
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Şahin. Taril]u esma'i'çi-çiu'afa' ue'l-ke??il
bin (n ş[ Abdürrahlm Muhammed Ahmed ei-Kaş
garl). Medine 1409/1989, neşredenin girişi, s. 
23-32; a.mlf .. Feza'ilü Fatımati'z-Zehra' (nşr 
Muhammed Said et-Turayhl), Beyrut 1405/1985, 
s. 5-15; a.mlf .. et-Tergib {f fe:i:a'ili'l-a'mal ue şe
uabi ?iilik(nş[ Salih Ahmed Muslih el-Vali). Dem
mam 1415/1995, neşredenin girişi, s. 11-49; 
Hatib, Tarfl]u Bagdad, IV, 298; Xl, 265 -268; 
İbn Makula. ei-İkmal, IV, 291; İbn Asakir. Tarf
l]u Dımaşf!:(Amri). XLIII, 531-538; İbnQ'l-Cevzi, 
ei-Munta?am (Ata). XIV, 378; a.mlf .. Telbfsü İb
lis, s. 123; Zehebi. ei-'İber, ll, 166-167; a.mlf .. 
A'lamü 'n-nübela', XVI, 431-435; a.mlf .. Te?ki
retü '1-l).uffti.?. lll, 987 -990; İbnQ 'I-Cezeri. Caye
tü'n-Nihtiye, 1, 588; İbn Hacer. Lisanü'I-Mfzan, 
IV, 283-285; a.mlf .. ei-Mecma'u'l-mü'esses li'I
Mu'cemi'l-müfehres (nşr. YOsuf Abdurrahman 
el-Mar'aşll), Beyrut 1414/1994, 1, 337, 533; ll, 
9, 101,139,172,194, 195,225,255,258,465; 
a.mlf .. ei-İşabe, ı. 3, 351; Davudi. Tabaf!:atü '1-
müfessirfn, ll, 2; Muttak.i el-Hindi, Kenzü'l-'um
mal, 1, 22, 36; Keşfü '?-?Un ün, ll, 1394, 1426, 
1735, 1920; Hediyyetü'l-'ari{in,l , 781; İ:i:al).u'l
meknün, 1, 302; Brockelmann. GAL, ı. 165; 
Suppl., 1, 276; YOsuf el-iş. el-ljatfb ei-Bagdadf, 
Dımaşk 1364/1945, s. 95, 103, 1 09; a.mlf .. Fih
risü mal]tütati Dari'l-kütübi'?-Zilhiriyye, Dı

maşk 1366/1947, s. 71-72; Mübarekfliri. Mu
f!:addimetü Tul).feti'l-al).ue?i (nşr Abdurrahman 
M. Osman), Kahire 1383/1963, 1, 292; Sezgin, 
GAS, 1, 209-210; a.e. (Ar.). 1, 425-426; Elbani. 
Mal]tütat, s. 62-63; Subhi es-Salih. 'Uiümü '1-
l).adiş ue muştalal).uh, Beyrut 1977, s.11 7; Nü
veyhiz. Mu'cemü'l-müfessirin, 1, 391, 392; Zi
rikli, el-A'Iam (Fethullah). V, 40; Ekrem Ziya el
Ömeri. Bul).üş fi tarii]i's-sünneti'l-müşerrefe, 
Medine ı405/l984 , s. 67, 93, ı 00; Ali Ekber Zi
yai, "İbn Şahin", DMBİ, IV, 62. 

L 

L 

L 

~ ALi ÜSMAN KOÇKUZU 

İBN ŞAHİN ez-zAHiRI 

(bk. HALIL b. ŞAHİN). 

İBN şAK.iR el-KÜTÜBI 

(bk. KÜTÜBI). 

İBN şAs 
( ._,.,ı.;, .J-!f ) 

Ebu Muhammed Celalüddin 
Abdullah b. Necm b. Şas b. Nizar 

el-Cüzami es-Sa'di 
(ö . 616/1219) 

Maliki fakihi ve hadis alimi. 

