstatla
rından öğrenen Ebü Amr, Küfe'ye gelip 
giden bedevflerle münasebet kurmak 
ve aralarında yaşamak suretiyle şii r ve 
dile dair malzeme elde etti. Nitekim Sa'
Ieb, Ebü Amr'ın topladığı malzemenin 
çokluğunu ifade etmek için, iki testi do
lusu mürekkeple badiyeye gittiğini ve 
bunları bitirmeden dönmediğini söyler. 
Öyle anlaşılıyor ki topladığı malzeme
den seçmeler yaparak bunlardan sağ
lam olanlarını r ivayet ediyordu. 

Fazilet sahibi bir insan. ah bar* , ey
yamü'l-Arab* ve lugat sahalarında bü
yük bir alim olan EbQ Amr, tesbit ve ri
vayetlerinin doğruluğu ile hem çağdaş
ları nezdinde haklı bir itibar kazanmış, 
hem de daha sonraki alimlerce güveni
lir bir kişi olarak kabul edilmiştir. Der
Iediği dil malzemesi ve şiirlerle "raviye" 
(büyük ravi) unvanını aldı ve hayatının ilk 
dönemlerinde Arap kabile şairlerinin şi
irlerinden meydana gelen önemli mec
muasını telif etti. Yazdığı her cildini Kü
fe Mescidi Kütüphanesi'ne koyduğu, Ki
tô.bü Eş cô.ri'l- ~abô., il diye anılan ve gü-
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nümüze kadar ulaşmayan bu büyük eser, 
her birine ayrı bir cilt (mishaf) tahsis et
tiği seksenden fazla kabilenin şiirleri

ni ihtiva ediyordu. Daha sonra eski Arap 
şiirini tedvfn edenlerin büyük ölçüde fay
dalandığı bu şiirler, Cahiliye devriyle hic
rf ll. yüzyıl ortalarına kadarki dönemi 
kapsıyordu. Asmaf (ö 216/ 831) gibi bir
çok Basralı alime göre EbQ Amr, eski şi
irlerde geçen tarihi hadiselerle ilgili ima
ların anlaşılması ve izahı hususunda, EbQ 
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna dışındaki 

çağdaşı alim ve ediplerden daha ileri bir 
merhaledeydi. 

EbQ Amr, her ne kadar nebfz içtiğin
den dolayı birtakım sahte şiirleri otan
tikmiş gibi rivayet etmekle itharn edil
mişse de kaynaklar onun dindar, güve
nilir. duyduklarını tesbit ve rivayette dü
rüst davranan bir alim ve ravi olduğu 
hususunda ittifak etmektedirler. Aslın
da Ebü Amr'ı bundan dolayı aşırı şekil

de eleştirenler, son zamanlarda Arap 
şiirinin mevsukiyetini kabul etmeyip bun
ların ilk devir ravilerinin uydurması ol
duğunu söyleyenlerdir. Dil ve edebiyat 
malzemesi ihtiva eden kitaplarını az 
bularak, "ilmin bundan mı ibaret?" di
ye soran Yunus b. Habfb'e, "Bunlar doğ
ru ve güvenilir kitaplar olarak az değil
dir" diye cevap vermesi, bu hususa bil
hassa dikkat ettiğini göstermektedir. Ay
rıca Ahmed b. Hanbel gibi bir hadis ali
minin onun meclislerine devam edip ri
vayet ettiği hadisleri titizlikle kaydetmesi 
de dindarlığını, rivayet sahasındaki gü
venilirliğini ve aleyhinde söylenen şeyle
rin doğru olmadığını göstermektedir. 

