
İBN EBÜ SEYBE, EbO Ca'fer 

sonra İbn Ebu Şeybe hakkındaki eleştiri
ler konusunda bu görüşü tercih etmiş, 
onun münker bir hadisine rastlamadığı
nı, Abdan'dan edindiği bilgiye göre de kö
tü bir ravi olmadığını ifade etmiştir. İbn 
Hacer de bu görüşe katılmış. onun sağlam 
olmayan bir rivayetine rastlamadığını söy
lemiştir. Hayatının son döneminde Bağ
dat'ayerleşen İbn EbG Şeybe Cemaziye
Iewel 297'de (Ocak 91 O) burada vefat et
ti. İbn Hacer ölüm tarihini 287 (900) ola
rak zikretmiştir. 

Eserleri. 1. Sü'ô.lô.tü MuJ:ıammed b. 
'O§mÔ.n b . Ebi Şeybe li- 'Ali b. el-Me
dini. İbn Ebu Şeybe'nin hadis rivayeti ya
nında cerh ve ta'dll ile de meşgul olduğu
nu gösteren ve onun Ali b. Medini'ye bu 
konuda bizzat sorduğu veya başkaları ta
rafından sorulup kendisinin tesbit ettiği 
260 meselenin cevabını ihtiva eden eser 
Muvaffak b. Abdullah b. Abdülkadir tara
fından yayımlanmıştır (Ri ya d ı 404/ 1 984). 
2. Kitô.bü '1- 'Arş ve mô. ruviye tih. Arş 
konusunda Cehmiyye'ye karşı reddiye ola
rak yazılan ve doksan ri vayeti bir araya 
getiren eseri Ebu Abdullah Muhammed 
b. Hamed el-HumGd neşretmiştir(Küvey1 
I 406/1986). 3. Kitô.b fihi ?:ikru }]ali).i 
Adem ve }]ati'etüh ve tevbetüh ve eb
vô.b ii vilô.deti'n-nebi ve gayri ?:Ô.lik. 
Bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de 
kayıtlıdır (Mecmua. nr. 19, vr. 46-57) . İbn 
Ebu Şeybe'nin bunlardan başka hadis ra
vilerine dair hacimli bir kitap olduğu be
lirtilen et-Tô.ri}]'i ile es-Sünen ti'l-fıl).h 
(İbnü'n-Nedlm, s. 285) adlı bir eserinin bu
lunduğu zikredilmiştir. 
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Ebü'l-Hasen Osman b. Muhammed 
b. Ebi Şeybe İbrahim el-Abs! e l-KGfl 

(ö . 239/853) 

Hadis ve tefsir alimi. 
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156 (773) yılında KGfe'de doğdu. Dede
si İbrahim'e nisbetle İbn EbG Şeybe diye 
anıldı. Üçüncü dedesinin Havsti diye anıl
ması, ailenin aslen Belhli olduğunu ve 
muhtemelen Arap soyundan gelmediği
ni göstermektedir. Aynı künye ile şöhret 
bulan kardeşleri Ebu Bekir b. Ebu Şeybe 
ile Kasım 'dan daha büyüktür. Hadis ala
nındaki çalışmalarıyla tanınan oğlu Ebu 
Ca'fer Muhammed de İbn Ebu Şeybe kün
yesiyle meşhur olmuştur. İlk tahsilini Kil
fe'deyaptıktan sonra Irak ve Şam bölgesi
ni dolaştı. Tahsilini ilerietmek için Mekke 
ve Rey'e gitti. 173 (789) yılında Bağdat'a 
yerleşti. Cerir b. Abdülhamid. Süfyan b. 
Uyeyne, Hüşeym b. Beşir, Abdullah b. Mü
barek, Bişr b. Mufaddal. İsmail b. Uleyye 
ve Şerik b. Abdullah gibi muhaddislerden 
ders aldı. Oğlu Muhammed ile Buhari, 
Müslim, Ebu DavGd, İbn Mace, İbn Sa'd, 
Baki b. Mahled, EbG Ya'Ia el-Mevsıli, Ab
dullah b. Ahmed b. Hanbel, İbn Ebü'd
Dünya, Ebu Hatim er-Razi ve Ebu Zür'a er
Razi gibi alimler ise onun talebeleridir. 