_j 

_j 

_j 

Emir olan dedesine nisbette İbn Şas di
ye anılmıştır. Mısır kadılarından Ebu Ali 
Takıyyüddin Hüseyin b. Abdürrahim (ö. 
685/ ı 286) onun torun udur. Kahire'de ye
tişen İbn Şas önce hadis okudu. daha son-

ra fıkıh tahsiline ve Malikl fıkhını öğren
meye yöneldi. Hadis ve fıkhın yanı sıra 
Arapça ve kıraat ilimlerinde de derinle
şen İbn Şas'ın kendilerinden ders aldığı 
hocalarından yalnız ikisinin adı bilinmek
tedir. Öğrencisi Münzirl'nin belirttiğine 
göre bunlardan biri fıkıh alimi Ebu Yusuf 
Ya'küb b. Yusuf el-Malik!. diğeri de Fus
tat'taki el-Camiu'l-atlk'in hadis hocaların
dan olan İbn Berrl eş-Şafii' dir (et-Tekmile, 

ll, 469). 

İbn Şas. yaşadığı dönemde Mısır'da Ma
lik! fıkhını en iyi bilenlerden biri ve aynı 
zamanda hadis ilminde üstat sayılıyordu. 
el-Camiu'l-atlk'e bitişik Malikl medrese
sinde bir müddet ders verdi ve birçok öğ
renci yetiştirdi. Hadis alimi Zekiyyüddin 
el-Münzirl bunlardan biridir (SüyGtl, ı. 

355) Kadılkudat Ebü'l-Kasım Sadreddin 
Abdülmelik b. Isa el-Marani ile halefi Şe
refeddin b. Mulnüddevle'nin yanında şa
hitlik ve katiplik görevinde bulunan İbn 
Şas. bir ilim adamı olmasının yanı sıra aynı 
zamanda mücadeleci bir şahsiyetti. 616 
( 1219) yılında Dimyat şehrin e h ücum 
eden Haçlılar'ın şehri muhasara altına 
alması ve halkı yiyeceksiz bırakması üze
rine harekete geçip cihad ilan eden Ey
yubller'den el-Melikü'l-Muazzam ve kar
deşine katılarak Dimyat şehrinin savun
masında bulunmuş ve aynı yılın Cemazi
yelahir veya Receb ayında (Ağustos veya 
Eyl ü ı 1219) savaş meydanında şe h id ol
muştur. Bazı kaynaklarda şehactetinin 61 O 
(1213) yılında vuku bulduğu kaydedilir. 

Eserleri. İbn Şas'ın günümüze ulaşan 
tek eseri 'İ]fdü '1-cevô.hiri'ş-şemine fi 
me?:hebi 'ô.limi'l-Medine'dir. Mezhep 
fıkhının muteber ve meşhur kaynakların
dan sayılan eser daha çok el-Cevô.hir 
adıyla tanınır. Daha sonraki dönemde 
birçok Malikl fakihi İbn Şas'ın bu eserin
den faydalanmış, İslam dünyasının bir
çok yerinde elden ele dolaşan kitap özel
likle Malikl muhitinde hayli yaygınlık ka
zanmıştır. İyi bir sistematiğe sahip olan 
eserde yer alan atıflardan, müellifin da
ha önceki Maliki fıkıh literatürünü ince
lediği ve burada mevcut bilgi ve görüşle
ri yeni bir üslupla derlediği anlaşılmak
tadır. Ortaya konulan görüşlerin Maliki 
mezhebinin ana kaynaklarından alınma
sına özen gösterilmiş. daha önceki Maliki 
müelliflerinin çoğunun takip ettiği Sah
nun'un eJ-Müdevvene'sinin şerh ve ta'
liki usulünde ısrar edilmeyip fıkıh la ilgili 
mesel el erin kolayca anıaşılmasına imkan 
verecek bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 
görüşlerin külll kaide. hikmet-i teşri' ve 
makasıdia olan ilişkilerine de temas edi!-