HarQnürreşfd ' in hilafeti zamanında 

Küfe'den Bağdat'a gidip ömrünün sonu
na kadar orada kalan ve Bağdat'ta Ah
med b. Hanbel, EbQ Ubeyd Kasım b. Sel
lam gibi kişileri yetiştiren EbQ Amr' ın , 

90-119 yıl gibi uzun bir ömür sürdüğü 
hususunda kaynaklar ittifak halindedir. 
Muhtemelen 213 (828) yılında vefat et
miştir ; 205 (820), 206 (821), 210 (825), 
215 (830), 216 (831) yılla rında öldüğü 

de rivayet edilmektedir. EbQ Amr ile sık 
sık görüştüğünü belirten İbnü's-Sikkft, 
onun, vefatma kadar kendi eliyle yazı 
yazabiidiğini ve 118 yaşında öldüğünü 
söylemektedir. 

Eserleri. EbQ Amr'ın günümüze ulaşan 
tek eseri Kitô.bü'l- Cim'dir. Arap dilinin 
ilk sistematik sözlüğü olan bu eser Ki
tô.bü 'l-Hun1f ve Kitô.bü'l-Lugö.t adla
rıyla da anılır. Bir kısım tabakat kitap
larında ise bunların her biri ayrı eser 
olarak gösterilmektedir. Müellifin sade-

ce bu kitabı günümüze ulaştığı için bun
ların gerçekten bir kitabın değişik adla
rı mı , yoksa her birinin ayrı bir kitap mı 
olduğu tesbit edilememektedir. Mevcut 
nüshada müellifin eserine hangi adı ver
diği hususunda bilgi de bulunmamakta
dır. Ayrıca EbQ Amr eş-Şeybanf'nin çağ
daşları olan Nadr b. Şümeyl ile EbQ Amr 
Şemir b. Hamdeveyh el-Herevf'ye nisbet 
edilen Kitô.bü '1- Cim adlı eserlerin gü
nümüze ulaşmaması sebebiyle bütün bu 
kitaplara bu adın niçin verildiğini tesbit 
etmek mümkün olmamaktadır. Onun, 
Kitô.bü Eş cô.ri'l- ~abô., il' i nd eki şiirlerin 
bi rçoğunu Kitô.bü '1- Cim 'de malzeme 
olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Muh
temelen Ebü Amr Kitô.bü '1- Cim ile, bu 
şiirlerdeki garfb kelimelerin bir sözlüğü
nO yapmak istemiştir. Esasen Küfe mek
tebi dilcilerinin abidevi bir eseri olan Ki
tô.bü '1- Cim 'in asıl değeri de muhtelif 
kabHelere ait bol miktarda şiir, şair is
mi, kelime ve tabir ihtiva etmesidir. Eser 
böylece başka yerlerde nakledilen çeşit
li şiirlerin tashihinde esas malzeme va
zifesi de görmüştür. 

Kitô.bü '1- Cim 'de kelimeler, "elif"ten 
"ya"ya kadar ilk aslf harflerine göre yir 
mi sekiz bab halinde tertip edilmiştir. 

Buna göre EbQ Amr. Arapça'da kelime
leri asli birinci harflerine göre tertip eden 
ilk alimdir. Birinci harflerine göre sıra
lanan kelimeler ayrıca kendi aralarında 
alfabetik değildir. Dolayısıyla herhangi 
bir kelimeyi arayıp bulmak için aynı harf
le başlayan bütün kelimelerin gözden ge
çirilmesi gerekmektedir. 

Kaynaklar, EbQ Amr'ın Kitô.bü'l-Cim'i
ni rivayet etmek istemediği için herhangi 
bir kimsenin bu eseri ondan okumadi
ğını kaydetmektedir. Ancak bunun se
bebi, onun kitabını rivayet konusunda 
cimri davranması değil eserinin henüz 
son şeklini almamış olmasıdır. Esasen 
eserde bir mukaddimenin bulunmaması 
da bunu göstermektedir. Kitaplarını ta
mamladığı gün başkalarına gösterip oku
tan, hatta yazdığı Kitô.bü Eş cô.ri'l- ~abô.
, i1'i Küfe Mescidi'ne vakfeden Ebü Amr'ın 
Kitô.bü '1- Cim 'i rivayet konusunda cim
ri davranmış olması mümkün değildir. 

