
BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Abdürabbih. el-'İ~dü '1-{erid, Beyrut 1402/ 
1982, VI , ll , 27, 29, 51, 52, 388, 390; Ebü' I
Ferec el-isfahani, el-Egani, Beyrut 1990, 1, 231-
304; ibn Manzür, Mul]tarü'l-Egani, [ba s kı yeri 
ve tarihi yok[. VI, 217-253; Nüveyri. Nihayetü'l
ereb, IV, 249-262; ibn Haldün, Mukaddime(trc. 
Süleyman Uludağ ). istanbul 1982, ll, 991; H. G. 
Farmer. A History of Arabian Music, London 
1929, s. 79-80; Şevki Dayf. eş-Şi'r ve'L-gına fi ' l
Medine ve Mekke li-'aşri Beni Ümeyye, Kah i re 
1976, s. 198-200; Zirikli. el-A'lam (Fethullah). 
IV, 194; Ali Useyli ei-Amili. el-Gına fi 'l-İslam, 
Beyrut 1404/1984, s. 39-40;Abdülemir Ali Mü
henna. Al]barü 'l-mugannin ve 'l-muganniyat, 
Beyrut 1990, s. 127 -140; Semir Şeyhani, Eşhe
rü 'l-mugannin 'inde 'l-'Arab ve nevadirihim, 
Beyrut 1992, s. 55-60; Cezzar. Medal]ilü 'l-mü
'elli{in, ll, 669; C. Brockelmann. "İbn Süreye", 
İA, V /2, s. 824-825; J. W. Fück, "1bn Suraygj", 
Ef2(ing ).lll, 950; "İbn Süreye", DMBİ,III, 677-
680; Fuat Güne!, "Garlz", DİA, XIII, 382. 

li! FUAT GüNEL 

1 
İBN ŞA'BAN 

-, 

(..:.ı~ı.)-?1) 

Ebu İshak Muhammed b. el-Kasım 
b. Şa'ban b. Muhammed 

b. Re~ la el-Ammarl el-Mısri 

(ö. 355/966) 

Maliki fakihi. 
L _j 

Sahabi Arnmar b. Yasir'in soyundan 
olup küpe (kurt) ticareti yaptığı veya Kurt 
kabilesine mensup olduğu için İbnü'l-Kur
tl diye de bilinir. Makrizi doğum tarihini 
284 (897) olarak vermekle birlikte (el-Mu
l).affe 'l-kebir, VI. 531) seksen yaşını aşmış 
olarak vefat ettiğine dair bilgiler göz önü
ne alındığında 270 (883) yılı civarında 
doğduğu söylenebilir. İshak b. İbrahim 
b. Yunus el-Bağdadl. Ebu Bekir İbn Sada
ka. İbrahim b. Arnmar b. Said el-Haşşab, 
Muhammed b. Ahmed b. Hammad Zuğ
be. Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb 
en-Nesa!, Ebü'l-Ala Muhammed b. Ah
med b. Ca'fer el-Vekıl ve Davud b. İbra
him b. Davud el-Bağdadl gibi alimlerden 
hadis okudu, İmam Malik'in ve talebele
rinin fıkhıyla ilgili rivayetleri dinledi. Ken
disinden rivayette bulunanlar arasında 
Ebü'I-Abbas Münlr b. Ahmed b. Hasan. 
Ahmed b. Abdullah ei-Beledl, Ebu Mu
hammed İbnü'n-Nehhas, Ebu Abdullah 
Muhammed b. Ahmed ei-Veşşa. Muham
med b. Ahmed b. Hallas et-Ticanl. İbn 
Ebu Zeyd, Ebü'I-Kasım İbnü'd-Debbağ ve 
Abdurrahman b. Yahya ei-Attar zikredil
mektedir. 

İbn Şa'ban . yaşadığı dönemde Mısır'da 
Maliki fakihlerinin imam ı ve Maliki fıkhı-

nı, özellikle de bu alandaki rivayetleri en 
iyi bilen kişi olarak kabul edilirdi. Fıkıh ve 
hadiste yetişkin , edebiyat ve tarih başta 
olmak üzere birçok ilim dalında da ehli
yet sahibi bir kimseydi. Bununla birlikte 
Arapça'da güçlü olmadığı ve hatalı ifade
lerinin bulunduğu. eserlerinde İmam Ma
lik'le görüştüğü bilinmeyen kimselerden 
rivayette bulunarak İmam Malik'ten mez
hepte kabul görmemiş ve sika ravilerce 
onaylanmamış bazı garip görüşlere yer 
verdiği belirtilerek tenkit edilmiştir (Ka
di iyaz, ll , 293-294; ibn FerhGn, ll , 194). İbn 
Hazm ise İbn Şa'ban'ın, bazı rivayetlerinde 
değişiklik ve kitaplarında karışıklığın bu
lunması bakımından Hanefiler'den Ab
dülbaki b. Kani'a benzediğini söyler. An
cak Zehebl, İbn Hazm'ın onu hangi sebep
ten dolayı zayıf olarak değerlendirdiğini 
anlayamadığını ifade etmektedir (Miza
nü'l-i'tidal, IV. 14) . 

