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Harici fırkalarının 
en mutedili ve günümüze ulaşan 

tek kolu. 

Adını kurucusu olduğu kabul edilen Ab
dullah b. ibaz'dan almıştır. Fırkanın adı 
Kuzey Afrika ve U man'da Ebazıyye şeklin
de söylenirken çağdaş yazarlar İbazıyye'yi 
tercih etmişlerdir. Uman İbaiileri'ne Be
yasi, Siyasi veya Beyazi de denmiştir (Se
Ii i b. Razi~. s. 387 ). ibaziler. kendilerine 
bundan başka Muhakkime-i Ola Haricile
ri ile ilgilerinden dolayı Ş ur at adını verdik
leri gibi "ehlü'l-1man ve'l-istikame. ehlü'l
adl ve'l-istikame, cemaatü 'l-müslimin, 
ehlü'd-da've" isimlerini de verirler. 

A) Tarihçe. 1. Basra İbaziliği. Taberi'
nin Ebu Mihnef'ten naklettiğine göre İba
zıyye, 65 (685) yılında Nafi' b. Ezrak'ın Ha
rici olmayan müslümanlar hakkında ile
ri sürdüğü aşırı görüşlere katılmayarak 
Basra'da Abdullah b. İbaz' ın etrafında 
toplananların oluşturduğu bir fırkadır (Ta

ri/], Il, ı 89 7 : k rş . Wellhausen, s. 42 -44) . 

Ancak Abdullah b. i baz'ın sahip olduğu 
görüşlerin Basra Haricileri arasında İba
zıyye'nin doğuşundan en az on yıl önce
sinden itibaren mevcut oluşu. ayrıca İbn 
İbaz ile Sufriyye'nin kurucusu Abdullah 
b. Saffar ' ın o sıralarda Basra Haricileri'
nin reisi olarak kabul edilen Mirdas b. 
Udeyye'nin etrafında toplanmaları (Ta
beri, II. 51 7) göz önüne alındığı takdirde 
İbazıyye ' nin bütünüyle Abdullah b. İbaz 
tarafından kurulduğunu ileri sürmek ol
dukça güçtür. Esasen Mirdas. İ bazi gele
neğine göre ilk imamlar arasında anılır. 
isterayini onun Sufriyye'nin imamı oldu
ğunu söylerse de (et-Tebşir; s. 3 1) İbazıy
ye'nin fikir babası sayılan Cabir b. Zeyd ei
Ezdi ile İbn Ezrak'tan ayrılarak ılımlı gö
rüşleriyle Harici önderlerinden biri ha
line gelen Suhar (Velid) ei-Abdi'nin Mir
das'ın samimi dostları arasında bulundu
ğu dikkate alınırsa İbazıyye'yi Mirdas'ın 
Basra'daki kaade* grubuna bağlamak 
gerçeğe daha yakın görünür. Aslında İba
zıyye ' nin Abdullah b. Vehb er-Rasibi'ye 
kadar uzandığı, Hariciler'in Ali b. Ebu Ta
lib'den sonra imarnet makamına getir
dikleri bu zatın İbazıyye' nin imamı oldu
ğu, fırkasına Vehbiyye dendiği ve Abdul
lah b. İbaz'dan adını alan İbazıyye'nin bu 
fırkanın devamı sayıldığ ı da ileri sürülür 
(Kalhat!, vr. 191'- 198•). 
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Kaynakların verdiği bilgilere göre Ab
dullah b. İbaz. Cabir b. Zeyd ei-Ezdl'nin 
fikirlerinden ilham alarak Basra'dan çı

kan müfrit Harici topluluklarına katılma
mış. aklıselimin ve sünnetin sınırları çer
çevesinde kalmak isteyen Vehbiler'i ken
di etrafında toplamış . isyan hareketine 
karışmaksızın Basra'da kendi halinde sa
kin bir hayat yaşamıştır. Ayrıca Mirdas b. 
Udeyye'nin öldürülmesinden (6 1/68 1) ve 
Nafi' b. Ezrak'ın 65 (685) yılındaki başa

rısız isyanından sonra mutedil görüşü 
paylaşan Hariciler'in reisi olmuştur. İ bn 
İbaz' ın 64 (683) yı lındaki Medine savun
masına katılması dışında aktif bir rol oy
namayıp kendi taraftarlarını "cemaatü'l
müslimin" adıyla gizli ve pasif bir şekilde 
muhafaza etmesine, muhtemelen men
subu bulunduğu Ahnef b. Kaystoplulu
ğunun davranışı ve en önemlisi fırkanın 
fikir babası sayılan Cabir b. Zeyd'in çizgi
sini takip etme düşüncesi sebep olmuş
tur; çünkü İbn İbaz , Ahnef' in mevcut 
Em evi idarecileriyle anlaşma imkanlarını 
sonuna kadar kullandığım görmüştür. 
Kendisi de Emevi Halifesi Abdülmelik b. 
Mervan ile dostane münasebetler kur
muş. halifenin gönderdiği mektuba, iyili
ği tavsiye edip kötülükten sakındıran ve 
İ bazi esaslarının kısa bir açıklaması nite
liğini de taşıyan bir mektupla cevap ver
miştir (Berradl, s. ı 56- ı 67) . 

Abdullah b. İ baz'ın Em evi idarecilerine 
karşı gösterdiği mutedil siyaset. fırkanın 
önemli alimlerinden Cabir b. Zeyd'in di
rayetiyle devam ettirilmiştir. Ancak Ab
dülmelik b. Mervan 'ın ölümünden sonra 
durum değişmiş, bazı Basra İbazileri'nin 
İbnü 'l-Eş'as'ın (Abdurrahman b. Muhammed) 
isyanına katılmış olmasını ileri süren Irak 
Valisi Haccac b. Yusuf. başta Cabir ol
mak üzere İ bazi ileri gelenlerinin çoğunu 
Uman'a sürmüş , bir kısmını da Basra'da 
hapsettirmiştir. Bunlardan Ebu Ubeyde 
Müslim b. Ebu Kerime. Haccac'ın ölümü
nün ardından Basra İ bazi cemaatinin ba
şına getirilmiştir. Ebu Ubeyde de Basra 
İbazileri'ni dikkatle yönetmiş ve Em evi 
idarecilerine karşı esnek hareket etmiş

tir. Bununla birlikte Ömer b. Abdülaziz'in 
erken ölümü Basra İbazileri'nin durumu
nu sarsmış ve Halife Yeziq b. Abdülme
lik'in sert tutumu onlar arasında yeniden 
ihtilalci unsurların doğmasına sebebiyet 
vermiştir. Emevi idarecilerini İbaziliğe ka
zanmayı esas alan Ebu Ubeyde, doğrudan 
harekete geçmeyi istememekle birlikte 
bazı tahriklerin Basra İbazileri'ni parça-