Yegane nüshası Escurial Library'de 
bulunan Kitô.bü '1- Cim, İbrahim el-Eb
yarı O. Kahire ı 3941 197 4 ). Abdülalfm et
Tahavf (ll, Kahire 13951 1975) ve Abdülke
rfm Azbavf (III, Kah i re ı 3951 ı 975) tarafın
dan yayımlanmıştır. Fihrist cildini ise Mu
hammed ez-ZemitT. Muhammed Abdüla
zfz el- Kalmavı ile Abdülvehhab ivedul
Iah hazırlamışlardır (Kahire 1403 / 1983). 



Ebu Amr eş-Şeybani'nin gunumuze 
ulaşmayan diğer eserleri şunlardır : Ki
tabü Eş'ari'l-~abô'il, Kitôbü'n-Ne
vadiri'l-kebir (en önemli çalı şmaların

dan biri olduğu anlaşılan bu eserin "küb
ra", "vüsta" ve "suğra" adlı üç nüshas ı bu
lunduğu söylenmektedir), Kitabü '1- İbil, 
Kitabü 'l-lfurut, Kitôbü Ijalkı'l-insan, 
Kitôbü ŞerJ:ıi'l-FaşiJ:ı, Kitabü'n-Nal]
le (en-Nal]/ ve' / - 'asel). Ayrıca şu eserler 
hem ona hem de oğlu Amr'a nisbet edil
mektedir: Kitôbü Garibi'l-J:ıadiş, Kita
bü'l-Ijayl, Kitabü Garibi'l-Muşannef, 
Kitabü'l -Lugat, Kitôbü'n-Nevô.dir. Kay
naklarda bu kitapların muhtevaları ve 
adları hakkında farklı rivayetler bulun
maktadır. 
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EBÜ AMR ez-ZECCACI 

(bk. ZECCACİ, Ebô Amr). 

EBÜ ARÜBE 
( ";~ y.l) 

Ebu Arube Hüseyn b. Muhammed 
b. Mevdud el-Harran! 

(ö. 318/ 931) 

Muhaddis. 

_j 

ı 

_j 

222 (837) yılı civarında Harran'da doğ
du. Sülemi ve Cezeri nisbeleriyle de anı
lır. 236'da (850 -51) hadis tahsiline baş
ladı. Cezire. Dımaşk ve Irak gibi yerleri 

dolaşarak devrinin muhaddislerinden 
faydalandı. Kendisinden İbn Hibban. İbn 
Adi, İbnü's - Sünni, Ebü'ş-Şeyh , Hakim 
ei-Kebir vb. tanınmış muhaddisler riva
yette bulundular. 

İbn Adi, Ebü Arübe'nin hadisleri ve mu
haddisleri iyi bildiğini. Harranlılar'ın müf
tüsü olduğunu söylemekte, Hakim el
Kebir de onu gördüğü muhaddislerin en 
güveniliri, hafızası en iyi olanlarından bi
ri, hadisten başka fıkıh ve kelamı da iyi 
bilen bir alim olarak tanıtmaktadır. İbn 
Asakir onun ileri derecede bir Şii oldu
ğunu ve EmevTier'in aleyhinde bulundu
ğunu söylüyorsa da Zehebi bu iddianın 
haksız ve isabetsiz olduğunu belirtmek
tedir. Ancak Zehebi'ye dayanarak Ebu 
Arübe'yi Emevi taraftarı olarak gösteren 
F. Rosenthal'in de Zehebi'ye ait metni 
yanlış anladığı görülmektedir. 

Ebu Arübe el- Harranı Zilhicce 318 
(Ocak 931) tarihinde doksan altı yaşında 
vefat etti. 