İbn Ebu Şeybe pek çok hadis otoritesi
nin güvenini kazanmış. Buhari elli beş, 
Müslim 135 hadisini sahihlerine almışlar. 
Ebu DavGd ve İbn Mace de ondan işittik
leri birçok hadise sünenlerinde yer ver
mişlerdir. İcli kendisini "sika", Yahya b. 
Main "sika-me'mGn" diye nitelendirmiş, 

Ahmed b. Hanbel ondan övgüyle söz et
miştir. Zehebi de sağlam bir hadis hafızı 
olduğuna işaret etmekle birlikte bazıları 
tarafından tenkit edildiğini dikkate ala
rak İbn Ebu Şeybe'yi "sadOk" terimiyle de
ğerlendirmiştir ( el-Mugnf, ll, 425) İbn Ha
cer, büyük hadis hafızlarından saydığı İbn 
Ebu Şeybe'yi İbn Main, İbn Nümeyr. icıı 
ve daha birçoklarının güvenilir bulduğu
nu belirterek kendisinin de aynı görüşte 
olduğunu ifade etmiştir. Diğer taraftan 
İbn Ebu Şeybe'nin ferd ve garib olarak 
rivayet ettiği bazı hadislerin hatalı olduğu 
ileri sürülmüştür. Ahmed b. Hanbel bun
ları münker kabul etmiş, Zehebi ise bu 
tür rivayetlerinin münker sayılamayaca
ğını belirtmiştir. 

İbn Ebu Şeybe, Halife Mütevekkil-Alel
Iah tarafından Mu'tezile alimlerinin gö
rüşlerine cevap vermek üzere görevlendi
rilenler arasında yer almış, kendisine Bağ-

dat mescidinde bir minber tahsis edilmiş, 
buradaki derslerine büyük kalabalıkların 
katıldığı söylenmiştir. Onun tenkit edilen 
bir yönü de Kur'an'daki bazı lafızları yan
lış okumasıdır (tashlf). "Fe -tallün" (el-Ba
kara 2/265) kelimesini"fe-zallün", "ceb
bar'in" ( eş-Şuara 26/1 30) kelimesini "hab
bazin", "es-sikaye" (Yusuf ı 2/70) kelimesi
ni "es-sefine" şeklinde okuması onun tas
hiflerinin en belirgin örnekleridir. İbn Ebu 
Şeybe'nin tashifleri muhtelif eserlerde 
tartışılmış. güvenilir bir muhaddis olma
sı ile F11 suresinin başlangıcını (elem tera) 
"elif, lam, mim tera" şeklinde okuyacak 
kadar bilgisiz olması arasındaki çelişki de
ğişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazıları 

onun Kur'an'ı ezbere bilmediğini. bazıla
rı bu hataların dil sürçmesinden kaynak
landığını, bazıları da İbn Ebu Şeybe'nin 
şakacı bir kişiliğe sahip olması sebebiyle 
bu okuyuşların birer şaka ürünü sayılması 
gerektiğini ileri sürmüştür. Tashifleri se
bebiyle kendisine yapılan itirazları. "Ben 
ve kardeşim Ebu Bekir, Asım kıraatine gö
re okumayız" veya, "Hamza kıraati bid'at
tır" gibi ifadelerle geçiştirmeye çalışma
sı onun şakacılığına örnek gösterilmiştir. 
Zehebi de İbn Ebu Şeybe'nin bu tashifleri 
üzerinde durmuş ve onun Allah'tan af di
lemiş olmasını temenni etmiştir. İbn Ebu 
Şeybe 3 Muharrem 239'da (14 Haziran 
853) vefat etmiştir. Kelabazi'nin ölüm 
tarihini 21 Muharrem 232 (17 Eylül846) 
olarak vermesi bir zühGI eseri olmalıdır. 

Kaynaklarda İbn Ebu Şeybe'nin el-Müs
ned fi'l-J:ıadiş, es-Sünen fi'l-fıl).h, Tô.ri}], 
Tefsirü'l-Kur'ô.n ve bazan muhtemelen 
yanlış olarak Kitô.bü'l-'Ayn diye yazılan 
Kitô.bü'l-Fiten adlı eserleri kaleme aldı
ğı belirtilmektedir. 
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