lamasından endişe ettiği için bu kararın

dan vazgeçti. Basra İbaziliği ' nin bir pro
paganda ve eğitim merkezi olması fikrin
den hareket ederek çeşitli bölgelerde İ ba
zi kıyamlarını tahrik etti, hatta Em evi hi
lafetinin kalıntıları üzerinde bir İ bazi ima
meti kurmak istedi. Bunun için de bir 
bakıma ihtilal hükümeti denebilecek bir 
teşkilat oluşturdu. Bu teşkilatta maliye 
ve savaş işlerini İbazi şeyhi Hacib et-TaY, 
din işlerini de bizzat kendisi üstlendi 
( Şemma h!, s. 92, ı 14). Bu hareketin asıl 
dikkat çeken yönü. Ebu Ubeyde'nin etra
fında toplanan öğrenci gruplarının yetiş

t irilerek hemen hemen bütün müslüman 
bölgelere gönderilmesiydi. "Hameletü'l
ilm" veya "nakaletü 'l-ilm" adı verilen bu 
gruplar İbazıyye'nin Mağrib . Yemen. Had
ramut, U man ve Horasan'a yayılmasını 
sağladı (a.g.e., s. ı 14, ı 24- 125). Küçümse
nemeyecek çapta başarı elde eden bu da
ileri n faaliyetleri sonunda çeşitli yerlerde 
küçüklü büyüklü İ bazi ayaklanmaları pat
lak verdi. Taşradaki isyan/ara rağmen Bas
ra İbazileri kendi inançlarını saklamaya ve 
gizlilik içinde yaşamaya devam ettiler. Ab
basiler devrinde de İ baziler büyük ölçüde 
himaye gördü. 

Ebu Ubeyde'nin ölümünün ardından 
Basra İbaziliği'nde kısmi bir gerileme 
başlamış, daha sonra onun yerine geçen 
Rebi' b. Habib el-Basri zamanında da fır
kanın büyük yönetim meclisi Basra'da 
kalmış. et rafa yeni dailer gönderilmiştir. 

Ancak Basra dışında Küfe. Irak ve Mu
su/'a kadar olan bölgelerde İ bazi cemaat
leri fazla etkili faaliyette bulunamamış
lardır (ge ni ş bi lgi için b k. i vaz M. Halifat , 
Neş'etü '1-f:ıareketi'l-İbazıyye, s. 64-115 ). 

Z. Hicaz, Yemen ve Hadramut İbaziliği. 
Hicaz bölgesindeki İbazıyye hareketi, her 
yıl Mekke'ye giderek halkı son Emevi ha
lifesi ll. Mervan'a karşı muhalefetyapma
ya çağıran Ebu Hamza eş-Şari ile ( ö. 130/ 
748) başlamış olabileceği gibi (Taberi, ll , 
1942: ibn Haldun, lll, ı 66 ) ondan önce Ebu 
Ubeyde'nin bu bölgeye dailer gönder
mek suretiyle İbaziliği tanıtmış olması 
da mümkündür. VI. (XII. ) yüzyılda Mek
ke'de hala İbaziler mevcuttu. 

Yemen İbaziliği'nin başlangıç tarihi ke
sin olarak bilinmemektedir. T. Lewicki , 
bu bölgenin İ bazilik'le ilk temasının Ye
men'in güneybatısındaki Müzeyhire'de 
ölen Abdullah b. İ baz' ın faaliyetleri sonu
cu ortaya çıktığını İbn Havkal'den naklen 
($Qretü 'l-ar2, s. 37) belirtmekte ve onun 
Yemen'e gelişinin muhtemelen Güney 



Arabistan'ın 65-73 (685-692) yılları ara
sında Haridier tarafından ele geçirilme
siyle ilgili olduğunu . bölgedeki Hariciliğin 
73'te (692) son bulduğunu ifade etmek
teyse de (EF i ing. ı. lll, 651) bu görüş tar
tışmaya açıktır. Zira İbn İbaz'ın 65 (685) 
yılında İbn Ezrak'tan ayrıldıktan sonra ve
ya henüz Hariciler'le bir arada bulunduğu 
sırada Güney Arabistan'a geldiğine dair 
ne Harici kaynaklarında ne de diğerlerin
de herhangi bir kayıt vardır. Bir ihtimal 
olarak düşünüise bile bunun 65 yılında 
değil Hariciler'in ·Abdullah b . Zübeyr'i 
desteklemek ve Mekke'yi savunmak üze
re geldikleri 63 (683) yılında olması ge
rekir. 

İ bazi propagandası için Ebu Ubeyde ta
rafından Mekke'ye gönderilen Ebu Ham
za eş-Şari. 128 (746) yılı sonunda Hadra
mut ileri gelenlerinden Abdullah b. Yah
ya el-Kindi ile karşılaştı . Ebu Hamza'nın 
sözlerinden hoşlanan Abdullah kendisini 
Hadramut'a davet edince Ebu Hamza. 
Belc b. Ukbe ile birlikte Hadramut'a gi
derek 129 (746) yılı başlarında Abdullah 
b. Yahya'ya imam olarak biat ettiler (F ı ğ

l a lı. s. 89-90) . Artık "Talibü'l-hak" unva
nıyla anılmaya başlayan Abdullah ' ın ön
derliğindeki Hadramut İbaziliği çok kısa 
sürede gelişme kaydetti. Talibü'l-hak bu
rada güçlendikten sonra San'a 'yı ve di
ğer Yemen şehirlerini de ele geçirdi ve 
129 (747) yılının hac mevsiminde Ebu 
Hamza. Belc b. Ukbe ve Ebrehe b. Sab
bah'ı 1000 kişilik bir kuvvetle Mekke'ye 
gönderdi. Ebu Hamza ve yanındakiler 
terviye günü savaşsız Mekke'ye (8 Zilhic
ce ı 29/ 20 Ağu stos 7 4 7), ardından da kü
çük çaplı bir çatışma sonunda Medine'ye 
(23 Sa fer ı 30/2 Kasım 74 7) girdiler. Bura
da üç ay kalan Ebu Hamza. Mervan'a kar
şı ayaklanmak için Şam'a doğru hareke
te geçti. Mervan. Abdülmelik b. Muham
med b. Atıyye kumandasında 4000 ki şilik 

bir orduyu önce Ebu Hamza'nın. sonra da 
Yemen'e geçerek Abdullah b. Yahya'nın 
üzerine gönderdi. Ebu Hamza da Belc b. 
Ukbe'yi 600 kişiyle İbn Atıyye 'ye karşı sev
ketti. Vadilkura'da meydana gelen çatış
mada İbaziler büyük bir yenilgiye uğradı 
(Cemaziyelevvell30/0cak 748). Bu arada 
Ebu Hamza ve diğer ibiiziler öldürüldü. 
Daha sonra İbn Atıyye San'a'yı İbaziler' 
den temizlemek için oraya gitti. kurtula
bilen İbaziler çeşitli yerlere ve bu arada 
Uman'a kaçtılar. Böylece Yemen ve Hadra
mut İbaziliği dağılmış oldu. Sonraki yüz
yıllarda Yemen'de yaşayan bazı İbaziler'e 

rastlanmışsa da bunların Uman İbazi 
imamlığına bağlı oldukları anlaşılmak

tadır ( İ sa müddin Abctürra Uf ei-Fı ki , s. 6 ı -

81) . 

