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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 



anlayışa muhalefet eden herkes bid'atçı 
ve sapık kabul edilir. Ehl-i hadisin ilahi 
sıfatiara dair naklettikleri rivayetler bü
tünüyle Allah'a ve Resulü'ne yapılmış if
tiralardan ibarettir ( el-fza/:ı, s. 3-4. 30). 
Ehl-i sünnet'in re'ye başvurmak gerekti
ğine dair ileri sürdüğü rivayetler de asıl
sızdır. Nitekim Kur'an'ın, ilahi hükümleri 
bir tarafa bırakıp insanların arzularına ta
bi olmayı yasaklaması ( el-Maide 5/49) bu
nu teyit edici mahiyettedir. Akla başvur
mayı caiz görmek vahye olan ihtiyacı or
tadan kaldırır ve akli istidlal yapan kim
seleri peygamberden üstün hale getirir 
(a .g.e., s. I I 0- I I I) . Ayrıca re'y ve akıl in
sanların ihtilafa düşmesine yol açar; hal
buki Kur'an-ı Kerim. fikir ayrılığına düşen
Ierin ilahi rahmetten mahrum kalacakla
rını haber vermektedir (HO d ı III ı 8). Re
sCıl - i Ekrem'in ihtilafı teşvik ettiğini ileri 
sürmek ona ve getirdiği dine yapılabile
cek en büyük kötülüktür, zira ihtilaf in
sanları savaşa ve mahvolmaya götürür 
(a.g.e., s. I 24- I 25). Ehl-i sünnet'in müslü
manların çoğunluğunu oluşturması on
ların hak yolda bulunduğuna delil teşkil 
etmez. çünkü kafirler de yeryüzünde en 
büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Ehl-i 
sünnet bir taraftan zina eden. adam öl
düren ve büyük günah işleyen, dolayısıy
la Allah'a ve Resulü'ne isyan eden kimse
nin tekfir edilemeyeceğini iddia etmiş. 
diğer taraftan halifeye başkaidıranın ka
fir olacağına hükmederek açık bir çelişki

ye düşmüştür. Bu ise mülhidlerin İslam·a 

yönelttiklerinden daha kötü eleştiriterin 
yapılmasını mümkün kılan bir husustur 
(a.g.e., s. ı 90). Ehl-i sünnet'in hilafete iliş
kin iddiaları da Hz. Peygamber'in bu ko
nuda hiçbir talimat vermediği, dolayısıy
la Kur'an'da yer alan ilahi buyruğa mu
halif davrandığı anlamı taşır. Kur'an'da. 
ölüm vakti geldiği zaman geride bıraka
cakları hayır konusunda vasiyette bulun
manın Allah'tan sakınanlara emredildiği 
beyan edilmiştir (el-Bakara 2/180). Buna 
göre Allah'tan en çok sakınan biri olarak 
ResOl-i Ekrem'in İslam için hayırların en 
büyüğü olan hilafet gibi önemli bir konu
da herhangi bir vasiyette bulunmadığını 
ileri sürmek onu ilahi buyruğa uymamak
la itharn etmektir (a.g.e., s. 200). Kur'an'ın 

toplanması. hilafet, rec'at, cuma namazı, 
avlanma. Hz. Peygamber'in hanımları. 
hadierin tatbiki. mirasın taksimi, günah
ların affı. peygamberlerin ismeti. müt'a 
nikahı , talak gibi konularda Ehl-i sün
net'in çelişkili görüşler benimsediğini 
gösteren ve kendilerince muteber sayılıp 
nakledilen rivayetler mevcuttur. 

Allah , maddi cisimler gibi olmamakla 
birlikte zihnin dışında mevcut bulunan 
bir varlık anlamında cisimdir. O zatıyla arş
tadır. fakat yaratıklara benzemez. İlahi 
sıfatlar te'vil yöntemiyle bilin em ez, bu ko
nudaki nasların aynen benimsenmesi ge
rekir. Kelime-i şehadet getirdikten sonra 
kişinin Allah'tan gelen bütün vahiyleri ik
rar edip ilahi hücceti tasdik etmesi gere
kir. İmam nasla belirlenir. Bu konudaki 
naslar, ilk imarnın Hz. Ali olduğunu ve 
onun soyundan gelen on bir kişi ile de
vam edeceğini gösterir. İmamların ke
sintisiz bir şekilde ilahi bilgilere mazhar 
olmaları söz konusu değildir. Esasendini 
hususlarda insanların muhtaç oldukları 
bilgiler Kur'an'da ve Sünnet'te mevcut
tur. Bununla birlikte imamlar da ilahi il
ham alarak bilgilerini Hz. Peygamber'in 
kaynağına dayandırırlar. 

