
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Amr eş-Şeybani, Kitabü'l·Cfm (nşr. ib
rahim ei-Ebyiiri v . dğr.) , Kahire 1394·95 / 1974· 
75, naşirıerin mukaddimesi, ı, 5-48; Ebü Bekir 
ez-Zübeydi. Tabaf!:atü 'n - naf:ıviyyfn ve'l -luga· 
viyyfn (nş r. Muhammed Ebü'I-Fazl). Kahire 
1973, s. 194·195; ibnü'n-Nedim. el-Fihrist (Te
ceddüd). s. 74 -75; a. e. (eş- Şüveymi) , s. 308-
311 ; Hatib. Tarfl].u Bagdad, VI , 329·332 ; ibnü'I
Enbari, f'lüzhetü 'l-elibba' (nşr. Muhammed 
Ebü'I-Fazl). Kahire, ts. (Matbaatü'I -Medeni), s. 
93·96; Yiiküt. Mu'cemü'l-üdeba', VI, 77 ·84 ; 
ibnü'ı-Kıfti, İnbahü 'r · ruvat, 1, 256·264; ibn Hal
likiin. Ve{eyat, ı, 201 ·202; ibn Fazlullah ei-Öme
ri. Mesalik, VII, 7 ·8 ; Safedi. el- Va{[, VIII, 425-
426 ; ibn Hacer. Tefı?fbü 't-Tefı?fb,XII , 182-184; 
Süyüti, Bugyetü '/-vu'at, ı , 439·440; Brockeı
mann. GAL, 1, 119 ; Suppl., 1, 179 ; Kehhaıe, Mu'
cemü 'l -mü 'elli{fn, ll, 238; a.mıf .. el·Müstedrek, 
Beyrut 1406 j 1985, s. 118; Sezgin, GAS, VIII , 
121·123 ; Ömer Ferruh, Tarfl].u 'l-edeb, ll, 175; 
c. Zeydan. Adab, ll, 412·413; Zirikıi, et-A' lam 
(Fethullah). ı, 296; Ahmed Abdülgafür Attar. 
Mukaddimetü 'ş · Şıf:ıaf:ı, Beyrut 1404 / 1984, s. 
71· 76 ; F. Krenkow - Nihad M. Çetin. "Şeyba

ni, Ebu Amr", İA, Xl, 450-453; G. Traupeau. 
"Abü Amr al-Shaybiini" , E/ 2 Supp/. (İng.). s. 
15·16. 
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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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