İBN SAZAN ei-BAGDAD1 

miştir. Tertip bakımından İmam Gazza
ll'nin el-Veciz'inin örnek alındığı eserde 
lafız veya m ana yönüyle birçok külll kaide
ye yer verilmiş ve bunlar bir sonraki dö
nemde daha gelişecek olan kavaid litera
türüne kaynaklık etmiştir. 'İ~dü '1-cevô. 
hir'in kısmen yeni bir tertipte hazırlan
mış olması. Maliki mezhebi tarihinde ese
re karşı gösterilen ilginin gerçek arnili ol
muştur. Çoğu Tunus'ta olmak üzere çe
şitli kütüphanelerde yazma nüshaları bu
lunan kitap Muhammed el-Hadi Ebü 'l
Ecfan ve Abdülhafiz Mansur tarafından 
neşredilmiştir (i-lll. Beyrut 1995). Muah
har kaynaklarda İbn Şas'a Kerô.mô.tü '1-
evliyô.' adında bir eser daha nisbet edil
miştir. 
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~ MUHAMMED EL-HADI Esü'L-ECFAN 

İBN şAzAN el-BAGDAni 
( I.S~f~f ..:,ıf~l,.;, .J-!1 ) 

Ebu Aliei-Hasen b. Ahmed b. İbrahim 
b. el-Hasen el-Bezzaz el-Bağdadi 

(ö . 425/1034) 

Hadis alimi. 
_j 

12 Reblülewel339'da (29 Ağustos 950) 
Bağdat'ta doğdu . Dördüncü nesilden de
desi Şazan ' a nisbette İbn Şazan diye ta
nındı. Babası gibi muhtemelen kendisinin 
de bez ticaretiyle meşgul olmasından do
layı Bezzaz lakabıyla anıldı. Kendisi gibi 
İbn Şazan diye bilinen ve güvenilir bir mu
haddis olan babası (Zehebi,A'Iamü'n-nü
bela', XVI, 429-430) onu beş yaşında ha
dis tahsiline başlattı. Ebu Bekir eş-Şafii. 
Da'lec b. Ahmed, İbn Kani'. Ebu Amr İb
nü's-Semmak. Ebu Bekir Ahmed b. Sü
leyman el-Abbadanl. Ca'fer ei-Huldl. Nec-
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cad, MeymQn b. İshak, Ebu Süleyman el
Harran!, Gulamu Sa'leb başta olmak üze
re çok sayıda muhaddisten rivayette bu
lundu. Aynı zamanda muhaddis olan Ka
dı İbn Kani'den fıkıh ve hadis, müfessir 
Ahmed b. Kamil'den kıraat, tefsir ve fı
kıh, İbn Miksem el-Attar'dan kıraat öğ
rendi. Kendisinden Hatlb el-Bağdadl, Ah
med b. Hüseyin el-Beyhaki, Ebu İshak eş
Şlrail, Berkanl. İbnü'l-Benna el-Bağdadl, 
Sabit b . Bündar gibi muhaddisler hadis 
rivayet etti. Erken yaşta hadis tahsiline 
başlaması ve uzun yıllar hadis öğretmesi 
sebebiyle "müsnidü'l-lrak" diye tanınmış 
olup hadis münekkidleri onu sika ve sa
dOk terimleriyle değerlendirmişlerdir. İti 
kadda Eş' arl, fıkıhta Hanefi mezhebini 
tercih ettiği, KQfeliler'in görüşünü benim
seyerek neblz içtiği, ancak ömrünün so
nuna doğru bu alışkanlığından vazgeçtiği 
rivayet edilir. İbn Şazan 30 Zilhicce 425'te 
(15 Kasım 1 034) Selh'te vefat etti ve Ba
büddeyr Kabristanı'na defnedildi. Cena
zesinde Hatlb el-Bağdadl de hazır bulun
muştur. 

Eserleri. 1. el-Meşye]]atü '1-kübrô.. Ho
calarından all isnadla aldığı hadisleri ihti
va eden eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de bulunmakta olup el-Mün
te]fd min f:ı.adişi İbn Şô.~an adıyla kay
dedilen bu nüshanın el-Meşyel]atü '1-
kübra'nın bazı bölümleri olduğu söylen
mektedir (birinci kı sım , Mecmua, nr. 88 . 
vr. 86-95; ikinci kı s ım , Mecmua, nr. 78, vr. 
ı 23- ı 36; beşinc i ve son kısım, Hadis, nr. 