Eserleri. 1. et- Taba~at. Ashab-ı kira
ma dair olan bu eserden Münte~a Ta
ba~ati Ebi 'Arube adıyla yapılan muh
tasarın ikinci cüzünden on iki varaklık 
bir kısım Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
bulunmaktadır (Umumi , nr. 4553). Bazı 

kaynaklarda et- Taril] adıyla geçen ki
tabının bu eser olduğu sanılmaktadır. 
z. el-Emşalü 's-sa'ire 'an Resulillah. 
Yazma bir nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi 'nde mevcuttur (Ko
ğuş l ar. nr. 1096/ 21, vr. 212b-214" ). 3. lfa
dişü '1 -Cezeriyyin. Baş tarafından iki 
varağı eksik olan bir nüshası Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de kayıtlıdır (Mecmua. 
nr. ı 10, vr. 35 " -52b) _ 4. lfadiş. Bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır (Mecmüa, nr. 94, vr. 96" - 105• ). 

Ebu Arübe'nin el- Eva' il, el- Emali ve 
Cezireli alimierin biyografilerine dair Ta
ri l]u'l-Cezire (Tarfl]u ' l -Cezfreteyn ) adlı 

eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir. 
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EBÜ ASlM en- NEBTL 

EBÜ ASlM en-NEBİL 

( J.::-:!1 ı-~ Y.l) 

Ebu Asım ed-Dahhak 
b. Mahled b. Müslim en-Nebll 

eş - Şeybanl el-Basri 
(ö. 212 / 828) 

Muhaddis. 
_j 

Rebiülewel 122'de ( Şubat 740) doğdu . 

Beni Şeyban'dan veya onların azatlıların
dan olduğu rivayet edilmektedir. Aslen 
Basralı olup İsfahan'da yetişti ve orada 
hadis tahsiline başlayarak İbn Ebu Zi'b, 
İbn Cüreyc, Evzai, Süfyan es-Sevri gibi 
hocalardan ders aldı. Ali b. Medini. İshak 
b. Ra h üye, Ahmed b. Hanbel, Bu harf vb. 
alimler talebeleri arasında yer aldılar. 

Hocası Cerir b. Hazim de ondan hadis ri
vayet etti. Hadis yanında dil ve edebiyat
la da ilgilendi. 

Yahya b. Main ve İcli Ebu Asım hak
kında sika*, İbn Sa'd fakih sika, İbn Hib
ban da sadı1k* terimlerini kullanmışlar
dır. Talebelerinden Ömer b. Şebbe onun 
değerinde bir alim görmediğini söyler. 
Ebü Asım en-Nebll hadis rivayet ederken 
eline kitap almaz ve ezberinden rivayet
te bulunurdu. Ezberindeki rivayetlerin 
miktarına temas eden Ebü Davüd et-Ta
yalisi, bunların hepsinin sağlam 1 000 
kadar hadis olduğunu ifade etmektedir. 
Bazı rivayetleri Kütüb -i Sitte'de yer al
mıştır. Talebesi Buhari onun ahlaki üs
tünlüğünü belirtir ve gıybetin haram ol
duğunu öğrendiğinden beri kimseyi çe
kiştirmediğini kendisinden nakleder. Ebü 
Ya' la el- Halili de onun zühd ve takvası, 

ilmi ve hafıza gücünün mükemmelliği 
hususunda herkesin görüş birliği ettiği
ni söyler. 

Bazı kaynaklarda ipek ticareti yaptığı 
kaydedilen Ebu Asım en-NebTI uzun yı l 
lar Bağdat'ta yaşadı ve 14 Zilhicce 212 
(5 Mart 828) tarihinde burada veya Bas
ra'da vefat etti. 211 , 213 ve 214 yılla
rında öldüğünü söyleyenler de vardır. To
runu İbn Ebü Asım önemli eserler yaz
mış bir kadı ve hadis hafızıdır. 

Uzun burnuyla tanınan EbO Asım en
Nebll şakacı bir tabiata sahipti. "Attı 

ğını vuran: akıllı , asil ve ahlaklı kimse" 
anlamlarındaki Nebll lakabının hocası 

İbn Cüreyc tarafından kendisine verildi
ği söylenir. Şu 'be b. Haccac talebelerine 
bir ay müddetle rivayette bulunmaya
cağına dair yemin ettiğinde Ebü Asım'ın 
onun yanına giderek hadis rivayetine 
devam etmesini talep ettiği , yeminine 
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