
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-
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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. 
_j 

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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kıh olmak üzere diğer dini ilimlerle Arap 
dili ve edebiyatı tahsil etti; kıraatle de il
gilenip Cebele b. Malik'ten eğitim gördü. 
Ardından Samerra'ya yerleşti ve çeşitli 
konularda eser telifine başladı. 212 (827) 
yılında birçok muhaddis ve fakih gibi hal
ku'I-Kur'an konusunda İbn Şebbe de bas
kı ve işkenceye maruz kaldı ve, "Kur'an 
Allah kelamıdır. mahluk değildir" şeklinde 
görüş bildirdiği için halifenin adamları 
tarafından kitapları parçalandı. Bunun 
üzerine evine kapanarak bir ay hiç kim
seyle konuşmadı. Bu hadise dolayısıyla 
söylediği bir şiir kendisinin aynı zaman
da iyi bir şair olduğunu göstermektedir 
(a.g.e., Xl, 209-21 0) . 24 veya 26 Cemazi
yelahir 262 (25 veya 27 Mart 876) tarihin
de Samerra'da vefat etti; ölüm yılını 263 
(877) ve 264 (878) olarak verenler de var
dır (İbn Hallikan,ll l , 440; ZehebT,A'la
mü 'n-nübela', XII , s. 37 1 ). 

Başta Yahya b. Main ve Darekutni ol
mak üzere İbn Şebbe'den bahseden he
men bütün cerh ve ta'dil alimleri, onun 
hadis ve ah bar rivayetinde sika bir şahsi
yet ve rivayetleri birbirine karıştırmayan 
güvenilir bir muhaddis olduğunda ittifak 
etmiştir. Kendisinden hadis alanlar ara
sında İbn Mace. İbn Ebü'd-Dünya. Ebü'l
Abbas es-Serrac, Ebu Nuaym el-Cürcani, 
Muhammed b. Ahmed el-Esrem, Harai
ti, Ebu Avane el-İsferayini, İbn Ebu Da
vud. Muhammed b. Mahled gibi ünlü ra
viler bulunmaktadır. Ayrıca birçok müellif 
onun eserlerinden taydalanmış ve özellik
le şehir tarihi ve siyasi tarih konularında 
verdiği çeşitli bilgileri kitaplarında kul
lanmışlardır. Bunlardan Belazüri Ensfı

bü '1-eşrô.f'ına İbn Şebbe'den otuz ayrı ri
vayet almış (Muhammed Casim ei-Meş
hedani, s. 307). Ta beri. daha çok Abba si 
Halifesi Mansur'un dönemini yazarken 
onun Al]bfırü'1-Manşur adlı eserinden 
geniş iktibaslarda bulunmuş (Tari/]., i n
deks). Ebü'l-Ferec el-İsfahani e1-Egiini'
sinde. Yakut el-HameviMu'cemü'1-bü1-
dfın'ında, Semhudi Vetfı'ü'1-veffı'ında 
ve İbn HacereJ-İşdbe'sinde onun kitapla
rından derledikleri çeşitli bilgileri zikret
mişlerdir. 

Eserleri. İbn Şebbe'nin günümüze ula
şan tek eseri Tfıril]u'1-Medineti'1-mü
nevvere'dir. Hadis rivayetindeki isnad 
usulüne bağlı kalarak kaleme alınan ve 
zamanımıza kadar gelmiş en eski Medine 
tarihi olan eser üç ana bölümden meyda
na gelir; ancak her üç bölüm ün de başı ve 
sonu eksiktir. Birinci bölüm (1, 3-375; ıı. 