3. Uman İbaziliği. Uman İbaziliği , böl
ge halkından bazılarının Mirdas b. Udey
ye'nin faaliyetleriyle ilgilenmesi üzerine 
başlamış . ll. (VIII. ) yüzyılın ilk yarısında 
hameletü'l-ilm ekiplerinden Uman'a ge
lenlerin gayretleriyle kökleşmiştir (Sa li 
ml, I, 85-87). Yemen ve Hadramut İbazi
liği ' nin büyük ölçüde çöküşünden iki yıl 
sonra Uman'daki isyanla Uman ibaziliği 
kurulmuş oldu ve Cülenda b. Mes'ud ima
mete getirildi (a .g.e., I, 88); fakat kısa bir 
süre sonra hilafeti ele geçiren Abbasi 
kumandanı Hazım b. Huzeyme tarafın
dan öldürülünce ( ı 34/751) kısmi bir çö
küş dönemine girdi. Bununla birlikte ll. 
(VIII. ) yüzyılın ikinci yarısında İbaziler'in 
U man'da yeniden faaliyete başladıkları 
ve orada yerleştikleri görülür (Abdül ka
dlm Zel i um, s. ll) . Uman'ın Nezve şehrini 

merkez edinen İbaziler. Musa b. Ebu Ca
bir el-Ezkani'nin başkanlığında bir şura 
topladılar ( Şevva l ı 77/0cak 794 ). Musa'
nın istememesine rağmen şura üyeleri 
Muhammed b. Abdullah b. Ebu Affan ei
Ezdi'yi imamete getirdiler. Ancak icraa
tını beğenmedikleri için iki yıl sonra onu 
aziedip yerine Varis b. Ka'b ei-Harusi'ye 
bi at ettiler (Sa lim!, ı , ı ı ı- ı ı 5). V aris ile 
onun ölümünden (ı 92/808) sonra yerine 
geçen Gassan b. Abdullah el-Yahmedi'nin 
imameti sırasında Uman İbazi davetinin 
merkezi oldu ve Basra İ bazi ileri gelenleri 
U man'da toplandı . Gassan'dan sonra ön
ce Abdülmelik b. Hamid'e, onun ölümü
nün ardından Mühenna b. Ca'fer'e biat 
edildi. 280 (893) yılında Abbasiler Mu
hammed b. Nur kumandasında Uman'a 
sefer düzenlediler ve İ baziler'in direnme
sine rağmen bölgeyi ele geçirdiler (a. g. e. , 
ı , 25 7-262). AncakUman'ın istilas ı gerçek 
anlamda bir hakimiyet in kurulmasını sağ

layamamış. İbazi imameti orada kesinti
siz olarak devam etmiştir. İbazi kaynak
larına göre gizlice devam eden bu dönem, 
320 (932) yılında Ebü 'l-Kasım Said b. Ab
dullah'ın İbaziler'i kendi imameti etrafın
da toplamasıyla yeni bir hüviyet kazan
mıştır. Onun imameti şura yerine cema
ati savunma amacına yönelik olduğundan 
kendisi " imamü'd-difa"' diye adlandı
rılmıştır( a.g.e., ı, 88, 275-276) İbazilik, 
Ebü ' I-Kasım ' ın açtığı yolda yürüyerek 
Uman'daki varlığını Ortaçağ 'da da sür
dürmüştür. U man İbaziliği. XVI. yüzyıldan 
itibaren genel olarak hakim aile ve veliaht 
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sistemiyle yürüyen bir imarnet şekline 
bürünmüştür. Bu sistem içinde halkın ve 
ibazl alimlerinin beğendiklerine imam. 
diğerlerine ise vali , mütekaddim. melik 
veya sultan denilmiştir (Se iTI b. Razi ~, 

tür.yer. ). İ bazilik bugün de U man'da Ga
firi ve Hina kabilelerinin mezhebi duru
mundadır. 

4. Kuzey Afr ika ve Mağrib İbaziliği . İf
rikıye ve Mağrib İbaziliği, ll. (VIII. ) yüzyılın 
başlarına doğru Selame b. Said'in (Selme 
b. Sa'd) propaganda faaliyetleriyle başla
mış ( Şemmahl , s. 98; Ali Yahya Muammer, 
el-İbazıyye ff Tanis, lll. 21). çok geçme
den Batı Trablus ve dolayiarına yayılmış . 

Berberiler'den Hevvare ve Zenate kabi
leleri tarafından da desteklenmiştir. Ön
ce Haris b. Telid ei-Hadrami, onun arka
daşı tarafından öldürülmesinden sonra 
da İsmail b. Ziyad en-Nefusi Berber kabi
lelerinin başına geçmişse de Kayrevan'ın 
Arap asıll ı valisi tarafından öldürülmesiy
le İ bazi hakimiyeti kısmen gerilemiştir. 
Trablus'taki Hevvare ve Zenate İbazileri 
hameletü'l-ilm ekibinden olan Ebü'I-Hat
tab el-Meafiri'nin etrafında toplanarak 
Batı Trablus yolundaki Sayyad'da gizli bir 
toplantı yaptılar ve onu imamlığa seçti
ler ( 140/757) . Ebü'l-Hattab'ın idaresindeki 
İ baziler önce Batı Trablus'u, sonra da Nef
zave, Verfecume Serberi kabileleriyle Suf
riyye'nin elinde bulunan Kayrevan'ı zap
tettiler ( 14 1/758). Böylece bugünkü Bin
gazi'nin bulunduğu Berka'nın batı sınırın
dan itibaren Cezayir'in doğusuna kadar 
uzanan bütün Trablus bölgesi (bugünkü 
Libya) İbaziler'in hakimiyetine geçmiş ol
du . Kayrevan ' ın fethinden sonra aslen 
İran lı olan Abdurrahman b. Rüstem'i ora
ya vali olarak bırakan Ebü'l-Hattab, Abba
siler'in İfrikıye valisi Muhammed b. Eş
'as ei-Huzai ile yaptığı savaşta pek çok 
İbihl ile birlikte hayatını kaybetti ( 144/ 
761 ). Bu savaştan kurtulanlar Abdurrah
man b. Rüstem ile birlikt e bugünkü Ce
zayir'in batısına doğru kaçarak Orta Mağ
rib'deki Tahert şehrine sağındılar. Bura
da çeşitli bölgelerden hicret etmiş Ber
ber kabileleri İbn Rüstem'in etrafında 
toplandı. Bu arada Trablus'ta İbaziler'in 
reisi durumunda bulunan Ebu Hatim ei
İbihl. İbn Rüstem'in önderliğindeki İba
ziler'le birlikte Abbasller'in İfrikıye valisi 
Ömer b. Hafs'a karşı 151'de (768) büyük 
bir isyan hareketi başlattı ve 154 (771) 
yılında valiyi öldürerek Tubne ve Kayre
van 'ı Abbasller'den aldı; fakat Ömer'in ye
rine geçen Yezid b. Hatim'in kumandasın
daki orduya karşı Trablus'ta giriştiği sa-
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vaşı kaybetti ve kendisi dahil 30.000 İba
zi öldürüldü (ı 55/772) . Ebu Hatim'in ye
nilgisi ve Trablus İ bazi imametinin çökü
şünden sonra buradaki İ baziler de Abdur
rahman b. Rüstem'e bağlandılar ve onun 
ölümü halinde yerine geçecek imam ı seç
mek üzere altı kişilik bir şura teşkil etti
ler, şura da İbn Rüstem'in oğlu Abdülveh
hab'ı seçti. Şura üyelerinden Ebu Kuda
me Yezid b. Fendin el-Yefreni, önce Ab
dülvehhab'ın seçilmesini istemişse de se
çimden sonra imarnın belli bir cemaat ile 
anlaşmak ve onlara danışmak suretiyle 
görev yapmasını ve kendisinden daha eh
liyetli birisi bulunduğu takdirde görev
den istifa etmesini isteyince (Şemmahl, 
s. ı 44- ı 46) Basra ibazi ileri gelenleriyle 
istişare eden Abdülvehhab buna karşı 
çıktı . Bu olay İ bazilik'te önemli bir bölün
nıeye sebep oldu. Şu ayb b. Ma'ruf (M uar
rif) tarafından desteklenen Ebu Ku dam e 
grubuna "nükkar" (inkar edenler) denil
miştir. Vehbiyye adı verilen asıl İbazi!er'le 
Nükkariier arasında ortaya çıkan çarpış
malarda Ebu Kudame öldürülünce Şuayb 
ve savaştan kurtulanlar Trablus'a yerleş