Kaynaklar İbn Şa'ban'ı sünnete bağlı, 
i badete düşkün. hak bildiği yolda cesaret
le yürüyen bir kimse olarak tanıtır. Fatı
mller'in Mısır üzerinde tehditlerini arttır
dığı bir dönemde yaşayan İbn Şa'ban'ın 
onlar hakkında ağır sözler söylediği belir
tilir. Kadi iyaz, Fatımi Halifesi Muiz-Lidl
nillah'ın Mısır'a girmeden önce İbn Şa'
ban'a 100 miskal altınla birlikte bir mek
tup gönderdiğini, fakat İbn Şa'ban'ın bu 
mektubu başındaki besmete kısmını ke
sip ayırdıktan sonrayaktığını ve parayı 
da geri gönderdiğini kaydeder (Tertibü'l
medarik, ll, 293-294) . Buna karşılık Endü
lüs Emevl Halifesi ll. Hakem'in her yıl is
lam ülkelerindeki ilim adamlarına gön
derdiği hediyeler arasında Mısır ulema
sına da birçok hediye ile birlikte 1 OO'er 
miskal altın gönderdiği, İbn Şa'ban'a ise 
bunların iki katını yolladığı ve onun da bu 
hediyeleri kabul ettiği bilinmektedir. Kay
revan hakimi de İbn Şa'ban'a hediyeler 
göndermiş. fakat İbn Şa'ban onları geri 
çevirmiştir. İbn Şa'ban 16 Cemaziyelewel 
355 (10 Mayıs 966) tarihinde Kahire'de 
vefat etti ve Karare Kabristanı'na def
nedildi. Makrizi ise onun 16 Cemaziyela
hir'de öldüğünü belirtir. 

Kaynaklar İbn Şa'ban'ın onu aşkın ese
rinden söz eder. Bunlar arasında ez-Za
hi'ş-Şa'bdni (Fıkıh sa has ında telif ettiği 
en meşhur kitabıdır). Al)kdmü'l-Kur'an, 
el-Mul].taşar, Mena]fıbü Malik, Şüyu
l].u Malik, er-Ruvatü 'an Malik(Zehebl 
bu eseri gördüğünü söyler, b k. A'lamü'n
nübela', XVI, 79). el-Menasik, en-Neva
dir, es-Sünen ]fable'l-vuc;lu' ve el-Me
va~? sayılabilir. 
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Ebu Hafs Ömer b. Ahmed 
b. Osman el-Bağdadi 

(ö. 385/ 996) 

Niisi!Ju'l-f:ıadiş ve mensu!Juh 
adlı eseriyle tanınan 

hadis hafızı. 
_j 

Babasının kaydına göre Safer 297'de 
(Kasım 909) Bağdat'ta doğdu. Bazı kay
naklarda bu tarihin 277 (890) olarak gös
terilmesi (ibnü'l-Cezerl, ı . 588; DavOdl, ıı. 

2). sözü edilen kayıttaki "tisln" kelimesi
nin "seb'ln" şeklinde okunmasından kay
naklanmış olmalıdır. Aslen Merverruzlu 
olup yetişmesinde büyük emeği geçen 
anne tarafından dedesi Ahmed b. Mu
hammed b. Yusuf b. Şahin'e nisbette İbn 
Şahin diye tanındı. Kendisine hadisi sev
diren dedesiyle bir muhaddis olan baba
sı sayesinde küçük yaşta hadis meclisle
rine katıldı. Kendi ifadesine göre 308'de 
(920) hadis yazmaya başladı. Bu sıralar
da Ebü 'I-Kasım ei-Begavl, İbnEbu Davud 
ve İbn Said el-Haşim!' den hadis dinledi. 
Otuz yaşında iken hadis öğrenimi için 
Basra, Mısır, Dımaşk, Remle, Asker, Hu
mus. Rakka, V asıt. Ahvaz, Übülle ve Trab
lus'a seyahatler yaptı. İbnü'I-Bagandl. İbn 
Ziyad en-Nisaburl, İbn Mücahid, İbn Mah
led el-Attar, İbn Şenebuz. İbn Dürüste
veyh, İbn Ukde, İbnü'l-Bühlül, Ahmed b. 
Süleyman b. Zebban, İbn Ebu Sabit diye 
bilinen Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
ve Ebü'l-Leys Nasr b. Kasım ei-Feraidl gi
bi hocalardan ders aldı. Kendisinden oğ
lu Ubeydullah ile Ebu Bekir Muhammed 
b. İsmail ei-Verrak, Malini, Berkanl, Ebu 
Muhammed Hasan b. Ali el-Cevherl. ha-
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