Nasçı bir yöntem benimsediği anlaşılan 
(bk AHBARİYYE) İbn Şazan 'ın Ehl-i sün
net'e yönelttiği eleştirilerde bu muhafa
zakar tutumunun büyük etkisi vardır. Ay
rıca onun mezhep taassubuna kapılarak 
objektif davranmadığı da dikkat çekmek
tedir. Devlet başkanlığı gibi sosyolojik de
ğişimlere ve müslüman toplumların ter
cihlerine bağlı bir hususun belli bir ailenin 
on iki ferdinetahsis edilip sınırlandırılma
sı. İslam'ın evrenselliğiyle bağdaşmadığı 
gibi on dört asırlık İslam tarihinin gerçek
lerine de uymamaktadır. Aynı zamanda 
İmamiyye'nin fakihleri arasında zikredi
len İbn Şazan fıkıhta da nasçı bir yöntem 
benimsemiştir. İmamiyye kaynaklarınca 
nakledilen bazı hadislerin isnad zincirin
de yer alan İbn Şazan imamlardan nakil
lerde bulunmuş. Hişam b. Hakem ve Yu
nus b. Abdurrahman gibi nakilci alimie
rin halefi kabul edilmiştir. 

Eserleri. İbn Şazan'ın bazı müelliflerce 
180 civarında olduğu belirtilen eserle
rinin belli başlıları şunlardır: 1. e1-f:Uif:ı. 
Başta imarnet olmak üzere Ehl-i sünnet'in 
çeşitli itikadl ve fıkhl görüşlerinin eleşti
rildiği eserde Mu'tezile. Cebriyye, Mürcie 
gibi mezhepterin görüşleri de ten ki de tabi 
tutulmuştur. Eser, Seyyid Celaleddin el
Hüseynl el-Urmevl tarafından zengin dip
notlar ilavesiyle yayımlanmıştır (Tahran 
I 395). Z. İşbô.tü 'r-rec'a. Eserin bir kısmı
nı Mul]taşaru İşbô.ti'r-rec'a adıyla Sey
yid Basim ei-Musevl neşretmiştir ( Türa
şüna, sy. 2/15 [Kum 14091. s. 201-222). 

İbn Şazan'ın kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: er-Red 'a1ô. eh
li't -ta' til. er-Red 'ale '1-gu1ô.t, er-Red 'a1ô. 
Muf:ıammed b. Kerrô.m, er-Red 'ale'l
Mürci'e, er-Red 'ale'1-Bô.tıniyye ve'l-

iBN SEBBE 

Karô.mita, er-Red 'ale'1-Eşam, er-Red 
'a1e'ş-şeneviyye, er-Red 'ale'1-müşe1-
1işe, er-Red 'ale'l-Mennô.niyye, el-Gay
be, Erba'u mesô.'il fi'l-imô.me, el-İsti
tô.'a, e1-A 'rô.z ve '1-cevô.hir, Kitô.bü '1-
imô.n, Kitô.bü't-Tev]J.id, Ma'rifetü'l-hü
dô. ve'çl-çlalô.1, el-Va'd ve'l-va'id, Me
sô.'ilü f:ıuduşi'1- 'ô.Iem, el-İmô.me, Kitô.
bü '1- 'İ1el, e1-Ferô.'izü'1-kebir, e1-Ferô.'i
zü'1-evsat, el-Ferô.'izü'ş-şagir, Kitô.bü'l
Müt'ateyn, e1-Mesf:ı 'a1e'1-l]ufteyn, es
Sünen, et-Ta1a]f, Tefsirü'1-Faz1 b. Şô. 

z;ô.n, Kitô.bü'1-Kırô.'ô.t (bu son eserinFazi 
b. Şazan er-Razi'ye ait olabileceği de be
lirtilmiştir) 
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li YusuF ŞEvKi YAvuz 

İBN ŞEBBE 
(~w-ıl) 

Ebu Zeyd Ömer b. Şebbe 
en-Nümeyrl el-Basri 

(ö. 262/876) 

Tiiril.Ju'l-Medineti'l-münevvere adlı 
eseriyle tanınan şehir tarihçisi, 

fakih ve muhaddis. 
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1 Receb 173'te (24 Kasım 789) Basra'da 
doğdu. Asıl adı Zeyd olan babasına Şebbe 
denilmesinin sebebi, annesinin çocukken 
ona söylediği ninnide "şebbe" (büyüyüp 
yiğit olmak) kelimesinin sık sık geçmesi
dir. Beni Nümeyr kabilesinin mevlası olan 
İbn Şebbe. ilk öğrenimini doğduğu yerde 
babasının ve Ebu Ubeyde Ma'mer b. Mü
senna. Asma!, Muhammed b. Beşşar b. 
Bürd gibi alimierin yanında yaptı . Daha 
sonra Abadan (Hatlb, Xl, 209) ve Bağdat'a 
gitti. Burada Abdülvehhab es-Sekafi, Mu
hammed b. Ca'fer Gunder, Yahya b. Said 
el-Kattan, Ali b. Asım, Yezld b. Harun ve 
şeyhi Ebu Asım en-Nebll gibi birçok alim
den hadis ve ahbar aldı. Ayrıca başta fı-
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