tiler. Böylece Kuzey Afrika İbaziiiği, Ta
hert Rüstemi imamlığı etrafında birleş
miş oldu. Bu imamlık çeşitli sebeplerle 
zaafa uğramış ve 296 (908) yılında Şii
Fatımiier'in Tahert'i ele geçirmesiyle de 
yıkılmıştır. Bu sırada Cebelineflıse'de 
Vehbiyye inanışına bağlı olan Ebu Zeke
riyya ei-ircani (ö. 3 ı I/923) "hakim" veya 
"imam-ı müdafi'" unvanı ile Fatımiler'den 
bağımsız bir imarnet kurmuş . bu imarnet 
daha sonra yarı bağımsız olarak Vlll. (XIV.) 
yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. IV. 
(X.) yüzyıla doğru Vercelan vahasında ile
ri gelenler ve asiller tarafından yönetilen 
yeni bir şura toplandı . V. (Xl.) yüzyılda ise 
Kuzey Afrika ibaziieri. bir İbazi'nin baş
kanlık ettiği meclis (azzabe) tarafından yü
rütülen bir idare sistemi ortaya koydu . 
Ancak VI. (XII.) yüzyıldan itibaren gittik
çe gerilerneye yüz tutan Kuzey Afrika İba
zileri, merkezi Mağrib'den kurtularak ön
ce Vercelan sahasındaki İbaziler'e katıldı
lar. ardından Mizab'a göçerek orada tu
tunmaya çalıştılar. Bunlar günümüzde 
Kuzey Afrika'daki İbaziliği temsil ederler. 
Ayrıca Batı Trablusgarp sahillerindeki Zü
vare'de bulunan Cerbe adasının üçte iki
siyle CebelinefQse'nin yarısı Vehbiyye ve 
Nükkariyye koliarına ayrılarak varlıklarını 
sürdürmektedirler (Fığlalı, s. 99- ı 06). 

5. Doğu Afrika ve Sudan İbaziliği. Do
ğu Afrika'ya İbazilik, muhtemelen lll. (IX.) 
yüzyıldan itibaren Uman'dan gelen tüc-
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cariarın propagandası ile girmiş, ileriki 
yüzyıllarda bölge sahillerinin önemli bir 
kısmının U man'la irtibatı üzerine hayli ge
lişme kaydetmiştir. Bugün Doğu Afrika'
daki İbaziier'in çoğunluğu Zengibar'da ya
şamaktadır (Se lll b. Razi~. s. 92. 205). Ku
zey Afrika İ bazi kaynakları. İ bazi tüccar 
ve dai!erinin ll. (VIII.) yüzyıldan VIII. (XIV.) 
yüzyıla kadar Batı ve Orta Sudan'da faa
liyette bulunduklarını bildirir. Rüstemi
ler'in başşehri Tahert. ll. (VIII.) yüzyılın 
ikinci yarısında Sudan ile sıkı bir ticari mü
nasebet içinde bulunuyordu. Hatta Eflah 
b. Abdülvehhab zamanında (823-872) Ga
na kralının sarayında bir İbazi elçi bile 
mevcuttu. Esas itibariyle Sicilmase tari
kiyle Batı Sahra içinden geçen ticaret yo
lunu takip eden İbaziler önce Evdegust'a 
(bugünkü Moritanya'nın güneydoğusun
daki Tagdaoust) yerleşti. Burada IV-V. (X
Xl.) yüzyıllarda hepsi de İ bazi olan NefQse, 
Levate. Nefzave ve Zenate Berberi kabi
lelerinin mensupianna rastlanıyordu. İba
zi kaynakları, çoğu Biladülcerid'den olan 
ve IV. (X.) yüzyılda Gana'ya gitmiş bulu
nan pek çok tüccardan söz eder (Musa 
Lekbal,s. 145-174) 

Öte yandan İbazilik Mağrib 'den İspan
ya'ya, II. (VIII.) yüzyılın başlarından itiba
ren Horasan bölgesine, Uman, Horasan 
ve Ceziretü İbn Kavan yoluyla Sind'e de 
girmiştir. Bundan başka sayıca az da ol
salar Mısır. Hicaz ve Yername'de de İba
ziler'e rastlanmıştır. 

B) Görüşleri. Harici fırkaları arasında 
en ılımlı kolu temsil eden İbazıyye'nin dü
şünceleri devlet anlayışları (imamet) ve iti
kadi görüşleri şeklinde ele alınabilir. İba
zıyye 'ye göre Kur'an- ı Kerim gerek inanç 
gerekse pratik hayat açısından yegane 
devlet nizamıdır. Hedeflenen arnaç. ilahi 
kitap ve şeriatın hakim olacağı bir devle
ti gerçekleştirmektir. Bu devlet kusursuz 
olacak ve devletin her vatandaşı yanlış yo
la sapmadan islam' ı yaşayıp adaleti ger
çekleştirecek. fitne ve nizamsızlıktan ka
çınacaktır. Bundan dolayı ibaziler devlet 
başkanı belirlemenin dini bir görev oldu
ğunu söylerler (Bükeyr b. Said A'veşt, s. 
ı ı 7). İbazıyye, imarnın bazı istisnalar dı
şında seçim (biat) yoluyla başa geçirilme
si gerektiği inancındadır (Kalhati, vr. ı 97b; 
Salim!, I, 80-8 ı). Her ne kadar elverişli ol
mayan durumlar sebebiyle imametten 
vazgeçilebileceği (kitman) şeklinde yakla
şımlar varsa da (E/ 2 [ing.]. lll, 658) İbazi 
kaynaklarında kitman devrinde imam se
çilmediğine dair herhangi bir kayda rast
lanmamaktadır. Esasen İbazi!er'in fark-