297, vr. 235-246). Z. el-Meşyel]atü'ş-şug

rô. ( el-Meşyeljatü 'ş-şagire). İbn Şazan ' ın 
kendilerinden hadis dinlediği hocalarının 
birer hadisini kaydetti ği eserin bir nüsha
sı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Hadis, nr. 
34 7, vr. 46-6 ı). diğer bir nüshası da Ya le 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (AY, nr. 674) 
bulunmaktadır. 3. el-lfadiş. Eserdeki ha
dislerden Ebü ' I-Kasım Abdülazlz b. Ali 
ei-Ezd (ö. 444/1 052) tarafından yapılmış 
seçmeleri ihtiva eden bazı kısımlar Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Hadis, nr. 248, 
vr. ı0-28 ; Mecmua, nr. 31 /3, vr. ıoı-ı 14, 
ı ı5-l 28; nr. 78/6, vr. 125-135; nr. 79, vr. 
ı 04- ı 09; nr. 88, vr. 86-96). 4. el-Efrad. üç 
imla meclisindeki r ivayetlerini ihtiva eden 
eserin Hasan b. Ali b. Müzhib b. Ebu Ali 
İbn Şazan'ın sema kaydının da bulunduğu 
bir nüshası ile (Mecmua , nr. 90, vr. 2 l-38) 
baş tarafı eksik diğer bir nüshası (Mec
mua, nr. 37, vr. 79-84) Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'de bulunmaktadır. s. Cüz, min 
f:ı.adişi İbn Şa~an . Ebu Galib Muham
med b. Hasan el-Bakıllanl'nin kendisin
den yaptığı rivayetlerle (Mecmua, nr. ı ı 39, 
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vr. ı -26) hadis cüzlerinin sekizinci kısmını 
ihtiva eden bazı bölümleri Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'dedir (Umumi, nr. 941 ı. vr. ı-26). 
Müellifin Ebu İmran Ahmed b. Abdülceb
bar el-Utaridl. Gulamu Halll Ebu Abdul
lah Ahmed b. Muhammed ei-Bahill, Ebü'l
Hasan b. Fazi b. Semh el-BQsiral ve Ebü'l
Hasan Muhammed b. ömer b. Muaviye'
nin hadislerini ihtiva eden cüzünün bir 
nüshası da aynı kütüphanede kayıtlıdır 
(Mecmua, nr. 75. vr. ı 35- ı46) . 6 . lfadişü 

Ebi SehlAf:ı.med b. Muf:ı.ammed b. 'Ab
dillah b. Ziyô.d el-Kattan 'an şüyCıl]ih. 
Ebu Sehl el-Kattan'ın rivayetlerini ihtiva 
eden eserin dördüncü kısmının bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır (Mecmua, nr. 85 , vr. 227-258). 7. 
lfadişü Şu'be (b. el-lfaccac) (Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 90, vr. ı - ı 3). 
Bunların yanında Feva,idü İbn Kani' ve 
gayrih adıyla hacası İbn Kani' ve diğer 
bazı kimselerin nadir rivayetlerini bir ara
ya getirmiş olup 496'da ( 11 03) istinsah 
edilen eksik bir nüshası Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de kayıtlıdır (Hadis. nr. 297, vr. 
151-168). İbn Şazan. ayrıca İbn Mace'nin 
Taril]u'l-l]uleta, adlı eserine Müktefi
Billah'tan sonraki beş halifeyi Ebu Bekir 
eş-Şafii ile birlikte ilave etmiştir. 
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İBN ŞAzAN en-NisABüRi ı 

( ISJ~t...;l f ..;,ıf~ L.!ı 01!) 

Ebu Muhammed Fazi b. Şazfm 
b. Halil el-Ezdl en-NisabCırl 

(ö . 260/874) 

İmamiyye Şiası'nın 
erken devir kelam ve fıkıh a limi. 