379-65 1) Hz. Peygamber'in Medine'deki 
hayatı üzerinedir ve cenaze namazı ile 
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başlamaktadır. Resul-i Ekrem'in nere
lerde ve nasıl cenaze namazı kıldırdığına 
dair haberlerin yer aldığı bu kısımdan 
sonra Cebrail'in makamı. kıssa ve kıssa 
anlatanlar. Mescid-i Nebevi'nin çevresin
deki yolların yapılması ve mescid adabıy
la ilgili hususlar. Mescid-i Dırar. Hz. Pey
gamber'in namaz kıldığı mescidler ve di
ğer yerler, Uhud dağı. Cennetü'l-baki', ba
zı sahabilerin kabirleri , bayram namazı 
kıldırılan namazgahlar. Akik vadisi ve Me
din e kuyuları. Medine'nin isimleri ve va
dileri, Resui.ullah'ın sadakaları ve Hayber 
ile Fedek'in durumu, Medine'deki bazı ka
bilelerin konak ve mahalleleri. Medine için 
söylenmiş şiirler, şehirdeki çarşı ve pazar
lar, Hz. Peygamber'in siyer sahasına giren 
çeşitli faaliyetleri. şahsi özellikleri, şiirle 
methedilmesi, isimleri ve kabilesinin üs
tünlükleri gibi konulara yer verilmiştir. 
Bu bölümde aktarılan haberler Medine 
tarihine dair günümüze ulaşmış en eski 
yazılı bilgilerdir. Kitabın ikinci bölümü (ll, 
654-782; lll, 785-949) Hz. Ömer, üçüncü 
bölümü ise (III, 952-1147; IV, 1149-1315) 
Hz. Osman dönemine aittir. ibn Şebbe'
nin, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali 'yi çalışması
na dahil edip etmediği yazma eksik oldu
ğu için anlaşılamamaktadır. Fakat bun
lardan Hz. Ali'yi bugüne ulaşmayan Kitfı
bü'l-Kufe adlı eserinde ele almış olması 
muhtemeldir. Hz. Ömer' e ait kısma klasik 
anlayışa uygun bir şekilde halifenin nese
biyle başlanmakta, ardından hilafet dö
nemine geçilerek onun çeşitli konularda
ki icraatı anlatılmaktadır. Aynı üslubun 
Hz. Osman'a ayrılan üçüncü bölümde de 
devam ettiği görülür. Bu bölüm geniş bi
çimde dönemin karışıklıklarını ve fitne 
olayını incelemektedir. Ancak Hz. Pey
gamber dönemini işleyen birinci bölüm
de Medine'ye çok geniş yer verilmesine 
karşılık bu iki bölüm Medine şehir tari
hinden ziyade iki halifenin dönemlerini 
ele alan birer tarih kitabı niteliğindedir. 
Eserin günümüze bir tek yazma nüshası 
ulaşmış (Medine'de Seyyid Muhammed 
Mazhar ei-Faruki'nin öze l kütüphanesi, 
tarih, nr. 157) ve bunun Fehim Muham
med Şeltut tarafından tahkikli neşri ya
pılmıştır (1-IV. Cidde 1399/1979; Beyrut 
1410/1990; Kum 1410/1368 hş.). Zehebi'
nin , "Ancak yarısını görebildim" (A'la

mü'n-nübela', XII , 371) dediği Tfıril]u'1-
Medineti'1-münevvere'nin zamanımı
za kadar gelen nüshasını İbn Hacer'in is
tinsah ettiği anlaşılmaktadır (neşredenin 
girişi, 1, s. mim). 

İbnü'n-Nedim. müellifin günümüze in
tikal etmeyen diğer eserlerini şu isimler-

le kaydetmektedir: Kitfıbü'1-Kufe, Ki
tfıbü '1-Başra, Kitô.bü Mekke, Kitô.bü 
Ümerô.'i'1-KCıfe, Kitô.bü Ümerô.'i'1-Baş
ra, Kitô.bü Ümerfı'i'1-Medine, Kitfıbü 
Ümerfı'i Mekke, Kitfıbü's-Su1tfın, Kitfı
bü Ma)fte1i 'Oşmfın, Kitfıbü'l-Küttfıb, 
Kitfıbü'ş-Şi'r ve'ş-şu'arô.', Kitfıbü'l-Egii

ni, Kitfıbü't-Tô.ril], Al]bfırü'l-Manşur, 
Kitfıbü Muf:ıammed ve İbrahim ibney 
'Abdillô.h b. If asan, Kitô.bü eş'fıri'ş-şu
rfıt, Kitfıbü'n-Neseb, Kitfıbü Al]bô.ri Be
ni Nümeyr, Kitfıbü Mô.-yesta'cimü'n
nô.s fihi mine'1-Kur'ô.n, Kitfıbü'1-isti'fı
ne bi'ş-şi'r ve md cô.'e fi'l-luga, Kitfı
bü'l-istizfım li'n-naf:ıv ve men kô.ne 
yelf:ıunü mine'n-naf:ıviyyin ( el-Fihrist, 

S. 169). 
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liJ MusTAFA FAYDA 

İBN ŞEBİB 

(bk. MUHAMMED b. ŞEBIB). 

İBN ŞEDDAI>, Abdülaziz 
(.~ı::ı.:. ..:,.ıl j.!_;..Jf ~) 

Ebu Muhammed (Ebü'l-Arab) 
İzzüddin Abdülaziz b. Şeddad 

b. Temim es-Sanhad 
(ö. 582/1186'dan sonra) 

Kuzey Afrikalı tarihçi. 

_] 

_] 

Ziriler hanedanına mensup olup Temim 
b. Muiz b. Badis'in torunu. Ebü'l-Fütuh 
Yahya b. Temim'in yeğenidir. Hayatının 
önemli bir bölümünü. Ziriler'in Mehdiye'-