lı siyasi durumlarda devlet başkanlarını 
farklı isim veya sıfatlarla anmaları, bu 
önemli görevin her türlü imkan ve şarta 
bağlı olarak yerine getirilmesinin gereği
ni vurgular. Mesela ilk ayaklanma hare
ketinden önce Yemen ve Hadramut İba
zileri'nin imamı Abdullah b. Yahya'ya "ta
libü'I-hak" adının verilmesi ilgi çekicidir. 
K.itman halinde yaşayanlar tarafından be
lirlenen lidere. kendilerine bir saldırı vu
ku bulduğu veya hakimiyetin elde edilme
si için faaliyet gösterildiğinde "imamü'd
difa'", normal şartlarda ve usulüne uygun 
olarak seçilen imama da "imamü'l-bey'a" 
veya kısaca "imam" denir. Uman İ bazi!e
ri'nin beğenmedikleri imarnlara melik ve
ya sultan dedikleri, ayrıca imarnlara sey
yid adı verildiği de bilinmektedir. 

ibazıyye, imarnet makamına getirilecek 
şahsın vasıfları konusunda Ehl-i sünnet'
ten tamamen ayrılır ve imamların Ku
reyş'ten olması yolundaki anlayışı kesin
likle reddeder. Onlara göre imarnet için 
soy değil mürnin vasfını taşıdıktan başka 
ilim, zühd ve adalet sahibi olmak önem
lidir. Bu nitelikleri taşımak suretiyle itaa
te layık olan herkes imam olabilir. Bu gö
rüşlerinden dolayı pek çok gayrı Arap un
surun Harici saflarına katıldığı bilinmek
tedir. imametin vasiyet veya tayinle de
ğil cemaatin icmaı, yani serbest seçimle 
gerçekleşeceği hususu ibazıyye'nin temel 
prensiplerindendiL Seçim için gerekli 
olan şart biattır ve biat iki kademelidir. 
İlk kadernede imam, ya Abdurrahman b. 
Rüstem'in Hz. Ömer örneğine uyarak teş
kil ettiği altı kişilik şura yahut uzun süre 
Basra'da, sonra daUman'da bulunan ibii
zi meşayihi tarafından seçilir. İkinci kade
rnede şura veya meşayih meclisi biat et
tiği adayı halka sunarak onların da biat
larını alırlar. Söz konusu ikinci merhale 
İ bazi telakkisince çok önemlidir; çünkü 
halk isteyerek biat etmemişse seçilen 
aday imam unvanına sahip olamaz. Nite
kim XIX. yüzyıl başlarında Uman'da Sey
yid Said halk tarafından pek tutulmadığı 
için imam unvanını kullanamamıştır (Se
lll b. Razi~. s. 380; Salim!, Il, 168 vd.) . 

imarnın aziedilmesi onun Allah'ın kita
bından ayrılması veya halka zulmetmesi 
sebebiyle olur. Usulüne uygun olarak se
çilmiş bir imarnın kendisinden daha ehil 
ve daha üstün (efdal) biri bulunduğu tak
dirde aziedilip aziedilmeyeceği hususu 
fırka tarihinin başlangıcında bir problem 
oluşturmuyordu . Ancak Abdülvehhab b. 
Abdurrahman ile Ebu Kudame Yezid b. 
Fendin arasında ortaya çıkan anlaşmaz-



lığın doğurduğu bölünme (Vehbiyye, Nük
kariyye) dikkate alındığında İ bazi inanışın
da efdalin bulunması halinde mefdulün 
imametinin caiz olduğu sonucu ortaya 
çıkar. Farklı görüşte olan Nükkariyye ise 
kurucusu Ebu Kudame'nin görüşlerini uy
gulamak üzere bir başkanın riyasetinde 
azzabe denen on iki kişilik bir meclis kur
muş. ancak çok geçmeden fırka etkileri
ni yitirmiş ve mensuplarının çoğu İbazıy
ye'ye geçmiştir. Böylece İbazıyye, imarnın 
düzenli bir cemaatle anlaşarak görev yap
ması şeklinde Nükkariyye tarafından ile
ri sürülen ikincişartada imarnın hakimi
yetinin cemaatin haiz olacağı yetkiyle sı
nırlandırılmasının uygun olmadığı gerek
çesiyle karşı çıktı. İbazıyye'ye göre imarnın 
dışındaki cemaatin haiz olacağı imtiyaz 
adaleti ortadan kaldırır, hakimiyet ve şe
riatı bozar. İbazıyye'nin, imarnın birlikte 
çalışacağı bir meclisin varlığını reddetme
siyle beraber uygulamada, aynı anda çe
şitli müslüman ülkelerinde birden çok 
imarnın bulunmasını kabul ettiği anlaşıl
maktadır. Nitekim Basra'da, Tahert'te. 
Uman'da ve Hadramut'ta aynı anda fa
aliyette bulunan İ bazi imamlarına rast
lanmıştır. 

İbazıyye'ye göre imarnın en önemli gö
revi Kur'an-ı Kerim'in bütün hükümleri
ni yerine getirmek ve adaleti sağlamak
tır; bunun için gerekirse zora başvurmak 
onun geniş yetkisi dahilindedir. İmam şe
riatı uygularken Allah'ın kitabı ile birlikte 
Hz. Peygamber'in sünnetine ve ilk iki ha
lifenin davranışiarına uyar, bu uygulama 
sırasında kesinlikle tahkime yanaşmaz 
(Kal hat!, vr. 93b; Şemmahl, s. 155). Gerek
li gördüğü durumlarda savaş ilan edebi
lir ve savaşı bizzat yönetir. Ayrıca namaz
da imamlık yapar, gereken yerlere vali 
ve vergi arnilieri tayin eder. 

İ bazi devleti için en önemli görev olarak 
kabul edilen adalet telakkisi iyiliği emret
me ve kötülükten sakındırma (emir bi'l
ma·rof nehiy ani'l-münker) şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu prensip başta imam olmak 
üzere her müslümanın vazgeçilmez bir 
görevidir. Onların bu ilkeyi uygulamada 
zaman zaman son derece haşin davran
dıkları bilinmektedir. Bununla birlikte İba
zıyye, muhaliflerine karşı diğer Harici fır
kalarına göre çok daha müsamahalıdır. 
Mesela Ezarika, kendilerinden olmayan 
bütün müslümanların müşrik olup kadın 
ve çocukları da dahil hepsinin öldürülme
sinin mubah sayıldığını iddia ederken İba
zıyye bu görüşe karşı çıkmıştır. Buna göre 
İbazıyye'ye muhalif olan ehl-i kıble müş-

rik değil sadece "nimeti inkar edenler" 
anlamında kafirdir. Bu sebeple onlara "is
ti'raz" uygulanamayacağı gibi erkekleri, 
ele geçirilen silah, at ve mühimmat gibi 
ganimetierin dışında kalan kadınları, ço
cukları ve malları haramdır. 