L _j 

ll. (VIII.) yüzyılın son çeyreğinde doğdu
ğu tahmin edilmektedir. Arap asıllı bir 
aileden olup Nlşaburludur. 193 (809) yı
lından sonra babasıyla birlikte gittiği Bağ
dat'ta tahsiline başladı. İlk olarak İsmail 

b. Abbad'dan Kur'an dersleri aldı , ayrıca 

Muhammed b. Ebu Umeyr'den bazı eser
ler okudu. Ardından Küfe'ye geçti; Hasan 
b. Ali b. Faddal , Hasan b. MahbGb, Saf
van b. Yahya, Nasr b. Müzahim'in öğren
cisi oldu. Birkaç yıl sonra Vasıt'a geçti. Ho
calan arasında Muhammed b. Cumhur 
ve Hammad b. Tsa gibi muhaddislerin is
mi geçtiği dikkate alınırsa Basra'ya da 
gittiği söylenebilir. İbn Şazan'ın on iki 
imamdan Ali er-Rıza. Muhammed el-Ce
vad ve Ali el-Hadi'ye talebelik yaptığı ve 
kendilerinden rivayette bulunduğu nak
ledilir. ancak bu bilgileri ihtiyatla karşıla

yan yazarlar da vardır. İbn Şazan tahsilini 
tamamladıktan sonra Nlşabur'a döndü 
ve ilmi faaliyetlerin i yürütmek üzere bu
rada ikamet etti. Abdullah b. Tahir zama
nında Şii olması sebebiyle Nlşabur'dan 
sürgün ediidiyse de ardından tekrar 
memleketine geldi. Beyhak'ta bulundu
ğu sırada yörenin Haricller'i tarafından 
öldürülmek istendi ve onlardan kaçmaya 
çalışırken 2S9'da (873) hastalandı, er
tesi yıl vefat edip Nlşabur'da defnedildi. 
Kaynaklarda İbn Şazan künyesiyle zikre
dilen Ebü'l-Hasan Muhammed b. Ahmed 
b. Ali el-Kumml. Ebü'l-Fazl Ali b. Hasan 
b. Ahmed ve Fazı b. Şazan er-Razi gibi Şii 
alimleri bazı müelliflerce İbn Şazan en
Nisaburl ile karıştırılmıştır (İbnü'n-Nedtm, 
s. 287; A'yanü'ş-Şfa, ll, 266) . 

Hadis, tefsir ve fıkha dair eserler de 
yazmakla birlikte İbn Şazan 'ın ilmi şahsi
yetinde ağır basan taraf onun bir Şii ke
lamcısı olmasıdır. Her ne kadar Eş' ari ve 
Şehristanl. İbn Şazan ' ın hadis nakleden 
Şii bir müellif olduğunu belirtirlerse de 
(Mals:a lat, s. 63; el-Milel, ı. ı 90) Şii müellif
ler kelamcı yönünü öne çıkarırlar. Ehl -i 
sünnet, Havaric, Kerramiyye, Mu'tezile. 
Galiyye ve Mürcie gibi mezheplerle Hıris
tiyanlık. Seneviyye gibi İslam dışı grupla
ra karşı reddiyeler yazan İbn Şazan'ın bazı 
itikadl görüşleri şöyledir : Müslümanlar 
biri Ehl-i sünnet. diğeri Şla olmak üzere 
başlıca iki mezhebe ayrılır. Farkl ı gruplar
dan oluşan Ehl-i sünnet kendi içinde bir
birini eleştirmekle birlikte rivayet ettikle
ri hadisleri kabul eder ve birlikte namaz 
kılarlar. Buna karşılık Şiiler'in şahitliğini 
ve naklettikleri hadisleri reddedip arkala
rında namaz kılmazlar. Ehl-i sünnet' e gö
re Allah, son peygamberi vasıtasıyla in
sanlara dini ve dünyevl konularda muh
taç oldukları bütün hükümleri bildirme
miş, Hz. Peygamber de bunları bilernemiş 
veya bildiği halde açıklamamıştır. Ashap 
ve tabiinin kendi re'ylerine dayanarak or
taya koydukları hükümler de sünnettir, bu 