Başka bir imkan bulunmadığı takdirde 
kötülüğün önlenmesi ve adaletin uygu
lanabilmesi amacıyla cihada başvurmak 
zaruridir. İmam kendilerine muhalif olan 
müslümanları kendi inançlarına çağırma
lı , reddederlerse onlara karşı da cihad ilan 
etmelidir. Yine İbazıyye'ye göre muhalif
lerinin bulunduğu yer iman bölgesi değil 
tevhid bölgesi, idarecilerinin bulunduğu 
ordugahlar da zulüm bölgesi olduğundan 
bunlara da cihad açılmalıdır (Kalhat!, vr. 
227" -b). İbazller. diğer Hariclfırkaların ak
sine muhaliflerinin arasında oturan Ha
ricller'in (kaade) tekfir edilemeyeceğini 
söyler (a .g.e., vr. 53b, l98b, 228•; Salim!, 
1, 82) 

İbazıyye'nin itikadl görüşlerinin teme
lini son derece geniş bir şekilde ele alınan 
iman anlayışı teşkil eder. Onlara göre 
iman ikrar, amel, niyet, sünnete uymak, 
inanç konusunda hiçbir kimse için maze
ret tanımamak, süfll arzulara uymamak 
ve takva yoluna girmekten ibarettir. 
Farzlardan birinin yerine getirilmemesi 
veya haram olan bir şeyin işlenmesi du
rumunda ortadan kalkar (Salim!, 1, 84) . 
İlahi sıfatlar konusunda teşbihe kesinlik
le karşı çıkan İbazıyye, Allah'ı yaratıkların 
sıfatlarıyla vasıflandıran kimsenin O'nu 
hakkıyla tanımadığını ve hataya düştüğü
nü kabul eder. İbazl alimleri, Allah'ın isim 
ve sıfatiarını benimsemek.le birlikte ka
dlmlerin çoğalacağı (taaddüd-i kudema) en
dişesiyle O'nun temel sıfatının kıdem ol
duğunu söylerler. Bu anlayıştan hareket
le Mu'tezile ve Zeydiyye'nin çoğunluğu 
gibi Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu 
kabul ederler (Yusuf b. ibrahim ei-Vercela
nl, 1, 39, 43, 68 vd., 70 vd.). 

Günahkar kimse için şefaatin söz konu
su olamayacağını, aksi halde Allah'ın vaad 
ve vald ilkelerinin bozulacağını ileri süren 
İ batiler kader konusunda Eş'ariyye'ye yak
laşır. Allah'ın görülmesi (rü'yetullah) konu
sunda ise yine Mu'tezile doğrultusunda 
bunun dünyada da ahirette de mümkün 
olmadığını ileri sürerler (Kal hat!, vr. 14 7b, 
153", l60b, 226";Yusuf b. ibrahim el-Ver
celanl, l, 63) 

Harici fırkalarının büyük çoğunluğunun 
benimsediği büyük günah (keblre) telak
kisinden bazı önemli noktalarda ayrılan 
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İbazıyye bu hususta büyük ölçüde Mu'te
zile'ye yaklaşır. Onlara göre Allah insan
ları mürnin ve kafir olmak üzere iki sta
tüye ayırmıştır. Artık münafık, asi , zalim, 
fasık olarak dünyayı terkeden kimse ka
firdir. Küfür de nimet küfrü ve şirk küfrü 
olmak üzere ikiye ayrılır. Şu halde büyük 
günah işleyen bir müslüman mürnin de
ğil muvahhiddir ve nimet küfrü içindedir. 
Böyle bir kimsenin cehenneme girip ora
da ebedl kalacağı kesindir; yegane kurtu
luş yolu ise tövbedir, çünkü Allah tövbe 
etmedikçe büyük günahları bağışlamaz. 
Esasen İbazıyye, ilk büyük imamlarından 
Cabir b. Zeyd ei-Ezdl'nin görüşlerine uya
rak ilahi azabın üç halde gerçekleşeceği
ni ileri sürer: İşlenen günahtan tövbe et
memek, kötülükleri ortadan kaldıracak 
iyiliklerden uzak kalmak, günahlardan ge
ri dönmernek ve Allah'a sığınınaya çalış
mamak. Bu konumlardan birinde bulu
nan kimse ister küçük ister büyük günah 
işlemiş olsun mutlaka cezasını çekecektir 
(Kalhat!, vr. l42b, l52b; Yusuf b. ibrahim 
el-Vercelanl, ll, 35-36, 43-44). 

İbazl grupları. sahabenin rivayetlerinin 
geçerliliğini sağlayacak adi sıfatını taşı
yıp taşımadığı konusunda farklı görüşler 
benimsemişlerdiL Bir kısmına göre Kur
'an'ın fasık olduğunu bildirçliği Velid b. 
Ukbe ve Sa'lebe b. Hatıb gibiler hariç as
hap adildir. Bazıları da sahabenin hepsi
nin adil olduğu, fitenle ilgili olanlar dışın
da diğer nakillerinin kabul edilebileceği 
görüşündedir. Diğerlerine göre ise saha
bller öbür insanlar gibi olup adaleti bili
nenierin rivayeti kabul edilir, bilinmeyen
ler de araştırılarak sonucuna göre davra
nılır. 

C) Kolları. İbazıyye, erken sayılabilecek 
bir dönemde itikadl ve siyasi açıdan çe
şitli bölünmelere uğramış ve birçok kala 
ayrılmıştır. Pek çoğu önemsiz sayılabile
cek sebeplerle ana bünyeden ayrılan bu 
kollar varlıklarını uzun süre devam ettire
memişlerdir. Esasen ilk bölünmeler kit
man devrinde itikadl mahiyette olmuş. 
fakat siyasi bir bütünlük ve güç elde edil
meye başlandığı zamanlarda da dinl-si
yasi farklılıklar ağır basmıştır. 

Harisiyye. ll. (VIII.) yüzyılın ilk yarısın
da Haris b. Yezld (Mezyed) adlı İbazl alimi 
tarafından kurulmuştur. Kader ve istita
atin fiilden önce olduğu yolundaki Mu'te
zil"i görüşü benimseyen fırka, Basra İba
zl meşayihinin başı olan Ebu Ubeyde'den 
ayrılmıştır. 

Tarifiyye. Güney Arabistan'da İmam 
Talibü'I-Hakk'ın arkadaşlarından biri olan 
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Abdullah b. Tarif tarafından kurulmuş 
olup İbazıyye'nin ana bünyesini oluşturan 
Vehbiyye ile Nükkariyye'den sonra doğu
da III. (IX.) yüzyılda en çok taraftarı bulu
nan fırkadır. 

Vehbiyye. Rüstemller'in ilk imamı Ab
durrahman b. Rüstem'in kendisinden 
sonraki imamı belirlemek üzere kurdu
ğu altı kişilik şura oğlu Abdülvehhab b. 
Abdurrahman' ı imam seçince şura üye
lerinden Ebu Kudame Yezld b. Fendin . 
imarnın belli bir cemaatle anlaşarak işle
rini yürütmesini ve daha faziletli bir imam 
adayı ortaya . çktığında istifa edip görevi 
ona bırakmasını istemişti. Abdülvehhab 
taraftarları bu düşünceyi kabul etme
miş. muhalifleri Nükkariyye diye anılırken 
kendileri Vehbiyye adını benimsemiş ve 
İbazıyye'nin ana grubunu oluşturmuşlar
dır. 

Nükkariyye. İbazıyye'nin Vehbiyye'den 
sonra en büyük taraftara sahip olan kolu 
olup Tahert Rüsteml imametini inkar et
tikleri için bu isimle anılmış . bunlara ay
rıca Şa'biyye, Yezldiyye veya Mistave de 
denmiş. kendileri ise Mahbübiyyün adını 
kullanmışlardır. Kuzey Afrika'da lll. (IX.) 
yüzyılda önemli rol oynayan fırkanın ilk 
imamı Ebu Arnmar Abdülhamld ei-A'ma. 
ondan sonra ise "gerçek mü minierin şey
hi" sıfatıyla imam seçilen Ebu Yezld, Mah
led b. Keydact'dır. Ebu Yezld Nükkarl ima
metini on iki kişiden oluşan ve azzabe de
nen bir temsilciler meclisiyle birlikte yö
netmiş. Ezarika ile Mağrib Sufriyyesi'ni 
takiben isti'raz görüşünü benimsemekle 
İ bazi inanışından ayrılmıştır. İlahi sıfatıa
rın mahlük olduğunu. imametin farz te
lakki edilemeyeceğini, efdal varken mef
dülün imam sayılamayacağını. zalim ida
recinin arkasında namaz kılınamayaca
ğını ileri süren Nükkariyye Allah'ın nafile 
ibadetleri emretmediği. takıyyenin ge
çerli olduğu durumlarda içki içilebileceği 
gibi görüşlere sahiptir (Ali Yahya Muam
mer, ll, 14-20). Nükkarller'in en çok bulun
dukları yer Mağrib'dir. Ancak kendilerine 
az da olsa U man ve Güney Arabistan'da 
da rastlanmıştır. 

Nefasiyye (Neffasiyye). Muhtemelen lll. 
(IX.) yüzyıl başlarında Biladülcerld böl
gesinde Kantrare'de ortaya çıkan bir fır
kadır. Kurucusu Nefas (Neffas), Rüsteml 
imamı Eflah b. Abdülvehhab'ı Ağlebiler'e 
karşı savaşmadığı ve lüks bir hayat sür
düğü için suçlamıştır. Allah'a "dehr" (za
man. felek) denilebileceğini ileri süren Ne
fas'ın bazı fıkhl konularla ilgili kendine 
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has görüşleri vardır. Nefas'ın taraftar
Iarına V. (Xl.) yüzyılda Cebelinefüse'de, 
VIII. (XIV.) yüzyılda Tunus'un güney uçla
rında rastlanmıştır. Günümüzde bu fır
kanın Neffati adını alan az sayıdaki men
supları Garyan ve Cebelinefüse'de bulun
maktadır. 

Halefiyye. Trablus'ta ll. (VIII.) yüzyılın 
sonlarına doğru tamamen siyasi menşe
den doğan bu kol, Ebü'I-Hattab Abdüla'
la b. Semh ei-Meafiri'nin soyundan gelen 
Halef b. Semh tarafından kurulmuş olup 
özellikle Kuzeybatı Trablus'ta taraftarla
rı mevcuttu. 

Ömeriyye. ll. (VIII.) yüzyılın ilkyarısında 
!sa b. ömer'in (Umeyr) kurduğu bu grup 
Vehbiyye'den ayrılmıştır. Bazı görüşleri 

III. (IX.) yüzyılın ilk yarısında Ahmed b. 
Hüseyin (Hasan) et-Trablusl (ei-AtrabulusT) 
tarafından kurulan Haseniyye'ye (Hüsey
niyye) çok benzer. Kur'an'la ilgili konular
da Abdullah b. Mes'Qd'un mushafını ta
kip eden fırkanın taraftariarına sadece 
Kuzey Afrika'da rastlanmıştır. 

Fersiyye. IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında 
teşekkül etmiştir. Kurucusu. Vercelan 
vahasında hüküm sürmüş olan Rüstemi 
imamlarının soyundan Süleyman b. Ya'
küb b. Eflah'tır. Çağdaş İbazi alimi Ali 
Yahya Muammer'e göre Fersiyye müstakil 
bir fırka olmayıp Süleyman b. Ya'küb'un 
bazı tali konulardaki ictihadlarını ifade et
mektedir ( el-İbazıyye beyne 'l-fıraf!:ı '1-İsla
miyye, ll. 37). 

Ashabü't-taat. Kaynaklarda hakkında 
yeterli bilgi bulunmayan bu fırkaya göre 
Allah'ın rızası amaçlanmadan, hatta niyet 
edilmeksizin yapılan iyilikler ve işlenen 
arneller de taat sayılıp mükafata vesile 
olur. 

Dahhakiyye. Müslüman bir cariyenin 
gayri müslimlere satılabileceğini kabul 
eden bu fırka, takıyye bölgesinde bulunan 
müslüman bir kadının kendi kavminden 
olmak üzere gayri müslim bir erkekle ev
lenebileceğini söyler. 

Sekkakiyye. Kurucusu Abdullah es-Sek
kak olup dönemi hakkında bilgi bulunma
maktadır. Kaynaklarda onun cemaatle na
maz kılınayı ve ezan okumayı bid'at ola
rak gördüğü ve ayrıca sünnet, icma ve 
kıyası reddettiği, bu yüzden Vehbiyye'nin 
kendisini müşrik saydığı kaydedilmekle 
beraber günümüz İbaziler'i bu grubun 
kendileriyle herhangi bir ilişkisinin bu
lunmadığını belirtirler. Bu kolun her za
man az sayıda bulunan mensupları V. (Xl.) 

yüzyılın sonlarında tamamen kaybolmuş
tur. 

Hafsiyye. Hafs b. Ebü'I-Mikdam'a nis
bet edilen bu gruba göre şirk ile iman 
arasındaki fark marifetullahtan ibarettir. 
Allah'a iman ettiği halde nübüwet mües
sesesini ve ahiretin varlığını inkar eden 
yahut haram kılınmış şeyleri işleyen kim
se müşrik değil kafirdir, Allah'ı inkar eden
ler ise müşriktir. 

Yezidiyye. Yezid b. Ebu Enlse'ye (YezTd b. 
EbO Üneyse) izafe edilen bu fırkayı zaman 
zaman Nükkariyye için kullanılan Yezidiy
ye adıyla karıştırmamak gerekir. Yezid b. 
Ebu Enise'ye göre Allah, Arap ırkından 
olmayan bir peygambere yeni bir kitap 
indirecektir. Onun bu görüşünün, Arap 
olmayan bazı müslüman topluluklarının 
Araplar'dan üstün oldukları yönündeki 
duygularını dile getirdiğini kabul etmek 
mümkündür. Nitekim Berberller'in üs
tünlüğü tezi İbazıyye'nin Vehbiyye kolun
da göze çarpmaktadır. 

D) Günümüzde İbazıyye. Kabile zihniye
tiyle kendi içine kapanarak dar bir düşün
ce ve hayat anlayışını benimseyen ve böy
lece bugün varlıkları silinmiş bulunan di
ğer Harici fırkalarının aksine çeşitli İslam 
mezheplerinin kendilerine uygun düşen 
anlayışlarından faydalan ma yoluna giden, 
hareketlerine yön verecek ve devamları
nı sağlayacak kaynakları benimseyen İba
zıyye günümüzde başta U man olmak üze
re Hadramut, Zengibar, Libya, Tunus. Ce
zayir ve Batı Sahr~rnın çeşitli yerlerinde 
bulunmaktadır. ll. (VIII.) yüzyılın ortala
rından beri Uman'da altmışın üzerinde 
imam seçildiği bilinmektedir. XVIII. yüz
yıldan itibaren bir İbazl , sultanın hakimi
yetiyle İbazl kabilelerinin liderleri tarafın
dan seçilen dini ve cismanl yetkileri haiz 
imarnın mücadelesi U man'da politik ve 
dini tarihin odak noktasını oluşturmuş
tur. Son asırda Uman sultanları seçilen 
İbazl imamlarını kabile liderleri gibi de
ğerlendirmişlerdir. 1992 yılı itibariyle nü
fusu 1.500.000 civarında bulunan U man'ın 
% 40-4S'i İbazl'dir. Bugünkü ( 1999) U man 
Sultanı Ka büs b. Said b. Teymür da İba
zıyye mezhebine mensup olup 1749'dan 
bu yana idareyi elinde bulunduran hane
danın temsilcisidir ve 1970'ten beri ha
kimiyetini sürdürmektedir. Son yıllarda 
Uman Kültür Bakanlığı'nın İbazıyye kay
naklarını yayımlama konusunda büyük 
çaba sarfettiği görülmektedir. 

Sayıca pek fazla olmayan Hadramut 
İbazlleri yanında Zengibar'daki İbazller 



daha çoktur. Son yıllarda halkın çoğunun 

Şafii mezhebine girmesiyle İbazi sayısın
da azalma gözlenmekle birlikte yine de 

Zengibar'ın hakim ailesi ve çevresi İbazıy

ye'ye mensuptur. 

İ bazilik Kuzey Afrika'nın özellikle Ser

beri kabileleri arasında yaygındır. Libya'

da Trablus'un Züvare ve CebelinefCıse 

bölgelerinde. Tunus'un Cerbe mıntıkasm

da ve Cezayir'in Vercelan ve Vadiimizab 

mevkilerinde yaşayan halk arasında İba
iilik devam etmektedir. Günümüzde bü

tün İbazller'in sayısı kesin olarak bilinme

mekle birlikte 2-3 milyon civarında tah

min edilmektedir. 

E) Literatür. İbazıyye'nin ortaya çıkışı. 
fırkaları ve düşünceleriyle ilgili kısa bilgi

ler genellikle konuya dair klasik kitaplar

da bulunmakla birlikte fırkanın tarihi 

gelişimi. akaid ve fıkha dair görüşleriyle 

önemli şahsiyetleri hakkında bu kaynak

larda yeterli bilgi yer almamaktadır. İba
zıyye'nin tarihi gelişimi. akaidi ve fıkhı ko

nusunda bibliyografyada zikredilen kay

nak ve araştırmalar dışındaki eserlerden 

bir kısmı şöylece sıralanabilir: Süleyman 

Paşa el-Barun'i. el-Ezharü 'r-riyazıyye ii 
e'immeti ve müJUki'l-İbdzıyye (Kahire 

ı 324 ); Salim b. H amed el-Harisi, el-'U]fü

dü '1-fıçlçlıyye ii uşuli'l-İbdzıyye (u man 

1983); Muhammed Abdülfettah Ulyan. 

Neş'etü'l-}J.areketi'l-İbdzıyye fi'l-Baş
ra (Kah i re 1415/1994) Genellikle akaid, fı

kıh ve ahlak konularını müştereken ele 

alıp işleyen İ bazi yazarlarının yalnız akaid 

konusunda yazdıkları önemli eserler ara

sında Ebu Hafs Ömer b. Cemi' el-İbazi ile 

Şemmahl'nin el-'A}fide adlı eserleri. Ebu 

Süleyman Davud b. İbrahim et-Tulatl'nin 

Mu}faddimetü 'a]fideti't-tev]J.id ve şer
]J.uha adlı çalışması (nşr. Ebu ishakAtfi

yeş, Kahire 1353) anılmaya değer özellik

tedir. 

İ bazi fıkhı ile alakah eserlerin bir kısmı 
da şunlardır: Bişr b. Ganim el-İbazi el-Ho

rasani, el-Müdevvenetü'l-kübra (Bey

rut 1974) ve el-Müdevvenetü'ş-şugra 

(Uman 1984); Amir b. Ali eş-Şemmahl, 
Kitdbü'J-iza]J. (Nalut-Libya 1391/1971); 

Ziyaeddin Abdülaziz es-Seminl. Kitabü 'n

Nil ve şita'ü'l-'alil (Kahire 1305 ; Beyrut 

1392/ 1972) ve el-Verdü'l-Bessam ii ri
yazi'l-a}J.kdm (Uman 1985); Muhammed 

b . Yusuf Ettafeyyiş, Şer]J.u Kitabi'n-Nil 
ve şifa'i'l-'alil (Kahire 1305 , 1343; Beyrut 

ı 393/ I 973; Maskat 1986) Akaid ve fıkhı . 

ortaklaşa ele alan ve bu arada ahlak ko

nularını da işleyen önemli eserlerden bir 

kısmı da şöyle sıralanabilir: Ebu Tahir İs
mail b. Musa el-Ceytall, Kava'idü '1-İsWm 
(Kahire 1297) ve Kan{ıtirü'l-l]ayrat(Ka

hire 1307; Uman 1409/1989); Muhammed 

b. Yusuf Ettafeyyiş. Şamilü'l-aşl ve'l-fer' 
(Uman 140411984). Keşfü'l-kerb (Uman 

1985) ve Kitdbü'l-Cami'i'ş-şagir (Uma n 

1406/1986); Ahmed b. Nazar el-Umanl, 

Keşfü '1-]J.a}fi}fa (U man 1985); Muham

med b. Said el-Kedeml. Kitdbü'l-İsti]fii
me ve'l-Cami'u'l-müiid (Uma n 1985). Bu 

konuda önemli eserleriyle tanınan şarki
yatçı Tadeusz Lewicki de sayısı kırka ula

şan çalışma ortaya koymuştur ( Lewicki'

nin eserleri için bk. Muhammed Isa Musa, 

Vllll404/1984J.s.83-89). 
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